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!
OHJELMAN ERI VERSIOT!

Kallion lukiossa käytetään Studio One -ohjelmaa siksi, koska ohjelmasta on olemassa 
erittäin toimintakykyinen ilmaisversio (Free), joka on yhteensopiva maksullisten 
versioiden (Artist, Producer ja Pro) kanssa. Ilmaisversion voi ladata vaikka omalle 
koneelle. Niinpä kotona tehtyjä töitä voi jatkaa koululla ja toisin päin.  

Tämän ohjeen kirjoitushetkellä Studio Onesta on julkaistu 3-versio. Kalliossa 
käytetään kuitenkin edelleen 2-versiota, koska olemme ostaneet siihen Artist- ja Pro-
lisenssit, ja versiopäivitys olisi kallista. 

Kolmosversio avaa kakkosella tehdyt projektit, mutta yhteensopivuus ei toimi toisin 
päin: kakkonen ei avaa kolmosia. PreSonus ei enää jaa 2-version Freetä, mutta 
koululta saa vanhat asennustiedostot Windows-koneille. Voi olla hyvä idea asentaa 2-
versio myös itselle, mikäli haluaa jatkaa työn tekemistä esim. äänieditin Pro-versiolla, 
jossa on paljon lisäefektejä ja -ominaisuuksia Free-versioon verrattuna. 

ALOITTAMINEN!

Koululla Studio One Free löytyy kaikista tietokoneista. Lisäksi sen Artist-versio on 
asennettu musiikkiluokan äänityskopin (varasto) tietokoneeseen. Pro-versio löytyy 
Pengerkadun äänieditistä. 

Käyttääksesi Studio Onea tarvitset omat kuulokkeet. Kytke ne tietokoneen 
kuulokeliittimeen ennen ohjelman käynnistämistä. Kuulokeliitin on usein merkitty  
☊ -symbolilla tai nuotin kuvalla, josta lähtee nuoli poispäin. Jos liittimissä on värejä, 
kuulokeliitin on yleensä vihreä. 

Musaluokan äänityskopissa ja äänieditissä on kiinteät kaiuttimet, joten kuulokkeita ei 
tarvita. Musaluokan ja äänieditin käytöstä on erilliset ohjeet. Niissä käydään myös 
äänittämistä läpi, joka tästä ohjeesta on jätetty pois.  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Projektin luominen Studio Oneen!

• Käynnistä Studio One -ohjelma työpöydän tuplaklikkaamalla 
työpöydän pikakuvaketta Studio One 2.  

• Valitse Create a new Song. 

• Ikkuna avautuu. Kirjoita Song Title -kohtaan projektisi nimi. Valitse 
tallennuskansioksi oma kansiosi !  -nappia painamalla. Voit luoda oman kansion 
koulun jaetulle Y-asemalle painamalla Luo uusi kansio -nappia. Luo kansiosi 
VÄT4-kansion sisälle. Nimeä kansio omalla nimelläsi.  
 
Jos työskentelet äänieditissä, luo oma kansiosi tietokoneen kiintolevyille E, F tai G. 
Älä käytä C-asemaa. Kun nimeät kansiota, lisää oman nimesi perään 
puhellinumerosi. Tämä siksi, että mikäli levytila uhkaa loppua, voimme ottaa 
sinuun yhteyttä ja kysyä, saako tiedostosi poistaa. Kolme vuotta vanhemmat 
projektit siivotaan kyselemättä. Äänieditin käytöstä on erillinen ohje.  
 
Jos työskentelet musaluokassa, käytä F-asemaa. Myös täällä lisää kansion nimeen 
puhellinumerosi. Musaluokassa äänittämisestä on erillinen ohje. 

• Vasemmalla näkyy valmiita työpohjia. Valitse User-välilehti. Siellä pitäisi olla 
tietokoneesta riippuen valmiita työpohjia, kuten Musiikki, Radio ja kuunnelma 
tai Musaluokkaäänitys. Näissä pohjissa on tehty valmiiksi muutamia 
työskentelyä helpottavia asetuksia ja audioreitityksiä. Mikäli pohjia ei löydy, 
asetukset täytyy tehdä manuaalisesti. Katso ohjeet tämän manuaalin lopusta!  
 
Song Length kannattaa asettaa jo valmiiksi vähintään niin pitkäksi kuin lopullinen 
työsi tulee olemaan. Pistä reippaasti pidempi varmuuden vuoksi. Tätä voi muuttaa 
myöhemminkin, mutta helpottaa työskentelyä, jos Song Length on riittävän suuri. 
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• Jos teet kuunnelmia, radiotöitä tai sellaista musiikkiprojektia, joka ei mene 
metronomin mukaan, valitse Timebase-valikosta Seconds. Jos aiot käyttää metronomia 
tai teet musaa, jossa käytät valmiista looppeja (sämplejä), valitse Bars. Jos editoit 
ääntä synkronissa kuvan kanssa, saatat haluta käyttää Frames. Kuvaraidan kanssa 
editoiminen tosin onnistuu vain Pro-versiossa (äänieditissä). 

• Paina OK ja projekti aukeaa. Muista tallentaa jatkuvasti painamalla Ctrl+S. 

ÄÄNTEN SIIRTÄMINEN TIETOKONEELLE JA WAV-MUUNNOS!

Ohje kenttä-äänitysten siirtämisestä Zoom-äänittimeltä tietokoneelle löytyy tämän 
manuaalin lopusta. 

Äänet kannattaa myös siistiä etukäteen, minkä voi tehdä Audacityllä. Ohje Audacityn 
käyttöön löytyy myös tämän prujun lopusta. 

Jos äänimateriaalisi on alunperin mp3-muotoista tai muussa pakatussa formaatissa, ne 
pitää muuttaa wav-muotoisiksi. Tämä onnistuu myös Audacityllä tai muilla 
konvertteri-ohjelmilla. Tästäkin aiheesta ohje lopussa.  

Äänitiedostojen tuominen Studio Oneen (import)!

Studio Onen oikeassa alanurkassa on kolme nappia, Edit, Mix ja Browse. Näistä 
Browse tarjoaa oikopolun kaikkiiin 
tietokoneella ja verkkoasemissa oleviin 
tiedostoihin sekä Studio Onen käyttämiin 
efekteihin ja muuhun lisämateriaaliin.  

Avaa Browse ja valitse Pool joko alapalkista tai listasta. Pool näyttää kaikki tiedostot, 
jotka ovat käytössä kyseisessä projektissa. Koska et ole vielä tuonut (“importoinut”) 
vielä mitään, Pool on tyhjä. Kohta alamme täyttää allasta. 

Valitse alapalkista Files. Tsekkaa vielä, että yläpalkissakin on valittuna Files. Nyt näet 
tietokoneen tiedostorakenteen. 

Etsi Volumes. Kyse ei ole äänenvoimakkuudesta, vaan volume tässä yhteydessä 
tarkoittaa erilaisia kiintolevyjä, muistitikkuja, verkkoasemia ja muita tallennuspaikkoja.  
Jos haluamaasi levyasemaa tai muistitikkua ei näy, klikkaa hiiren oikeaa nappia ja 
valitse Refresh: lista päivittyy. 

Etsi kansio, jossa haluamasi tiedostot sijaitsevat. Muista, että niiden pitää olla wav-
muodossa, jotta ne näkyvät ja Studio One niitä ymmärtää. Jälleen kerran, jos 
tiedostoja ei näy, kokeile klikata oikealla napilla ja valitse Refresh. 

Nyt voit raahata ensimmäisen tiedoston tummanharmaaseen editointikenttään. Siitä 
on tullut nyt osa projektiasi. Jos menet takaisin Pooliin, huomaat että tiedoston nimi 
on ilmestynyt sinne suorakaiteen muotoisena objektina. Tähän listaan siis alkaa kertyä 
kaikki projektissasi käytössä olevat tiedostot. 

© Matias Harju 2012–2016! �                                                                                                                                                                        4



9.1.2016

Voit myös kerätä Pooliin jo valmiiksi materiaalia, jota vasta myöhemmin siirtelet 
editointikenttään: valitse Files-listasta haluamasi tiedostot (Shift tai Ctrl pohjassa voit 
valita useampia tiedostoja kerrallaan) ja klikkaa oikeaa hiiren nappia. Valitse Import 
to Pool. Nyt tiedostot on merkattu Pooliin ja ne odottavat siellä käyttöä. 

Studio Oneen voi raahata tiedostoja myös suoraan ohjelman ulkopuolelta. Tällöinkin 
tiedostojen nimet ilmestyvät Poolin listaukseen normaalisti. 

Tallenna projekti painamalla Ctrl+S. Nyt Studio One kysyy: “Do you want to copy 
these external files to the Media Folder?” Eli haluatko kopioida ulkoiset tiedostot 
Media-kansioon. Kyllä haluat, eli valitse Yes. Tämä on erittäin tärkeää! Tähän asti 
tiedostot ovat pysyneet alkuperäisissä sijainneissaan joko Y-asemalla, muistitikulla, 
Zoomissa (mikäli olet tuomassa tiedostoja suoraan Zoomilta)… missä ikinä. Studio 
One on lukenut niitä niiden alkuperäisistä sijainneistaan. Kun vastaat Yes, tiedostot 
kopioituvat Studio One -projektisi yhteyteen (alakansioon nimeltä Media) ja Studio 
One alkaa lukea niitä tästä kansiosta. Niinpä löytyvät seuraavallakin kerralla kun avaat 
projektin. 

