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Listaus musiikkisovelluksista ja -ohjelmista
Youtube, youtube.com: musiikkivideoita ja ohjeita soittamiseen. Kanava myös omien
tallenteiden jakamiseen. Sovellus Applella ja Androidilla.
YleAreena: Ylen radiokanavat, helppo hakea myös menneitä radiolähetyksiä. TV:n
puolella mm. RSOn konsertit. Sovellus Applella ja Androidilla. Tietokoneella käytetään
selaimella. Huomaa maarajoitus: kaikki ohjelmat eivät ole saatavilla ulkomailla
(tekijänoikeudet).
Radiot.fi: suomalaiset nettiradiokanavat, selaimessa ja sovellus Applella, Androidilla ja
Windowsilla.
Radio.FM: ulkomaisia nettiradioita, joita voit valita esim. genren mukaan ja merkitä
suosikeiksi, Sovellus Applella
Tunein: kaikki maailman nettiradiot, sovellus Applella, Androidilla ja Windowsilla.
kts. myös http://appadvice.com/appguides/show/best-radioapps
Spotify: kuuntele haluamaasi musiikkia: voit hakea artistin, albumin, tyylilajin tai
tunnelman perusteella. Maksuttomassa versiossa on mainoksia ja albumeita kuunnellaan
satunnaistoistolla. Voit luoda kuitenkin omia soittolistoja eli tehdä omia kokoelmia
haluamistasi kappaleista.
Premium-versio 9,99 €/kk: voit kuunnella musiikkia myös offline, ei mainoksia, voit
kuunnella haluamasi kappaleet. Parempi äänenlaatu. Toimii myös ulkomailla - esim.
lomamatkoilla.
Selainversio, voi ladata koneelle (Win ja Mac) ja sovellukset Applella, Androidilla ja
Windowsilla.
Deezer (Discovery / Premium): musiikin suoratoistopalvelu Applelle, Androidille ja
Windowsille. 0 €/kk (Discovery) / 9,99 €/kk (Premium).
Apple Music: musiikin suoratoistopalvelu Applelle, Androidille ja Windowsille. 9,99 €/kk.
Tidal (Premium / HiFi): musiikin suoratoistopalvelu Applelle, Androidille ja Windowsille.
9,99 €/kk (Premium) / 19,99 €/kk (HiFi).
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Naxos: klassisen musiikin verkkopalvelu, myös jazzmusiikkia, videomateriaalia ja
kansanmusiikkia. Kirjaudu HelMet-kirjastokortilla ilmaiseksi palveluun. Rajoitettu
kuuntelijamäärä, 2 tuntia kerrallaan. Englanninkieliset nettisivut.
http://www.helmet.fi/fi-FI/Musiikki/Palvelut_verkossa
Sibkompassi: sukella Sibeliuksen elämään, sovellus Applelle.

Oman musiikin tekijöille
GarageBand: voit tehdä omaa musiikkia eri instrumenteilla, vain Applelle. Joissain
käyttöjärjestelmissä valmiina, muutoin maksullinen (välillä tarjouksessa 0 euroa).
Walk Band: voit tehdä omaa musiikkia eri instrumenteilla, sovellus Androidilla
iWriteMusic Free for iPad: sävellä itse musiikkia, sovellus Applella tabletille
Audacity: Viimeistelty ja monipuolinen äänenkäsittelysovellus, jolla voi äänittää, käsitellä,
miksata ja muokata ääntä. Voit siirtää musiikkia nauhoilta cd:lle, editoida esim. mp3tiedostoja. Voi ladata koneelle (Windows, Mac ja Linux).
JetAudio: toistaa musiikkia, cd-poltto, tallennus eri muotoihin. Jos koneella on myös
tallennettuna tekstitiedostona soitettavan kappaleen sanat, sanat näkyvät omassa
ikkunassaan. Näkymä muokattavissa. Voi ladata koneelle (Windows) ja sovellus Applella
ja Androidilla.
App Storesta ja Google-play kaupasta löytyy paljon musiikkia ja sovelluksia musiikin
kuuntelua, tekoa ja käsittelyä varten. Soittimesi voi olla esim. kitara, piano tai rummut.

Muusikon työkaluja
MuseScore: ilmainen, suomenkielinen (myös ruotsi ja englanti) nuotinkirjoitusohjelma,
joka sopii win/mac/linux-ympäristöön.
Sibelius: Monipuolinen “ammattitason” nuotinnusohjelma. Voi myös käyttää tietyin
rajoituksin ”demoversiota” ilman aikarajaa mm. eri stemmojen kuunteluun. Sopii esim.
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kuorojen käyttöön.
Finale: Erittäin monipuolinen “ammattitason” nuotinnusohjelma.
MobileSheets: Nuotit tabletilla, lajittelu esim. kansioihin tai genreihin, etsintä, muokkaus,
samanaikainen kappaleen kuuntelu (MP3), sivunvaihto bluetooth-jalkapolkimella. Android.
forScore: Nuotit tabletilla, lajittelu esim. kansioihin tai genreihin, etsintä, muokkaus,
samanaikainen kappaleen kuuntelu (MP3), sivunvaihto bluetooth-jalkapolkimella. Apple.
CakeWalk: “sekvensseri”, jolla voi äänittää ja miksata eri instrumenttien soitantaa, laulua,
ja käyttää valmiita instrumenttiääniä & efektejä. Muusikon työkalu.
Cubase: “sekvensseri”, jolla voi äänittää ja miksata eri instrumenttien soitantaa, laulua, ja
käyttää valmiita instrumenttiääniä & efektejä. Muusikon työkalu.
AudioLabel: voi tehdä CD/DVD-levyjen kansia ja kirjoittaa suoraan levyn pintaan
kappaleluettelon, artistin kuvan, jne. jos tulostin mahdollistaa suoratulostuksen CD/DVDlevyn pintaan.
Peak Level Meter: tasomittari. Selkeä äänitys- tai toistotason näyttö.
Muvika: Muvika Karaoken avulla saat käyttöösi tuhansia karaokekappaleita yhdellä
edullisella kuukausimaksulla. Muvika Karaokea käytetään joko Muvika Online Karaoke
-palvelun nettisivulta tai Muvika Box -laitteella.

Muita vinkkejä
Laulujen sanoja (myös paljon suomenkielisiä) löytyy mm. osoitteesta musixmatch.com
Hakusanaksi Googleen esim. “lyrics paljon sanomatta jää”, tai “sanat paljon sanomatta
jää” tai pieni pätkä laulun sanoja.
Parhaan kuunteluyelämyksen saa hyvätasoisilla kuulokkeilla/kotiteatterilla/
stereolaitteistolla.
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MP3-musiikkitiedostoja voi siirtää tietokoneen tiedostonhallinnassa esim. muistitikulle,
kännykkään, tablettiin tai läppäriin, tai tehdä omia CD-levyjä ja soittaa niitä kotona,
autossa, mökillä, matkoilla, jne.
Saatavilla on todella paljon erilaisia sovelluksia, työkaluja ja nettisivustoja musiikin
kuunteluun, musiikin tekemiseen ja muokkaamiseen ym. Jos haluat apua, mitä sovelluksia
esim. omalle mobiililaitteellesi on saatavilla, tule opastukseen, niin etsimme yhdessä!

