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As my bachelor´s thesis I produced an album for a band called TRANce & meTAL. I 
wrote, played, recorded, mixed and mastered the three songs for the thesis. Some of the 
lyrics I wrote together with Larissa Lounasmaa, and she is also heard in the song called 
‘Vlad’.  
 
I did the recordings in different locations around Finland, particularly in the Helsinki 
area. The equipment that I worked with ranged from high-end studio facilities to a little 
portable setup. I mainly worked with Logic Pro and Pro Tools sequencers. 
 
In this thesis I present the working methods I used in my project. The study proceeds in 
a chronological order from pre-production to actual production, and finishes with 
conclusions and comments on the commercial use. 
 
During the project I deepened my knowledge of the different stages of sound 
production. I also learned some completely new methods. My goal was to make a 
record without any rules or restrictions. The result is an album that flattens and destroys 
everything in its path. I can stand tall and proud behind it. 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

A/D muunnin  Muuntaa analogisen signaalin digitaaliseksi lähtösanaksi. jonka 

poikkeama alkuperäisestä riippuu kvantisointikohinasta. 

Prosessin englanninkielinen nimitys on “analog-to-digital 

conversion”. (Junttila, 1999, 51; Laaksonen, 2006, 70.) 

 

Aaltomuoto  Syntetisaattoreissa aaltomuodolla tarkoitetaan oskillaattorin 

muodostaman värähtelyn muotoa, joka määrittelee äänenvärin. 

Jaksollisia aaltomuotoja ovat esimerkiksi siniaalto (engl. sin), 

sakara-aalto (engl. square), kolmioaalto (engl. tri) ja 

sahanteräaalto (engl. saw). Jaksollisuus tarkoittaa, että sama 

kuvio toistuu jaksonajan välein. Puheen tai musiikin tuottamat 

aaltomuodot ovat hyvin monimutkaisia eivätkä ne ole jaksollisia. 

(Kist, Dunnington, and the resources of Moog Music. 2008, 114; 

Silvonen, Tiilikainen, Helenius, 2002, 16.) 

 

ADAT   Alesis Digital Audio Tape. Alesiksen kehittämä optista kaapelia 

käyttävä digitaalinen monikanavaväylä. ADAT:ia käytetään 

myös muiden valmistajien tuotteissa. (Laaksonen, 2006, 143.) 

 

Adaptive Limiter  Logic Pron äänen dynamiikkaa rajoittava työkalu. Adaptive 

Limiter pyöristää ja pehmentää audiosignaalin piikkejä. Se 

tuottaa samankaltaisen efektin kuin analoginen vahvistin, jota 

ajetaan kovalla volumella, siksi se voi hieman värittää signaalia.  

    (Apple Documentation 2012.) 

 

Amplitudi   Taso, vastaa äänen voimakkuutta. (Laaksonen, 2006, 7). 

 

Analoginen   Yksi sanan “analoginen” suomennoksista on “jatkuva” ja sitä 

pidetään digitaalisuuden vastakohtana. Analogiatekniikassa 

jännite ja virta voivat tiettyjen ääriarvojen väliltä saada minkä 

tahansa arvon. Lineaarisen piirin jännitteille ylä- ja alarajan 

asettavat positiivinen ja negatiivinen syöttöjännite. (Poiksalo, 

2007, 10; Silvonen, Tiilikainen, Helenius, 2002, 15.) 
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Arrange-ikkuna  Logic Pron pääasiallinen työpöytä, johon voi sisällyttää kaikki 

muut työtilat ja editorit (Apple Documentation 2012). 

 

Atari ST   Keväällä 1986 Atari ST oli ensimmäinen Suomessa myyntiin 

tullut 16-bittinen kotimikro.  Ataria markkinoitiin PC:n kaltai-

sena ammattikoneena ja se sai lehdistössä runsaasti huomiota. 

(Saarikoski, 2004, 134).   

 

Aux-lähtö   Alunperin termistä auxiliary  (suom. "ylimääräinen”). Termillä 

tarkoitetaan yhden kanavan sisältämää erillistä audiolähtöä. 

(Laaksonen, 2006, 120, 121.) 

 

Aux-master  Summasäädin (Laaksonen, 2006, 121). Käsittelyn helpottami-

seksi summasin esimerkiksi rumpuraidat yhteen aux-masteriin. 

 

Balansointi   Balansoitu äänisignaali kulkee kahta johdinta pitkin. Toisessa 

myötä- ja toisessa vastavaiheessa. Tuloliitännässä  lasketaan 

johtimien jännitteiden erotus. Hyötysignaalit summautuvat ja 

ulkoiset häiriöt, jotka indusoituvat johtimiin samassa vaiheessa, 

kumoutuvat. Balansoimaton kytkentä ei tarjoa samanlaista 

häiriöiden suodatusmahdollisuutta (Suntola, 2000, 18-19.) 

 

Binäärijärjestelmä Digitaalitekniikassa käytettävä lukujärjestelmä, teknisesti helppo 

toteuttaa. Etuliite “bi” tarkoittaa kahta (yksi, nolla).  Binäärin 

lisäksi on kolmikanta trinääri, nelikanta kvartaari jne. (Poiksalo, 

2007, 24.) 

 

Bitti    Bitiksi kutsutaan binäärikannan yksittäistä numeroa. Numero on 

joko nolla tai yksi. Alkuperäinen termi “bit” tulee englannin-

kielisestä termistä binary digit. (Poiksalo, 2007, 24-25.) 

 

BIPS    Tietokoneen toimintanopeuden mittayksikkö, muodostuu 

englannin kielen sanoista Billion of Instruction Per Second 

(suom. miljardia konekielistä käskyä sekunnissa). (Jaakohuhta, 

2011, 726.)    
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Bounce   Toiminnon avulla valitut  raidat ja niiden osat yhdistetään audio-

tiedostoksi. Logic Pro tukee usean eri tiedoston tekemistä 

samalla kerralla (Apple Documentation 2012). Tein toiminnon 

avulla koko projektista sekä 24-bittisen 44,1 Khz:n, että 192kps 

mp3-tiedoston.  

 

Cutoff   Filtterin rajataajuus, josta suodatus alkaa (Kist, Dunnington, and 

the resources of Moog Music. 2008, 112). 

 

Cycle-toiminto  Logic Pron silmukkatoiminto (engl. looping). Cycle-toiminnolla 

voi toistaa valittua osaa kappaleesta. Tämä on hyödyllistä 

varsinkin silloin, kun halutaan harjoitella tiettyä kappaleen osaa, 

tai nauhoittaa useita ottoja esimerkiksi kertosäkeestä. (Apple 

Documentation 2012.) 

 

D/A-muunnin  Käytetään digitaalisen informaation muuttamisessa analogiseen 

muotoon,  esimerkiksi CD:n musiikkidata kaiuttimille sopivaksi. 

Digitaalianalogiamuuntimen ulostulossa on jännite tai virta, joka 

on verrannollinen digitaalisanaan. Yleisin D/A-muunnin on 

rinnakkaistyyppinen, missä digitaalisana kytkimien avulla ohjaa 

joko maapotentiaalin tai vertailujännitteen vastusverkon kautta 

summausvahvistimelle. (Junttila, 1999, 54; Silvonen, 

Tiilikainen, Helenius, 2002, 15). 

 

DAW   Digitaalinen audiotyöasema. DAW:lla tarkoitetaan yleensä 

tietokoneistettua laitetta, jossa audiota voi tallentaa, siirtää ja 

muokata haluttuun muotoon. Lyhenne tulee englannin kielen 

sanoista Digital Audio Workstation. (Laaksonen, 2006, 376). 

 

dB    dB eli desibeli, on tehosuhteiden logaritminen mittayksikkö. 

Desibeli ei ole absoluuttinen mittayksikkö, vaan suhde kahden 

eri tason välillä. Tarvitaan yleispätevä vertailutaso, jotta dB:n 

käyttö olisi mielekästä. Yleinen vertailujännite on analogisen 

audiosignaalin testitaso eli kansainvälinen nollataso, jonka arvo 

on 0.775 volttia. (Jaakohuhta, 2011, 146; Laaksonen, 2006, 94.) 
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dBA    Ihmisen kuulon tasoa  mukaileva mittayksikkö;  käytetään usein 

mitattaessa kuulovaurioriskiä. (The Engineering Tool Box, 

2012; e-a-r.com, 2012.) 

 

dBm    dBm mittaa tehoa. Pieni m-kirjain tarkoittaa milliwatin 

vertailutehoa. dBm on vanha mittaustapa, joka liittyy 600 ohmin 

kuormitus-impedanssiin. (Laaksonen, 2006, 97.) 

  

Digitaalinen  Digitaalinen tarkoittaa, että informaatio esitetään numeroina, 

tulee alunperin englannin kielen sanasta “digital”. Kantasana 

“digit” tarkoittaa numeroa, joten suomennos voisi olla myös 

“numeerinen”. Esimerkiksi ranskassa digitaalista käytetään 

termiä “système numérique”. Digitaalista tietoa voidaan helposti 

käsitellä jälkeenpäin. Digitaalitekniikassa käytettäviä 

jännitetasoja on aina äärellinen määrä, tavallisessa 

binäärilogiikassa niitä on vain kaksi. (Poiksalo, 2007, 10; 

Junttila, 1999, 38; Silvonen, Tiilikainen, Helenius, 2002, 15). 

 

Diodi    Ensimmäinen elektroniputki, jonka keksi brittiläinen Ambrose 

Fleming vuonna 1904. Samalla laitetekniikan puolella otettiin 

merkittävä askel. Mesan Triple Rectifierissä yhtenä tasa-

suuntaajavaihtoehtona voi käyttää kiinteitä piidiodeja (engl. 

solid state silicon diode). Viime vuosikymmeninä puolijohde-

tekniikka on kehittynyt nopeasti. Nopeimmat transistorit ovat 

käyttökelpoisia yli 200 GHz:n taajuudella ja nopeimmat diodit 

yli kolmen THz:n taajuudella. (Räisänen, Lehto, 2007, 14, 134; 

Mesa/Boogie 2007, 18.) 
 

Dynamiikka  Äänenvoimakkuudeltaan signaalitien hiljaisimpien ja kovimpien 

tasojen välinen desibeliero (Laaksonen, 2006, 332). 

 

Efekti-prosessori  Kaiut, chorukset yms. luetaan efektiprosessoreiksi. Signaalia ei 

välttämättä ohjata kokonaan efektiprosessorin läpi, vaan sen 

vaikutusta lisätään suoraan ääneen. (Suntola, 2000, 27.)  
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Envelope   Musiikissa äänillä on alku, keskiosa ja loppu. Syntetisoinnissa 

tätä prosessia kutsutaan envelopeksi. Envelopen suomennoksia 

ovat muun muassa vaippa ja verhokäyrä (Kist, Dunnington, and 

the resources of Moog Music. 2008, 27; Jaakohuhta, 2011, 208.) 

 

Elektroninen musiikki Nimitystä käytetään sähköisen tekniikan avulla tuotetusta 

musiikista (Brodin, 1985, 76). 

 

EQ    Ekvalisaattori eli taajuuskorjain. Lyhenne EQ tulee englannin 

kielen sanasta equalizer. (Suntola, 2000, 23.) 

 

Feedback   Kontrolloitu kierto, esimerkiksi kitaristien käyttämä keino 

syöttää vahvistimesta tuleva ääni kitaranmikrofonien kautta 

takaisin vahvistimeen (Brodin, 1985, 323). 

 

Filtteri (audio)  Piiri, joka suodattaa joitain taajuuksia ja päästää toiset lävitseen.  

    Esimerkiksi alipäästösuodin (engl. Low Pass Filter) suodattaa 

korkeita taajuuksia ja päästää matalat taajuudet läpi. Vastaavasti 

ylipäästösuodin (engl. High Pass Filter) suodattaa matalia 

taajuuksia. (Kist, Dunnington, and the resources of Moog Music. 

2008, 112; Jaakohuhta, 2011, 232.) 

 

Floyd Rose-talla  Kitaran kampisysteemi, jossa kielet on lukittu molemmista 

päistä. Näin ollen kitaran vire ei juurikaan muutu kampea 

käytettäessä. Virityksen hienosäätö tehdään tallassa olevien 

pienten säätimien avulla. (Denyer 2005, 53.) 

 

Harmonia   Sävelten muodostama yhteissointi; harmonialla tarkoitetaan 

myös sointuoppia (Brodin, 1985, 106). 

 

Hertsi (Hz)   Taajuuden yksikkö (Silvonen, Tiilikainen, Helenius, 2002, 16). 
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Humbucker  Hurinan neutralisoija. Kaksikelainen kitaramikrofoni, jonka Seth 

Lover kehitti Gibsonin tehtailla vuonna 1955. Humbucker-

mikrofonin rakenne tuottaa vähemmän korkeiden äänien toistoa 

ja vähemmän yleistä äänen selkeyttä kuin yksikelaisen 

mikrofonin. Tästä johtuu sille ominainen “paksu” soundi. 

(Denyer, 2005, 53.) 

 

Häivytys   Äänenvoimakkuustason häivyttäminen. Tunnetumpi englannin 

kielinen ilmaisu on “fade out”. (Blomberg, 1989, 67.) 

 

IAC-Bus   OS X- käyttöjärjestelmän sisäinen midiä välittävä väylä, tulee 

englannin kielen sanoista “Inter Application Communication” 

(Price. S. 2009.)   

 

Impedanssi   Kytkennän vastusta nimitetään impedanssiksi ja sen tunnuksena 

käytetään kirjainta “Z“ (Aura, Tonteri, 1994, 178). 

 

Interface   Tietokoneeseen liitettävä audio- ja/ tai midi-sovitin, voi olla 

sisäinen tai ulkoinen esimerkiksi USB-linjaan kytkettävä. 

(Laaksonen, 2006, 379-380.)   

 

Jännite   Sähköiset analogiset audiosignaalit ovat vaihtojännitteitä. 

Tasavirran kulkiessa johtimessa on johtimen joka kohdassa 

jatkuva sähkökenttä, joka kohdistaa johdeaineen johde-

elektrodeihin voimavaikutuksen. Johtimen päiden välillä 

vallitsevaa vakiosuuruista potentiaalieroa kutsutaan 

tasajännitteeksi. (Laaksonen, 2006, 46;.Aura, Tonteri, 1994, 43.) 

 

Kenttä-äänitys  Euroopan Unionin kulttuuriohjelman tukema “Sounds of 

Europe” –projekti kertoo kenttä-äänityksen olevan artistin 

työskentelyä satunnaisten ympäristön äänien kanssa. 

Audiotyöskentelyssä kenttä-äänityksillä tarkoitetaan audion 

tallentamista äänitysstudion ulkopuolella. (EU Culture 

Programme 2012). 
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Koaksiaali   Laajakaistainen johto, joka muodostuu pyöreästä ulko- ja 

sisäjohtimesta. Koaksiaalin alarajataajuus on nolla Hz, 

ylärajataajuus riippuu johdon mitoista. Koaksiaaliliittimiä ja 

johtoja on saatavilla sataan GHz:iin asti. (Räisänen, Lehto, 2007, 

33.) 

  

Kohina    Kohina sisältää suuren määrän äänenvoimakkuudeltaan ja 

taajuudeltaan vaihtelevia signaaleja. Se mielletään yleensä 

häiriöääneksi, joka pyritään minimoimaan. Syntetisaattoreissa 

kohinaa voidaan käyttää sekä äänen että moduloinnin lähteenä. 

Se on yksi elektronisen musiikin perusmateriaaleista. (Brodin, 

1985, 152; Kist, Dunnington, and the resources of Moog Music. 

2008,113.) 