On nimittäin käynyt useamminkin kuin kerran, että joku on siirtänyt materiaalia 
suoraan Zoomilta Studio Oneen, mutta ei ole antanut ohjelman kopioida tiedostoja 
Media-kansioon. Kun seuraavalla kerralla projekti on avattu, ohjelma on yrittänyt 
etsiä tiedostoja Zoomilta, mutta laite onkin ollut jo seuraavalla käyttäjällä jossain päin 
pääkaupunkiseutua.  

Mikäli ohjelma ei kysy tätä kuuluisaa kysymystä “Do you want to copy these external 
files to the Media Folder?” tai et muista sellaista nähneesi, voi tehdä toimenpiteen 
manuaalisesti: Mene Song-valikkoon ja valitse Copy External Files. Saman voi 
myös tehdä klikkaamalla hiiren oikealla napilla missä tahansa kohtaa Poolia ja 
valitsemalla Copy External Files. 

Voit varmistaa, että tiedostot ovat todellakin kopioituneet valitsemalla Song —> 
Show Media Folder in Explorer tai klikkaamalla hiiren oikealla napilla Poolissa ja 
valitsemalla Show Media Folder. Sinun pitäisi nähdä projektikansio, jolla on 
projektisi nimi, ja sen sisällä alakansio nimeltään Media, jossa on kaikki äsken Pooliin 
siirtämäsi (tai tummanharmaaseen editointikenttään raahaamasi) tiedostot. 

(Jos teet töitä pelkästään kotistudiossasi ja käytät paljon ääniefektejä, musiikkeja ja 
muita äänitiedostoja, jotka ovat jo tietokoneellasi tai kiinteillä ulkoisilla kovalevyillä, 
voi olla järkevää pitää ne siellä koko projektin työstämisen ajan. Tällöin yllä mainittua 
Copy External Files -toimenpidettä ei tehdä levytilan säästämiseksi. Mutta koululla ja 
silloin kun työtä tehdään monessa eri paikassa, se täytyy ehdottomasti tehdä.) 

Tiedostojen nimeäminen!

Olet toivottavasti jo nimennyt kaikki äänitiedostot etukäteen järkevästi. Mikäli tämä 
on unohtunut, voit tehdä sen myös Studio Onesta käsin. Mene Pooliin ja aktivoi 
tiedosto. Voit kuunnella sitä painamalla pientä play-napia Poolin alaosassa. Tiedoston 
nimeäminen tapahtuu klikkaamalla hiiren oikeaa nappia ja valitsemalla Rename 
File.  
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Valmistautuminen editointiin!

Nyt voit raahailla ensimmäisen tiedoston Poolista (tai Files-valikosta tai ohjelman 
ulkopuolelta) tummanharmaaseen editointikenttään. Tiedostosta tulee event, 
suorakaiteen muotoinen laatikko jossa ääni on visualisoitu aaltomuodolla (waveform), eli 
viivalla, joka paksunee ja ohentuu äänenvoimakkuuden mukaan. Samalla kun event 
ilmestyy syntyy raita (track), jossa event on. 

Voit lisätä lisää tiedostoja editointikenttään joko samalle raidalle (soivat peräkkäin) tai 
uudelle raidalle edellisen alle (soivat yhtä aikaa). 

Sulkeaksesi Browse-ikkunan ja antaaksesi lisää tilaa editoimiselle klikkaa Browse-
nappia. Tai paina näppäimistön numeroa 5 (kirjainten yläpuolella).  

Muista tallentaa. Ctrl+S. 

Eventin ja tiedoston ero!

On tärkeää ymmärtää että Studio One kuten muutkin äänieditointiohjelmat eivät 
koskaan koske alkuperäisiin tiedostoihin (ellet erikseen niin halua). Tiedostot pysyvät 
tukevasti Media-kansiossa huolimatta siitä, mitä niille teet ohjelman sisällä. Voit 
leikella, trimmata, editoida, kopioida, siirtää ja poistaa niitä, mutta itse asiassa 
manipuloitkin eventejä (niitä suorakaiteen muotoisia laatikoita), et tiedostoja (files). Ja tämä 
on hyvä uutinen! Tätä kutsutaan englanniksi termillä “non-destructive editing” tai 
“non-linear editing”. 

Vastaavasti, jos menet Media-kansioon ja käsin poistat tai uudelleen nimeät jonkin 
tiedoston, kyseinen event pysyy projektissa, mutta siitä ei kuulu enää ääntä. Tämä 
johtuu siitä, että event ei enää löydä alkuperäistä tiedostoaan mistään. Ja tiedosto on 
se, missä ääni on. Joten älä koske Media-kansiossa oleviin tiedostoihin. 

Ja tästä löytyy se salakavala banaaninkuori: Jos tuot tiedostoja suoraan 
äänityslaitteelta, etkä kopioi niitä Media-kansioon, Studio One yrittää etsiä 
alkuperäisiä tiedostoja äänityslaitteen muistikortilta. Heti kun poista laitteen 
tietokoneesta ohjelma ei enää löydä tiedostoja. Eventit pysyvät paikoillaan projektissa, 
mutta niissä ei ole ääntä. Sama tapahtuu jos kopioit pelkän projektitiedostosi 
(“projektin nimi.song”) muistitikulle ja siirrät sen toiselle tietokoneelle, mutta unohdat 
kopioida äänitiedostot (Media-kansio) mukaan. Mutta katsomme tätä asiaa vielä 
myöhemmin. 

© Matias Harju 2012–2016! �                                                                                                                                                                        6



9.1.2016

Raidat!

Tummanharmaan editointikentän vasemmalla puolella on vaaleanharmaa alue. 
Täältä voit säätää raitojen ominaisuuksia. 

Ensimmäiseksi anna jokaiselle raidalle nimi. 
Kuvassa raitojen nimet ovat Gtr, Piano ja Drs. 
Raitojen nimiksi tulee oletusarvoisesti sama nimi, 
joka on ensimmäisellä raidalle tuodulla 
tiedostolla. Etenkin äänisuunnittelun puolella 
raidat kannattaa kuitenkin nimetä yleisemmällä 
tasolla, kuten “Dialogi”, “Piste-efekti” jne. 
Nimeäminen tapahtuu tuplaklikkaamalla raidan 
nimeä. 

Anna raidoille eri värit! Se on hauskaa, mutta 
myös helpottaa tunnistamaan raidat toisistaan. Klikkaa sinisävyistä pystypalkkia 
raidan vasemmalla puoellla ja valitse uusi väri. 

Raita on aktiivinen kun se on korostettu vaaleammalla sävyllä (ks. kuva). Voit 
aktivoida useamman raidan pitämällä Ctrl pohjassa ja klikkailemalla raitoja (yritä 
klikata vaaleanharmaata aluetta kohdassa, jossa ei ole tekstiä tai nappia). Ctrl+A 
valitsee kaikki raidat. 

Voit tehdä raidasta paksumman ja helpommin editoitavan seuraavasti: Vie nuolen 
muotoinen kursori raidan vaalean harmaan säätöpalkin alaosaan. Kursorista tulee 
vaakaviivan muotoinen, jossa on pienet nuolenkärjet ylös ja alas. Pidä hiirennappi 
pohjassa ja vedä alas. Jos olet valinnut useamman raidan, kaikkien paksuus muuttuu. 

Jos haluat zoomata horisontaalisesti, paina näppäimistöstä T tai R. Zoomaus 
vaikuttaa siis siihen, kuinka paljon ajallisesti näet projektista kerrallaan; mitä 
lähemmäs zoomaat (T), sitä tarkemmin voit työskennellä ja mitä kauemmas zoomaat 
(R), sitä enemmän näet projektista yhdellä silmäyksellä. Zoomaus vaikuttaa koko 
projektiin ja kaikkiin raitoihin kerrallaan. 

Huom. Tässä manuaalissa kaikki näppäinoikotiet (kuten T ja R) perustuvat Pro 
Toolsin näppäinoikoteihin. Tämä tarkoittaa sitä, että näppäinkomennot ovat samat 
kuin Pro Tools -ääniohjelmassa, joka on äänisuunnittelu- ja studiotyön käytetyin 
ohjelma maailmalla. Näppäinkomennot voi vaihtaa menemällä Studio One —> 
Keyboard Shortcuts ja vaihtamalla Keyboard mapping scheme.  

Yksi tapa editoida eventiä tarkemmin on aktivoida se klikkaamalla eventiä ja 
painamalla Edit-nappia ruudun oikeasta alareunasta. Tai voit myös tuplaklikata 
eventiä. Erillinen Edit-ikkuna aukeaa. Ikkunan saa suljettua painamalla Edit-nappia 
uudestaan. Näppäinoikotie on numero 2 (kirjainten yläpuolella). 

Lisää raidoista!

Tummanharmaa palkki raitanimen alapuolella on äänenvoimakkuus (volume). Sillä 
säädetään raidan yleisvoimakkuutta. On myös mahdollista tehdä volume-säätöjä, 
jotka muuttuvat, mutta niistä myöhemmin. 
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m mykistää (mute) raidan. Näppäinoikotie on, yllättäen, M. 

s soolottaa (solo) raidan, eli kaikki muut raidat mykistyvät. Näppäinoikotie on, kyllä, 
arvasit oikein, S. 

