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1
SUUNNITTELU



AIHE
Mieti mikä sinua kiinnostaa ja puhututtaa juuri nyt?

Mistä aiheesta tai asiasta haluaisit kertoa myös muille?

Voit esimerkiksi miettiä:

• Mikä sinua ilahduttaa / häiritsee / huolettaa omassa elinpiirissäsi
kotipaikkakunnallasi / Suomessa / maailmalla?

• Miten minä voisin vaikuttaa asioihin? Tai muuttaa asioita?

Vinkki: Saat hyvää etäisyyttäsi aiheeseesi miettimällä mitä sinulle kuuluu 5 tai 10 vuoden päästä?
Entä mitä kuuluu kotipaikkakunnallesi / Suomeen tai koko maapallolle?



TYYLILAJI
Kuka on Podcastisi puhuja?

- Vaikka puhut itsenäsi, on puhuja aina jossakin roolissa.

Kenelle puhut? Kuka on kuulijasi?

- Kenelle ajattelet podcastin olevan tarkoitettu? Verkossa jaettua podcastia voi kuunnella 
periaatteessa kuka tahansa, mutta on hyvä miettiä etukäteen, ketä se voisi kiinnostaa ja 
kenelle se on suunnattu.

Mikä on podcastisi tyylilaji?

- Käytätkö huumoria? haluatko yllättää? Haluatko olla tuttavallinen vai puhua jonkin aiheen 
asiantuntijana?

- Haluatko suunnitella podcastisi huolellisesti etukäteen vai improvisoida hetkessä?
Vai jotakin siltä väliltä?



MUOTO
Podcastille tehdään aina jokin suunnitelma tai käsikirjoitus ennen nauhoitusta.

Suunnitelma voi yksinkertaisimmillaan olla, että laitan mikrofonin päälle ja alan puhua, mitä mieleen tulee ;)

Mieti millainen suunnitelma tai käsikirjoitus palvelee sinun aihettasi ja podcastiasi?

- Tarvitaanko tarkka käsikirjoitus, jossa kaikki vuorosanat on ennakolta kirjoitettu?

- Vai riittääkö suunnitelmaksi runko, jossa hahmotellaan aiheet, joista haluat puhua ja missä järjestyksessä 
podcast eteen?

HUOM!
Suunnitelma kannattaa tehdä etukäteen, vaikka leikkausvaiheessa voitkin vielä järjestellä 
podcastin elementtejä uudelleen. 



Mitä elementtejä Podcastissa voi olla?

- Kuka tai ketkä podcastissa puhuvat? Onko yksi vai useampi puhuja?

- Toimiiko joku haastattelijana, vai puhuvatko kaikki yhdessä keskustellen 
ilman kysymyksiä?

Käytetäänkö musiikkia? Jotain muita nauhoitettuja äänitehosteita?
Tai muita etukäteen nauhoitettuja elementtejä, vaikkapa jonkun kiinnostavan 
ihmisen haastattelu tai äänimaisema kaupungilta? 

HUOM! 
Jos käytät musiikkia, niin varmistathan tekijänoikeudet.



Mieti ennen kuin lähdet äänittämään!

- mikä on podcastisi otsikko

- onko podcastissa jokin johdanto eli intro aiheeseen

- miten esittelet puhujat

- miten puhe tai keskustelu etenee

- miten pidät kuulijan mukana matkassa

- miten lopetat podcastin

HUOM!
Pidä huoli ihmisten yksityisyydestä. Jos puhut podcastissa 
tunnistettavista henkilöistä, kysy aina lupa etukäteen.
Julkaistu materiaali on aina tekijänsä vastuulla!



2

TILA JA TOTEUTUS
- MIKROFONI
- TEKNISET VINKIT



Tila ja toteutus

• Mikrofonina voidaan käyttää mitä tahansa puhelimen tai kuulokee
mikrofonista studiomikrofoniin: testaa mikrofoni ennen aloittamista

> mistä suunnasta se vastaanottaa ääntä parhaiten ja miltä 
etäisyydeltä 

Pidä mikrofoni paikallaan äänityksen ajan, äläkä aiheuta ylimääräisiä ääni 
(papereiden hypistelyä, tavaroiden siirtelyä yms)

Varmista, että tila jossa olet on tarpeeksi rauhallinen ja hiljainen, jotta 
muiden äänet eivät häiritse keskittymistäsi eivätkä tallennu äänitteelle. 
Sitten ei muuta kuin äänittämään, muista jättää alkuun ja loppuun tyhjää 
mahdollista editointia varten! 



3
LEIKKAUS
- SOVELLUS
- SIIRTO



Leikkaus

• Leikkausta varten kannattaa jättää äänitteeseen tyhjiä kohtia ja ottaa 
samaan äänitteeseen uudelleen epäonnistuneita kohtia, sillä voi 
muokata äänitiedostoa jälkiäteen

Audacity ja Ocenaudio ovat ilmaisia ja helppokäyttöisiä 
editointisovelluksia, jonne lataat koneelle tallennetun äänitiedoston, 
editoit ja leikkaat, ja tallennat uudestaan.
> Seuraavissa dioissa on esitelty ocenaudion toimintaa:
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aika
Jump back
Jump ahead
Cut
Copy
Paste
Delete
Trim
Normalize
Fade in
Fade out
Gain

Record, play, jump to the beginning, backward cursor, foreward
cursos, loop, pre roll on, overwrite recording mode, audio
properties



Jokaisesta otsikosta aukeaa 
erilaisia 
muokkausvaihtoehtoja, joista 
lähinnä tarvitset aluksi File, 
Edit ja Effects!



• Valmis esitys kannattaa tallentaa suoraan tietokoneelle, josta se on helppo 
siirtää muualle. Tiedosto kannattaa tallentaa siinä muodossa, jota 
kohdesivu suosii (mp3 ja mp4). Soundcloud
(https://soundcloud.com/discover ) on alusta, jonne voit ladata töitäsi, ja 
sieltä jakaa muihin suoratoistopalveluihin, kuten spotifyihin ja sosiaalisen 
median kanaviin.

• Muista kuunnella työsi, tai antaa se jollekin toiselle kuunneltavaksi ennen 
julkaisua. Varmista, että kaikki äänitehosteet yms ovat luvallisia käyttää 
(tekijänoikeus).

Siinäpä kaikki tärkeimmät, työniloa!

https://soundcloud.com/discover