 

Komppi   Yleisemmin puhekielessä käytetty lyhenne sanasta 

“ackompanjemang”, tarkoittaa myös yhtyeen rytmisektiota 

(Brodin, 1985, 154). 

 

Kompressori (audio) Dynamiikan hallinnassa käytettävä työkalu (Laaksonen, 2006, 

335). 

 

Kondensaattori  Laite, joka kahden johdelevyn ja kytkimen avulla varaa 

sähkövarauksen. Kondensaattorin varautumiskyvyn eli 

kapasitanssin yksikkö on faradi. (Aura, Tonteri, 1994, 24-25.) 

 

Konkreettinen-   Nimitystä käytetään synteettisellä tavalla magnetofoni-nauhalle 

musiikki   tuotetusta hälymusiikista, jonka lähtököhtana ovat erilaiset 

    arkielämän äänet (Brodin, 1985, 154).    

 

Konvertteri   Konvertteri muuntaa signaalin eri muotoon. Esimerkiksi DI-

boksi muuntaa  instrumenttisignaalin mikrofonisignaaliksi. 

Katso myös AD- ja DA-muunnin. (Mäkelä 2009, 40.) 
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Kvintti   Kvintti on diatonisen asteikon viides sävel. Sitä käytetään myös 

viulun korkeimman kielen nimityksenä (Brodin, 1985, 166). 

 

Layerointi   Äänien päällekkäistäminen, esimerkiksi usean syntetisaattorin 

laittaminen samalle midikanavalle. Tällöin soittimien äänet 

tottelevat samoja komentoja, mutta niitä voi käsitellä omina 

kerroksinaan. (Sasso, 2004.) 

 

LFO     Oskillaattori, jolla yleensä tuotetaan matalaa alle 20 Hz:n 

taajuutta. Matalia ihmisen kuuloalueen ulkopuolella olevia 

taajuuksia voidaan käyttää esimerkiksi ylempien taajuuksien 

modulointiin. (Kist, Dunnington, and the resources of Moog 

Music. 2008, 112.) 

 

Linear Phase EQ  Logic Pron ekvalisaattori, joka säilyttää audio-signaalin  vaiheen 

täydellisesti isoissakin muutoksissa. Huomattavan latenssin takia 

sitä käytetään yleensä ennalta äänitettyihin raitoihin. (Apple 

Documentation 2012.) 

 

Lo-fi    Hi-fi-äänen vastakohta. Lo-fi-ääntä kuvaillaan muun muassa 

raa´aksi ja koruttomaksi (Oxford Dictionaries, 2012).  

 

Logic Pro   Logic Pro on hienostunut ja  hyvin varusteltu audio- ja midi-

sovellus, joka tarjoaa tarvittavat työkalut ammattimaiseen 

musiikintuotantoon. Katso DAW. (Apple Documentation 2012.) 

 

Midi    Digitaalinen protokolla, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli 

saada eri merkkiset sähkösoittimet kommunikoimaan keskenään. 

Midillä on nykyään muitakin käyttötarkoituksia. Esimerkiksi 

www-sivujen taustamusiikki on usein midi-muodossa. Midi-

aikakoodi eli MTC (Midi Time Code) on yleinen tahdistustapa 

audiotallentimen ja ulkoisen sekvensserin välillä. MTC:n haitta-

puolena on kuitenkin se, että välitettävän soittotiedon ollessa 

tiheää,  midi-väylä saattaa ruuhkautua, jolloin tahdistustarkkuus 

kärsii. (Laaksonen, 2006, 393, 394.) 
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Multipressor  Logic Pron monialue-kompressori; jakaa materiaalin taajuudet 

yhdestä neljään vapaavalintaiseen alueeseen. Jokaista taajuus-

aluetta voi erikseen kompressoida halutuilla asetuksilla. (Apple 

Documentation 2012.) 

 

Nolla-piste   Audioregionissa vaaka-akselin keskellä sijaitseva piste, jossa 

amplitudin arvo on nolla desibeliä (engl “zero axis” tai “zero 

crossing point”). Jos audioregion katkeaa muualta kuin nolla-

pisteestä, kuuluu äänessä digitaalista-säröä.  (Apple 

Documentation 2012; Steve Martin 2012.) 

 

Ohmi (Ω)   Johtimen jännite on verrannollinen johtimessa kulkevaan 

virtaan. Tätä suhdetta kutsutaan vastukseksi tai resistanssiksi. 

Resistanssin yksikkö on ohmi ja sen tunnus kreikkalainen kirjain 

omega Ω. (Aura, Tonteri, 1994, 45.) 

 

Oskillaattori  Oskillaattori muuttaa tasavirtatehoa suurtaajuiseksi värähtelyksi. 

Analogisyntetisaattorissa oskillaattori on äänen alkulähde, jonka 

taajuus on ohjausjännitteen funktio. Tällaisen oskillaattorin 

lyhenne “VCO” tulee englannin kielen sanoista Voltage 

Controlled Oscillator. Oskillaattorin aaltomuoto voi olla 

harmonisia komponetteja sisältävä eli vääristynyt tai puhdas 

sinimuotoinen. Tärkeitä ominaisuuksia ovat mm. taajuuden 

stabiilius ja sen säätöalue, ulostuloteho ja spektrin puhtaus. 

Oskillaattorin aktiivisen elementin differentiaalinen resistanssi 

täytyy olla negatiivinen. Se voi olla potentiaalisesti epävakaa 

transistori tai diodi. (Räisänen, Lehto, 2007, 139: Kist, 

Dunnington, and the resources of Moog Music. 2008, 114.) 

 

PA    Julkinen äänentoisto. PA-kaiuttimet ovat liikkuvalta pinta-

alaltaan normaaleja kotikaiuttimia suurempia. PA-kaiuttimen iso 

pinta-ala siirtää enemmän ilmaa, joten ääni kantaa pitemmälle. 

(Rami Aikio, 2004) 
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Phantom   Phantom-syöttö on mikrofonien yleisin virransyöttötapa. Se 

hyödyntää symmetrisen mikrofonilinjan molempia audio-

johtimia. Kumpaankin johtimeen ajetaan sama 48V:n 

tasajännite. Phantom-syötön haittana on, että maalenkkiä ei voi 

katkaista, sillä tällöin virransyöttö katkeaisi ja mikrofoni lakkaisi 

toimimasta. (Laaksonen, 2006, 244.) 

 

Plug-in    Katso VST/AU. 

 

Prosessori   Prosessori noutaa tietokoneen muistista käskyn ja suorittaa 

käskyn vaatiman operaation sekä palauttaa muodostetun 

tuloksen takaisin muistiin tai väliaikaisesti prosessorin sisäiseen 

rekisteriin. (Granlund, 2004, 114.) 

 

RAM    Haihtuva muisti. RAM tarkoittaa tietokoneessa muistia, jota 

voidaan lukea ja johon voidaan kirjoittaa. Lyhenne tulee 

englannin kielen sanoista “Random Access Memory”. Se 

säilyttää sisältönsä kunnes muistiin kytketty virta katkaistaan, 

jolloin muistin sisältö vääristyy. (Granlund, 2004, 117; 

Jaakohuhta, 2011, 516.) 

 

Region   Logic Pron arrange-ikkunassa audio- ja midi-dataa käsitellään 

samankaltaisesti graafisten suorakulmaisten lohkojen avulla. 

Näitä lohkoja kutsutaan regioneiksi. (Apple Documentation 

2012.) 

 

Resonance   Resonance korostaa taajuuksia, joista filtterin suodatus alkaa. 

Moog Voyagerissa tarpeeksi korkea resonance-arvo saa filtterin 

oskilloimaan eli tuottamaan siniaaltoa cutoff- kohtaan. (Kist, 

Dunnington, and the resources of Music. 2008, 24). 
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Ristikytkentätaulu Tutummin “patch” tai “patch-paneeli”. Ristikytkentätauluun 

kootaan sellaisten laitteiden tulo- ja lähtöliitännät, joita 

äänitysten aikana mahdollisesti muutetaan. Ristikytkentätauluun 

kytketään esimerkiksi mikrofonilinjat, esivahvistimet, 

audiokompressorit ja EQ:t. (Suntola, 2000, 22.) 

 

Rytmi   Rytmi on musiikin tärkeimpiä elementtejä melodian ja soinnun 

ohella (kreikaksi rhytmos´s = mitta, virta). Rytmi voidaan 

määrittää äänten ja sävelten ryhmittämiseksi ajassa. (Brodin, 

1985, 288.) 

 

Sample   Periaatteessa kaikki äänitetyt audiot ovat sampleja. Sample-

termi tarkoittaa myös signaalin hetkellistä arvoa (Blomberg, 

1989, 158). Työssäni tarkoitan samplella lyhyehköä 

audioäänitettä, esimerkiksi rummuniskua. 

 

Sampleri   Näytteenotin tai näytteenottosoitin. Samplerillä voi muokata ja 

soittaa sen muistiin ladattuja sampleja. (Blomberg, 1989, 158.) 

 

Sekvensseri  Sekventiaalisen logiikan elementti, joka toistaa samaa tilojen 

sarjaa loputtomiin. (Poiksalo, 2007, 144.) Sekvenssi on 

apuyksikkö, jota voidaan käyttää toisiinsa kiinteästi liittyvien 

vuorojen nimikointiin (Lennes, 2005). Musiikin osasta kutsutaan 

myös sekvenssiksi  Sekvensserillä muotoillaan ja järjestellään 

sekvenssejä. 

 

Signaali-kohinasuhde Suure, joka ilmaisee  hyötysignaalin tason suhteessa tausta-

häiriöiden tasoon.  Se ilmaisee korkeimman mahdollisen tason 

eli särörajan ja matalimman  eli kohinarajan keskinäisen suhteen 

desibeleinä. (Laaksonen, 2006, 58). 

 

S/PDIF   Sony/Philips Digital Interface Format. Itsetahdistuva kuluttaja-

laitteissakin yleinen kaksikanavainen siirtoväylä (Laaksonen, 

2006, 141.) 
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Space Designer  Logic Pron konvoluutiokaikulaite. Se käyttää tilan impulssi-

vastetta luodakseen kopion tilan soinnista. Impulssivaste on 

tilassa äänitetyn transientin kaiun muodostama data eli trasientin 

häntä. Konvoluutioteknologian avulla voidaan esimerkiksi 

laulaja sijoittaa miksauksessa kylpyhuoneessa olevan 

kumiankan, oopperatalon tai minkä tahansa tilan sisälle, josta on 

olemassa impulssivaste. (Apple Documentation 2012.) 

 

Standalone   Itsenäisesti toimiva sovellusohjelma, joka ei vaadi alustaa 

toimiakseen (Laaksonen, 2006, 220).  

 

Synkroninen  Synkroninen tarkoittaa samanaikaista. Alunperin sana on 

muodostunut kreikan kielen sanoista syn = samaa/yhdessä sekä 

kronos = aika. (Poiksalo, 2007, 147.) 

 

Sysex   System exclusive -viestit  ovat  laitekohtaisia  midi‐viestejä. 

Sysex-viesteillä voi tietokoneelle tallentaa soundeja tai muuta 

midi-dataa ja lähettää tätä dataa takaisin syntetisaattoriin. Sysex-

komentoja voi tallentaa sitä varten koodattuun ohjelmaan, kuten 

Sysex Librarian tai tallentaa DAW:n midi-raidoille. Sekvensseri 

voi täten automaattisesti hoitaa esimerkiksi soundien vaihdon 

kesken kappaleen. (Pejrolo2007,184). 

 

Sävellaji   Sävellajit ovat duuriksi ja molliksi nimitettyjen sävelsulkujen 

erikorkuisia muunnoksia. Tasavireisen sävelasteikon kaksitoista 

säveltä vastaa kahtatoista duuri- ja kahtatoista mollisävellajia, 

jotka ovat järjestettävissä kvinteittäin, jolloin etumerkkien määrä 

lisääntyy sävellaji sävellajilta. Etumerkittömien C-duurin ja A-

mollin lisäksi käytetään kuutta ylennettyä ja kuutta alennettua 

sävellajia, joista kuusi ylennysmerkkiä sisältävät Fis-duuri ja 

dis-molli sekä kuusi alennusmerkkiä sisältävät Ges-duuri ja es-

molli ovat enharmonisesti identtisiä. (Brodin, 1985, 326.) 
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Tasasuuntaaja  Kitaravahvistimissa enemmän käytetty englanninkielinen 

ilmaisu on “rectifier”. Vaihtosähkölähteessä kehitetty 

vaihtosähköenergia muunnetaan tasasuuntaajassa tasasähköksi. 

Esimerkiksi vaihtosähköverkkoon tasasuuntaajan avulla kytketty 

tasasähkömoottori. (Aura, Tonteri, 1994, 381) 

 

Tempo   Sävellyksen nopeus, jolla rytmiyksiköt seuraavat toisiaan. 

Tempo voidaan ilmoittaa metronomin avulla, jolloin määrätään 

tällaisten yksiköiden määrä minuuttia kohti (Brodin, 1985, 336). 

 

Track delay  Logic Pron viiveensäätötoiminto. Track delayn avulla voidaan 

yksittäisten raitojen ajoitusta siirtää joko eteen- tai taaksepäin. 

Käyttökelpoinen eritoten ulkoisten midilaitteiden ajoituksen 

synkronisoinnissa DAW:n kanssa. (Apple Documentation 2012.) 

 

Transientti   Nopea iskullinen signaali (Laaksonen, 2006, 56). 

 

Transistori   Puolijohdekomponentti. Transistorit eivät tarvitse hehkuja 

toimiakseen. Yleisin matalilta taajuuksilta muutamaan GHz:iin 

käytettävä transistori on bibolaarinen, yleensä piistä valmistettu, 

jossa sekä elektronit että aukot toimivat virrankuljettajina. 

Transistorin kehittivät vuosina 1947-1948 Bardeen, Brattain ja 

Shockley. (Räisänen, Lehto, 2007, 15, 134, 137.) 

 

Transponointi  Sävellyksen siirto toiseen sävellajiin ilman muita muunnoksia. 

Transponointiin turvaudutaan esimerkiksi sovitettaessa säestys 

eri lauluäänityypeille sopivaksi. (lat. trans = yli, ponere = 

asettaa) (Zeranska-Gebert, Lampinen, 2002, 318; Brodin, 1985, 

343.) 

 

Triggeri   Ohjaussignaali. Esimerkiksi Jomox Mbase11 bassorumpu-

syntetisaattorissa saapuva midisignaali tai riittävän vahva 

audiotransientti laukaisee eli triggaa äänen. (Suntola, 2000, 25.) 
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USB-väylä   Universal Serial Bus. Sarjamuotoinen väylä, jonka tavoitteena 

oli yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa ulkoisten oheislaitteiden 

liittämistä tietokoneisiin. (Granlund, 2004, 233.) Käytän 

opinnäytetyössäni ainoastaan USB 2.0 -suositusta, jonka 

väylänopeus on 480 Mbit/s.  

 

Unisono   Yksiäänisesti. Kaikki äänet esittävät samat sävelet tai niiden 

oktaavit (it. unico = ainoa, sonoro = kuuluva) (Brodin, G. 1985, 

354), (Zeranska-Gebert, Lampinen, 2002, 328). 

 

Vocoder   1950-luvulla sotateollisuuden käyttöön kehitetty puheensalaus-

laite. Suomeksi vokooderia tai puheenkoodainta käytetään 

viihde- ja musiikkiteollisuudessa erilaisiin efekteihin, 

esimerkiksi  puheen muuttamiseen robottimaiseksi. Termi tulee 

englannin kielen sanoista “voice coder”. (Laaksonen, 2006, 

372.) 

 

Voltti (V)   Jännitteen mittayksikkö (Aura, Tonteri, 1994, 44). 