Tämä nappi, jossa on musta piste, asettaa raidan äänitysvalmiuteen (record enable). 
Kun painat sitä, nappi muuttuu punaiseksi. Raidalle voi nyt äänittää tietokoneen 

tai äänikortin sisääntuloista (mikrofoni, mikseri jne). Tätä ominaisuutta käsitellään 
musaluokan ja äänieditin ohjeissa. Tässä vaiheessa pidä vain huolta, että nappi ei ole 
päällä, ellet sitä tarvitse. 

Poistaakseis raidan kokonaan valitse se ja klikkaa hiiren oikeaa nappia. Valitse Remove 
Track (tai paina Shift+Ctrl+T). 

Stereo ja mono!

 Tämä nappi kertoo, että raita on stereo. Stereo tarkoittaa että sekä vasempaa 
että oikeaa kaiutinta varten on eri ääni-informaatiota. Tämä luo tilaefektin. 

Zoomit ja muut pienet äänityslaitteet tallettavat ääntä normaalisti stereona, eli niissä 
on kaksi mikrofonia. Niinpä niiden tuottamat äänitiedostot ovat stereo-tiedostoja. 

Stereo toimii erinomaisesti etenkin taustaäänten (atmosfääri eli ambienssi) kanssa, 
koska stereolla saa perspektiiviä ja tilaa äänimaisemaan. 

Jos ääni on pääasiassa puhetta tai äänilähde on pistemäinen, se kuulostaa yleensä 
paremmalta kun vasen ja oikea kanava summataan yhteen, jolloin molemmista 
kaiuttimista kuuluu täsmälleen sama ääni. Tätä kutsutaan monottamikseksi, jolloin ääni 
on siis mono. Vaikka mono-ääni kuuluu molemmista kaiuttimista, se tuntuu tulevan 
kaiuttimien keskeltä. Tilaefekti menetetään, mutta äänestä tulee selkeämpi, eivätkä 
esimerkiksi puhuvat ihmiset huoju äänikentässä. Stereon monottaminen monoksi 
onnistuu painamalla stereo-nappia, jolloin napin symboli vaihtuu monoksi:  

Toki voit käyttää stereota myös puheen ja muiden monoäänten kanssa, etenkin jos 
äänitystilanteessa on haettu tilavaikutelmaa liikuttelemalla mikrofonia tai äänilähteitä/
puhujia. Kokeile, mikä toimii parhaiten. 

EDITOINNIN PERUSTEET!

Laita kuulokkeet päähän ja paina välilyöntiä. Se toimii play- ja stop-nappina. 
KUUNTELE. Studio One on graafinen ohjelma, mutta luota aina korviisi, älä 
silmiisi, kun teet säätöjä ja päätöksiä.  

Kuulokkeiden volyymiä säädetään ruudun oikeassa alareunassa olevasta Windowsin 
omasta volyymisäädöstä. Siinä on usein kaiuttimen kuva, mutta ikoni riippuu vähän 
käyttöjärjestelmän mallista ja asetuksista. Tämä volyymisäätö ei vaikuta projektin 
äänenvoimakkuuksiin, vaan muuttaa ainoastaan kuunteluvoimakkuutta. 

Siirrä kursori ylhällä olevan aikaviivottimen 
päälle tummalle alueelle ja klikkaa. Pystysuora 
valkoinen viiva nimeltään lokaattori (locator) 
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siirtyy tähän kohtaan. Riippuen ohjelman asetuksista voit myös klikata mihin tahansa 
tyhjään kohtaan editointikentässä siirtääksesi lokaattoria. 

Välilyönti on siis play ja stop. Kaikki raidat lähtevät soimaan siitä, missä lokaattori on. 
Jos haluat kuunnella vain yhtä raitaa, soolota raita aktivoimalla se ja painamalla s-
nappia tai näppikseltä S. Jos haluat mykistää (mute) yksittäisen raidan, valitse se ja 
paina m. Nollataksesi soolot ja mutet käytä alavasemmalla olevia 
MUTE ja SOLO -nappeja. 

Muita käteviä näppäinkomentoja!

Return ↵ (tai “Enter”) siirtää lokaattorin projektin alkuun. 

L siirtää lokaattorin aktiivisen eventin alkuun. (Vielä kerran: event on siis se 
suorakaiteen muotoinen objekti, jonka “sisällä” ääni on.) Event aktivoituu, kun sitä 
klikkaa. 

Ctrl+Z on undo kuten muissakin tietokoneohjelmissa. Undolla voit perua tekemisiäsi. 
Painamalla Ctr+Z liikut ajassa taaksepäin askel kerrallaan. Voit undottaa kaikki teot 
ohjelman käynnistämiseen saakka. Sitä aikaisempia tekoja ei voi enää perua, eli undo-
muisti tyhjentyy, kun ohjelma suljetaan. 

Ruudun alaosassa on perinteiset “transport”-napit: play, stop, takaisinkelaus jne. 
Niitäkin voi käyttää, jos ei halua opetella näppäinoikoteitä. 

!
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Työkalut!

1. Nuoli (Arrow) on tärkein Studio Onen työkalu. Näppäinoikotie on F1. Kun 
klikkaat eventiä nuolella, se aktivoituu ja voit muokata sitä: liikuttaa, lyhentää, 
leikata jne. Jos haluat aktivoida kokonaisen 
raidan, klikkaa vaaleamman harmaata aluetta 
raidan vasemmassa reunassa.  
 
Kun olet valinnut eventin, voit helposti lyhentää sitä: vie nuolikursori eventin 
jompaan kumpaan päähän ja raahaa (hiiren nappi pohjaan ja siirrää hiirtä 
vasemmalle tai oikealle). Tämä on nopea tapa “trimmata" eli poistaa ei-halutut 
äänet materiaalin alusta ja lopusta.  
 
(Muista, että ohjelma ei koskaan tuhoa alkuperäistä ääntä. Niinpä voit aina 
trimmata eventin takaisin alkuperäisen mittaiseksi, tai jos deletoit eventin, voit 
raahata sen Poolista takaisin editointikenttään.) 
 
Eventin yläkulmissa on pienet kolmiot. Raahamalla kolmioita voit 
luoda yksinkertaiset feidit (ääni tulee sisään ja häipyy pehmeästi).  
 
Jos haluat valita useampia eventejä, vie nuolikursori tyhjään 
kohtaan ennen eventejä. Paina hiiren nappi pohjaan, pidä se 
pohjassa ja maalaa haluamiesi eventien yli: kaikki alueen sisällä 
olevat eventit aktivoituvat. Nyt voit siirrellä kaikkia objekteja 
ryhmänä. Myös trimmaaminen tapahtuu kaikille valituille 
eventeille samanaikaisesti, mikä on usein asia, jota et halua! Joten 
ole tarkkana.  
 
Kun klikkaat uudestaan minne tahansa muualle, valittu ryhmä hajoaa. Jos haluat 
liimata useamman eventin yhteen pysyvästi, paina G tai klikkaa hiiren oikealla 
napilla ja valitse Merge Events. 
 
Yleisesti ottaen Studio Onen editointilogiikka on samanlainen kuin muissakin 
tietokoneohjelmissa. Voit siis leikata, kopioida ja liittää objekteja käyttämällä 
näppäinoikoteitä Ctrl+X (cut), Ctrl+C (copy) ja Ctrl+V (paste) tai klikkailemalla 
hiiren oikealla napilla ja valitsemalla erilaisia toimintoja. Tai voit mennä ylhäällä 
olevaan Edit-valikkoon ja valitsemalla toiminnot sieltä.  
 
Erittäin käytännöllinen tapa kopioida eventejä, raitoja, efektejä ja melkein mitä 
vain on pitää Alt-näppäin pohjassa ja raahata objekti hiirellä toiseen paikkaan. 
Alkuperäinen objekti pysyy paikallaan ja uusi kopio siirtyy hiiren osoittamaan 
paikkaan. Kun kopio on oikeassa paikassa, päästä hiiren nappi irti ja sen jälkeen 
Alt. Tämä pikakopiointi toimii muissakin tietokoneohjelmissa.  
 
Ajallinen venyttäminen (time stretch = ääntä hidastetaan tai nopeutetaan ilman, 
että äänenkorkeus muuttuu) onnistuu, kun viet nuolen eventin oikeaan reunaan. 
Paina Alt pohjaan, ja nuolen viereen ilmestyy kellon kuva. Kun nyt raahaat 
eventin reunaa oikealle tai vasemmalle, ääni venyy tai kutistuu eli hidastuu tai 
nopeutuu. Huomaa, että etenkin hidastettaessa äänenlaatu alkaa kärsiä melko 
nopeasti. 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2. Eventin pilkkomiseen on kaksi työkalua. Työkalut löytyvät siis 
editointikentän yläpuolelta ja voit valita niitä nopeasti myös 
näppäimistön F-napeilla.  
 
Alue-työkalulla (Range, näppäin F2) valitaan alue eventin keskeltä. 
Painamalla delete alue häviää. Tällä tavalla voit poistaa vaikkapa 
yksittäisen räsähdyksen tai sanan. Toki myös mahdolliset 
taustaäänet katkeavat samalla. Deleten sijaan voit raahata valitun 
alueen toisaalle. Jos raahaat sen alaspäin, syntyy uusi raita. Alt-
pohjassa raahaminen kopioi valinnan ja alkuperäinen säilyy 
koskemattomana 
 
Jos klikkaat hiiren oikealla napilla valittua aluetta ja valitset Delete Time, valittu 
alue häviää ja kaikki sen oikealla puolella, kyseisellä raidalla oleva materiaali 
siirtyy vasemmalle.   
 
