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Videoneuvottelu?
• videoneuvottelu (engl. Videoconference tai Videoteleconference eli VTC) on eri 

telekommunikaatioteknologioiden mahdollistamaa reaaliaikaista audiovisuaalista 
vuorovaikutusta kahden tai useamman paikan välillä

• Internetin ja nopeiden laajakaistateknologioiden – kuten DSL (engl. Digital 
Subscriber Line) – yleistyminen sekä videokuvan pakkausalgoritmien (engl. 
Video Compression) kehittyminen toivat H.323-pohjaiset IP-videoneuvottelut (IP 
= Internet Protocol) kaikkien ulottuville

• DSL-teknologioilla digitaalista dataa siirretään epäsymmetrisesti puhelinlinjoja 
pitkin, jolloin ”download-nopeus” on usein selvästi ”upload-nopeutta” suurempi
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Keskeisiä protokollia
ITU H.320 -protokolla (1990)
• Narrow-band visual telephone systems and terminal equipment eli 

kapeakaistaiset ”näköpuhelinjärjestelmät” ja päätelaitteet 
piirikytkentäisiin tietoverkkoihin kuten ISDN

ITU H.323 -protokolla (1996) sekä vuonna 1999 standardisoitu SIP
• Packet-Based Multimedia Communications Systems eli 

multimediaviestintäjärjestelmät pakettikytkentäisiin tietoverkkoihin
• mahdollisti videopuhelut IP-pohjaisissa verkoissa

lähteet ja lisätiedot: https://en.wikipedia.org/wiki/H.320, https://en.wikipedia.org/wiki/H.323

Kaaviot:
TKK:n tietoverkkolaboratorio

https://en.wikipedia.org/wiki/H.320
https://en.wikipedia.org/wiki/H.323
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Keskeisiä mobiiliteknologioita
Sukupolvi Standardi Käyttöönotto Mobiilidatateknologiat Huomioita

1G NMT 1981 - (DMS/NMT-Text) Analoginen standardi

2G GSM 1991 GPRS (2000)
EDGE (2003)

Digitaalinen standardi
Mobiililaajakaistan alku

3G UMTS 2001 HSDPA (2005)
HSUPA (2007)

= yhdessä HSPA (High Speed Packet Access)
myös: HSPA+ (2008/2009)

4G LTE 2009 LTE Advanced (2011) myös: LTE Advanced Pro (2016)

5G NR 2018 jopa 1–10 Gbit/s download-nopeus 
(standardin teoreettinen maksimi: 20 Gbit/s)

lähteet ja lisätiedot:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_broadband, https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_mobile_phone_standards

https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_broadband
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_mobile_phone_standards
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5G ja LoLa?
• 5G-mobiiliyhteyksien taustalla oleva ITU-standardi* määrittelee 5G-teknologian 

hetkellisesti saavutettavaksi tiedonsiirtonopeudeksi 20 Gbit/s (download) & 10 
Gbit/s (upload) – käyttäjän kokemana 100 Mbit/s (download) & 50 Mbit/s (upload)

• paperilla 5G:n pitäisi riittää jonkilaiseen LoLa-käyttöön, mutta haasteita tuovat mm.
• epäsymmetrinen yhteys
• äärimmäisen korkeataajuisten radioaaltojen heikko materiaalinläpäisykyky
• mobiilipäätelaitteen ja tukiaseman välinen ”ilmalatenssi” (engl. Air Latency): 

keskimäärin n. 10 ms vuoden 2019 5G-laitteissa
• tukiaseman ja Internetin välinen latenssi: 30–100 ms (≤ 30 ms @ Verizon 5G)

* Recommendation ITU-R M.2150-0 – Detailed specifications of the radio interfaces of IMT-2020
lähteet ja lisätiedot: https://en.wikipedia.org/wiki/5G, https://en.wikipedia.org/wiki/IMT-2020

https://en.wikipedia.org/wiki/5G
https://en.wikipedia.org/wiki/IMT-2020


LoLa

Johdanto LoLa-järjestelmään

Sami Sallinen



LoLa = Low Latency
LoLa-järjestelmä mahdollistaa…
• samanaikaisen eli synkronisen (engl. Synchronous1),
• monipaikkaisen2 (engl. Multilocational) ja
• verkkovälitteisen (engl. Online) yhteissoiton korkealla kuvan- ja äänenlaadulla.
Lola-järjestelmä koostuu…
• tietokoneohjelmistosta (engl. Software),
• tietokoneesta äänen ja videokuvan oheislaitteineen (engl. Hardware) sekä
• tietoverkoista (engl. Network).