 

VST/AU   Liitännäistietokoneohjelmia (engl. plug-in), joita voidaan käyt-

tää DAW:n sisällä, esimerkiksi  instrumentteja, efektejä tai 

dynamiikkatyökaluja. Lyhenne “VST” tulee sanoista Steinberg 

Virtual Studio Technology ja “AU” tulee sanoista Apple Audio 

Unit. (Hotto Engineering 2012.) 
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1 JOHDANTO  

 

Kerron seuraavassa TRANce & meTAL yhtyeen industrial-albumin tuottamisen eri 

vaiheista niin artistin kuin teknikonkin näkökulmasta. Tavoitteenani artistina oli tehdä 

kappaleita ilman taiteellisia kompromisseja. Käytin hyväkseni nykytekniikan suomia 

mahdollisuuksia samalla kunnioittaen perinteisiä äänitekniikan menetelmiä. Sain tässä 

projektissa mahdollisuuden toteuttaa niitä ideoita, joita ennen ei ollut mahdollista 

toteuttaa esimerkiksi puutteellisen laitteiston takia.  

 

Käyn tekstissä läpi joitain, ei ehkä niin yleisesti tunnettuja esivalmistelevia työn 

vaiheita. Kerron esimerkiksi syntetisaattorin ja DAW:n välisen midi-latenssin 

säätämisestä, sekä analogisyntetisaattorin virittämisestä. Kerron tarkemminkin 

syntetisaattorista, sen käytöstä ja nauhoituksista. Kerron myös suosimastani re-amp -

tekniikasta. Nauhoitusosiossa kerron tarkemmin eri instrumenttien äänitystekniikoista, 

signaaliteistä ja käytetyistä laitteista. Käyn muita alueita kuten miksausta, masterointia 

ja markkinointia läpi yleisellä tasolla, jotta tämä opinnäytetyön kirjallinen osuus ei 

venyisi liian pitkäksi.  

 

Jätän kertaamatta äänityksen alkeet, sillä oletan, että lukijalla on kohtuulliset perustiedot 

audio- ja äänitystekniikoista. Käytän tekstissä myös jonkin verran alalla yleisesti 

vakiintuneita englanninkielisiä termejä.  

 

 

 

 

Taulukko 1. Ajankäyttösuunnitelma koskien kolmea kappaletta.  

Työvaihe Arvioitu aika/ h Toteutunut aika/ h 

Esituotanto 120 110 

Äänitys 80 85 

Editointi 12 14 

Miksaus 40 36 

Masterointi 3 3 

Lähteisiin tutustuminen 50 110 

Yhteensä 313 358 



 
 

21 

2 VIITEKEHYS 

 

2.1 Työtilat 

 
Eniten aikaa vietin omalla työhuoneellani, TRANce & meTAL Sound Laboratory:ssa. 

Huone sijaitsee Helsingissä Sibelius-Akatemian vieressä. Huone on noin 30 neliömetriä 

ja tilan akustiikkaa merkittävästi heikentävät kampasuodinilmiöt on minimoitu. 

Sähkötieto ry:n mukaan kampasuodinilmiö tarkoittaa ääniaaltojen summautumista, 

jolloin ne toistuvasti tasaisin taajuusvälein joko kumoavat tai vahvistavat toisiaan 

(Sähkötieto ry 1994, 37). Tila soveltuu hyvin editointiin, miksaamiseen ja 

pienimuotoiseen äänittämiseen. Työhuoneellani ei ole erillistä soitto- tai nauhoitustilaa, 

joten isommat äänitykset tein muualla. Äänitin siellä lauluja, perkussioita sekä 

suurimman osan syntetisaattoreista. TRANce & meTAL Sound Laboratory onkin 

eräänlainen syntetisaattoristudio.  

 

Laitteistona minulla on perusanalogi- ja digitaalilaitteistoa, kuten putki- ja 

transistorikompressoreja, Soundcraft- miksauspöytä sekä esimerkiksi Lexicon- 

efektiprosessori. DAW on Logic Pro -pohjainen ja äänikorttina toimii 56-kanavainen 

RME Fireface 800 (RME 2006, 61). Pääkuunteluna ovat Event -monitorit, sekä AKG 

240M ja Beyerdynamic DT770M -kuulokkeet. Tila on käytössäni ympäri vuorokauden 

ja pääsen paikalle Töölön kodistani nopeasti aina kun tarve vaatii. 

 

Tämän projektin kitara- ja rumpuäänityksiä tein rock-yhtye RK:n harjoitustiloissa. 

Soittotila on noin sata neliömetriä. Tarkkaamossa on muun muassa Neve ja Oram 

Octasonic esivahvistimia. Mikrofoneja on muun muassa Neumann vintage U87, AGK 

C414 sekä Shuren että Sennheiserin eri malleja. Äänikorttina toimii Apogee:n 

Symphony. Kuunteluna ovat Genelec-monitorit sekä 18Kw:n PA. Rumpusettejä on 

samanaikaisesti kasattuna kolmesta neljään ja erilaisia kitaravahvistimia on noin 

kymmenen. Esimerkiksi Mesa:n Triple ja Dual Rectifierit, Stiletto, eri Marshalleita sekä 

Peaveyn 6505. Tein äänityksiä myös muualla. Esimerkiksi Tipi Tuovisen kotistudiolla 

äänitin viulua ja selloa. Näitä jousia ei kuitenkaan kuulla näissä kolmessa 

opinnäytetyöhön valitsemassani kappaleessa. Äänityshetkellä Tuovisella oli hyvin 

laadukas ProTools LE -pohjainen laitteisto. Osan rummuista ja kitaroista äänitin 

Seawolf Studiolla, jossa oli käytössä Pro Tools HD. Kenttä-äänityksiä tein esimerkiksi 

kuitulevytehtaalla Heinolassa sekä pulkkamäessä Helsingin kaivopuistossa. 
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2.2 Industrial -musiikki 

 

Industrial-musiikki sisältää rockin ja elektronisen musiikin yhteensulautuneita 

elementtejä. Industrial-tyylisuunnan edustajina pidetään bändejä kuten Rammstein, Rob 

Zombie, Thropping Gristle, Killing Joke, Laibach ja Marilyn Manson. Industrial -

kappaleet ja live-esiintymiset voivat sisältää hyvinkin omaperäisiä elementtejä. 

Äänilähteitä ei ole rajattu mitenkään. Soittimina muiden joukossa voi käyttää 

esimerkiksi erilaisiä työkaluja ja koneita. Tämä antaa artistille huomattavan paljon 

mahdollisuuksia äänenvärien ja äänimaailmojen luomiseen perinteisen rumpu-, basso-, 

kitara-, lauluyhdistelmän sijaan. Teknologian hyväksikäyttöä ei paheksuta ja 

syntetisaattoreiden ja samplereiden käyttö onkin yleistä.  

 

Jotkut väittävät, että termin "industrial" käyttö alkoi 1970- luvulla "Industrial Records" 

levy-yhtiön perustamisesta. Industrial-musiikki on kehittynyt sitä mukaa kuin 

teknologia on mennyt eteenpäin. Esimerkiksi Jimi Hendrixin ja Black Sabbathin 

albumeilla kuulee oman aikansa musiikkiteknologian hyväksikäyttöä. Hyvänä 

esimerkkinä tästä on Black Sabbathin "Iron Man" -kappaleen intro vuodelta 1970, jossa 

laulaja Ozzy Osbournen puheesta muokataan metallinen “rautamiehen” ääni. 

Nykyaikainen industrial-musiikissakin käytetty teknologia perustuu toisen 

maailmansodan jälkeen Ranskassa syntyneeseen mikrofonilla tallennettuihin ääniin 

perustuvaan konkreettiseen musiikkiin (ransk. musique concrète), sekä Saksassa 

syntyneeseen elektronisesti generoituihin ääniin pohjautuvaan elektroniseen musiikkiin, 

jonka saksan kielinen nimitys on “elektronische musik”. (Kuljuntausta 2002, 76). 

 

Industrialilla on monia alalajeja, kuten rockilla heavy ja elektronisella musiikilla tekno. 

Yksi alalajeista on "industrial metal", jolla on omat alalajinsa, kuten "industrial death 

metal", "industrial trash metal" ja niin edelleen. Bändien lokeroiminen onkin haastavaa, 

joten TRANce & meTAL:n musiikki olkoon yksinkertaisesti industrial-musiikkia. 
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3 ESIVALMISTELUT 

 

3.1 Esituotanto 

 

Bregitzer (2009, 4-5) määrittelee esituotannon prosessin vaiheeksi, jossa kappaleiden 

sovitukset tehdään valmiiksi ja ne harjoitellaan kunnolla, päätetään tempot ja tehdään 

esimerkiksi sointukartat. Studiotyöskentelyssä kokemattomampien soittajien kohdalla 

esituotantoon kuuluu myös heidän valmistelemisensa studio-olosuhteisiin. Esimerkiksi, 

jos äänitystilanteessa soitetaan eri huoneissa, ei katsekontakti välttämättä ole 

mahdollista. Tämän kaltaiset asiat kannattaa opetella jo ennen studioon tuloa (Bregitzer 

2009, 4-5). 

 

Jo studioon mentäessä olisi oltava selvillä mitä ollaan tekemässä. Tärkein esituotannon 

vaihe on kappaleiden kirjoitus ja harjoittelu. Kun kappaleet ovat hallussa studioon 

tullessa, vältetään turhat uusintaotot. Samoin säästetään miksaus- ja editointiaikaa 

soitto- ja lauluvirheiden korjailulta. Näin arvokas studioaika voidaan käyttää 

tehokkaasti. 

 

Tämä projekti oli helppo, koska kaikki oli valmiina päässäni ja asiat piti vain tehdä. 

Missään vaiheessa ei ollut aikataulu- tai kommunikaatio-ongelmia, koska hoidin kaiken 

itse musiikkikappaleiden kirjoituksesta miksaamiseen. Päätin ennen audion, kuten 

kitaroiden äänityksiä, kappaleiden tempot. Vaikka nykyisillä DAW:lla niin midin kuin 

myös audion tempoa ja transponointia voi muuttaa jälkikäteenkin, on soundillisesti 

parempi, että audio soitetaan jo alunperin oikein. Mietin tempoja, millä kappaleet 

mielestäni toimivat parhaiten. “Attack of the Lazer Ninjas” -kappaleessa piti ottaa 

huomioon myös omat soittorajoitukset. Yleensä on parempi soittaa tempoilla, joilla 

soitto kulkee ja kuulostaa hyvältä, kuin operoida soittotaitojensa äärirajoilla.  

 

Päätin myös sävellajit. Usein omissa kappaleissani sävellajin valinta tapahtuu 

käytettävien kitaroiden vireen perusteella. Yleensä vire on seitsemänkielisissä kitaroissa 

joko A, D, H tai E ja kuusikielisissä kitaroisssa C. Käytän kitaran vapaita kieliä 

hyväkseni mahdollisimman paljon. Näistä kappaleista "Vlad" & "Attack of the Lazer 

Ninjas" kulkevat pääsääntöisesti A:ssa. "Destroy the Enemy" kulkee D:ssä. 
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Tempon ja sävellajin lisäksi päätin mitä ainakin äänitän. Audion äänitysten jälkeen voi 

vielä osia poistaa, mutta uusien lisääminen on hankalampaa. Jälkeenpäin lisätyt osat 

saattavat myös kuulostaa keinotekoisilta, koska jälkiäänityksissä ei välttämättä saa 

täysin samanlaista soundia kuin alkuperäisissä. Jos kappaleeseen haluaa vielä yhden 

kertosäkeistön, voi täten joutua editoimaan käyttäen kopioi ja liitä tekniikkaa, mikä ei 

aina ole hyvä asia. Äänitän mieluummin ylimääräistä kuin liian vähän. 

 

Esituotantoon kuului myös lyriikoiden teko. “Destroy the Enemy” kertoo robottien 

noususta ihmisten satavuotista sortoa vastaan, “Attack of the Lazer Ninjas” tähtien 

takaa avaruusvalaalla saapuvista laserninjoista. “Vlad”-kappaleen vampyyriaiheiset 

lyriikat tein yhdessä Larissa Lounasmaan kanssa. Lyriikat ovat yleisesti 

englanninkielisiä, “Attack of the Lazer Ninjas”-kappaleessa kuullaan myös suomen 

kieltä englannin rinnalla. 

 

Esituotannossa tein myös aikataulut. Mietin mikä kappaleissa on tärkeää ja varasin 

niiden äänittämiseen aikaa. Varasin kitaroiden äänityksiin useamman yön, koska kitarat 

ovat kappaleiden jälkeen tärkein elementti TRANce & meTAL:n musiikissa. "Destroy 

the Enemy":n kitaraäänityksiin varasin kokonaisen illan ja yön sekä sen lisäksi aikaa 

vielä työhuoneellani tehtäviin GT6 spacekitara-nauhoituksiin. Spacekitaroilla tarkoitan 

yleisesti voimakkaasti efektoituja linjatasoisia kitararaitoja. Varasin aikaa myös 

esivalmisteluihin, kuten analogisyntetisaattoreiden ja kitaroiden huoltoon ja 

virittämiseen. Tein nauhoitusaikataulut sekä varasin aikaa editointeihin ja miksauksiin. 

 

Tein myös nauhoitustekniikoista perussuunnitelman. Mitä mitenkin ja missä? Mitkä 

mikrofonit ja esivahvistimet? Mitä soundeja missäkin musiikkikappaleen osissa? Koska 

nauhoituspäivät usein venyvät pitkiksi tällainen muistio auttaa pitämään toteutuksen 

objektiivisena. Näin äänityksiin lähdettäessä pystyin keskittymään oleelliseen, kuten 

hyviin soundeihin ja ottoihin. Kitarat ja rummut päätin äänittää yöllä, koska ajankohta 

sopi aikatauluihin . Yöllä sai myös parhaan työrauhan. 
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3.2 Midi 

 

Ensimmäinen midillä varustettu syntetisaattori Prophet 600 julkaistiin vuonna 1983 

(MIDI Manufacturers Association Incorporated 2012). Midi on jo vanha standardi 

vuodelta 1982 ja tuntuu nykyisten uusien tiedonsiirtoväylien rinnalla hitaalta ja 

kankealta. Midi-signaalissa kulkee 31,250 bittiä sekunnissa (Rossing, Moore, Wheeler 

2002, 678), kun 24-bittisessä audiosignaalissa vastaava luku on 1,058,400 (24 * 

44,100). Kuitenkin vielä vuonna 2012 midiä käytetään laajalti. Laitevalmistajien pitäisi 

päivittää midi johonkin uuteen, resoluutioltaan parempaan ja nopeampaan standardiin, 

esimerkiksi sellaiseen joka voisi hyödyntää koko USB-väylän tiedonsiirtokapasiteettia.  

 

Midi-viestit kulkevat peräkkäin, eivät rinnakkain. Se tarkoittaa, että viestit myös 

käsitellään peräkkäin yksi kerrallaan. Vaikka midi-koskettimia painaisi täsmälleen 

samalla hetkellä, äänet syttyvät ja sammuvat eri aikaan. Tästä midin jonomaisesta 

luonteesta johtuen se ei ole kovinkaan tarkka ajoitukseltaan. Varsinkin jos midi-ketjussa 

on useampi laite, tulee latenssien ja jitterin kanssa todellisia ongelmia. Industrial-

musiikissa käytetään usein midi-ohjattuja laitteita, kuten syntetisaattoreita ja 

samplereita. Laitteiden midilatenssin säätäminen on tärkeää, jotta ne toimisivat 

mahdollisimman hyvässä synkronissa keskenään. Esimerkiksi jos säätämättömällä 

laitteistolla tuplaa yhden midi-ohjatun syntetisaattorin virvelirumpuraitaa toisen midi-

ohjatun samplerin virvelirummulla, äänessä esiintyy epätoivottua eriaikaisuutta. 