Veitsellä (Split, näppäin F3) voit paloitella 
eventin kahtia. Yhdestä tulee kaksi. 
Paloittelun jälkeen voit valita nuolityökalun 
(F1), aktivoida haluamasi eventin ja tehdä sille mitä lystä, esim. siirtää sen 
muualle, poistaa, trimmata jne. 

3. Eventejä voi myös liittää toisiinsa yksinkertaisesti raahaammalla ne toisiinsa kiinni. 
Usein saumakohta kuulostaa kuitenkin töksähtävältä tai siinä kuuluu napsahdus. 
Helpoin tapa siistiä sauma on luoda ristifeidaus eli ristihäivytys (crossfade). 
Ristifeidauksessa edellinen event häipyy pois samalla kun seuraava event feidaa 
sisään.  

Raahaa toinen event jonkin verran toisen päälle. Paina näppäintä X. Ristifeidi 
syntyy. Voit säätää feidin pituutta siirtämällä eventejä tai raahamalla feidin 
reunoja vasemmalle ja oikealle. Voit myös kokeilla, mitä tapahtuu kun tarttuu 
feidin pienistä kolmioista tai keskellä olevasta neliöstä ja raahaa niitä eri suuntiin. 

Eventien yhdistäminen!

Jos olet harsinut kasaan monimutkaisen kokonaisuuden, jossa on paljon pieniä palasia, 
voit yhdistää palaset toisiinsa toiminnolla Merge Events. Tätä yhdistettyä kokonaisuutta 
on helpompi liikutella ja editoinnit eivät vahingossa tuhoudu. 

Aktivoi halutut eventit nuolityökalulla (esim. maalaamalla ne). Klikkaa hiiren oikealla 
napilla jotain aktivoiduista eventeistä ja valitse Events —> Merge Events 
tai paina näppäimistöltä G (tulee sanasta “group”). Palasista tulee yksi iso 
palikka ja pieni ketju-symboli ilmestyy sen vasempaan alakulmaan. 
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Voit editoida yhdistettyä eventiä ja sen osasia avaamalla Edit-ikkunan. Se onnistuu 
joko tuplaklikkaamalla eventiä, klikkaamalla Edit ruudun oikeasta alareunasta tai 
käyttämällä näppäinoikotiellä (numeronäppäin 2 kirjainten yläpuolella).  

Ryhmittelyn voi purkaa klikkaamalla yhdistettyä eventiä oikealla hiiren napilla ja 
valitsemalla Audio —> Dissolve Audio Part.  

Markerit!

Etenkin äänittäessä markerit ovat käteviä, koska niillä voi merkkailla osien alkuja sekä 
huonosti menneitä kohtia. Päälleäänitysten ja paikkausten kohdat on helpompi löytää, 
kun ne on merkinnyt jo ensimmäisen otoksen aikana. 

Markereita voi käyttää myös muussa äänieditointityössä, joskin niiden hyöty ei ole 
ehkä niin iso. 

Markkeri luodaan painamalla Enter-nappia, joka sijaitsee näppäimistön oikeassa 
alareunassa numeronäppäimistön yhteydessä. Shift+Enter luo markkerin, jolle voit 
antaa heti nimen. Nimen voi antaa tai vaihtaa jälkikäteenkin tuplaklikkaamalla 
markkeria. Delete poistaa markkerin. 

Ellei ole jo valmiksi näkyvillä, markkeriraita tulee esiin samalla, kun luot ensimmäisen 
markkerin. Sen saa päälle ja pois myös lippu-symbolista. Marker-raidalla näkyy myös 
merkit Start ja End. Näillä voit määritellä kappaleen alku- ja loppukohdat mixdownia 
eli loppumiksausta varten. Jos et löydä Start- tai End-merkkejä, zoomaa auki (paina 
R). End-merkin pitäisi olla oletusarvoisesti kohdassa 5:00 minuuttia, ellet alussa 
säätänyt kappaleen kestoksi jotain muuta. 

LISÄÄ EDITOINTIA!

Äänentasot!

Muuttaaksesi raidan äänenvoimakkuutta (volume) käytä 
tummanharmaata vaakapalkkia, joka löytyy raidan 
nimen alapuolelta. Tartu siihen kursorilla ja liikuta 
oikealle tai vasemmalle. 

Muista, että kuulokkeille on erillinen volyymisäätö, josta puhuttiin aiemmin. 

Kun säädät äänenvoimakkuuksia, on tärkeää tarkistaa, ettei ääni “klippaudu” (clipping). 
Klippaaminen tarkoittaa, että signaalista tulee liian voimakasta ja se säröytyy. 
Toistaessasi projektia katso äänentasomittaria Studio Onen oikeassa alareunassa. 
Sininen pylväs liikuu edestakaisin äänenvoimakkuuden mukaan. Kun ääni klippaa, 
punainen valo syttyy. Voit sammuttaa valon klikkaamaalla sitä 
hiirellä. Vähennä raidan tai raitojen volyymiä ja paina 
uudestaan play. Varmista, ettei valo syty. 

© Matias Harju 2012–2016! �                                                                                                                                                                      12



9.1.2016

Muuttaaksesi yksittäisten eventien äänenvoimakkuutta valitse event nuolityökalulla. 
Eventin yläreunaan ilmestyy pieni neliö. Raahaa 
neliötä ylös tai alas muuttaaksesi eventin volyymiä. 

Huomaa, että kasvattaessasi eventin 
äänenvoimakkuutta, myös taustaäänet voimistuvat! 

Äänenvoimakkuuksia voi säätää myös mikserillä. Siitä tarkemmin vähän myöhemmin, 
mutta voit kokeilla sitä painamalla Mixer-nappia oikeassa alakulmassa tai näppikseltä 
2 (kirjainten yläpuolella). Tai voit tuplaklikata raidan vaaleanharmaata säätöaluetta. 

Normalisointi!

Nopea tapa säätää eventin äänenvoimakkuutta on normalisoida (normalize) se. 
Normalisointi nostaa äänenvoimakkuuden maksimiin niin, että voimakkain kohta 
juuri ja juuri ei klippaudu. Normalisoinnilla ei voi kuitenkaan vähentää 
äänenvoimakkuutta. Jos olet siis jo äänitysvaiheessa saanut signaalin klippautumaan, 
normalisointi ei pysty korjaamaan tilannetta. 

Klikkaa eventiä oikealla hiiren napilla ja valitse Audio —> Normalize Audio tai 
paina Alt+N. 

Äänenvoimakkuuksien automatisointi!

Jos haluat muuttaa raidan äänenvoimakkuutta jossain kohtaa projektia ja palauttaa 
sen takaisin toisaalla, voit automatisoida (automate) volyymin. Automatisoinnilla pystyy 
luomaan tarkempia muutoksia äänentasoihin kuin säätämällä pelkästään eventien 
voimakkuuksia. 

Automatisointi onnistuu klikkaamalla 
pientä zigzag-ikonia raidan 

vasemmassa alakulmassa. Kaksi 
automaatioraitaa ilmestyy, yksi volyymille 
(Volume) ja toinen panoroinille (Pan). 
Automatisointia voi tehdä monella tapaa, 
mutta tässä selitetään kaksi: 

1. Käytä nuolityökalua ja vie kursori siniselle volyymiviivalle. Nuoli muuttuu kädeksi. 
Klikkaa haluttua kohtaa – ja viivalle ilmestyy nivelkohta. Luo toinen nivel toiseen 
kohtaan. Nyt voit siireellä niveliä luodaksesi volyymimuutoksia. Vie lokaattori 
ensimmäisen nivelen kohdalle ja paina play ja kuuntele, mitä sait aikaiseksi.  
 
Kun olet luonut ensimmäisen nivelen, Auto: Off -
nappi vaihtaa väriään ja siihen ilmestyy teksti Read. 
Tämä tarkoittaa sitä, että tästä eteenpäin raita 
seuraa luomaasi volyymikäyrää. Jos et halua, että 
automaatiokäyrää seurataan, klikkaa Read-nappia ja muuta se takaisin asentoon 
Auto: Off. 
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2. Jos vaihdat napin asentoon Touch, voit nyt tehdä muutoksia 
liikuttelemalla volyymi-liukua. Aseta lokaattori haluamaasi kohtaan 
ja paina play (ts. esim. välilyöntiä). Heti kun klikkaat volyymi-
säädintä ja alat liikutella sitä, automaatiokäyrälle alkaa piirtyä 
tekemäsi muutokset. Kun päästät irti säätimestä, volyymikäyrä 
pysähtyy siihen tasoon, jossa se oli. 
 
Volyymisäätimenä voi käyttää joko raidan vaakasuuntaista säädintä 
tai mikserin pystysuuntaista feideriä. Tai mikäli ohjelmaan on 
kytketty ulkoinen midi-kontrolleri, sitäkin voisi tässä yhteydessä 
käyttää. 

Automaatiokäyrän piirtämiseen on muitakin työkaluja ja menetelmiä. 
Kokeile rohkeasti tai kysy! 

Panorointi!

Panorointi (pan) määrittelee tuleeko ääni jommasta kummasta kaiuttimesta vai 
molemmista (mikä kuulostaa siltä kuin se tulisi keskeltä). Panoroinnilla voit luoda 
liikettä äänimaisemassa, esim. henkilö kävelee huoneen poikki tai päässä viiraa.  

Panorointeja voi rakentaa automaatiokäyrälle kuten volyymimuutoksia. Kun vihreä 
viiva on keskellä, ääni tulee keskeltä (molemmista kaiuttimista). Nosta viivaa ylöspäin 
panoroidaksesi vasemmalle, ja alaspäin panoroidaksesi oikealle. 

