
Musiikin etätuottaminen
TeknoDida 2023 

MUSE-hankkeen loppuseminaari
Jussi Tuohino ja Olli Estola, Oamk



Koulutuksen rakenne

• MUSE-hankkeen työ etätuottamisen parissa 2021–2023
– Etätuottamisesta yleensä

• Tekniset tiedot, etätuottaminen käsitteenä, ”intensiteettitasot”
– DAW-äänen striimaaminen Zoomiin
– Esimerkkitilanteita ja -ratkaisuja

• Etätuottamisharjoitus



Teknisiä tietoja

• Muutamat vinkit erityisesti macOS-käyttöjärjestelmälle, muuten ei 
käyttöjärjestelmä/ohjelmistospesifejä

• Etätuottamisen ratkaisuista käsitellään:
– Zoom
– Sonobus
– Ja jos jää aikaa:
– Audiomovers
– Muut?



Mitä musiikin etätuottamisella tarkoitetaan?

• Monipisteisyys/yhteistoiminnallisuus
– Synkronisuus?
– Opetukseen liittyen katso: https://www.oomc.fi/2022/02/etaopetuksen-kasitteista/

• Etätuottaminen – “etäkirjoittaminen”/muu musiikillinen etäyhteistyö
– Kun puhutaan musiikin etätuottamisesta, silloin tyypillisesti yksi osallistuja hallitsee

tuotannon teknistä toteutusta
– Puhuttaessa musiikin yhteiskirjoittamisesta toiminta on yhteisöllisempää, teknisestikin?

• Toisaalta, millainen musiikin tuotanto ei ole etätuotanto?

https://www.oomc.fi/2022/02/etaopetuksen-kasitteista/


Millainen tuotantotoiminta ei onnistu etänä?

• Skarppi yhteissoitto/fyysisen läsnäolon tuntuma (ilman LoLaa)
• https://lola.conts.it
• https://www.sonobus.net
• Juha Kujanpään artikkeli ilmaisista matalan latenssin sovelluksista: 

https://www.oomc.fi/2022/03/ilmaiset-matalan-latenssin-sovellukset-testissa/
• FarPlay mielenkiintoinen: https://farplay.io/

https://lola.conts.it/
https://www.sonobus.net/
https://www.oomc.fi/2022/03/ilmaiset-matalan-latenssin-sovellukset-testissa/
https://farplay.io/


Millaisia teknisiä vaatimuksia etätuottamisessa on?

• Hardware:
– Tietokone, mielellään uudehko (kuten aina)
– Mikrofoni yleensä tarvitaan (läppärissä yleensä itsessään)
– Kamera on eduksi (vai onko? ja kuten yllä usein läppärissä)
– Äänikortista on apua (audio interface)
– Kuulokkeet (mielellään langalliset)
– MIDI-koskettimisto/muu kosketinsoitin/syntetisaattori tai padikontrolleri, jolla voi syöttää 

MIDI-dataa/sampleja (syöttölaitteita myös hiiri ja näppäimistö)
• Software:

– Käyttöjärjestelmä (macOS vai Windows?)
– DAW
– Zoomilla pärjää jo pitkälle ->



Etätuottamisen 
intensiteettitasojen 

pyramidi

Etätuotannon elem
entit

Katso lisätietoa:
https://www.oomc.fi/2021/10/etayh

teistyo-ja-etatuottaminen/

https://www.oomc.fi/2021/10/etayhteistyo-ja-etatuottaminen/
https://www.oomc.fi/2021/10/etayhteistyo-ja-etatuottaminen/


Huomatkaa Zoomin 
monipuoliset 

ominaisuudet



Tänään esittelemme:
Sonobus + Zoom,

Audiomovers

Eli käsittelemme tänään 
asioita enimmäkseen 

3. tasolle asti



DAW-äänen striimaaminen Zoomiin

• Zoomin sisäinen äänen jakaminen
• Virtuaaliset ääniajurit
• Zoomin ulkopuolinen ääniyhteys