 

 
Kuva 1. OS X Midi Studio setup. 
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Säädin midi-laitteiden latenssit, koska kalustoni muuttui opinnäytetyötä tehdessä. 

Tietokoneen toimintanopeus (BIBS) ei ollut vanhassa työkoneessa riittävä, samoin 

työmuisti eli RAM loppui isommissa projekteissa kesken. Vaihto tehokkaampaan ja 

uusilla i7 prosessoreilla varustettuun iMac 3,4 GHz i7 16Gb RAM tietokoneeseen oli 

välttämätön. Koneen vaihdon yhteydessä muuttui myös osa laitteiston signaalitiestä. 

 

Yleensä en tee näitä toimenpiteitä, jos menen pikakeikalle vieraaseen studioon. Tosin 

toivon, että laitteet olisi jo valmiiksi säädetty. Usein midi-laitteet vain kytketään midi-

piuhalla midi-sovittimeen ja toivotaan parasta. Nämä säädöt ovat kuitenkin nopeita 

tehdä ja parantavat selkeästi midi-laitteiden ja DAW:n keskinäistä synkronia. 

 

3.2.1 Jitter = Ajoituksen huojunta 

 
Ennen kuin pystyin säätämään midin latenssit, täytyi saada selville laitteiden jitter-arvo.  

 
"Digitaalista ajoituksen eli aikapohjan huojuntaa (engl, jitter) syntyy joko 
silloin, kun antava ja ottava laite eivät ole tahdissa keskenään tai silloin, 
kun ottavan laitteen kellotaajuusluenta muuttuu epäluotettavaksi, 
esimerkiksi huonolaatuisen kello-oskillaattorin tai liian pitkien 
välijohtojen vuoksi". (Laaksonen 2006, 146.) 

 

Jitter siis aiheuttaa satunnaisia häiriöitä midi-signaaliin ja näin ollen latenssin arvokin 

vaihtelee, joten täytyy tyytyä keskiarvoon. Latenssierot saa kuitenkin säädettyä 

järkeviksi. Seuraavassa kerron tavan jota itse käytin. 

 

 

3.2.2 Jitterin mittaaminen syntetisaattorista 

 

Jotta pystyin säätämään midi-latenssit mahdollisimman tarkasti, täytyi ensin mitata 

laitteen jitter-arvo. Se on teoreettinen maksimiarvo, johon midi-synkronointi voidaan 

säätää. Mittasin esimerkkinä Kurzweilini jitterin. Soundina käytin PC3LE7:n omaa 

click-samplea. 
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1.    Laitoin mikrofonin mahdollisimman lähelle syntetisaattorin kosketinta. Kuva 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Äänitin samaan aikaan mikrofonilla äänet, jotka lähtevät kun kosketinta 

painetaan sormella (ylempi raita) sekä Kurzweilin lähettämät äänet eli click-

samplet linjaan (alempi raita) Kuva 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Zoomasin sample-tasolle ja leikkasin regionit transienttien alusta. Kuva 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Mikrofoni ja PC3LE7. 

Kuva 3. Logic Pro 9 Arrange ikkuna. 

Kuva 4. Kuva on kohdistettu transientin alkuun. 
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4.    Jäljelle jäi lyhyt regionin pätkä, jonka pituudesta näkee aikaeron 

sormenpainalluksen ja samplen lähdön välillä. Deletoin ylimääräiset isot 

regionit ja otin lyhyiden regionien pituudet samplen tarkkuudella ylös. Tähän 

käytin kuvissa alhaalla näkyvää Logicin sample-editoria. Kuva 5. 

 

5.    Tällä kertaa regionien pituudet olivat: 

 

Samplea  ms 

405  9,2 

345  7,8 

329  7,5 

353  8,0 

337  7,6 

373  8,5 

396  9,0 

342  7,8 

388  8,8 

342  7,8 

 

 

Jitter-arvo saadaan yksinkertaisella laskutoimituksella. Pisimmästä latenssin arvosta 

vähennetään lyhin arvo, jolloin jää jäljelle niiden erotus eli jitter-vaihtelu. 

405 samplea - 329 samplea    = jitter 76 samplea  

 

Jaetaan samplet näytteenottotaajuudella, niin saadaan arvo millisekunteina. 

76 (samplea) / 44,1 (kHz)    = jitter 1,7 (ms)  

 

Midi-instrumentin I/O latenssin keskiarvo saadaan yksinkertaisesti. 

(9,2 ms + 7,8 ms + 7,5 ms + .../ 10)  = signaalin latenssi noin 8.2ms 

 

Testi on suuntaa-antava, mutta kuitenkin varsin toimiva. Laitteiston jitter-arvo on hyvä 

tietää jo senkin takia, että jos arvo on suuri, voi laitteistossa tai kytkennöissä olla jotain 

vikaa. Lisäksi siitä saadaan arvo, jota tarkemmaksi kyseistä midi-laitetta ei voi 

synkronoida. 

 

Kuva 5.  Jitterin mittaiset regionit. Alapuolella Logicin sample editori. 
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Kokonaislatenssiin vaikuttaa muun muassa kuinka nopeasti koskettimisto skannaa 

painalluksen sekä kuinka nopeasti se käsittelee tiedon ja lähettää signaalin. Tässä 

testissä koskettimiston keskimääräinen latenssi koskettimen painamisesta signaalin 

lähtemiseen oli siis vähän alle sekunnin sadasosa, noin kahdeksan ms. Ei mikään 

huipputulos. Martin Walker väittää artikkelissaan "The truth about latency" (Walker 

2002), että koskettimiston keskimääräinen skannausaika olisi yhden millisekunnin 

luokkaa. 

 

Selaillessani eri keskustelufoorumeja huomasin, että kahdeksan millisekuntia on varsin 

tyypillinen aika Fatar TP 8:n semi-weighted-koskettimistolle. Epäilen, että 

painoituksella on vaikutusta testin tulokseen. Esimerkiksi Voyagerissa, jossa on Fatarin 

syntetisaattoripainotuksella varustettu koskettimisto, latenssi oli noin neljä 

millisekuntia.  

 

 

3.2.3 Midi-latenssi 

 

Latenssistakin voisi kertoa laajasti DAW:n bufferin säätämisestä aina ADAT -väylien 

ilman AD/DA-muunnosta kulkeviin miinuslatensseihin. Kerron tässä midi-latenssista ja 

siitä miten sen korjasin, koska midistä tulee suurin latenssi ainakin minun 

työskentelyssäni.  

 

En käsittele lainkaan tietokoneen sisäistä IAC BUS midi-väylää, koska tilannetta, jossa 

käyttäisin DAW:n ulkopuolista erillistä tietokone-ohjelmaa saman tietokoneen sisällä 

DAW:n kanssa, ei juurikaan enää esiinny. Suurinta osaa midiä ymmärtävistä 

tietokoneohjelmista voidaan käyttää suoraan DAW:n sisällä, niin sanottuina “plug-in” 

eli liitännäisohjelmina. Säädin useamman laitteen kerralla, jotta säästyi aikaa.  

 

Tällä kertaa käytössä on siis kolme ulkoista midi-sovitinta, joiden kautta signaali 

DAW:n ja ulkoisten laitteiden välillä kulkee. En käytä USB-hubia midi-sovittimille, 

koska se lisää edelleen jitteriä. Kytken ne suoraan tietokoneeseen. Alhaalla on lista 

näistä sovittimista ja laitteista, joista tällä kertaa säädin midi-latenssit kohdalleen. 
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Midi-sovitin    ohjatut laitteet    väylä 

RME Fireface 800      PC3LE7, Voyager   Firewire 

NI KORE     MB33 mk2, 03R/W   USB 

Behringer BCR 2000   K5000, MC-505    USB 

 

3.2.4 Midi-latenssin mittaus ja korjaaminen 

 

Tein sessionpohjan, johon laitoin syntetisaattoreille omat midiportit (interfacet) sekä 

midikanavat. Laitteiden audiolähdöt kytkin Firefacen takana oleviin linjatuloihin. 

Laitoin jokaiselle midi-raidalle identtisen komennon ja nauhoitin syntetisaattoreista 

noin kymmenen audiotransienttia. Leikkasin regionit transientin alusta eniten jäljessä 

olevan raidan transienttiin saakka. Katsoin regionien pituudet käyttäen jälleen apuna 

“sample editoria”.  Regionin pituudesta sain selville laitteiden välisen keskinäisen 

viiveen. Laskin regionien keskiarvon ja muutin samplet millisekunneiksi käyttäen 

samaa kaava kuin jitterlaskuissa. 

 

 

 
Kuva 6. Tilanne ennen säätöä. 

 

Viivästin jokaista tarvittavaa raitaa Logicin “track delay”-toiminnon avulla ja tein uudet 

nauhoitukset. Logic Pro 9:n “track delay”-toiminnossa ainakin versiossa 9.1.7 on 

ohjelmointivirhe, josta kerron myöhemmin lisää. Kun sain virheen korjattua, “track 

delay” toimi ja raidat olivat keskenään synkronissa.  



 
 

31 

Seuraavaksi laskin regionin pituuden, joka erotti transientit Logicin gridistä. Syötin 

tuloksen “All midi output sync”-toimintoon, joka viivästää tai edistää kaikkia Logicin 

midi-komentoja. 

 

 

 
Kuva 7. All midi output ja tilanne säädön jälkeen. 

 

 

Tein uudet nauhoitukset ja kaikki midi-laitteet oli synkronoitu sekä keskenään, että 

Logicin gridin kanssa. Tallensin templaten ja jatkoin töitä. 

 

Säätämiseen menee aikaa kaiken kaikkiaan noin tunti, eikä sitä tarvitse tehdä kuin 

signaalitien muuttuessa. Helpoimmalla tietysti pääsee, jos käyttää pelkästään VST/AU- 

instrumentteja. 

 

 

3.2.5 Tulokset  

 

Laitteiden keskinäinen latenssi sekä synkronointi DAW:n kanssa laski noin 

kymmenestä millisekunnista vajaaseen kahteen millisekuntiin. Vaikka kymmenen 

millisekuntia on jo kohtuullinen tulos näin vanhoille midi-laitteille, ero soundin 

tiukkuudessa on huomattava. Audionäytteet “ennen & jälkeen” löytyvät CD-liitteestä. 
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3.2.6 Ohjelmointivirheitä ja ratkaisuja 

 
Ihmettelin, miksi “track delay” ei toimi. Aina kun lisäsin tai vähensin jonkun midi-

raidan viivearvoa, tuo sama lisätty tai vähennetty arvo vaikutti myös alapuolella oleviin 

midi-raitoihin. Kuitenkaan näiden alapuolella olevien raitojen vasemmalla palkissa 

oleva viiveen lukuarvo ei muuttunut, mutta itse fyysinen latenssi kyllä. Sain ongelman 

korjattua, kun laitoin ylimmäksi raidan, joka oli eniten myöhässä arrange-ikkunassa. 

Vastaavasti raidan, jota oli viivästetty eniten, piti olla alimpana. Muut tulivat 

järjestyksessä siinä välissä. 

 

Varsinkin yhden midi-instrumentin latenssia säädettäessä voi käyttää Logic Pron cycle- 

eli silmukkatoimintoa. Tällöin äänitettävä audio voi jakautua useammalle raidalle ja 

yksittäisten transienttien aikaeroja on helpompi vertailla. Olen huomannut, että 

silmukan ensimmäisen tahdin ensimmäisen iskun kohdalla voi järjestelmästä riippuen 

olla erilaisia ongelmia. Ensimmäinen isku ei välttämättä soi ollenkaan, tai sen 

ajoituksessa voi olla huomattava määrä jitteriä. Ongelman voi ratkaista jättämällä lasku-

toimituksissa ensimmäinen isku huomioimatta. Toinen keino jolla ongelmaa voi 

pienentää, on aloittaa silmukka hieman aikaisemmin, esimerkiksi tahtia ennen 

ensimmäistä iskua. 
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4 SYNTETISAATTORI 

 

Jos Elisha Greyn yhden nuotin elektromagneettista piiriä vuodelta 1876 ja muita sen 

aikaisia äänilähteitä ei lasketa, ensimmäisenä ohjelmoitavana syntetisaattorina pidetään  

seinän kokoista RCA:n vuonna 1958 luomaa Mark II:sta. (Holmes 2008, 145). Käyn 

virityksen ja bassosoundin luomisen kautta läpi analogisyntetisaattorin perus-

ominaisuuksia. Käytän esimerkkinä Moog Voyager Performer Edition- syntetisaattoria, 

myöhemmin Voyager tai Moog.   

 

4.1 Trimmerit 

 

Kuten kitaroiden ja rumpujen,  myös analogisyntetisaattorien vire muuttuu ajan mittaan. 

Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi kannattaa myös syntetisoijat pitää vireessä. 

Analogisyntetisaattorissa on oma trimmerinsä virityksen jokaiselle vaiheelle. 

Säädettäviä trimmereitä on kahdenlaisia: RT (engl. Multi-turn) sekä RP (engl. Single-

turn) -trimmereitä .   

 

RT -trimmereissä on usein messinkinen säätöruuvi ja ne ovat yleensä korkeampia kuin 

matalat RP:t. RT -trimmerit mahdollistavat hienosäädön ja ne ovat myös helpompia 

säätää täsmälliseen arvoon. RT-trimmereitä käytetään tilanteissa, joissa vaaditaan 

tarkkaa säätöä vastukselle. RP -trimmereissä säätöruuvi on yleensä muovinen ja ne ovat 

todella herkkiä. RP -trimmereitä on hankalampi säätää käsin. Toisaalta RP -trimmerin 

saa säädettyä likimääräiseen arvoon nopeammin kuin RT:n. RP -trimmerin herkkyyden 

vuoksi niiden säätämisen helpottamiseksi myydään varta vasten suunniteltuja 

trimmerityökaluja. Apuna voi käyttää myös esimerkiksi pihtejä ja ruuvimeisseliä, joiden 

avulla pieneen trimmeriin saa tehtyä hienon hienoja säätöjä . 

 

                                      
 

 
Kuva 9. Kingtronics 3386  
RP‐trimmeri 

Lähde: i00.i.aliimg.com 
 

Kuva 10. Voyagerin hienosäätöä. Kuva 8. Elecsound 3296 
RT‐trimmeri 

Lähde: www.trademart.in 



 
 

34 

4.2 Analogisyntetisaattorin viritys 

 

Jokaisella oskillaattorilla on omat trimmerinsä perustaajuuden, matalien ja korkeiden 

taajuuksien sekä koskettimiston säätämiseen. Näiden lisäksi kaikilla muillakin 

syntetisaattorin toiminnoilla on omat trimmerinsä, kuten pitch bend-pyörällä ja touch 

pad-kontrollerilla. Olin yhteydessä Moogin Tech Support:iin, josta sain sekä ohjeet että 

listan trimmereistä Voyagerin säätämiseen. Noiden ohjeiden ja myöhemmin tulleen 

kokemuksen kautta olen huomannut, että vaikka analogisyntetisaattoreissa on paljon 

vastuksia, trimmereitä ynnä muita pieniä komponentteja, ei niiden virittäminen ole 

lainkaan hankalaa, vaan oikeastaan aika helppoa. Tällä kertaa säädettävät trimmerit 

sijaitsevat Moog Music Bd. # 11-404P piirilevyssä. 

 

 
Kuva 11. Voyagerin suurin piirilevy . Moog Music Bd. # 11‐404P. 