1 ei Synchronic, jolla on oma merkityksensä mm. kielitieteessä
2 Juha Ojala käyttää käsitettä eripaikkainen eli asyntopinen (p.o. asyntooppinen?) teoksessa Ojala, J., Salavuo, M., 
Ruippo, M. & Parkkila, O. (toim.) (2006). Musiikkikasvatusteknologia. Suomen musiikkikasvatusteknologian seura.
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LoLa pähkinänkuoressa

• LoLa on korkealaatuinen matalan latenssin (eli viiveen) 
audiovisuaalinen (eli videokuvan ja äänen) 
vuorovaikutusjärjestelmä musiikkiesityksille ja muulle 
(lähes-)reaaliaikaiselle vuorovaikutukselle verkossa

• LoLa:n on kehittänyt Conservatorio di Musica 
"Giuseppe Tartini" Triestestä, Italiasta yhteistyössä 
Italian akateemisen tutkimusverkoston, GARR:in kanssa.

• järjestelmän keskiössä oleva LoLa-tietokonesovellus on 
ilmainen ei-kaupallisessa oppilaitoskäytössä
lähteet ja lisätiedot: https://lola.conts.it/, https://conts.it/, https://www.garr.it/

= pakkaamaton HD-kuva ja 
CD-tasoinen stereoääni

= alle ihmisen latenssin-
hahmotuskynnyksen

https://lola.conts.it/
https://conts.it/
https://www.garr.it/
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LoLa:n lyhyt historia

• LoLa sai alkunsa demosta, jossa GARR:in kansallinen käyttäjäkonferenssi ja New 
Word Symphony (Miami, USA) järjestivät mannertenvälisen alttoviulun 
mestarikurssin vuonna 2005

• LoLa esiteltiin ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle Triesten konservatorio 
Tartinin ja IRCAM:in (Pariisi, Ranska) välillä järjestetyssä pianoduokonsertissa 
vuonna 2010

• LoLa on nykyisin käytössä ympäri maailmaa useissa (musiikkioppi)laitoksissa, 
jotka ovat kytkeytyneet kansallisiin ja kansainvälisiin tietoverkkoihin
lähde ja lisätiedot: https://lola.conts.it/

https://lola.conts.it/
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LoLa-ohjelmisto
• LoLa 1.5 -ohjelmisto
• kahdenväliset yhteydet – yksi kamera per LoLa-laitteisto
• yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Windows 7, 8.1 ja 10 (64-bit)

• LoLa 2.0 -ohjelmisto
• kolmenväliset yhteydet mahdollisia – enintään neljä kameraa per LoLa-laitteisto
• kahden verkkokortin tuki: verkon kuorman voi jakaa kahdelle kortille; esim. yksi 

yhteys per kortti
• suositeltu käyttöjärjestelmä: Windows 10 (64-bit)
• toimii vain Ximean USB3 Vision -yhteensopivien kameroiden kanssa
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LoLa-järjestelmä
• LoLa vaatii ohjelmiston lisäksi toimiakseen…
• laitteistokokoonpanon, jonka ominaisuudet on tarkkaan määritelty 

laitteiston osien yhteensopivuuden varmistamiseksi, ja jonka jokaisen 
osatekijän yhtenä tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman vähän latenssia 
eli viivettä

• erittäin nopean ja symmetrisen verkkoyhteyden eli yhteyden, jonka lähetys-
ja vastaanottokapasiteetti on yhtä suuri – pakkaamatonta kuvaa ja ääntä 
varten tarvitaan vähintään 1 Gbit/s symmetrinen verkkoyhteys, joten LoLa:n 
sujuva käyttö on toistaiseksi mahdollista lähinnä korkeakouluverkossa

• em. tiedonsiirtokapasiteetin yhtenä edellytyksenä on vähintään Cat 6 
-tasoinen (tai optinen) kaapelointi tietokoneesta runkoverkkoon asti
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Funet

• Funet (Finnish University and Research Network) on Suomen korkeakoulujen, 
tutkimuksen ja opetuksen tietoverkko. Funetissa on noin 80 
tutkimusorganisaatiota ja noin 370 000 käyttäjää.