Jos käytät mikseriä, panorointisäädin on pystysuoran volyymisäätimen yläpuolella. 

Oletko tallentanut? Ctrl+S. 

!
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Kompressointi!

Kompressointi tarkoittaa sitä, että äänenvoimakkuus tasoitetaan automaattisesti: 
voimakkaampia ääniä hiljennetään, jolloin äänentasojen keskinäinen suhde tasoittuu. 
Tämän jälkeen koko pakettia voidaan voimistaa, jolloin hiljaisetkin äänet kuuluvat 
paremmin. Varovainen kompressointi toimii yleensä hyvin puheen kanssa tehden siitä 
selkeämpää. Älä kuitenkaan liioittele, ellet halua agressiivisen ja epäluonnolisen 
kuuloista. Kuuntele ja kokeile! 

Kompressointia varten tarvitset “plugarin” eli efektin (plug-in effect). Pääset efekteihin 
monella tapaa, ja tässä niistä pari: 

 
Tapa 1 – Inspector: 

1.  Aktivoi haluamasi raita klikkaamalla jotain raidan kohtaa. 

2.  Paina i -nappia ruudun vasemmassa yläreunassa (tai paina 
näppäintä 4). Ilmestyy sivupalkki, jossa on yksityiskohtaista tietoa 
raidasta. Tätä sivupalkkia kutsutaan nimellä Inspector. 

3.  Tekstin Inserts vieressä on +. Klikkaa tätä ja saat 
listan käytettävissä olevista efekteistä. 

4.  Valitse Channel Strip. Efekti-ikkuna avautuu.  
 
 
 
 
Tapa 2 – Mikseri: 

1. Aktivoi haluamasi raita klikkaamalla jotain raidan kohtaa. 

2. Avaa mikseri klikkaamalla Mixer -nappia oikeassa alakulmassa (tai paina 
numeroa 3 näppiksessä). Valitsemasi raita on jo valmiiksi valittuna myös 
mikserissä. (Mikserissä raitoja muuten kutsutaan kanaviksi (channel), joten älä 
ihmettele!) 
 
Jos mikseri täyttää vain ruudun alaosan, voit tehdä siitä isomman 
klikkaamalla nappia ➚ mikserin vasemmassa yläkulmassa. Nyt mikseri 
kasvaa isoksi ja täyttää melkein koko ruudun. Mikserissä näkyy myös 
lisää toimintoja. Studio Onessa tätä isompaa mikseriä kutsutaan nimellä 
“Console” viitaten isoihin studiomiksereihin eli “studiokonsoleihin”. 

3. Valitsemasi kanavan (ts. raidan) yläosassa, Inserts-tekstin vieressä, 
on +. Klikkaa  tätä ja saat listan käytettävissä olevista efekteistä. 

4. Valitse Channel Strip. Efekti-ikkuna avautuu. 

 
Tämä Channel Strip -plugari antaa hyvin yksinkertaisen tavan kompressoida ääntä. 
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Paina play (välilyönti) ja klikkaa Compress-nappia. Pitäen hiiren napin pohjassa 
siirrä hiirtä ylös/alas tai vasemmalle/oikealle ja kuuntele, 
miten äänen dynamiikka tasoittuu. Muutosta ei aina 
huomaa kovin selvästi.  
 
Fast, Medium ja Slow -napit kertovat kompressorille, 
kuinka nopeasti sen pitää reagoida äänenvoimakkuuden 
muutoksiin. Medium on yleensä hyvä puheelle. Expand-
ruuvi on eräänlainen käänteinen kompressori; se vähentää 
hiljaisten kohtien volyymiä entisestään. Sillä voi yrittää 
vähentää esim. puheen välissä olevia taustaääniä, mutta 
lopputulos voi kuulostaa epäluonnolliselta. Kokeile ja 
kuuntele. Älä säädä silmillä, vaan korvilla. 

Kun olet valmis, sulje efekti-ikkuna oikeassa yläreunassa olevasta X:stä. Kun haluat 
palata efektiin, tuplaklikkaa Inserts-listassa olevaa Channel Strip -tekstiä. Tästä listasta 
voit myös helposti sammuttaa efektin tilapäisesti, jos haluat kokeilla, 
miltä raita kuulostaisi ilman efektiä (ns. A/B-testi). Tämä onnistuu 
pienestä sinisestä virtanapista. 

EQ!

EQ:lla eli ekvalisoinnilla voit manipuloida äänen väriä eli tarkemmin sanottuna äänen 
spektriä (yläsäveliä). Voit voimistaa tiettyjä taajuuksia ja leikata toisia. Esim. puheesta 
voi tehdä selkeämpää korostamlla tiettyjä ylä-keskialueen taajuuksia ja leikkamalla 
bassoja. 

Nyrkkisääntöjä kannattaa kuitenkin muistaa, että jos ääni kuulostaa valmiiksi hyvältä, 
sinun ei tarvitse tehdä mitään… 

Ekvalisointi onnistuu samalla Channel Strip -plugarilla kuin kompressointikin. 

Tehdäksesi säätöjä liikuttele efekti-ikkunan keskellä näkyviä, pieniä värillisiä palloja 
hiirellä. 

Punainen pallo leikkaa matalimpia bassoja ja sen nimi on bassoleikkuri eli Low Cut Filter 
eli LC. Usein bassoleikkurista käytetään myös nimeä HPF (High Pass Filter). On hyvä 
käytäntö leikata aina kaikki alle 80 Hz:n tai 100 Hz:n äänet, sillä niin matalissa 
taajuuksissa on harvoin mitään kovin mielenkiintoista informaatiota, lähinnä vain 
häiritsevää “mutaa”. Toki jos jonkin äänilähteen on nimenomaan tarkoitus olla todella 
matala (esim. matala urkupilli tai maanjäristys), älä silloin leikkaa! Taajuuslukemat 
näkyvät EQ-käyrän alapuolella. Jos pieni LC-valo ei pala vasemmassa reunassa, 
klikkaa sitä saadaksesi Low Cut -filtterin päälle. 
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Keltainen pallo kontrolloi matalia taajuksia sekin, mutta tällä säätimellä voit 
halutessasi myös korostaa bassoja. Normaalisti kuitenkin halutaan leikata huminoita 
150–200 Hz:n paikkeilta, ja keltainen säädin on hyvä tähän. 

Vihreä on keskitaajuuksia varten. Tällä voi lisätä selkeyttä puheeseen korostamalla 3–
5 kHz:n aluetta tai vähentää “honotusta” 500 Hz:n paikkeilta. 

Sininen kontrolloi korkeita taajuuksia, sillä voi lisätä tai vähentää äänen kirkkautta, 
kihinöitä yms. 

Konservatiivisesti ajateltuna ekvalisointi on sellaisten taajuuksien leikkaamista, jotka 
kuulostavat rumilta tai varastavat huomiota hyviltä asioilta. Hyvän kuuloisia 
taajuusalueita taas korostetaan, jotta ääni kuulostaisi “raflaavammalta”. On yleensä 
turvallisempaa leikata kuin korostaa. Toisaalta, jos ei haeta realistista soundia, EQ:lla 
voi leikkiä vapaasti ja luoda uusia, psykedeelisiäkin soundeja. Rohkeaa ekvalisointia 
tarvitaan myös luodessa esim. illuusiota äänestä, joka kuuluu seinän takaa tai puhelin-
ääntä rakennettaessa. 

Kun olet tehnyt muutoksia, voit verrata niitä alkuperäiseen ääneen sammuttamalla 
efektilaitteen sinisestä virtanapista. Tai voit käyttää erillistä bypass-nappia virtanapin 
vieressä. 

EQ vaikuttaa koko raitaan sen alusta sen loppuun, eli kaikkiiin raidalla oleviin 
eventeihin. Jos haluat ekvalisoida vain tiettyä pätkää raidasta, siihen on pari keinoa: 

1. Siirrä haluttu osio toiselle raidalla valitsemalla se esim. aluetyökalulla (Range tool) ja 
raahamalla se nuolityökalulla alaspäin uudelle raidalle (uusi raita muodostuu 
itsestään, jos raahaat osion tyhjälle alueelle). Nyt voit luoda kummallekin raidalla 
erilliset Channel Strip -säädöt.  

2. Hieman edistyneempi tekniikka on luoda automaatiokäyrä EQ:n säätönapeille. 
Klikkaa hiiren oikealla napilla jotain Channel Stripin säätöruuveista tai -napeista 
ja valitse Edit [toiminto] Automation. Jos esim. klikkaat Low -nappia ja 
valitset Edit Bass Automation, uusi automaatioraita ilmestyy editointikenttään 
raidan alle. Voi nyt määritellä bassotaajuksien korostuksille ja leikkauksille oman 
volyymiautomatiikan. Voit myös luoda bypass-napille automatiikan, mikä on 
helppo tapa asettaa efekti päälle tai pois tarvittaessa. 

Muita efektejä!