 

Tarkan vireen saamiseksi käytin apuna viritysmittareita. Volotisen mukaan sähköisiä 

suureita voidaan ihmisaistein arvioida vain lämmitystehon, valaistuksen kirkkauden tai 

sähköiskun voimakkuuden perusteella (Volotinen 2000b, 58). Tässä 

esimerkkitapauksessa voidaan listaan lisätä vielä kuultu äänentaajuus ja sitä kautta tehty 

havainto jänniteohjatun analogioskillaattorin ohjainvolttiarvoista. 
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Analogioskillaattoreita, toisin kuin digitaalisia, ei koskaan saa täysin samaan vireeseen 

(Moog 2010, 1). Äänialueittain tai koskettimiston asemista riippuen vireessä esiintyy 

aina pieniä variaatioita. Tämä pieni oskillaattorien eläminen on osa 

analogisyntetisaattoreiden luonnetta ja antaa niille ominaisen “elävän” soundin. Tämän 

takia viritettäessä ei kannata väkisin hakea täydellistä ja virheetöntä lopputulosta. Hyvin 

viritetyn syntetisaattorin tulee kuulostaa täysin vireiseltä jokaisesta oktaavista, eikä 

unisonossa saa esiintyä huomattavaa oskillaattoreiden välistä huojuntaa (engl. beating) 

(Moog 2010, 1). 

 

Käyn seuraavassa läpi Voyagerin pitch bend-pyörän, oskillaattoreiden ja koskettimiston 

(engl. keyboard tracking) virittämisen vaihe vaiheelta. Käytän yksiviivaiselle a:lle 440 

Hz:n virettä. Virittämiseen menee lämpiämisaika poisluettuna noin 15 minuuttia, joten 

kyseessä on suhteellisen helppo ja nopea operaatio. Kuitenkin pitää tietää mitä tekee, 

koska vireen saa helposti myös huonommaksi. Suurin vaara aiheutuu kuitenkin 

virtalähteestä mahdollisesti saatavista sähköiskuista.   

 

4.2.1 Vireen tarkistus 

 

Laitoin syntetisaattorin päälle ja annoin sen lämmetä 20-30 minuuttia. Hyvä tapa 

tarkistaa vire on säätää kaikki oskillaattorit unisonoon. Aaltomuodoksi voi valita 

esimerkiksi kanttiaallon. Oskillaattorien oktaavivalitsin kannattaa laittaa keskelle. Tässä 

tapauksessa  asentoon 8´. Voyagerissa oktaavit matalimmasta korkeimpaan 32,´ 16,´ 8,´ 

4,´ 2,´ 1´. Laitoin oskillaattorin numero yksi päälle ja annoin muiden oskillaattoreiden 

olla vielä kiinni. Myös Pitch Bend-pyörän volttien täytyy olla nolla-arvossa (kts 4.1.4), 

jotta se ei vaikuta vireeseen. Tämän jälkeen soitin ala E-äänen koskettimiston 

alalaidasta ja jätin äänen soimaan “hold“-toiminnolla. Hold-toiminto jättää nuotin 

soimaan ilman, että sitä täytyy erikseen koskettimistolta painaa. Moogissa tämä 

toiminto on nimellä On/External. Nyt ykkösoskillaattorin pitäisi soittaa E3:sta. Jos ääni 

on hieman ala- tai ylävireinen, voi sitä säätää “Master Finetune” –säätimellä. Laitoin 

oskillaattorin numero kaksi päälle ja viimeisenä kolmannen oskillaattorin. Nyt kaikkien 

kolmen oskillaattorin pitäisi soida nätisti unisonossa ilman havaittavaa huojuntaa. 

Säädin kaikki oskillaattorit alas 32´:een ja kuuntelin onko huojuntaa havaittavissa 

alataajuuksilla. Tämän jälkeen säädin ylös oskillaattorien oktaavivalitsimet aina 1´:een 

asti ja kuuntelin soivatko oskillaattorit ylätaajuuksilla puhtaasti.  
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Kaikki ei kuulostanut hyvältä, mutta tarkistin vielä koskettimiston vireen. Säädin 

oktaavivalitsimet takaisin 8´:aan ja painoin koskettimistolta korkean E:n. E5 soi ja oli 

selvästi alavireinen. Jos kaikki olisi kuulostanut hyvältä, ei syytä virittämiseen olisi 

ollut. Koskettimiston vireen ollessa näiden kahden oktaavin matkalta kunnossa, se 

todennäköisesti olisi ollut kunnossa kaikista muistakin asemista. Oskillaattorien vireen 

voi tarkastaa myös yksi kerrallaan avaamalla yhden oskillaattorin muiden ollessa 

suljettuina. Tämän jälkeen käydään viritysmittarin kanssa läpi edellä mainittu. Sama 

toistettaisiin kaikilla oskillaattoreilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Virityksen esivalmistelut 

 

Käytin työkaluina tasapääruuvimeisseliä trimmereiden säätöön, Phillips ristipää- 

ruuvimeisseliä takakannen avaamiseen, elektronista viritysmittaria sekä instrumentti-

kaapelia. Lukitsin syntetisaattorin pystyasentoon, avasin takakannen ja annoin 

instrumentin lämmetä kansi auki reilu 20 minuuttia (ks. Kuvat 13, 14, 15). 

Analogisyntetisaattorin pitää saavuttaa tasainen lämpötila, jotta vire pysyy stabiilina. 

Säädin finetune-säätimen hivenen ylävireeseen ennen viritystä. Tämä sen takia, että 

virittämisen päätyttyä takakansi suljetaan ja samalla lämpötila syntetisaattorin sisällä 

nousee. Tämä pieni lämpötilan nousu johtaa myös hienoiseen vireen nousuun. (Moog 

2010, 2).   

 

   
Kuvat. 13, 14 & 15. Takakannen aukaisu. 

Kuva 12. Logic Tuner plug‐in. 
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4.2.3 Pitch Bend -pyörän viritys  

 

Ensin tarkistin Pitch Bend -pyörän (myöh. PB) nolla-arvon (engl. Null).  Kun PB on 

keskiasennossa eikä sitä käytetä, täytyy ohjainvolttien arvo olla nolla. Voyagerissa 

voltit voi tarkistaa käyttö-järjestelmän kautta (Master / Software Version-/wheel 

voltages). Jos arvo jostain syystä on jotain muuta esimerkiksi +1, voi kokeilla näpäyttää 

PB:tä ylös tai alas. Tämä yleensä palauttaa arvot nollaan. Jos tämä ei jostain syystä 

onnistu, voi PB:ssä olla jokin fyysinen vika ja se voi vaatia isompaa huoltoa. 

Maksimiarvon täytyy olla +127 ja minimin -128. Kun voltit olivat kunnossa, suoritin 

jälleen “Initialize Parameters” toiminnon. Laitoin Hold:in päälle ja painoin ala E:n. 

Tämän jälkeen säädin PB:n suurimpaan arvoonsa, tässä tapauksessa kaksi ja puoli 

oktaavia. Kytkin PB:n pois päältä ja kuuntelin muuttuiko taajuus. Taajuus muuttui, 

joten täytyi säätää trimmeriä RP 5, kunnes taajuus oli sama PB:n ollessa 

maksimiarvossaan ja nollassa. Seuraavaksi viritin oskillaattorit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Oskillaattoreiden ja koskettimiston viritys 

 

Trimmerien säätämisellä on tapana vaikuttaa myös muihin alueisiin. Kun yhtä säätää, 

muuttuvat muutkin hieman. Samalla tavoin kuin Floyd Rose -tallaisen kitaran 

virityksessä yhden kielen jännittäminen madaltaa muiden kielten virettä, niin myös 

analogisyntetisaattorin trimmerin säätö vaikuttaa jonkun verran muihinkin alueisiin, 

kuin juuri siihen nimenomaiseen, jota juuri säädetään. Tästä johtuen täytyy säätäminen 

tehdä pienillä liikkeillä kerrallaan. Aloitin jälleen saman lailla kuin aikaisemmissa 

vaiheissa; Initialize Parameters/Hold ja ala-E soimaan. Säädin PB:n pois päältä, jotta se 

ei vaikuta virityksen tulokseen.  

 

Kuva 16. PB  & MW voltti arvot. 
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Oskillaattori 1 

 

1. Ensin säädin oskillaattorin  perustaajuuden tarkasti E3:een käyttäen trimmeriä 

RT 2  

2. Käänsin oktaavivalitsimen alas 32´:een ja säädin matalantaajuuden E1:een 

käyttäen trimmeriä RT 1 

3. Toistin kohtia 1 ja 2, kunnes tulokset olivat tarkkoja 

4. Käänsin oktaavivalitsimen ylös 1´:een ja säädin korkeantaajuuden E6:een  

RP11 trimmerillä  

5. Toistin kohtia 1, 2 ja 4, kunnes tulokset olivat tarkkoja 

 

Koskettimiston säätö 

 

6. Käänsin oktaavivalitsimen 8´:aan ja soitin ylä E:n. Säädin  E5:n  

RP9 trimmerillä 

7. Toistin kohtia 1, 2, 4, ja 6, kunnes tulokset olivat tarkkoja 

 

Ensimmäinen oskillaattori  on vireessä. 

 

Oskillaattori 2 

 

Toistin samat vaiheet, kuin ensimmäisen oskillaattorin kohdalla. 

 

1. RT4 perustaajuus E3 

2. RT3 matala E1 

3. Toistin edellisiä, kunnes olivat kunnossa 

4. RP 20 korkea E6 

5. Toistin kohtia 1, 2 ja 4, kunnes vire oli tarkka 

6. Koskettimisto RP21 

7. Toistin kohtia 1, 2, 4 ja 6 

 

Toista oskillaattoria voi käyttää esimerkiksi sointujen tekemiseen. Siksi latasin vielä 

SysEx:in avulla “Osc. 2 5th Calibration” presetin, ja säädin RP19 trimmerillä kvintit 

kohdilleen.  “Osc. 2 5th Calibration” & “Osc. 3 5th Calibration” presetit sain sähkö-

postilla techsupport@moogmusic.com:sta 
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Oskillaattori 3 

 

Tein samat esivalmistelut kuin aikaisempien oskillaattorien kohdalla. Kolmatta 

oskillaattoria viritettäessä piti ottaa huomioon, että se vuorovaikuttaa vahvasti 

oskillaattorin numero kaksi kanssa. Täten oskillaattori kaksi kannatti säätää oktaaviin 

32´ ja kääntää vielä sen oma hienoviresäädin mahdollisimman vastapäivään. Näin 

oskillaattorin numero kaksi sai matalimpaan mahdolliseen vireeseen, eikä se enää 

merkittävästi häirinnyt kolmannen oskillaattorin viritystä. 

 

1. RT 6 perustaajuus E3 

2. RT5 matala E1 

3. Toistin kohtia 1 ja 2, kunnes vireet olivat kunnossa 

4. RP14 korkea E6 

5. Toistin kohtia 1, 2 ja 4, kunnes vireet olivat kunnossa 

6. Koskettimisto RP16 

7. Toistin kohtia 1, 2, 4 ja 6, kunnes vireet ovat tarkkoja 

8. Latasin sysex:n avulla “Osc. 3 5th Calibration” presetin ja säädin kvintit RP17 

 

Oskillaattori 3 voi toimia myös toisena LFO:na (engl. Low Frequency Oscillator), joten 

säädin vielä LFO-taajuudet. 

 

9. Initialize Parameters /oskillaattori 1 pois /Hold/ Oskillaattori 3 päälle.  “3 Freq” 

kytkin “Low” asentoon 

10. Soitin koskettimistolta korkeimman C:n ja säädin LFO vireen trimmerillä RP18. 

 

Kuva 17 Voyagerin LCD näyttö.                              Kuva 18. Osc 3 LFO säätöä, oikealla NI Guitar Rig viritin. 
 

Oskillaattori 3 on vireessä. 
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4.3 Bassoäänen syntetisointi 

 

Syntetisoitaessa niin basso- kuin mitä tahansa soundia, pidin mielessä periaatteen: 

Kaiken mitä teen, pitää parantaa jo olemassa olevaa. Toisin sanoen, vaikka käytössä 

olisi sata oskillaattoria ja huima määrä eri modulointimahdollisuuksia, kaikkia ei 

tarvitse käyttää.  

 
 
4.3.1 Envelope 

 

Syntetisoinnissa prosessia äänen synnystä sen sammumiseen kutsutaan envelopeksi. 

(Kist, Dunnington, and the resources of Moog Music. 2008, 27). Ilman envelopea ääni 

syttyisi saman tien huippuarvoihinsa ja pysyisi siellä. Ääni myös sammuisi välittömästi, 

kun ääntä triggaava signaali katkeaa. Syntetisaattorissa voi olla oma envelope 

esimerkiksi volumelle ja filtterille. Envelopen vaiheita ovat attack, decay, sustain ja 

release.  

 

Attack (A) määrittää ajan jossa envelope nousee nollasta huippu-arvoonsa. Attack-aikaa 

kutsutaan myös englanninkielisellä termillä fade-in. Decay (D)  määrää ajan, joka 

signaalilta kuluu sen pudotessa sustainin (S) määrittelemälle tasolle. Äänen sustain-taso 

pysyy vakiona niin kauan kuin ääntä trigataan. Tässä tapauksessa triggaaminen on 

syntetisaattorin koskettimen painamista tai syntetisaattoriin saapuvia midikomentoja. 

Kun triggerisignaali katkeaa, eli kosketinta ei enää paineta, määrää release (R) sen ajan, 

jossa äänen taso palaa nollaan. Seuraavassa kerron kuinka syntetisoin tässä projektissa 

käytetyn bassosoundin. 

 

 
Kuva 19 Envelopen eri vaiheet äänen synnystä sen sammumiseen. 
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4.3.2 Aaltomuoto 

 

Ensin valitsin käytettävän oskillaattorin aaltomuodon.  Jos kohinoita ei lasketa, niin 

saha-aalto on aaltomuodoista harmoniarikkain ja sopii hyvin bassojen tekoon (Holmes 

2008, 182). Valitsin tällä kertaa lähtöpisteeksi kuitenkin kantti-aallon (engl. square 

wave), koska se on kirkas ja tuntui sopivalta ääneen, jota olin hakemassa. Viritin 

ensimmäisen oskillaattorin suhteellisen alas 16:sta. En virittänyt sitä matalimpaan 

mahdolliseen vireeseen 32:een, koska silloin ääni käytännössä menetti terävyytensä 

matalimmilta koskettimilta soitettaessa.  

 

                    
  Kuva 20. Oskillaattori moduli 2.                                                Kuva 21. Filtteri & envelopet. 

 

4.3.3 Volume envelope 

 

Säädin volume envelopen mieleiseksi. Lyhyt attack-aika antaa äänelle nopeasti syttyvän 

ja terävän luonteen. Säädin sustainin maksimi-arvoonsa, koska se mahdollistaa pitkät 

nuotit. Kun sustain on maksimissa, ei decay-ajalla ole juurikaan merkitystä. Laitoin 

myös hieman release-aikaa, jotta ääni hiipuu nätisti.   

 

4.3.4 Filtteri 

 

Seuraavaksi säädin filtterin; Alipäästösuotimen (engl. Low Pass Filter) cutoff 

säädettynä suhteellisen alhaalle toimii bassossa. Vaikka resonance vähentää 

bassotaajuuksien suhteellista määrää korostamalla cutoff-taajuuden leikkauskohtaa, 

säädin sitä hieman, koska se tuo äänenterävyyttä.  
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Voyagerissa on stereofiltteri ja "Spacing"-toiminnolla voi säätää resonance-piikkien 

etäisyyttä stereokentässä. Säädin hieman tätä resonance-piikkien etäisyyttä monosta 

stereoksi, jotta sain basson ylätaajuudet hieman laidoille, pois bassorummun attackin 

tieltä.  

 

4.3.5 Filtteri envelope 

 

Hain terävää ja selkeää bassoa, joten valitsin  filtteri envelopeen lyhyen attack-ajan. 

