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Moniste 8: Audacity 2.0  
 

Äänen editointi - Audacity 2.0 
 
 

Audacity avautuu aluksi tyhjänä projektina. 

− Äänitys alkaa klikkaamalla punaista “record”-nappia, jos 

haluat äänittää suoraan ohjelmaan. 

− Jos haluat muokata jo olemassa olevaa äänitiedostoa ( 

WAV, MP3, OGG) se voidaan tuoda editoitavaksi 

valitsemalla ”Tiedosto -> Tuo -> Audio” tai 

vaihtoehtoisesti raahaamalla äänitiedosto esim. työpöydältä 

ja pudottamalla se Audacity-ohjelman päälle. 

 

Äänimateriaalia voi editoida lähes samalla tavalla kuin esim. tekstitiodostoa vaikka perinteisillä pikanäppäimillä: 

CTRL-c on kopioi valittu alue, CTRL-v on liitä kopioitu alue kohdistimen kohdalle, CTRL-x on poista valittu 

alue. Vaihtoehtoisesti voit käyttää muokka menua tai pieniä ikoneja ohjelman ylälaidassa. 

 

Virheen tehtyäsi voit aina palauttaa (undo) virheellisen muokkauskomennon. 
 

Työkalunapeilla (6 kappaletta. Kuvassa “Effect”-menun alla) valitaan haluttu toimintatapa: 

 

Tämä on perus editointityökalu, jota käytät 

suurimman osan aikaa. Sen ollessa aktiivinen voit 

“maalata” halutun alueen äänestä ja kohdistaa tälle 

alueelle haluamasi toiminto, esim. poistaa valittu 

osa. 

Tämän ollessa aktiivinen voit muokata äänen 

voimakkuutta eri kohdissa äänitiedostoa. 

Siirtotyökalulla voit siirtää äänen palasia (klippejä) 

eri kohtiin, Voit siirtää niitä myös toisista raidoista. 

 

 

Kun haluat tallettaa on sinulla kaksi vaihtoehtoa: 

1. Jos haluat jatkaa editointia myöhemmin, niin silloin talletat ns. projektin ”Tiedosto -> Tallenna 

projekti”. Tätä projektitiedostoa ei vielä voi kuunnella muilla ohjelmilla. 

2. Jos editointi on valmis ja haluat tallettaa lopullisen äänitiedoston, niin sinun pitää valita ”Tiedosto -> 

Vie”. Tämä liittää kaikki raidat (jos käytät useampia) yhteen ja tallettaa lopullisen äänitiedoston. Tämä 

tiedosto on kuunneltavissa muolla laitteilla/ohjelmilla 

 