• Lue MUSE-artikkeli:
– https://www.oomc.fi/2022/03/daw-aanen-striimaminen-zoomiin-ja-teamsiin/

https://www.oomc.fi/2022/03/daw-aanen-striimaminen-zoomiin-ja-teamsiin/


Zoomin sisäinen DAW-äänen jakaminen

1. Aloita tai liity Zoom-kokoukseen.
2. Valitse Share Screen kokouksen työkaluvalikosta.
3. Valitse DAW-ohjelma, jonka äänen haluat jakaa (tai koko näyttö kerralla

kaikkine ohjelmineen).
4. Laita Share Sound -valinta päälle vasemmasta alakulmasta.
5. Valitse Share Sound -valinnan oikealta puolelta nuoli alas + Stereo (High-

fidelity) -ominaisuus halutessasi.
6. Valitse Share oikealta alakulmasta aloittaaksesi jakamisen.
7.  Valitse DAW-ohjelmasi ääniajuriksi ZoomAudioDevice (Macillä).



Virtuaaliset ääniajurit yleisesti

• Tavallinen järjestely on siis seuraava:
– DAW:n sisällä:

• DAW-ohjelman ”master bus” -päälähtö reititetään sekä oman
kaiutin/kuulokekuuntelun toistokanaviin että virtuaaliseen ääniajuriin.

• Puheyhteyteen käytettävä mikrofonisignaali halutaan miksata etäkokoussovellukseen
jaettavaan ääneen muttei omaan kuunteluun. Tällöin DAW-ohjelman mikseriin
tehdään uusi raita, jolle puhemikrofonin signaali syötetään (ns. input monitoring -
asetus), mutta tätä raitaa ei reititetä päälähtöön, vaan se miksataan ainoastaan
etäkokoukseen jaettavaan ääneen l. virtuaalisen ääniajurin ulostulokanaviin.

– Zoomiin mikrofonisisääntuloksi valitaan virtuaalinen ääniajuri (esim. BlackHole)
• Jotta edellinen onnistuu, käytetään virtuaalista ääniajuria/

ääniajureiden yhdistelmää
• Macilla ehkä helpompaa, 

mutta Windowsillakin onnistuu



Virtuaalisia ääniajureita, tilanne keväällä 2022

• BlackHole
https://existential.audio/blackhole/
macOS 10.9–11, Intel & Apple Silicon, ilmainen, vapaa lähdekoodi (GPL)

• Jack
https://jackaudio.org
macOS (ei Silicon), Windows ja Linux, ilmainen, vapaa lähdekoodi

• Loopback
https://rogueamoeba.com/loopback/
macOS 10.14–12, Intel & Apple Silicon, kaupallinen, kertamaksu $99 + ALV (noin 111,29 €)

• Soundflower
https://github.com/mattingalls/Soundflower
macOS Catalina, Intel, ilmainen, vapaa lähdekoodi (MIT)

• Source-Nexus
https://www.source-elements.com/products/source-nexus/
Windows & macOS, kaupallinen, kuukausimaksullinen ($11.95 + ALV ≈ 13,43 €) tai kertamaksu ($295 + ALV ≈ 331,53 €)

• Synchronous Audio Router
http://sar.audio
Windows, ilmainen, vapaa lähdekoodi (GPL)

• VoiceMeeter
https://voicemeeter.com
Windows XP–10, kaupallinen, donationware, erilaisia ohjelmaversioita

https://existential.audio/blackhole/
https://jackaudio.org/
https://rogueamoeba.com/loopback/
https://github.com/mattingalls/Soundflower
https://www.source-elements.com/products/source-nexus/
http://sar.audio/
https://voicemeeter.com/
https://vb-audio.com/Voicemeeter/Donationware.htm


Zoomin ulkopuolinen ääniyhteys

• Voidaan käyttää erilaisia sovelluksia ääniyhteyttä varten, tänään esim. 
Sonobus ja Audiomovers

• Eli videokuva, näytönjako, chat ja audio-talkback Zoomin kautta, DAW-ääni 
samanaikaisesti toista väylää pitkin
– Myös talkback-linjan voi halutessaan kierrättää DAW:n kautta (kts. dia 12)



Erilaiset etätuotantotilanteet:
”Perusviestintä” etänä
• Videoyhteys (min. äänilinja, nk. talkback) kommunikointiin

