
*Musiikkiteknologian opetus TeknoEmossa

Johdantokurssit 
-perusteet tietokoneen käytöstä
-johdatus nuotinkirjoitusohjelmiin
-johdatus äänentallennukseen ja jakeluun

Syventävät kurssit
-nuotinkirjoitus, Finale
-äänen tallennus ja muokkaus, 
ProTools/Logic

Projektit
-konserttitallenteet ja jakelu
-videoelokuvaprojektit
kurssituotoksia nähtävissä täältä: 1, 2 , 3 

Opettajien koulutus
-opettajia opastetaan käyttämään  
teknologiaa avuksi opetuksessa
-nuotinkirjoitusohjelmat avuksi sovitusten 
tekoon
-äänittäminen oppitunneilla ja 
konserteissa
-äänitteiden jakelu oppilaille teknologiaa 
hyödyntäen
-äänentoisto

Teknologia-avusteinen musiikin perusteiden 
opetus

-älytaulut
-Keyboardit
-Harjoituksia verkossa

**Laitteet ja ohjelmistot työpisteittäin
Oppilastyöaseman perusvarustus: 

 -iMac-tietokone, M-audio 49 midi-
keyboard, M-box audio interface, 
mikrofoni SM57, kuulokkeet 
 -Keskeiset ohjelmistot: Finale, Sibelius, 
Garage Band, Logic, Pro Tools, iMovie, 
Final Cut 

Musiikin perusteiden luokka: 
 -SmartBoard, keyboardit, kuulokkeet, 
kuulokejakajat ja pedaalit 

Opettajilla lainattavissa: 
 -iPodeja, aktiivikaiuttimia, videokamera 
Canon HFS11 
 -äänityslaitteita: Zoom (H1, H2, H4, Q3 –
mallit), Olympus-äänitin, mikrofoneja 

Studio 1:n varustus
-8 oppilaan työpistettä opetuskäyttöön
-tietokoneina McIntosh, sis. mm. 
GarageBand-ohjelman
-hankitut ohjelmat: Finale, Sibelius, 
ProTools (M-box), Logic express, 
ProTools LE Digi 003, 
Logic Studio, Final Cut studio, Final Cut 
express
-videokamerat
-äänityslaitteet
-mikrofonit

Studio 2:n varustus
-5 työpistettä oppilaiden ja opettajien 
harjoittelukäyttöön 
-tietokoneina McIntosh 
-Finale, Sibelius, ProTools, täydennetään 
tarpeen mukaan

http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/oppimisympa
risto_files/DSCN0652.jpg :
Musiikkiteknologian  luokassa  on  8  
oppilastyöasemaa,  jossa  kussakin  on  iMac  
tietokone,  midi-keyboard,  kuulokkeet,  audio  
interface  ja  mikrofoni.  Tunneilla  opitaan  mm.  
äänen  tallentamisen,  muokkaamisen  ja  jakelua  
perusteet.  Harjoitustöinä  on  sävelletty  ja  
toteutettu  esim.  oma  soittoääni  kännykkään.  
Nuotinkirjoitus  tapahtuu  Finale  ja  Sibelius  
-ohjelmilla,  äänen  tallennus  ja  muokkaus  mm.  
Garage Band ja Logic ohjelmistoilla. 

Kaikki laitteet ja ohjelmistot
Laitteet
13 kpl iMac-tietokone,

musiikkiteknologian opetus
13 kpl M-Audio usb-midi-koskettimisto,

käytetään musiikkiteknologian 
opetuksessa opiskeltaessa sekvensseri- ja 
nuotinkirjoitusohjelmia

12 kpl digidesign m-box audiointerface
1 kpl   digidesign digi 003-audiointerface,

audiointerfaceja käytetään 
sekvensseriohjelmien yhteydessä 
äänitettäessä

13 kpl sennheiser-kuuloke
13 kpl Shure SM57-mikrofoni
5.1 äänijärjestelmä
2 kpl tulostin
1 kpl Rme-fireface 800 audiointerface

http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/oppimisymparisto_files/DSCN0652.jpg
http://www.teknoemo.fi/TeknoEmo/oppimisymparisto_files/DSCN0652.jpg
http://opetusteknologia.info/2010/12/02/onko-musiikilla-merkitysta/
http://www.youtube.com/watch?v=W_nincDA02c
http://www.youtube.com/watch?v=yW_OInUxt3U


3 kpl kannettava MacBook-tietokone (musiikin 
teknologian ja musiikin perusteiden opettajien 
käytössä)
Laitteisiin tarvittavat kaapelit

-kaikki edellä mainitut käytössä 
musiikkiteknologian opetuksessa-

4 kpl dataprojektori,
käytetään ryhmäopetuksessa (musiikin 
perusteet, musiikkitieto, musiikin 
teknologia)

2 kpl tiedostopalvelintietokoneita,
käytetään TeknoEMOn materiaalien, 
kuten säestyspankin palvelimina

6 kpl äänentallennin (Zoom/ eri malleja),
käytetään soitto- ja laulutuntien sekä 
oppilaskonserttien äänittämisessä

2 kpl Smartboard-älytauluja
14 kpl Keyboardit
3 kpl dokumenttikamera,

käytetään musiikin perusteiden 
opetuksessa ja luentotarkoituksiin

5 kpl iPod
5 kpl aktiivikaiutin,

käytetään musiikkileikin opetuksessa

3 kpl iPad,
opettajilla lainattavissa 
tutustumistarkoituksessa sekä opetusta 
varten

Televisio ja dvd-soitin,
käytetään luennoilla ja ryhmäopetuksessa

Ohjelmistot
Tietokoneiden (iMac) oma ohjelmisto
Pro tools audiosekvensseri
Logic express audiosekvensseri
Finale nuotinkirjoitusohjelmisto
Sibelius nuotinkirjoitusohjelmisto
2 kpl Logic studio audiosekvensseri
Final cut pro videoeditointiohjelmisto
2 kpl Final cut express videoeditointiohjelmisto