• Funet-tietoverkon kautta yliopistot, ammattikorkeakoulut ja julkiset 
tutkimuslaitokset saavat ruuhkattomat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet 
toisiinsa, kansainvälisiin tutkimusverkkoihin, kuten esimerkiksi pohjoismaiseen 
NORDUnetiin ja eurooppalaiseen GÉANTiin sekä kaupalliseen Internetiin.

• Suurin osa Funetin palveluista on asiakkaiden käytössä osana jäsenmaksua tai 
omakustannushintaan. CSC vastaa Funet-verkon toiminnasta ja kehittämisestä.
lähde ja lisätiedot: https://www.csc.fi/funet-kaikki-palvelut

https://www.csc.fi/funet-kaikki-palvelut
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CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

• CSC – Tieteen tietotekniikan keskus on suomalainen, 
valtion ja korkeakoulujen omistama tietotekniikan 
osaamiskeskus, joka tuottaa asiakkailleen 
kansainvälisesti korkeatasoisia ICT-
asiantuntijapalveluita.

• CSC osana kansallista tutkimusjärjestelmää kehittää, 
integroi ja tarjoaa korkeatasoisia 
tietotekniikkapalveluita, opetukselle, kulttuurille, 
julkishallinnolle ja yrityksille.

lähde ja lisätiedot: https://www.csc.fi/ 

https://www.csc.fi/
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NORDUnet

• NORDUnet on viiden Pohjoismaan kansallisten tutkimus- ja 
koulutusverkostojen (NREN = National Research and Education Network) 
yhteistyöelin, joka ylläpitää maailmanluokan tietoverkkoa

• NORDUnetin muodostavat DeiC (Tanska), RHnet (Islanti), Uninett (Norja), SUNET 
(Ruotsi) ja Funet (Suomi)

lähde ja lisätiedot: http://nordu.net/ 

http://nordu.net/
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GÉANT

• GÉANT on yleiseurooppalainen tietoverkko tieteellistä huippuosaamista, 
tutkimusta, koulutusta ja innovointia varten

• GÉANT on maailman suurin ja kehittynein tutkimuksen ja kehittämisen 
tietoverkko, joka yhdistää yli 50 miljoonaa käyttäjää 10.000 laitoksessa kaikilla 
tieteenaloilla eri puolilla Eurooppaa

lähde ja lisätiedot: https://www.geant.org/

https://www.geant.org/


GÉANT –
eurooppalainen
tietoverkkotopologia
(tilanne 2018)



Maailmanlaajuiset tutkimuksen ja koulutuksen tietoverkot 2019

Vuorovaikutteisen verkkokartan löydät täältä: https://map.geant.org/

https://map.geant.org/
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LoLa-asennukset Suomessa
(tilanne 12.8.2021)

Ammattikorkeakoulut
• Centria
• JAMK
• Metropolia
• Novia
• OAMK
• Savonia
• TAMK
• TuAMK

Muut korkeakoulut
• SibA (Taideyliopisto)



LoLa-asennukset maailmalla
(tilanne 12.8.2021)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1RUFFnVkuPnXnBPWThnUlMp96_Co&hl=it&ll=16.461996421262175%2C-82.15722249999999&z=2

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1RUFFnVkuPnXnBPWThnUlMp96_Co&hl=it&ll=16.461996421262175%2C-82.15722249999999&z=2
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Mikä aiheuttaa latenssia ja millainen latenssi on hyväksyttävä?
• JAMKin LoLa-kokoonpanossa latenssia aiheuttavat mm. seuraavat komponentit:
• ääni
• PCIe-äänikortti ja ASIO-ajuri: 0,7 ms (32 samplea)
• digitaalimikseri: 1,8 ms

• kuva
• tietokoneen LCD-näytöt: 1–2 ms (65” taulu-TV pelitilassa: 6 ms)
• videokuvan Bayer-enkoodaus (tarvittaessa): ≤ 0,6 ms (Intel Core i7, 8-core)

• lisäksi on hyvä muistaa, että tiedonsiirrosta tietoverkoissa aiheutuu aina latenssia; 
nyrkkisääntönä “mitä pidempi fyysinen välimatka – sitä pidempi latenssi”



Pari sanaa latenssista

24.8.2021 Sami Sallinen

Mikä aiheuttaa latenssia ja millainen latenssi on hyväksyttävä?