Näin filtteri reagoisi mahdollisimman nopeasti. Keskipitkä decay ja sustain toimivat 

mainiosti. Säädin lyhyehkön release-ajan. Tämän jälkeen perussoundi oli lähes valmis. 

 

4.3.6 Oskillaattori 2 

 

Kun perussoundi oli suurinpiirtein kunnossa, lisäsin toisen oskillaattorin. Valitsin 

suorakulmaisen aaltomuodon (engl. rectangular wave) viritettynä 16:sta. Hain tälle 

aallolle sopivan pulssien leveyden (engl. pulse width modulation), jossa ääni kuulosti ja 

toimi parhaalla mahdollisella tavalla oskillaatori 1 aallon kanssa. Säädin toisen 

oskillaattorin hienovirettä hivenen ylöspäin, toisin sanoen detunetin oskillaattorit 

keskenään. Tämä kahden hieman eritaajuisen äänen yhdistäminen johti niiden summan 

pienoiseen huojuntaan. Tämä huojunta (engl. beating) teki äänestä “paksumman” ja 

“elävämmän”. 

 

4.3.7 Oskillaattori 3 

 

Lisäsin mukaan vielä kolmannen oskillaattorin, jossa oli saha-aaltomuoto (engl. saw 

wave). Laitoin kolmannen oskillaattorin oktaavin korkeampaan vireeseen eli 8:aan, jotta 

sain soundiin vielä voimakkaamman ja selkeämmän attackin. 

 

Viimeiseksi hienosäädin eri parametrejä, kuten Moogin feedback-signaalia (ks. osio 

6.4.1), "amount to filter"-tasoa eli kuinka paljon filtteri envelope-signaali moduloi 

filtteriä, oskillaattoreiden keskinäisiä volume-tasoja sekä aikaisemmin säädettyjä 

envelopeja, oskillaattoreiden aaltomuotoja ynnä muita parametreja, kunnes olin 

lopputulokseen tyytyväinen.  
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5 RE-AMP -TEKNIIKKA 

 

Mäkelä kirjoittaa re-amp -tekniikasta kirjassaan Oma studio ja äänittämisen taito 

seuraavaa: 

 
Reamp-boksit eivät ole varsinaisia efektejä, vaan ainoastaan muuttavat 
digitaalitallentimen ulostulosta tulevan signaalin impedanssin, virran ja 
jännitteen sellaiseen muotoon, että kitaravahvistin – tai kitaristin pedaali – 
kuvittelee kuuntelevansa oikeaa kitaraa ja toimii tällaisen 
kierrätyssignaalin kanssa niin kuin on tarkoitus (Mäkelä 2009, 239.)  

 
Haluan korjata Mäkelän väitettä siltä osin, ettei signaalinlähteen tarvitse olla 

digitaalitallennin. Yksinkertaistettuna re-amp-boksilla linjatasoinen balansoitu signaali 

muutetaan balansoimattomaksi instrumenttisignaaliksi. Tämä signaali voi olla mikä 

tahansa linjatasoinen ääni, usein esimerkiksi DI-boxin kautta äänitetty basso, joka re-

ampataan bassovahvistimeen ja äänitetään. (DI:stä lisää kohdissa 5.3 ja 5.4). Re-amp -

laitteen avulla pääsee eroon kohinoista ja korkeiden taajuuksien hävikistä joita tulee, jos 

linjatasoista signaalia ajetaan suoraan instrumenttisignaalia odottavaan laitteeseen. Re-

amp -tekniikalla saa suhteellisen helposti elävämmän ja omaperäisemmän soundin. 

 

5.1 Re-amp –laite 

 

Käytin re-amppaukseen Little Labs yhtiön Red Eye 3D:tä, joka on erityisesti siihen 

tarkoitukseen soveltuva laite. Red Eye 3D:ssä on kaksi Little Labs custom muuntajaa, 

jotka perustuvat UTC muuntajiin. UTC:t ovat tunnettuja useista klassisista ammatti- 

audiolaitteista Kuuluisa Lundahlin LL1680 on myös versio UTC LS-27 muuntajasta. 

(Little 2011, 3: Lundahl 2002.)  

 

 
Kuva 22. Red Eye 3D. 
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3D:ssä on re-amp -piirin lisäksi sekä passiivi että aktiivi DI ja sain sen avulla koko re-

amp ketjun hoidettua yhdellä kertaa. Kunnon re-amp -laitetta käytettäessä ei myöskään  

impedanssien kanssa tule ongelmia.  Red Eye 3D:ssä on korkeaimpedanssinen yhden 

MΩ:n (mega ohmi) puskuri, joka pitää huolen ettei signaalihäviöitä tule passiivisilla 

mikrofoneillakaan varustettujen instrumenttien käytössä. Piezomikrofoneja käytettäessä 

voi 3D:n aktiivi-inputin modifioida helposti jopa kymmeneen MΩ:iin.  

 

5.2 Signaalitie ja äänitys 

 

Käytin tässä projektissa re-amp -tekniikkaa linjatasoisten instrumenttien kanssa, 

esimerkiksi syntetisaattoreiden efektointiin instrumenttisignaalia odottavien laitteiden, 

kuten kitarapedaalien ja vahvistimien kanssa. Tästä on se etu, että jo soittovaiheessa 

soundista saa mahdollisimman valmiin ja mielenkiintoisen. Kun soundit olivat 

äänittäessä kohdallaan, oli soittotunne, ja sitä kautta myös lopputulos, parempi.   

 

Signaalireittinä re-amp -tekniikassa käytin yleensä seuraavaa: Syntetisaattoreiden 

linjatasoinen ääni johdettiin miksauspöydän kanaviin A & B. Miksauspöydän aux -

lähdöstä osa signaalista kulki Red Eye 3D:n line level inputtiin, 3D:n re-amp outista 

instrumenttitasoinen signaali meni kitarapedaaliketjun läpi, josta se palasi takaisin 3D:n 

instrument input:iin. 3D:n mic level outista mikrofonitasoinen signaali jatkoi 

miksauspöydän etuasteeseen C. Miksasin käsitellyn signaalin C alkuperäisen A & B 

äänen kanssa halutulla tavalla. Kun kyseessä oli sataprosenttinen analoginen signaalitie, 

ei viiveiden kanssa tullut ongelmia.  

 

Seuraavaksi soitin tarvittavat osat ja äänitin tämän "valmiiksi miksatun" soundin. Usein 

äänitin overdriven ja analogidelayn muodostaman ketjun läpi kaikkea mahdollista. 

Äänitettäessä säädin usein delayn eri asetuksia. Tällä tekniikalla voi saavuttaa 

mielenkiintoisia efektejä, kuten kitaristien pitkään käyttämän "kiertoefektin". 

Kiertoefektissä delayn toistokerrat säädetään maksimiin ja toistoaika minimiin. Tällöin 

syntyy eräänlainen silmukka, jossa delay itse ruokkii itseään. Edelleen delayn 

toistoaikaa muuttamalla sillä pystyy soittamaan kuin instrumentilla. Tekniikalla saa 

helposti erikoisen kuuloisia  efektejä.  
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Re-amppasin kaikkea mikä kaipasi lisää eloa ja mielenkiintoa. Ainoa rajoittava tekijä 

oli mielikuvitus. Studiossa voi esimerkiksi ajaa laulua kitaravahvistimeen. Pieni 

overdrive, jota miksaa alkuperäiseen lauluraitaan, voi tiukentaa ja tuoda ääneen massaa. 

Myös high gain -asetukset toimivat hetkittäin hyvänä efektinä. Peltejä ja perkussioita 

voi myös re-ampata. Esimerkiksi virveliraidan voi ajaa overdrive-pedaalin tai 

kitaravahvistimen läpi, bassorummun puolestaan särön läpi. Re-ampattu virveli 

miksattuna alkuperäisen kanssa antaa ääneen usein lisää sustainia.  

 

Äänitin myös syntetisaattoreita kytkettyinä suoraan kitaraefektipedaaleihin ilman re-

amp -laitetta. Lopputuloksena sain mielenkiintoisen "lo-fi"-soundin. Edellä mainitun 

tekniikan huono puoli on kuitenkin se, että äänessä esiintyy huomattavaa kohinaa. Jos 

sama kohina kertautuu vielä useammalla raidalla, sen taso nousee nopeasti 

epämiellyttäväksi. Työskentely pysyi mieluisana, koska käytin oikeita laitteita sen 

sijaan, että olisin tietokoneen hiirellä tai midiohjaimella ohjannut niiden virtuaalisia tai 

digitaalisia matkijoita. Tätä kautta myös lopputuloksesta tuli parempi. 

 

5.3 Di-boksi 

 

Ruipon (1997, 15) mukaan DI-boksi on pieni laatikko tarkemmin sanottuna 

suorakytkentäyksikkö, jonka avulla esimerkiksi sähkökitara tai -basso voidaan kytkeä 

suoraan mikseriin.  

 

Mäkelä (2009, 40) kirjoittaa, että DI-boksin (Direct Injection) avulla balansoimaton 

korkeaimpedanssinen signaali muutetaan miksauspöytien ym. paremmin ymmärtäväksi 

balansoiduksi matalaimpedanssiseksi signaaliksi.  

 

DI-boksi on siis konvertteri, joka muuttaa balansoimattoman korkea-impedanssisen 

instrumenttisignaalin balansoiduksi matala-impedanssiseksi mikrofonisignaaliksi. Sitä 

käytetään esimerkiksi basson linjaäänitetyksessä tai konserttitilanteissa, joissa tarvitaan 

pitkiä häiriöttömiä piuhavetoja. Di-bokseja on passiivisia, joissa on muuntaja (engl. 

transformer) sekä aktiivimalleja, joiden esivahvistin vaatii virran, yleensä patterin tai 

prolaitteissa 48:n voltin phantomsyötön. 
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5.4 DI-boksi re-amp laitteena 

 

Re-amp -laitteena käytetään myös passiivi DI-boksia väärinpäin, jolloin linjasignaali 

ajetaan passiivi DI:n outputiin ja DI:n inputista signaali otetaan ulos esimerkiksi basso- 

vahvistimeen. Passiivi DI:n käyttö käänteisesti ei kuitenkaan ole järin hyvä tapa, koska 

DI-boksi on suunniteltu konvertoimaan korkeaimpedanssinen noin -20dBm 

instrumenttisignaali matalaimpedanssiseksi mikrofonisignaaliksi noin -60dBm. Tässä 

tapauksessa +4dBm linjasignaali johdetaan DI-boksin n. -60dBm matalaimpedanssiseen 

outputiin. Tuloksena on särötetty soundi jo DI-boksissa (Cuniberti 2008).   

 

Tämän säröytymisen välttämiseksi signaalia tulisi hiljentää jo lähtövaiheessa. Signaalin 

hiljentäminen taas huonontaa ketjun signaali-kohinasuhdetta. Varsinkin, jos signaalin 

tuo DAW-ympäristöstä, täytyy signaalin tason pudottaminen tehdä digitaalisesti ennen 

DI-boksia. Tämä taas johtaa entistä huonompilaatuiseen ääneen, koska D/A muunnos 

konvertterissa tapahtuu hiljaisemmalla tasolla. Käytettävissä on siis vähemmän bittejä ja 

täten konvertterin oma kohina maksimoidaan. Bittisyvyyden pieneneminen yhdellä 

bitillä, tarkoittaa käytettävissä olevan dynamiikka-alueen pienenemistä 6dB:llä (Spring, 

Davidson 2012). Re-amp -laitteeseen voi signaalin ajaa “kuumana” ja siinä yleensä on 

oma trimmeri, jolla ulostulevan äänen tason voi säätää esimerkiksi vahvistimelle 

sopivaksi. DI-boksissa ei ole inputista ulostulevan äänen tason säätöä, joten pelivaraa on 

paljon vähemmän. 
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6 ÄÄNITYS 

 

Soitin itse jokaisen instrumentin, joten äänitin kitarat, kuten kaikki muutkin instrumentit 

käyttäen jälkiäänitystekniikkaa eli dubbausta (Chappell 2003, 5). Äänitin yleensä kolme 

ottoa kaikkea. Jos näiden kolmen oton aikana ei tapahtunut selvää parannusta, ei sitä 

todennäköisesti olisi tapahtunut, vaikka ottoja olisi ottanut kolmekymmentä.   

 

6.1 Sähkökitaroiden äänitys 

 
6.1.1 Tila 

 

Äänityspaikkana käytin rock-yhtye RK:n harjoittelutilaa. Vaikka kyseessä on 

harjoittelutila, sain tehtyä siellä ammattitasoisia äänityksiä. Soittotila on noin sata 

neliömetriä ja tarkkaamossa on laadukasta laitteistoa, muun muassa Apogeen 

Symphony, UA:n 1176 ja vintage Neumann U87.  

 

 
 

 

 

 

 

 

6.1.2 Äänitys  

 

Ensin laitoin kitarakaapit soivalle paikalle äänitystilassa. Soivalla paikalla tarkoitan 

kohtaa, jossa vahvistimen tuottama ääni kuulostaa mahdollisimman hyvältä. Vieressä ei 

ole esimerkiksi seinää, jonka heijastukset sotkisivat ääntä huonolla tavalla. Seuraavaksi 

tein kitarasoundin mahdollisimman valmiiksi kulloistakin tarkoitusta varten.  

 

Tein äänestä tummemman, jos se tuli äänikuvassa taustalle, ja vastaavasti kirkkaamman, 

jos kitara sijoittui äänikuvan eteen. Kirkkautta hain yksinkertaisesti vahvistimen 

presence- ja high-säätimillä sekä mikrofonien valinnalla ja sijoittelulla. Mitä 

keskemmälle kaiutinta mikrofonin suuntaa, sitä kirkkaampaa ääntä saa taltioitua ja 

päinvastoin kaiuttimen laidoilta matalat äänet korostuvat. 

Kuva 23. Kitaraäänitystila. 
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Soitin raskaammat riffi- ynnä muut rytmikitarat suhteellisen miedolla säröllä, koska 

kappaleissa kuten "Destroy the Enemy" on huomattavan paljon kitaroita äänikuvan eri 

kohdissa. En halunnut, että ääni menee tukkoon ja dynamiikka häviää liiallisen 

särönkäytön takia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleisin mikrofonien sijoitus oli C414 hertalla ilman padeja ja leikkureita, sekä 57 

suunnattuna keskelle elementtiä. Kolmantena mikrofonina oli 421 edestä elementin 

laidalle noin 45:n asteen kulmassa. Boss GT6:n spacekitarat äänitin digitaalisesti 

käyttäen koaksiaali S/PDIF -linjaa suoraan Bossista Firefaceen. En juuri käyttänyt 

efektipedaaleita sähkökitaraäänityksissä. Yleensä signaalitie oli yksinkertainen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 24. “Attack of the Lazer Ninjas” kitara nauhoituksia. 

Kuva 25. Mesan äänityksessä käytetyt 
mikrofonit, 57, 421 ja C414. 
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6.1.3 Laitteisto / Signaalitie 

 

Sähkökitara äänityksissä käytin pääasiallisesti seuraavaa kalustoa. Tärkeimpiä kitaroita 

olivat Ibanez  K7, Jackson C.O.W 7 ja Charvel 475 DLX. Vahvistimina toimivat 

Peavey 6505, Mesa Triple Rectifier sekä mallintava Boss GT6. Kitarakaappeina olivat 

Marshall 1960 sekä Mesa 4* 12 mallit.  Mikrofoni- ja niihin kytketyt esivahvistinmallit 

olivat Sennheiser 421/ Neve 1073, AKG C414/ Neve 1073, Shure 57, 58/ Oram 

Octasonic, Röde NT2000/ Neve 1073 sekä Boss  GT6/ S/PDIF/ RME Fireface 800. 