Inserts-valikosta löytyy muitakin efektejä, kuten kaikuja ja erikoisefektejä. Studio 
Onen Free-versiossa on seuraavat efektit: 

- Mixverb luo kaikuja (suuri hall, tyhjä parkkipaikka jne) 

- Chorus tekee äänestä isomman kertaamalla ääntä 

- Beat Delay luo hitaita kaikuja (“kiva kaiku…kiva kaiku…kiva kaiku…”) ja 
erikoisefektejä 
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- Flanger ja Phaser tarjoavat psykedeelisiä efektejä käyttäen mm. 
automatisoituja ekvalisointeja 

- Redligh District säröttää ääntä ja täältä löytyy valmis efekti mm. vanhaan 
radiosoundiin 

- Ampire mallintaa kitaravahvistimia 

Artist- ja Pro-versioissa on lisää efektejä. Jos käytät näitä versioita ja lisäät projektiisi 
efektin, jota ilmaisversiossa ei ole, projekti kyllä aukeaa ilmaisversiossakin, mutta efekti 
ei luonnollisesti toimi. Tämä on syytä pitää mielessä! Tähänkin on kyllä kiertokeino, 
jolla efektit voi kiinnittää pysyvästi eventeihin. 

Muista, että raidalle luotu efekti vaikuttaa kaikkiin raidalla oleviin eventeihin. Jos 
haluat erikoisefektin vain tiettyyn kohtaan raitaa, käytä siis erillisiä raitoja tai luo 
automaatio. 

Jos olet luonut hienot säädöt efektiin ja haluat käyttää sitä toisellakin raidalla, efektin 
kopiointi onnistuu helposti painamalla Alt pohjaan ja raahamalla efekti raidalta 
toiselle. 

Kaikissa efekteissä on bypass-nappi, jolla efektin saa tilapäisesti pois päältä, mutta 
niissä on myös sininen virtanappi. Bypass-nappia käytetään lähinnä automaatioiden 
kanssa, mutta virtanapilla efektit voi ottaa kätevästi pois ja päälle Inserts-valikossa. 

Jos Inserts-valikossa näkyy vain yksi efekti säätöliukuineen, klikkaa sitä oikealla hiiren 
napilla ja valitse Collapse. Nyt pitäisi kaikkien efektien näkyä listana. 

Poistaaksei efektin, klikkaa sitä Inserts-listassa oikealla napilla ja valitse Remove. 

MASTER-EFEKTIT!

Studio Onen mikserinäkymän oikeassa reunassa on master-kanava (Main tai Stereo Out 
tai Master Out tms.). Tähänkin kanavaan voi lisätä efektejä. Pyritään toki siihen, että 
miksaus kuulostaa hyvältä pelkästään kanavakohtaisilla efekteillä, mutta joskus on 
tarve lisätä koko pakettiin pientä kuorrutusta. Etenkin varovainen kompressointi tekee 
usein hyvää ja luo “kaupallisen” tai huolitellumman kuulovaikutelman. 
Kompressorilla saadaan myös nostettua kappaleen kokonaisvolyymiä ilman että 
voimakkaat äänet kuitenkaan säröytyvät. Näin biisi ei jää soittolistassa muiden 
kappaleiden jalkoihin. 

Master-kanavan kompressori lisätään kuten minkä tahansa muunkin kanavan 
kompressori eli Inserts-valikkoon. (Huomaa, että master-kanavassa ei ole lainkaan 
Sends-valikkoa eli aux-lähtöjä.) 

Master-kanavaan voi tehdä myös ekvalisointia. Kannattaa olla varovainen ja tehdä 
korkeintaan parin desibelin muutoksia. Usein keskialueita tekee mieli leikata, mutta 
kuuntele varmuuden vuoksi vertailulevyjä pitääksesi korvasi ajan tasalla. 
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Voit tietysti kokeilla lisätä mitä tahansa efektiä masteriin, kaikua, flangeria jne. jos siltä 
tuntuu! 

Tässä manuaalissa tulee muutaman sivun päästä ohje, miten master-kanavaan lisätään 
Limiter-efekti, joka löytyy vain Artist- ja Pro-versioista. 

TALLENTAMINEN!

Vielä kertauksena: Kuten kaikissa tietokoneohjelmissa, myös Studio Onessa 
tallentaminen onnistuu helpoiten näppäinyhdistelmällä Ctrl+S. Muista tallentaa 
usein. Ota tavaksi painaa Ctrl+S aina kun nojaudut taaksepäin tuolissa! Voit myös 
tallentaa eri miksausversioita valitsemalla File ➝ Save New Version. 

Tallennus luo .song -päätteisen projektitiedoston, joka ei sisällä mitään ääntä. Kaikki 
äänitetyt audiot tallentuvat Media-kansioon. Jos haluat siirtää projektin esim. 
muistitikulle tai toiselle koneelle, sinun täytyy kopioida koko projektikansio. Tämä käy 
helpoiten valitsemalla File ➝ Save to New Folder. 

Kannattaa ottaa tavaksi tehdä varmuuskopioita muistitikulle, ulkoiselle kovalevylle, 
pilveen… Etenkin hyvin onnistuneen päivän lopuksi se on järkevin asia, mitä voit 
tehdä. Vanha sanonta kuuluu: 

“If  it doesn’t exist in three places, it doesn’t exist at all.” 

MIXDOWN!

Kun kaikki editoinnit ja säädöt on tehty, projekti pitää lopuksi viedä ulos Studio 
Onesta. Se pitäää muuttaa yhdeksi audiotiedostoksi, jonka voi ladata SoundCloudiin, 
polttaa CD:lle, lähettää radioasemalle, you name it. Ja mikä tärkeintä, äänitiedoston 
pitää olla sellaisessa formaatissa, että kaikkien tietokoneet, älypuhelimet sun muut 
vehkeet pystyvät sen avaamaan. 

Tätä prosessia kutsutaan nimellä mixdown. Jos et tee mixdownia, projektiasi ei 
voida soittaa missään. No show. 

Määrittele projektin Start ja End -kohdat siirtämällä kyseiset liput aikaviivalla oikeisiin 
kohtiin. Jätä alkuun n. 0,5 sekuntia tyhjää ennen ensimmäistä kuuluvaa ääntä. Jotkut 
jättävät jopa useamman sekunnin tyhjää, mutta se on kuulijan kannalta vähän 
hämäävää, kun play-nappia painettaessa ei vähään aikaan kuulu mitään. Loppuun sitä 
vastoin kannattaa jättää pari-muutama sekuntia tyhjää varsinkin, jos lopussa on 
kaikuja, joiden pitää antaa sammua.  
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Ylävalikosta valitse Song —> Export 
Mixdown. Tiedostonimeen voit lisätä 
maininnan miksausversiosta tai 
päivämäärästä, esim. “Laulava joulupukki 
2015-12-25”. Älä käytä erikoismerkkejä, 
koska ne eivät toimi kaikilla tietokoneilla. 

Studio One ehdottaa, että mixdown 
tallennetaan projektikansiosi päätasolle. 
Tämä on ok, mutta jos aiot tehdä monta 
versiota, voit luoda erillisen alakansion 
mixdowneille. 

Käytä seuraavia asetuksia: 

Format: Wave File. Free-versio ei osaa 
tehdä mp3-tiedostoja, mutta voimme 
tehdä sellaisen myöhemmin joko 
Audacityllä tai erillisellä konvertterilla. 

Resolution: 16 Bit 

Sample Rate 44.1 kHz tai 48 kHz. 
Ensimmäinen on CD-standardi, 
jälkimmäinen videostandardi. 

Export Range: Between Song Start /End Marker 

Duration kertoo kunka pitkä tiedostosta tulee. 

OK! 

“Clipping has occured”!

Kun Studio One tekee mixdownia saatat saada ilmoituksen “Clipping has occured. 
The signal was xx.xx dB over. Do you want to delete the exported file?” 

Tämä tarkoittaa, että äänenvoimakkuudet olivat liian korkeat. Valitse Yes (poistat juuri 
luodun tiedoston) ja mene takaisin projektiisi. Vähennä koko 
projektin äänenvoimakkuutta käyttämällä esim. alhaalla olevien 
tasomittarien alla olevaa sinistä liukusäädintä. 

Tarkemman säädön voit tehdä avaamalla mikserin (näppäinoikotie: 3) ja vetämällä 
Main-kanavan liukua hiukan alaspäin. Jos signaalin ilmoitettiin olleen esim. “8.40 dB 
over”, vedä liukua saman verran tai hiukan reilummin alaspäin. 

Lopputsekkaus!

Mixdownin jälkeen kannattaa tsekata, että tiedosto toimii ja kuulostaa siltä, miltä 
pitää. Sulje Studio One varmuuden vuoksi (Ctrl+Q tai File ➔ Quit tai punainen X 
oikealla ylhäällä) ja käytä Windowsin tiedostojärjestelmää etsiäksesi projektikansiosi ja 
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juuri luomasi äänitiedoston. Se loppuu päätteeseen .wav. Tuplaklikkaa se auki. Sen 
pitäisi soida kauniisti tietokoneen mediasoittimessa. 

Tiedosto on melko iso, koska se sisältää raaka-audiota pakkaamattomana. Se kelpaa 
sellaisenaan erinomaisesti jatkokäsittelyyn ja sitä voi soittaa eri tilanteissa, mutta mikäli 
haluat pienempikokoisen tiedoston esim. puhelinta varten tai ladataksesi sen 
SoundCloudiin tai muualle nettiin, niin wav-tiedosto pitää muuttaa esim. mp3-
tiedostoksi. Siitä seuraavaksi. 

MP3-MUUNNOS!

