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1 Johdanto 
Tämä dokumentti sisältää Curlingkanavan livestremausohjeet.  

Curlingkanavan Youtube-kanava: 

https://www.youtube.com/c/CurlingFinlandOfficial  

https://www.youtube.com/c/CurlingFinlandOfficial
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2 Kirjautuminen Youtube Creator Studioon 
1. Mene osoitteseen www.youtube.fi 

2. Kanavaa hallinnoiva käyttäjätunnus: curlingfinland ät gmail   

3. Salasana: Kysy Markukselta, Jannelta tai Daleyltä. 

Livestreamaus tapahtuu Youtube Creator Studiosta. Creator Studioon pääsee klikkaamalla ruudun oikeassa 

yläkulmassa omaa profiilikuvaa ja painamalla tämän jälkeen Creator Studio -nappia. Ks. kuvaa alla. 

 

http://www.youtube.fi/
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3 Livestream-tapahtuman luonti Youtube Creator Studiossa 
Youtubessa on kaksi livestreamaustapaa:  

 Stream Now 

 Streaming Events 

Tässä dokumentissa käytetään Streaming Events –tapaa (ks. kuva oikealla). 

Tämän etuja ovat seuraavat:  

 Yhden turnauksen yksi peli on yksi ”streaming event”. 

 Jokaiselle ”streaming eventille” tulee yksilöllinen URL-osoite, joka 

voidaan jakaa sosiaaliseen mediaan. Twitteriin ja Google + -

palveluun saa lähetettyä viestin automaattisesti Youtubesta eventin 

luonnin yhteydessä (ks. seuraava luku). 

 Kun peli päättyy, tulee tallennettu video automaattisesti näkyviin 

Youtube-kanavalle normaalina tube-videona (tässä tosin menee 

jokunen tovi, kun Youtube prosessoi pitkän videon). Tämän 

normaalin Youtube-videon osoite on sama kuin joka toimi live-lähetyksessä. 

3.1 Streaming eventin luonnissa huomioitavaa 
Varmista että käytät oikeaa nimeämiskäytäntöä 

Kun luot uutta Youtube-eventtiä, määrittele sille nimi ja alkamisajankohta. Mikäli kyseessä on turnaus 

johon tulee useita pelejä (= erillisiä eventtejä), varmista että käytät samaa nimeämiskäytäntöä joka kerta, 

esim. ”Kauste vs. Kiiskinen: Finnish Men’s Championships 2015-2016”. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että 

tämä nimi näytetään tube-kanavan normaalissa videolistassa myöhempää katselua varten ja saman sarjan 

videot on hyvä näyttää samalla nimeämiskäytännöllä. 

Automaattinen Twitter-viesti 

Tapahtumaa luotaessa on mahdollista postata automaattisesti Twitteriin ja Google+ -palveluun. 

Postauksessa voi käyttää hashtageja normaalisti. Huomioi, että Tweetti lähtee sillä hetkellä kun Youtube-

event luodaan, eli Tweetissä kannattaa mainita päivämäärä ja kellonaika jolloin peli lähetetään. 

Valitse ”Custom” tyyppi 

Tyyppi-valinnaksi on tarjolla kaksi vaihtoehtoa: Quick ja Custom. Valitse ”Custom”. Ks. kuva alla. 
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3.2 Streaming event / Ingestion Settings 

 

Thumbnail-kuva 

Tapahtuman ”Ingestion Settings” –välilehdetltä voi määritellä striimille / videolle pikkukuvan (thumbnail). 

Tähän kannattaa ehdottomasti laittaa hyvä kuva, esimerkiksi Curlingkanavan logo, koska tätä kuvaa 

käytetään automaattisesti kun ihmiset jakavat striimilinkkiä sosiaalisessa mediassa. 

Enkoodausasetukset Flash Media Live Encoderia varten 

1. Bitrate ja Youtube-resoluutio 400-1000 kb/s (360p) 

Analogisten videokameroiden resoluutio on PAL-

standardin mukainen 720x576 pikseliä. Tästä 

signaalista saa aikaiseksi Youtube-resoluution 360p, 

jonka tarkka resoluutio on 640 x 360 pikseliä. Kuvaa 

joudutaan muokkaamaan Flash Media Encoderissa, 

tätä käsitellään seuraavassa luvussa. 