AD/DA muuntimena käytin Apogeen Symphony I/O mallia. Seuraavassa kerron 

yksityiskohtaisemmin sekä kätetyistä kitaroista, että vahvistimista. 

 

6.1.4 Kitarat ja kitaramikrofonit 

 

K7 ja C.O.W 7 ovat seitsemänkielisiä stratocaster-mallisia sähkökitaroita. K7 on 

varustettu DiMarzion passiivi PAF & Blaze humbucker- mikrofoneilla ja C.O.W 

EMG:n 707 aktiivi-humbuckerilla. Molemmat kitarat ovat D-vireessä, jolloin alimman 

A-kielen fundamentaalitaajuus on 55 Hz, eli vire on A, D, G, C, F, A, D. Charvel 475 

DLX on kuusikielinen Floyd Rose-tallalla varustettu, stratocaster-mallinen sähkökitara, 

jonka vire on drop-C, eli C, G, C, F, A, D. Charvelilla soitin melodiota ja kompin 

kerroksia. Charvelista käytin Jacksonin passiivitehdas-tallahumbuckeria ja sooloissa 

kaulan Seymour Duncan Hot Rails:ia. Hot Rails on single coilin kokoinen passiivi-

humbucker. Burrows (2007, 184) väittää kirjassaan “Rock kitara”, että humbuckerit 

tuottavat rock-kitaristien suosiman “paksun soundin”. Ne ovat myös vähemmän 

häiriöalttiita kuin single coilit, johtuen humbuckerien toisiinsa vastavaiheisesti 

sarjaankytketyistä keloista. Tällaisissa keloissa ylimääräinen signaali esiintyy toisessa 

kelassa negatiivisena ja toisessa positiivisena. Nämä vastakkaiset eri suuntiin kulkevat 

virrat kumoavat toisensa, eikä häiriö pääse vahvistimeen. (Denyer 2005, 53.) 

Kuva 26. Ristikytkentätaulun 
alapuolella UA 1176, Apogee 
Symphony ja Oram Octasonic. 

Kuva 27. Charvel 475 DLX 
kieltenvaihdossa. Kuvassa 
etualalla Floyd Rose‐talla. 

Kuva 28. Mesa vahvistimia sekä,     
4 * 12 kitarakaappi. Edessä ESP ja 
Ibanez K7 sähkökitarat. 
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6.1.5 Vahvistimet 

 

Edellä listatut vahvistimet ovat pääsääntöisesti putkiteknologiaan perustuvia. Näillä 

soitin 90% kaikista kitaroista. Käytin myös transistorilaitteita, kuten esimerkiksi 

Rolandin Cubea. Cubella soitin samankaltaisia suoraan linjaan meneviä kerroksia kuin 

Boss GT6:llakin. Käytin myös Peaveyn JSX:ää, sekä eri Marshallin vahvistimia. Mesan 

Triple Rectifierissä voi päättää käyttääkö tasasuuntaajana elektroniputkia vai kiinteitä 

piidiodeja. Mesan manuaalin mukaan piidiodit antavat tiukemman attackin, enemmän 

kirkkautta ja head roomia, kun taas putket antavat makeamman ja enemmän 

vintagemaisemman sävyn. (Mesa Boogie 2007, 3). Käytin pääasiallisesti diodi-

vaihtoehtoa, koska halusin kitaroista etupäässä selkeitä ja tiukkoja. Putkilla soundista 

tuli vähemmän erotteleva, joka sopi hyvin äänikuvassa taustalle tuleviin harmonia-

kitaroihin. Äänikuvassa taustalle sijoittuvien kitaroiden attackin ei tarvinnutkaan olla 

niin selkeä. 

 

6.2 Perkussiiviset äänet 

 

6.2.1 Bassorumpu 

 

Syntetisoin bassorumpusoundin Jomox Mbase11 syntetisaattorilla. Mbase11:n 

toimintoja ohjasin Behringer BCR2000 midikontrollerilla. Tein bassorummun soundin 

kappaleen mukaan, en kappaleen soundia bassorummun mukaan. Tällä tavalla sain 

jokaiseen kappaleeseen parhaan mahdollisen, juuri siihen sopivan basso-rumpusoundin 

muita soundeja syömättä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 29. Vasemmalla Mbase11, edessä  BCR 2000. 
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Jotta vältyin midin jittereiltä, triggasin Mbase11:sta suoraan DAW:lta käyttäen 

audiotriggeriä. Triggerinä toimi korkeita taajuuksia sisältävä soundi, jossa on erittäin 

terävä attack ja lyhyt decay. Tässä tapauksessa "Wood block" sample. Säädin 

triggeriraidan kokonaislatenssia -0,8 millisekuntia, jotta sain Mbase11:n audiosignaalin 

synkronisoitua tarkalleen oikeaan paikkaan DAW:n aikajanalla. Samaan aikaan, kun 

audiosignaali triggasi Mbase11:sta, säädin soundi-parametrejä midin kautta 

BCR2000:lla. Jokaisessa kappaleessa säädöt olivat omansa. Säädin ensin vireen ja sitten 

decayn eli soinnin pituuden. Sen jälkeen säädin attackin suhteessa sointiin ja muut 

parametrit, kuten LFO:n säädöt ja metalizerin. Viimeistelin soundin EQ- ja 

kompressorisäädöillä. Kun varsinainen audion äänitys tapahtui, vältin midin säätämistä, 

jotta synkroni DAW:n ja Mbase11:n välillä pysyi mahdollisimman tiukkana. Jos 

kuitenkin äänitettäessä säädin soundia, pidin midin päällä. Mbase11 on analoginen 

bassorumpu-syntetisaattori. Se perustuu soundillisesti Roland TR909 & 808 

rumpukoneisiin (Michaelis 2009, 9). Jomoxin nettisivujen mukaan sillä saavuttaa 

esikuviaan laajemman äänimaailman kehittyneempien toimintojen, kuten LFO:n 8:n eri 

aaltomuodon ansiosta. (Jomox 2009)  

  

6.2.2 Virveli ja muita perkussioita 

 

Hain konemaista rumpupatteritunnelmaa perinteisen rumpusetin soundin tilalle. Tästä 

johtuen äänitin virvelinkin, kuin se olisi ollut yksi perkussio muiden joukossa. 

Signaalitie virvelisoundin taltioinnissa oli seuraava: Virvelin päältä 57-1073-UA1176, 

alta PG81-Octasonic ja runko C414-1073. AD/DA oli, kuten kitaroissakin, Apogee 

Symphony. Lehmänkelloa äänitin MD421:llä ja afrikkalaista lehmännahka-

/saviruukkurumpua NT2000:lla. 

 

6.2.3 Pellit 

 

Peltisoundit äänitin Seawolf Studiolla käyttäen lähimikrofoneina muun muassa 

Neumann KM185 paria, jotka ovat hyperhertallisia puikkokondensaattorimikrofoneja, 

ja Neumann KM184 paria, jotka ovat herttakuviollisia puikkokondensaattori-

mikrofoneja (Neumann 2012). Esivahvistimina käytin esimerkiksi Neve Air Montserrat 

paria sekä tavallisia Neve 1073 esivahvistimia. Tilamikrofoneina oli Neumann TLM 

103 pari sekä putkimikrofonipari.  Käytin myös muita lähimikrofoneja. Työhuoneellani 

ajoin osan peltisampleista Ensoniq 16+ sampleriini lisäprosessointia varten.  
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6.3 Kenttä-äänitykset 

 

Kenttä-äänitykset ovat mukavaa vaihtelua studiotyöskentelyyn. Jos suinkin mahdollista, 

äänitän asiat niin kuin ne ovat. Samplekirjastojen kahlaaminen ja kokonaisuuden 

rakentaminen yksittäisistä palasista on aina hankalampaa. Seuraavassa selvennän asiaa 

muutaman esimerkin avulla. 

 

 

 
Kuva 30. Kenttä‐äänitystilanne Heinolan tehtailla.  

Kuvaaja Paavo Nygrén 2011. 

 

Toisinaan kuljen kaupungilla ja muuallakin mukanani pieni kenttä-äänityskalusto. 

Laitteisto on yksinkertainen pieni Zoom-diginauhuri ja pieni 

puikkokondensaattorimikrofonipari. Kuulokkeina käytän Beyerdynamic:n DT770M 

suljettuja kuulokkeita. Päädyin DT770M kuulokkeisiin niiden erinomaisen 35dBA:n 

ympäristönmelun vaimennuksen takia (Beyerdynamic 2012).  

 

Äänitin esimerkiksi "Vlad"-kappaleessa kuultavan hämyisen puheenpulputuksen ja 

lastenleikkiäänet helmikuisessa Helsingin kaivopuistossa. Paikalla oli mukavasti eri 

kansallisuuksia, joten nauhalle tarttui kaikenlaista pulinaa. Sain luonnollisessa 

ympäristössä nauhoitetun hienon ambienssin ilman päällekkäisäänityksiä.  

 

Tehtaankoneita ja yleistä teollisuusambienssia kävin äänittämässä Heinolassa 

kuitulevytehtaalla. Tehtaan päähalli on noin 400 metriä pitkä ja se on täynnä erilaisia 

puristimia ja koneita. Sieltä sain taltioitua kaikenlaista industrial-äänimateriaalia.  
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Tehtaan katolta sain erikoisen efektin pyörimällä mikrofonien kanssa ympyrää koneiden 

ja piippujen keskellä. "Destroy the Enemy":n introssa on ambienssiosio, jonka äänitin 

samalla, kun kävelin yhtä tehtaan tuotantolinjaa pitkin. Tällä tavoin sain äänestä 

"liikkuvan" tavallisen staattisen ambienssin sijaan.  

 

   
Kuvat 31, 32 ja 33. Tehtaan päähalli,  kattonäkymä sekä osa tuotantolinjasta.  Kuvaaja Paavo Nygrén. 

                             

Robotin ääniä sekä marssimista nauhoitin kaverini työpajalla Lahdessa. Rakennamme 

siellä Live Show:hun robottia, joten erilaisia servomoottoreita ja äänilähteitä oli useita. 

Suomen robotiikkayhdistyksen mukaan servomoottori on helposti ohjattava sähköinen 

toimilaite jota käytetään kun robotin kaikki vapausasteet voidaan ohjata mielivaltaiseen 

paikkaan (Suomen robotiikkayhdistys 1999, 19). Äänitin efekti- ja hälyääniä myös 

työhuoneellani Helsingissä. Käytin soittimina muun muassa porakonetta, josta sain 

käyttökelpoisen koneperkussio-elementin. Poran äänityksessä käytin isokalvoista 

kondensaattorimikrofonia ja RME:n etuvahvistimia.  

 

"Destroy the Enemy":n kuorohuudot  äänitin settien välissä eräällä keikallamme. Pyysin 

yleisöstä vapaaehtoisia osallistumaan “Robot Army”-kuoroon ja ilokseni suuri osa 

siihen myös osallistui. Soitin PA:n kautta kappaleenpohjaa ja esittelin lyhyesti mitä 

pitäisi tehdä. Äänitettäessä ei tausta voi kovin kovaa soida äänenvuoto-ongelmien takia, 

joten toimin kapellimestarina, jotta kuoro pysyisi edes suurinpiirtein tahdissa. Äänitys 

meni väliaikashow:na ja yleisö oli innoissaan. Laitteistona käytin MacBook Pro-

tietokonetta, FF 800- äänikorttia ja kahta Röden isokalvoista kondensaattorimikrofonia. 

Sijoitin mikrofonit noin viiden metrin päähän kuorosta, suunnilleen puolentoista metrin 

etäisyydelle toisistaan. Kotona äänitin vauvan itkua, kun pieni tyttömme itki koliikkia. 

Sitä kuullaan “Vlad”- kappaleessa. Vauvalla ei ollut hätää ja äiti lohdutti häntä. Kenttä-

ääniä ja efektejä voi tehdä myös pelkällä DAW:lla. Esimerkiksi pommin ääniä tein 

filtteröimällä ja layeroimalla useamman raidan valkoista kohinaa. 
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6.4 Syntetisaattori-äänitykset 

 

Syntetisaattorit taltioin viimeisenä laulujen kanssa. Useimmiten soitin mididatan 

DAW:n sekvensseriin. Äänitin audion DAW:n ohjatessa midin avulla syntetisaattoreita. 

Säädin samalla kontrollereita joko syntetisaattoreista itsestään tai esimerkiksi 

efektipedaaleista. Suurimman osan syntetisaattori-osuuksista äänitin joko suoraan 

RME:n linjaan   tai mikserin kautta, miksaten esimerkiksi kitarapedaalisoundia mukaan. 

Käytin tässä aikaisemmin mainittua re-amp -tekniikkaa. Tärkein asia syntetisaattori-

äänityksissä oli oikean  instrumentin  valinta.  Mitä  valmiimpi  ääni  oli  jo  

äänilähteessä,  sitä parempi. Jos halusin kirkkaan tai puhtaan soundin, saatoin valita 

digitaali- tai VST/AU -syntetisaattorin. Jos taas halusin "lämpimämpää" soundia, 

käännyin analogin puoleen. Sain parhaan tuloksen käyttämällä sopivasti kaikkea.  

 

6.4.1 Analogisyntetisaattorit 

 
Analogisyntetisaattorit äänitin usein miksauspöydän läpi käyttäen re-amp -tekniikkaa. 

Käytin esimerkiksi  MAM MB 33 mk II:n syntetisaattorisoundin efektointiin 

säröpedaaleita. Usein “lead”-soundeissa laitoin äänittäessä mukaan jo hivenen delayta 

eli viivettä. Esimerkiksi “Destroy the Enemy”-kappaleen “lead”-ääni koostuu 

useammasta raidasta, joissa osaan laitoin vahvan viiveen käyttäen MXR Carbon Copy 

pedaalia ja osaan Lexiconin hitaan digitaalisen stereoviiveen. Viiveiden “feedback” -

ajat säädin nopeasti ilman mittareita, koska halusin niistä hieman eläviä. Viive-ajat eivät 

saaneet olla liian tarkkoja. Tein bassot ja osan leadeista Moogilla, jossa käytin apuna 

“Moogin feedback”-tekniikkaa. Tässä feedback-tekniikassa johdin signaalin Voyagerin 

kuulokeliitännästä Y-stereopiuhalla takaisin Voyagerin external audio inputiin siten, 

että stereoliitin meni kuulokeliitäntään ja toinen monopäistä ext audio in jakkiin. Sieltä 

signaali palasi filttereiden ja envelopejen kautta kuulokeliitäntään, josta se lähti takaisin 

external audio in jakkiin ja niin edelleen muodostaen loputtoman loopin. Ext in 

signaalin voimakkuutta säätämällä saa soundeista tiukkoja variaatioita. Mikäli 

feedbackissa käyttää mono/mono -piuhaa, siinä on Moogin mukaan oikosulun ja 

vahvistimen rikkoutumisen vaara. 
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6.4.2 Digitaalisyntetisaattorit 

 

Usein äänitin digitaalisyntetisaattorit puhtaan äänen säilyttämiseksi suoraan 

syntetisaattorin analogiulostuloista Firefacen linjasisäänmenoihin. Esimerkiksi "Destroy 

the Enemy"-kappaleeseen äänitin kerroksia (engl. layer) Kurzweililla tekemälläni 

orkestraatio-ensemblellä. Ensemble koostuu sinfoniaorkesterisoundeista, kuten selloista 

ja puhaltimista. Halusin äänestä mahdollisimman puhtaan ja alunperin aioin käyttää 

äänitykseen Kurzweilin S/PDIF-linjaa. Suoraan digitaalisesti ilman erillistä 

näytteenottotaajuuden muutosta äänitys ei kuitenkaan onnistunut, koska projektini 

näytteenottotaajuus on 44.1 kHz ja Kurzweil PC3LE7 käyttää kiinteää 48 kHz S/PDIF- 

taajuutta. Vaikka jouduin  tekemään ylimääräisen DA/AD -muunnoksen, äänenlaadusta 

tuli erinomainen. Kawai K5000 syntetisaattorin “Attack of the Lazer Ninjas”- 

kappaleessa äänitin Soundcraft-mikserin kautta ja väritin Lexiconin efekteillä. Osan 

digitaaleista äänitin myös käyttäen re-amp -tekniikkaa.  