• muusikoiden kokema latenssi on pienessä kamarimusiikkikokoonpanossa 5–10 ms
• suuressa sinfoniaorkesterissa koettu latenssi on huomattavasti tätä suurempi –

esim. 10 metrin välimatka tuottaa n. 30 millisekunnin latenssin
• reaaliaikaisen musiikillisen vuorovaikutuksen näkökulmasta suurimpana 

hyväksyttävänä latenssina pidetäänkin tutkimusten mukaan 25–30 millisekuntia –
eräässä pianoduotutkimuksessa jopa 50–75 millisekuntia

• yleistäen: ”mitä lyhyempi, sitä parempi” – tosin optimaalisen verkkovälitteisen 
yhteissoiton latenssin on tutkimuksissa havaittu olevan luokkaa 8–11,5 ms

lähde: Davies (2015)
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Mihin perehdyn seuraavaksi?

• LoLa-dokumentaatio löytyy LoLa-projektin verkkosivuilta: https://lola.conts.it/
• em. sivustolta löytyviä dokumentteja ovat mm.…
• LoLa 1.5-version käyttöohje (69 sivua) 

https://lola.conts.it/downloads/Lola_Manual_1.5.0_rev_001.pdf
• LoLa 2.0-version käyttöohje (45 sivua)

https://lola.conts.it/downloads/Lola_Manual_2.0.0_rev_001.pdf
• suositus LoLa-laitteistokokoonpanoksi 

https://lola.conts.it/downloads/LOLA_HARDWARE_LIST.pdf

https://lola.conts.it/
https://lola.conts.it/downloads/Lola_Manual_1.5.0_rev_001.pdf
https://lola.conts.it/downloads/Lola_Manual_2.0.0_rev_001.pdf
https://lola.conts.it/downloads/LOLA_HARDWARE_LIST.pdf
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Mihin perehdyn seuraavaksi?

• suomenkielistä apua löydät mm. Matti Ruipon LoLa-manuaaleista:
• Ruippo, M. (2019). LoLan käyttöopas 1.5.0. Digisti yhdessä -hanke.
• Ruippo, M. (2021). LoLan käyttöopas 2.0. Muse-hanke.

• Gill Daviesin maisterintutkielma toimii hyvänä johdantona aiheeseen:
• Davies, G. (2015). The effectiveness of LOLA (LOw LAtency) audiovisual 

streaming technology for distributed music practice. Masters thesis. 
Edinburgh Napier University.

• muistathan myös mahdolliset paikalliset (AMK-kohtaiset) LoLa-käyttöohjeet



Tämän esityksen laatimista ovat tekstissä mainittujen lähteiden lisäksi 
edesauttaneet mm. seuraavat dokumentit ja seminaariesitykset:

Allocchio, C. (2018). LOLA – An advanced tool for remote teaching. Tampere 2018.
Davies, G. (2015). The effectiveness of LOLA (LOw LAtency) audiovisual streaming technology 
for distributed music practice. Masters thesis. Edinburgh Napier University.
Davies, G. & Ruippo, M. (2016). Chamber Music over the Mountains. ISME Glasgow 2016.
Korhonen, T. (2018). Lola / LoLa. Digisti yhdessä. Turku AMK 25.–26.1.2018.
Korhonen, T. (2021). Matalan viiveen AV-striimaus. CSC / Funetin tekniset päivät 26.5.2021.
Ruippo, M. (2019). LoLan käyttöopas 1.5.0. Digisti yhdessä -hanke.
Ruippo, M. (2021). LoLan käyttöopas 2.0. Muse-hanke.