– Zoomin/Teamsin/jne. yhteiskäyttö äänen striimaamisen erikoisratkaisujen kanssa
– Erilaiset mobiilit videopuhelusovellukset (WhatsApp, Facetime, Skype)
– Toisaalta kehittyneissä palveluissa on talkback sisäänrakennettuna ja näin 

helppokäyttöinen (LANDR Sessions, Sessionwire)

• Tiedostojen jakaminen
– Lue MUSE-artikkelit:

• https://www.oomc.fi/2022/03/tiedostojen-jakamisen-ratkaisuja/
• https://www.oomc.fi/2022/08/tiedostojen-jakamisen-ratkaisuja-2/

https://www.oomc.fi/2022/03/tiedostojen-jakamisen-ratkaisuja/
https://www.oomc.fi/2022/08/tiedostojen-jakamisen-ratkaisuja-2/


Studiotasoisen äänen striimaaminen

• Esim:
– Sonobus
– Audiomovers
– LANDR Sessions
– Sessionwire

• Lue vertailu ratkaisuista MUSE:n sivuilta:
– https://www.oomc.fi/2022/06/etatuottamisen-erillisratkaisut-vertailussa/

• Voi yleensä lähettää pakkaamatonta PCM-ääntä (pl. LANDR) ja täten vaikka 
äänittää suoraan etäpisteeseenkin (ehkä suositeltava kuitenkin
äänittää äänitystilassa sijaitsevalle tietokoneelle/sekä 
että (varmuuskopio samalla))

https://www.oomc.fi/2022/06/etatuottamisen-erillisratkaisut-vertailussa/


DAW-ohjelmien sisäiset etäyhteistyöominaisuudet

• PreSonus Sphere
– Lue MUSE-artikkeli: https://www.oomc.fi/2022/10/daw-ohjelmiin-integroidut-

etayhteistyotavat-presonus-sphere/
• Avid Cloud Collaboration for Pro Tools

– Lue MUSE-artikkeli: https://www.oomc.fi/2022/11/daw-ohjelmiin-integroidut-
etayhteistyotavat-avid-cloud-collaboration-for-pro-tools/

• Splice Studio (ja muut palveluntarjoajan tuotteet)
– Tukee erityisesti seuraavia DAW-ohjelmistoja

• Logic Pro, Ableton Live, FL Studio, GarageBand, Studio One (beta-vaiheessa)
– Artikkeli tulossa MUSE:n verkkosivuille helmikuun aikana

• Steinberg VST Connect + Cubase/Nuendo

https://www.oomc.fi/2022/10/daw-ohjelmiin-integroidut-etayhteistyotavat-presonus-sphere/
https://www.oomc.fi/2022/10/daw-ohjelmiin-integroidut-etayhteistyotavat-presonus-sphere/
https://www.oomc.fi/2022/11/daw-ohjelmiin-integroidut-etayhteistyotavat-avid-cloud-collaboration-for-pro-tools/
https://www.oomc.fi/2022/11/daw-ohjelmiin-integroidut-etayhteistyotavat-avid-cloud-collaboration-for-pro-tools/


Yhteiskäyttöiset verkko-DAW-ohjelmistot

• Esim:
– Bandlab
– Endlesss
– Soundtrap
– Soundation
– Audiotool

• Nämä rajattiin MUSE-hankkeessa käsittelyn ulkopuolelle, suomenkielistä 
materiaalia löytyy verkosta



Studiolaitteiden etäkäyttö

• Kaupallisia palveluja, joiden avulla arvokkaita studiolaitteita voi käyttää 
etäyhteydellä verkon yli
– Esim.

• Access Analog
• Mixanalog

• Lue vertailu MUSE-sivuilta: https://www.oomc.fi/2023/02/studiolaitteiden-
etakaytto/

https://www.oomc.fi/2023/02/studiolaitteiden-etakaytto/
https://www.oomc.fi/2023/02/studiolaitteiden-etakaytto/


Etähallinta

• Suoraan Zoom-kokouksen työkaluilla (tai Teams)
• Erikoistyökalut

– TeamViewer
– Apple Remote Desktop
– Chrome Remote Desktop
– VNC Connect



Kiitos!