 

6.4.3 VST/AU virtuaali-instrumentit 

 

Käytin jonkin verran myös VST/AU-instrumentteja.  "Destroy the Enemy":ssä kuullaan 

NI Kontakt 5 sampleria, johon rakensin oman "työpaja-instrumentin”. Tähän 

instrumenttiin käytin kentällä äänitettyjä metallintakomissampleja. “Vlad”-

kappaleeseen tein kirkonkellosoundeja Logicin omalla Sculpture-syntetisaattorilla. 

Muuten software-instrumenttien käyttö oli minimaalista. Jos halusin säilyttää puhtaan 

soundin, äänitin virtuaali-instrumentit audioraidoiksi tietokoneen sisällä (engl. bounce). 

Muuten äänitin ne pöydän tai vahvistimen kautta käyttäen usein joko Soundcraftin GB 

30 tai EHX:n high gain-putkiesivahvistimia.  

 

Uuden Apple-tietokoneen oston yhteydessä usein myös OS X-käyttöjärjestelmä 

vaihtuu, jonka takia vanhat ohjelmistot eivät mahdollisesti enää toimi uudessa koneessa. 

Tämän takia äänitin software-instrumentit audioraidoiksi ennen lopullista miksausta. 

 

6.4.4 Layerointi 

 

Parhaan tuloksen sain käyttämällä sopivassa suhteessa eri syntetisaattorivaihtoehtoja. 

Äänitin usein saman midi-raidan sekä analogi- että digitaalisyntetisaattoreilla. Miksasin 

nämä signaalit keskenään. Digitaali tuo usein ääneen selkeyttä ja analogi eloa. 
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6.5 Laulu- ja puhenauhoitukset  

 

Kuljuntaustan (2006, 16) mukaan on arveltu, että laulaminen olisi ihmisillä puhetta 

ensisijaisempi toiminto. Edelleen laulamisen rytmiset ja melodiset ainekset ovat myös 

lähempänä eläinten käyttämiä kommunikaatio- ja viestintäkeinoja . 

 

Suurimman osan lauluista äänitin työhuoneellani. Mikrofonina käytin suurikalvoista 

Röde NT2000 kondensaattorimikrofonia ja yleisesti RME Firefacen omia 

esivahvistimia. “Vlad”-kappaleessa äänitin lauluja kahden modifioidun EHX Black 

Finger high gain-putkikompressorin läpi. Näin sain soundiin sopivasti pientä säröä ja 

likaa. Käytin puheäänityksissä myös eri vocodereita, sekä Apple- ja Atari ST-

tietokoneiden puhesyntetisaattoreita. Osan lauluista äänitin kentällä kuten aikaisemmin 

mainitun “Destroy the Enemy”:n “Robot Army”:n . 
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7 JÄLKITYÖT 

 

7.1 Editointi 

 

Whiten (2002, 27) mukaan editoimalla voidaan muun muassa yhdistellä osia 

useammasta erillisestä otosta parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi. Omia 

projekteja tehdessä, minulla ei varsinaista editointivaihetta ole. Suurin osa editoinnista 

tapahtuu jo äänitysten aikana, tosin pientä editointia saattaa tapahtua vielä miksatessa.  

 

Editoidessa putsasin ja järjestin raitoja ja ottoja. Tasailin audioitten häntiä ja laitoin 

lyhyitä häivytyksiä (engl. fade-out) kohtiin, joissa audioregion katkeaa muualta kuin 

nollapisteestä.  Jos audioregion katkeaa muualta kuin nollapisteestä esiintyy äänessä 

digitaalista säröä. Laitoin audioraitojen kohtia joissa ei ole varsinaista musiikillista 

informaatiota äänettömälle (engl. mute), tällöin ne eivät turhaan suhise ja syö muita 

soundeja. Tälläisia kohtia oli esimerkiksi kitaravahvistimen hurina. Lisäksi värjäsin 

saman instrumentin, kuten kitaratuplauksien left ja right -kanavat samalla värillä. 

Samoin värjäsin samantyyliset soittimet samantyylisillä väreillä ja aggressiivisemmat 

raidat tummalla ja vähemmän agressiiviset raidat vaalealla. Näin sain kappaleesta myös 

visuaalisen kuvan. Se helpotti miksauksen rakentamista, varsinkin jos esimerkkinä ottaa 

"Destroy the Enemy":n jossa on yli 200 audioraitaa sekä kymmeniä midi-, aux- ja 

instrumenttiraitoja. Äänityshetkellä tein paljon raaka-editointia ottojen kohdalla. Päätin 

mitkä otot jätän ja mitkä hylkään. Jos otossa 1 oli hyvä alku ja otossa 3 hyvä loppu, 

jätin nämä pintaan. Mitä vähemmän miksaukseen jäi mietittävää, sitä parempi. 

 

7.2 Miksaus 

 

Brodin (1975, 169) määrittelee miksauksen olevan radiotekniikan ja elektronimusiikin 

yhteydessä tavallinen termi, joka tarkoittaa äänitteen siirtämistä samalle ääninauhalle tai 

uralle. Tässä tapauksessa tarkoitan miksauksella erillisten ääniraitojen koostamista L&R 

stereoäänitteeksi. Säädin äänitysvaiheessa dynamiikan ja muut äänensävyn säädöt 

mahdollisimman valmiiksi. Koska tiesin jo äänittäessä mitä haluan, uskalsin äänittää 

soittimia myös efektien kuten viiveen, särön tai kaiun kanssa. Esimerkiksi 

syntetisaattoriäänityksissä käytin runsaasti eri efektejä ja muuta hardware-laitteistoa. 

Sain näin mielekkäämpiä ääniä, kuin efektoimalla kuivat soundit jälkikäteen DAW:ssa. 

Samoin työ pysyi hauskempana ja miksauksessa pystyi keskittymään olennaiseen.  
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Koen miksauksen hyvien asioiden parantamisena, en niinkään korjailuna. Tässä 

työskentelytavassa vaarana on tietysti se, että äänitettyä efektiä ei saa myöskään 

audiotiedostosta pois. Pyrin tässä miksauksessa lopputulokseen, joka toimii niin 

kotilaitteissa kuin yökerhossakin. Gibsonin  (2007, 159) mukaan pienet äänentoisto-

järjestelmät eivät välttämättä toista sadan Hz:n tai sitä matalampia taajuuksia. Tällöin 

kotistereoympäristöön tehdyssä miksauksessa kannattaa nostaa esimerkiksi konebasson 

harmonisia ääniä sen sijaan, että korostaisi matalaa kaiuttimien toistoalueen 

ulkopuolella olevaa fundamentaalitaajuutta. Aloitin miksauksen kappaleen 

tärkeimmästä asiasta ja kaikkien sitä seuraavien elementtien oli parannettava jo 

olemassa olevaa. TRANce & meTAL-yhtyeen kappaleet koostuvat usein eri osista ja 

tiloista, joten näitä tärkeitä asioita voi saman kappaleen sisällä olla useita. Tiesin 

miksauksen alkaessa, mikä tunnelma oli alkuperäisessä ideassa ja miksauksessa lähdin 

hakemaan tätä alkuperäistä tunnelmaa. Miksaus onkin enemmän taidetta kuin 

tekniikkaa. 

 

Esimerkiksi "Vlad"-kappaleessa, sähkökitara, basso ja bassorumpu muodostavat 

perustan. Kaikkien muiden elementtien tulee parantaa tätä perustaa. Jos raita sopi 

kappaleeseen niin soundillisesti, sävellyksellisesti ja sovituksellisestikin, mutta se ei 

parantanut tätä jo olemassa olevaa perustaa, hylkäsin usein koko raidan. Samoin, jos 

viive tai muu efekti jossain raidassa kuulosti hienolta yksinään, mutta ei parantanut sitä, 

miltä kappaleen tärkein elementti kuulosti, jätin kyseisen efektin käyttämättä. Kaikkea 

äänitettyä audiota tai efektejä ei tarvinnut käyttää. Yksinkertainen ja vähän ääniä 

kerrallaan on parempi kuin täyteen ahdettu miksaus. "Destroy the Enemy"-kappaleen 

tärkein elementti on kokonaistunnelma. Jokaisen elementin tuli tukea tätä tunnetta 

robottien ahdingosta, irtautumisesta ja kapinaan noususta ihmisiä vastaan. Vaikka 

elementtejä on useita, piti tunnelman silti pysyä yhtenäisenä. "The Attack of the Lazer 

Ninjas"-kappaleessa taas pääosassa on perinteisempi death metal -paahto raskaine 

suvantoineen. Tarinankerronta on toissijaisempaa.  

 

Miksauksessa yritin ennen kaikkea löytää balanssin eri äänien välille. Tätä balanssia 

hain raitojen volumetasojen ja panoroinnin avulla. Kun volumetasot ja panoroinnit 

olivat kohdillaan, oli miksaus viimeistelyä vaille valmis.  1990-luvulla äänitin 

magnetofonille ja miksasin analogimiksereillä ja vaikka minulla nykyäänkin on 

analoginen miksauspöytä, miksasin tietokoneella (engl. In The Box). Halusin hyötyä 

digitaalin mahdollisuuksista  ja puhtaasta värittömästä soundista. 
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Käytin miksauksessa pääasiassa Logic Pro 9:n omia liitännäisohjelmia, kuten Channel- 

ja Linear Phase-ekvalisaattoreita, kompressoria, Multipressor monialue-kompressoria, 

sekä Space Designeriä ynnä muita. Tein omat aux-masterit  eri instrumenttiryhmille. 

Esimerkiksi rytmikitarat menivät omaan masteriinsa, lead-kitarat omaansa. Rummuilla 

kuten bassorummulla ja virvelillä oli myös oma masterinsa. Käytin aux-mastereita, 

koska niiden avulla oli helpompi säätää useamman raidan kokonaisuuksia kerralla. 

Rumpujen omat master-kanavat reititin vielä varsinaiseen rumpumasteriin. Putsasin 

ekvalisaattorilla, ja monialue-kompressorilla ylimääräisiä ala- ja ylä-keskialueen 

taajuuksia, jotta sain yleissoundiin selkeyttä. Filtteröin myös ylimääräisiä basso- ja 

yläpään taajuuksia. Tein näin tilaa basarin ja basson soinnille, sekä tilaa yläpään 

“ilmaa” tarvitseville instrumenteille. Käytin kompressoria ja volume-automaatioita 

tasaamaan yleistä dynamiikkaa. Kun raidat olivat balanssissa ja "puhtaita", viimeistelin 

miksauksen efekteillä. Efekteillä tarkoitan viiveitä, spesiaaliefektejä sekä ennen kaikkea 

tilaefektejä. Osan raidoista reititin saman tilaefektin, yleensä Space Designerin läpi, 

jolloin sain miksauksesta vielä hieman yhtenäisemmän. Lopuksi tein Logicin bounce-

toiminnolla 24- bittisen, 44.1 Khz:n stereotiedoston erillistä masterointia varten. 

 

7.3 Masterointi 

 

Bregitzerin (2009, 183) mukaan masteroinnin tarkoitus on herättää miksaus eloon, kun 

se toistetaan tavanomaisilla kaiuttimilla tai radiosta. Masteroinnissa myös 

tasapainoitetaan eri kappaleiden sointieroja jotta lopputulokseksi saadaan yhtenäinen 

kokonaisuus. Masteroinnin työkaluina käytetään esimerkiksi kompressointia, 

ekvalisointia ja digitaalista limitointia. 

 

Masteroin tähän opinnäytetyön liitteeksi esijulkaisuversiot. Tein masteroinnnin käyttäen 

Logic Pron Linear Phase EQ/ Multipressor/ sekä Adaptive Limiter plugin -ohjelmia. 

Masteroinnissa tein hienovaraista ekvalisointia ja tasailin audiopiikkejä. Hain tätä kautta 

äänen kokonaisuuteen lisää yhteneväisyyttä sekä hieman kokonaisvolumea. Varsinainen 

lopullinen masterointi tehdään todennäköisesti Chartmakersilla. 

 

 

 

 

 



 
 

60 

8 KAUPALLINEN HYÖDYNTÄMINEN  

 

Julkaisu on käytännössä yhtyeen ensimmäinen, joten uskon ainakin alussa arvon olevan 

enemmän promootiossa kuin varsinaisessa rahantulossa. Toivottavasti myös tuloja olisi 

jossain vaiheessa.  Äänitteen julkaisuformaattina ovat aluksi ainakin cd ja internet, ehkä 

myöhemmin tulee myös vinyylipainoksia. 

 

Minuun otti yhteyttä eräs yhdysvaltalainen promoottorifirma. He olivat löytäneet "Save 

the Rrrobots"-kappaleen, jonka julkaisin 2010 MySpacessa ja haluaisivat nyt promota 

TRANce & meTAL:ia Yhdysvaltojen markkinoille. He tekivät jo mainoksenkin 

yhtyeelle. Pyysin heitä kuitenkin odottamaan, kunnes saan lisää materiaalia. 

Kiinnostusta on osoittanut myös eräs suomalainen major levy-yhtiö. Tuntuu sikäli 

merkilliseltä, etten ole markkinoinut mitenkään. En ole myöskään lähettänyt demoja 

mihinkään. Olen ainoastaan tehnyt bändisivut yleisimpiin sosiaalisen median internet-

palveluihin. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan, joka tapauksessa jatkan 

toistaiseksi normaaleja päivätöitäni. 
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9 POHDINTA 

 

Tämä levy tuo esille taitojani ääniteknikkona sekä muusikkona ja sitä kautta avaa ovia 

uusiin haasteisiin. Eniten toivon kuitenkin, että julkaisu tuo esille ominaisuuksiani 

musiikintekijänä ja artistina. 

 

Olen tyytyväinen lopputulokseen enkä voi tai edes halua selitellä sitä laitteistolla tai sen 

puutteella. Tottakai olisi ollut hienoa, jos olisi ollut varaa äänittää kaikki instrumentit 

hienoissa studioissa erillisen äänimiehen tehdessä kaikki perustyöt. Tällöin olisi voinut 

keskittyä vain soittamiseen. Toisaalta, kun teki kaiken itse, työ on juuri sellainen kuin 

sen halusinkin olevan.  

 

Aion jatkaa musiikin tekoa, riippumatta siitä ovatko levyt myyneet hyvin vai eivät tai 

teenkö keikkoja isoilla areenoilla vai pikkuklubeilla. Oman musiikkini kanssa en aio 

jatkossakaan tehdä kompromisseja. Teen musiikkia itselleni ja jos pidän kappaleista, 

yleensä niistä silloin ovat pitäneet monet muutkin. 
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11 LIITTEET:  

 
Liite 1. cd-levy 
 
Kolme esijulkaisuversiota TRANce & meTAL yhtyeen tulevalta julkaisulta. Audio 
esimerkit midi-synkronista ennen ja jälkeen säädön. 
 
Raitajärjestys: 1. Destroy the Enemy 
  2. Vlad 
  3. Attack of the Lazer Ninjas 
  + 
  4. Syntetisaattoreiden synkka ennen säätöä 
  5. Syntetisaattoreiden synkka säädön jälkeen 
   
 

 

  

 