Studio Onen ilmaisversio ei tosiaan ymmärrä mp3-tiedostoja, joten mikäli haluat 
käyttää mp3-muotoisia tiedostoja projektissasi, tai haluat lopputuloksen muutettua 
mp3:ksi, tarvitset muunto-ohjelman eli konvertterin. Koulun äänieditin koneella on 
tähän sopiva ohjelma, mutta sellaisia löytyy myös onlinena netistä, esim. osoitteesta 
media.io. Kyseistä nettiohjelmaa on helppo käyttää, ja sen saa nykyään ladattua myös 
omalle koneelleen. 

1. Select Files to Upload: valitse tiedostosi 

2. Outpu Format: MP3 tai WAV riippuen siitä, oletko tuomassa tiedostoa Studio 
Oneen vai muuttamassa valmista mixdownia pakattuun muotoon 

3. Select Quality: High 192 kbps pitäisi olla riittävä melkein mihin vain. Normal 128 
kbps saattaa joissain tilanteissa ja hyvillä kaiuttimilla/luureilla kuulostaa liian 
huonolta. Etenkin korkeat taajuudet voivat kihistä rumasti. Mitä isompi kbps-
lukema, sitä isompi tiedosto syntyy.  
 
Yksi yleisesti käytetty laatu on 160 kbps, ja sillä toimii mm. SoundCloud. 

4. Convert: konvertoi. 

Vastasavia ohjelmia on muitakin vaikka kuinka paljon, ja ne toimivat samalla tavalla.  

Yksi vaihtoehto on käyttää Audacity-ohjelmaa, josta tämän prujun lopussa. 

STUDIO ONEN ASETUSTEN SÄÄTÄMINEN KÄSIN!

Kun aloitat projektin, mutta sopiva template eli työpohja puuttuu (sivu 2), sinun täytyy 
tehdä asetukset itse. Se on helppoa. Kun teet nämä kerran, niin voit tallentaa asetukset 
jatkoa varten, ja elämä helpottuu. 

Tässä esitellään asetukset, jotka sopivat hyvin radiofoniseen ja videoiden 
äänisuunnitteluun. Musiikkityöskentelyn asetukset kerrotaan erillisissä ohjeissa. 

1. Valitse työpohjaksi Empty. 

2. Anna projektille nimi ja määrittele tallennuspaikka normaalisti. 
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3. Aseta Timebase kohtaan Seconds. 

4. Vaihda Song Lenght tarpeeksi pitkäksi, esim. 30:00 min. 

5. Katso, ettei Stretch Audio Files to Song Tempo ole valittuna. 

6. OK. Avaa projekti. 

7. Kun projekti on auennut katso ylös ja keskelle. Siellä lukee Snap ja sininen 
valintanappi on aktiivisena. Ota valinta pois. Emme halua, että snap on päällä. 

8. Jos haluat käyttää tämän manuaalin ehdottamia näppäinoikoteitä, mene Studio 
One ➔ Keyboard Shortcuts ja vaihda Keyboard mapping scheme 
asetukseen Pro Tools. 

9. Tehdäksesi lokaattorin (valkoinen pystyviiva) asettamisen helpommaksi mene 
Studio One ➔ Options ➔ Advanced ➔ Editing ja valitse Locate when 
clicked in empty space. 

10. Mene Studio One ➔ Options ➔ Locations ➔ User Data ja valitse Ask to 
copy external files when saving Song. Tämä takaa sen, että aina kun olet 
tuonut uutta materiaalia projektiin ja tallennat projektin, ohjelma kysyy haluatko 
kopioida ulkoiset tiedostot Media-kansioon. 

11. Voit määritellä oletuskansion kaikille Studio One -projekteille. Mene Studio One 
➔ Options  ➔ Locations  ➔ User Data. Valitse haluamasi kansio. 

Erilaisia muita asetuksia on vaikka kuinka paljon, mutta näillä mainituilla editointityö 
helpottuu huomattavasti. 

12. Lopuksi voit mennä Files ➔ Save As Template tallettaaksesi asetukset 
työpohjaksi (template) seuraavia projekteja varten. Voit nimetä pohjan esim. “Radio ja 
kuunnelma” tai jollain muulla kuvaavalla nimellä. 

ÄÄNENTASOJEN NOSTAMINEN BROADCAST-KELPOISIKSI!

Studio One Free on hyvä ohjelma peruseditointiin. Jos kuitenkin haluat viimeistellä 
projektisi niin, että sen äänenvoimakkuudet vastaavat yleisiä broadcast-standardeja, 
sinun täytyy tehdä loppusilaukset joko Artist-versiossa tai Pro-versiossa. Tämä johtuu 
siitä, että Free-versiossa ei ole limiter-plugaria, jotka tarvitaan siihen, että äänestä 
saadaan tarpeeksi voimakas. 

Siirrä siis projektisi muistitikulle ja avaa se joko musaluokan äänityskopin koneella tai 
Pengerkadun äänieditissä. Käytä File —> Save to a New Folder -toimintoa 
kopioidessasi projektia tikulle, jotta kaikki tarvittavat äänitiedostot tulevat mukaan. 

Ollessasi Artist- tai Pro-versiossa avaa mikseri: 

1. Klikkaa Mixer-nappia oikeassa alareunassa (tai paina numeroa 3 näppiksestä). 
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2. Jos mikseri täyttää vain ruudun alaosan, voit tehdä siitä isomman 
klikkaamalla nappia ➚ mikserin vasemmassa yläkulmassa. Nyt mikseri 
kasvaa isoksi ja täyttää melkein koko ruudun. 

3. Mikserin oikeassa reunasta löytyy Main-kanava. Tämän kanavan 
yläreunassa Inserts-tekstin vieressä on +. Klikkaa sitä ja saat listan 
plugari-efekteistä. 

4. Valitse Limiter. Efekti aukeaa. 

5. Pistä projektisi soimaan ja katso 
vaakasuuntaisia äänentasomittareita. Jos 
mittarit eivät osu 0-kohtaan se tarkoittaa, 
että projektisi yleisvoimakkuus on liian 
hiljainen verrattuna muuhun radiossa ja 
muualla soitettuun materiaaliin. Kuulijat eivät tule kuulemaan juttuasi kunnolla. 
Niinpä haluat nostaa tasoja ilman, että äänentasot klippautuvat eli säröytyvät. 
Siksi käytämme limiteriä. Se nostaa äänentasoja niin, että se samalla vaimentaa 
voimakkaimpia äänipiikkejä klippaamisen estämiseksi. 

6. Nosta volyymiä klikkaamalla Input-ruuvia. Pidä hiiren nappi pohjassa 
ja liikuta hiirti joko ylös tai oikealle. Mitä enemmän käännät ruuvia, sitä 
lähemmäs nollaa tasomittarit nousevat. Kuulet myös, kuinka äänentasot 
nousevat. Jatka ruuvin vääntämistä, kunnes alat nähdä Reduction-
mittarissa eloa. Tällöin kovimmat äänipiikit menevät 
yli nollan, mutta limitteri leikkaa niiden 
voimakkuutta ennen klippaamista. Reduction-mittari 
näyttää, kuinka paljon näitä äänipiikkejä leikataan.  
 
Kääntämällä Input-ruuvia yritä löytää kohta, jossa äänentasot pyörivät nollan 
paikkeilla ja näet Reduction-mittarin liikkuvan jonkin verran, mutta ääni ei 
kuulosta vielä epäluonnolliselta. Voit etsiä rajoja vääntämällä Input-napin 
maksimiin ja tulemalla sieltä takaisin. 

7. Jos olet tyytyväinen lopputulokseen, voit exportoida projektin normaalisti ja 
julkaista sen! 

!
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ÄÄNTEN SIIRTÄMINEN ZOOMILTA TIETOKONEELLE!

Pidä Zoom pois päältä. Kytke se tietokoneeseen USB-kaapelilla. Pieni pää menee 
laitteeseen ja iso tietokoneeseen. 

• Zoom H1: Yhteys muodostuu automaattisesti. 

• Zoom H2: Katso laitteen ruutua ja valitse STORAGE nuolinäppäimillä. Valinta 
hyväksytään painamalla punaista äänitysnappia. 

• H2n, H4n: Katso laitteen ruutua ja valitse STORAGE laitteen sivussa olevaa 
menu-valitsimella. Hyväksy valinta painamalla menu-valitsinta. 

Jonkin ajan kuluttua tietokoneen pitäisi tunnistaa laite ja ehdottaa “Open folder to 
view files” tai muuta vastaavaa. Jos näin ei tapahdu, etsi laite Oma tietokone -
valikosta. Se näkyy ulkoisena muistilaitteena. 

Joskus, etenkin jos laitteen kytkee ensimmäistä kertaa tietokoneeseen, tietokone ei 
tunnista heti ainakaan heti. Kokeile irrottaa äänityslaite ja kytke se uudestaan. 

Tämän jälkeen raahaile tai kopioi (Ctrl+C) haluamasi tiedostot omaan kansioosi tai 
muistitikulle tai pilvipalveluun. Koulun koneilla voit käyttää Y-asemaa ja luoda sinne 
oman kansion esim. VÄT4-kansion alakansioksi. 

Muista nimetä tiedostot mahdollisimman kuvaavilla nimillä tässä vaiheessa! STE-001 
-tyyppisistä tiedostonimistä ei hullukaan ota selvää. 

!
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AUDACITY!

Audacity on kätevä ja ilmainen ohjelma, jolla voi muokata äänitiedostoja nopeasti. 
Sillä voi trimmata äänitysten alkuja ja loppuja, säätää äänentasoja, muuntaa waveja 
mp3-muotoon tai toisinpäin jne. Tässä esitellään muutama perustoiminto, vaikka 
ohjelma kyllä taipuu paljon muuhunkin. 

Valikkotekstit käydään tässä ohjeessa ohjelman suomenkielisen Windows-version 
mukaan, joka löytyy koulun koneilta. Maceissa samat toiminnot saattavat löytyä 
hieman eri paikoista. 

1. Avaa Audacity tuplaklikkaamalla sen ikonia työpöydällä. 

2. Voit tuoda lähes minkä tahansa äänitiedoston ohjelmaan joko 
raahamalla sen muualta suoraan ohjelman editointikenttään, tai 
valitsemalla Tiedosto —> Tuo —> Audio. 

Tiedosto ilmestyy Audacityyn kuten Studio Oneen. Audacityssä editointi ei 
kuitenkaan ole samalla tavalla “non-destructive”, eli jos trimmaat tai leikkelet 
ääntä, et pysty sitä enää palauttamaan alkuperäiseksi (paitsi undolla).     

Toistaminen, zoomaaminen jne.!

Kuunteleminen tapahtuu painamalla play-nappia tai välilyöntiä. Klikkaamalla 
haluamaasi kohtaan äänen päällä pystysuora lokaattori siirtyy siihen.  

Zoomaaminen on helpointa T ja R -näppäimillä. Zoomaus tapahtuu lokaattorin 
kohdalta. Enter vie alkuun. End-näppäin vie loppuun. 

Näppäinoikoteiden vaihtaminen!

Nämä näppäinkomennot toimivat koulun koneilla. Ohjelman alkuperäiset zoomaus-
komennot ovat Ctrl+1 ja Ctrl+3 (tai Command+1 ja 3 Macissa) ja projektin alkuun 
siirtyminen Home. 

Jos haluat vaihtaa näppäinoikotiet yllämainituiksi (samat kuin Studio Onen ProTools-
asetuksissa), mene yläpalkin valikkoon: Muokkaa —> Asetukset ja valitse 
Näppäimistö. Kirjoita Search-kenttään “lähennä” ja paina Enter. Valitse listasta 
Lähennä. Kirjoita Aseta-napin vasemmalle puolelle haluamasi näppäinkomento, eli 
tässä tapauksessa T. Klikkaa Aseta-nappia.  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Kirjoita Search-kenttään “loitonna” ja paina Enter. Valitse listasta Loitonna ja aseta 
näppäinoikotieksi R. Ohjelma ilmoittaa, että koodi on jo varattu äänittämiselle, mutta 
emme välitä siitä, vaan painamme OK. 

Kirjoita Search-kenttään “alkuun” ja valitse listasta Siirry alkuun (oletuskomento on 
Home). Vie kursori Aseta-napin vasemmalla puolella olevaan kenttään ja paina 
Enteriä (näppäimen oikea nimi on muuten “Return” – Enter on itse asiassa se 
numeronäppäimistön oikeassa alareunassa oleva näppäin). Kenttään ilmestyy teksti 
Return, ja ohjelma herjaa, että näppäinkomento on jo käytössä. Emme välitä, vaan 
painamme OK. 

Trimmaaminen!

Tehtyäsi esim. kenttä-äänityksen Zoomilla, se kannattaa siistiä Audacityssä ennen 
arkistointia ja siirtoa Studio Oneen. Trimmataksesi alun ja lopun: 

1. Varmista, että Selection Tool (kuvassa ympyröitynä) on valittuna. Oletusarvoisesti 
on. 

2. Klikkaa halutusta kohdasta raidalla ja maalaa hiirellä vasemmalle tai oikealle. 

3. Paina delete. Maalattu alue häviää, ja kaikki sen oikealla puolella siirtyy 
vasemmalle täyttäen reiän. (Tämä on sama toiminto kuin Studio Onen Delete 
Time.) 

4. Tehtyäsi leikkauksen, ei ole mitään mahdollisuutta enää liikuttaa tai trimmata 
eventä tai niiden reunoja, kuten Studio Onessa, sillä Audacity ei toimi samalla 
logiikalla. Jos teet virheen, ainut keino on siis painaa Ctrl+Z (undo) ja tehdä 
uudestaan. 

Normalisointi!

Äänentasot kannattaa nostaa tarpeeksi ylös. On hyvä äänittää varovaisilla 
äänentasoilla, mutta jälkikäsittelyä varten äänitiedoston tasot on syytä olla tarpeeksi 
kovalla muun muassa siksi, että äänten esikuuntelu ja vertailu on helpompaa. 

Normalisointi tapahtuu näin: 
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1. Valitse koko äänitiedosto joko tuplaklikkaamalla sitä tai painamalla Ctrl+A. 

2. Valitse ylävalikosta Efekti —> Normalisoi. 

3. Jätä Poista DC-poikkeama -valinta päälle.  
 
Jätä myös Normalisoi huippukohta arvoon  
-valinta päälle. dB-lukeman kohdalle kirjoita 
maksimiäänenvoimakkuus, johon haluat 
äänitiedoston volyymin nostettavaksi. Tämä 
tarkoittaa sitä, että äänityksen voimakkain kohta tulee kuulumaan niin kovaa kuin 
mitä kenttään kirjoitat.  
 
0 dB on maksimivoimakkuus, ja sitä hiljaisemmat ovat negatiivisia lukemia. Se, 
mihin maksimivoimakkuus kannattaa asettaa riippuu äänen luonteesta ja 
käyttötarkoituksesta. Esim. taustaääniä harvoin halutaan miksata kovin lujaa, joten 
niitä on turha normalisoida liian voimakkaiksi, koska samalla myös taustakohina 
kasvaa. Tässä muutama summittainen ehdotus:  
 
Äänitys sisältää voimakkaita iskuääniä: 0 dB  
Äänitys sisältää kohtalaisia iskuäääniä: -3 dB  
Äänitys on atmosfääriä, jossa yksittäisiä korostuksia: -6 dB  
Äänitys on tasaista taustaääntä ilman korostuksia: -12 dB  
Äänitys on hiljaista taustaääntä ilman korostuksia: -18 dB 

4. Voit esikuunnella normalisointia painamalla Preview. Jos kohinataso tuntuu 
nousevan liian suureksi, kirjoita pienempi lukema (ts. enemmän miinusdesibelejä) 
kenttään. 

5. Lopuksi paina OK. Äänitiedoston volyymi muuttuu niin, että 
maksimiäänenvoimakkuus asettuu antamaasi desibelilukemaan. Huomaa, että 
normalisoinnilla voi myös hiljentää ääntä, mikäli alkuperäinen äänitys on tehty 
kovempaa. 

Feidit (“häivytykset”)!

Joskus voi olla paikallaan tehdä feidit varsinkin äänen loppuun. 

1. Maalaa alue, johon haluat feidin. 

2. Valitse yläpalkista Efekti —> Häivytys sisään tai Häivytys ulos. Tadaa. 

Export (“vie audio”)!

Kun editoinnit on tehty, tai jos vain haluat nopeasti muuntaa tiedoston eri formaattiin, 
tehdään exportointi eli tiedoston vienti ulos ohjelmasta. 
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Jos painat Ctrl+S eli tallennat, ohjelma tallentaa projektisi omassa formaatissaan, jota 
ei voi avata millään muulla ohjelmalla. Koska 
siitä ei ole paljoakaan hyötyä, sitä ei ehkä 
kannata tehdä. 

Exportointi sitä vastoin tapahtuu näin: 

1. Valitse ylävalikosta Tiedosto —> Vie 
audio… tai paina Ctrl+Shift+E. 

3. Jos haluat avata tiedoston Studio Onessa 
tai arkistoida sen myöhempää käyttöä 
varten, valitse Tallennusmuoto-
valikosta WAV (Microsoft) signed 16 
bit PCM. 
 
(Jos haluat tallettaa tiedoston 24-bittisenä, valitse Other uncompressed files —
> Asetukset —>  Encoding —> Signed 24 Bit PCM.) 
 
Jos olet muutaamassa wav-tiedostoa mp3:ksi, valitse 
luonnollisesti MP3-tiedostot listasta. Asetukset-valikosta 
voit määritellä laadun. 160 tai 192 kbps ovat riittävän hyviä 
ilman, että tiedoston koko kasvaa liian suureksi. 
Bittinopeustila kannattaa olla Vakio, jolloin kaikki 
vanhatkin laitteet osaavat tiedoston soittaa, vaikka 
tiedostosta tuleekin vähän isompi. Vaihteleva- ja 
Keskimääräinen-asetuksilla tiedoston kokoa saa vähän 
pienemmäksi.  
 
Kanavatila voi olla niin ikään Stereo, joka sopii hyvin etenkin runsaasti 
stereoinformaatiota sisältävälle materiaalille. Jos teoksesi olennaisimmat asiat ovat 
keskellä (esim. puhe, laulu jne), voit valita Joint Stereo, joka pakkaa 
tämänkaltaisen audion vähän tehokkaammin. 

4. Valitse (tai luo) haluamasi kansio, anna tiedostolle nimi ja paina Tallenna. 

5. Muokkaa metatietoja -ikkunaan ei tarvitse kirjoittaa mitään. Klikkaa OK. 

Audacityn sulkeminen!

Kun suljet Audacityn, ohjelma kysyy haluatko tallentaa muutokset ennen sulkemista. 
Koska olet jo exportoinut tiedoston, sinulla ei ole mitään syytä enää tallentaa projektia 
Audacity-muodossa. Vastaa siis Ei. Mutta ennen sitä varmista, että oikeasti teit 
exportoinnin (“vie audio”)!
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