2. Valitse “Other encoders” 

Kun valitset asetuksen “Other encodrs”, saat näkyviin 

tälle streamaustapahtumalle yksilöllisen koodin. 

Oikealla olevassa kuvassa tämä on c83b-33yx-wdsd-

ay3x. Tämä koodi vaihtuu jokaiselle striimille ja se 

pitää manuaalisesti copy-pastettaa Flash Media 

Encoderiin. 

Tässä näkymässä on streamin nimen lisäksi näkyvissä 

myös Youtuben streamauspalvelinten URL-osoitteet, 

jotka tulee manuaalisesti copy-pastettaa Flash Media 

Encoderiin.    
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4 Flash Media Encoderin asetukset 

4.1 Flash Media Encoderin kytkeminen haluttuun Youtube-tapahtumaan 
Esivaatimus: Youtuben Creator Studiossa on luotu 

”streaming event”. Katso ohjeet luvusta 3. 

Jokaisella Youtube-tapahtumalla on yksilöllinen ”stream 

name”, joka löytyy Youtuben Creator-studion ”Ingestion 

Settings” -välilehdeltä edellisen luvun ohjeiden mukaisesti. 

Kopioi tämä koodi oikealla näkyvän kuvan mukaisesti 

”Stream”-kenttään ja varmista että Youtuben palvelinten osoitteet löytyvät sen yläpuolelta. 

HUOMIO - Jokaisella pelillä oma ”Streaming event” ja siten oma yksilöllinen ”Stream name”. Varmista (ja 

tuplavarmista), että Flash Media Encoderissa on oikean Youtube-eventin streamauskoodi. 

4.2 Flash Media Encoderin resoluutioasetukset 
Wanha kunnon analogitekniikka on erittäin edullista ja videosignaalia voi helposti kuljettaa 

koaksiaalikaapelilla noin 50 metrin matkan. Analogisen kuvasignaalin kuvasuhde on 4:3 ja PAL-standardin 

resoluutio pikseleiksi muutettuna on 720 x 576 pikseliä. Youtube-kanavan kuvasuhde on 16:9. Suurin 

Youtube-resoluutio joka analogisesta PAL-signaalista saadaan aikaiseksi on 360p, jonka tarkka resoluutio on 

640 x 360. Jotta tämä saadaan aikaiseksi, pitää sisääntulevaa PAL-kuvaa leikata (”cropata”) seuraavasti: 

 Leveyssuunnassa pitää leikata 720 - 640 = 80 pikseliä. Crop left : 40 + crop right 40. 

 Korkeussuunnassa pitää leikata 576 - 360 = 216 pikseliä.  Crop top 108 + crop bottom 108. 

Bitraten voi valita käytettävissä olevan verkkokaistan mukaan 350-650 kbps. Suuremmasta bitratesta ei ole 

käytännön hyötyä 360p kuvalla. 

 

Huom. Youtubeen pitää lähettää sekä kuva että ääni, joten tarkista että aivan kuvan yläreunassa näkyvät 

”Video” ja ”Audio” ruksit ovat ruksittuina. 
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5 Streamin käynnistäminen 

5.1 Esivaatimukset 
 Youtube-event on luotu Youtube Creator Studiossa (ks. luku 3) 

 Flash Media Encoderiin on kopioitu kyseisen Youtube eventin “Stream Name” (ks. luku 4). 

5.2 Streamin käynnistäminen Flash Media Encoderista 
 Varmista että “Stream name” vastaa halutun Youtube-eventin koodia. Tämä määrittää sen mihin 

Youtube-eventtiin Flash Media encoder ”alkaa puskea” striirmiä. 

 Paina ”Connect” nappia ruudun oikeassa laidassa. 

 Paina vihreää ”Start” nappia ruudun alalaidassa. 

 Nyt Flash Media Encoder ”puskee striimiä” haluttuun Youtube-eventtiin, mutta striimi ei mene vielä 

julkisesti eteenpäin. 

5.3 Tapahtuman käynnistäminen Youtubessa 
Kun lähetys on käynnistetty Flash Media 

Encoderista, tulee se vielä käynnistää 

Youtube-eventin hallintapaneelista. Tämä 

onnistuu halutun tapahtuman ”Live Control 

Room” välilehdeltä. Ks. viereistä kuvaa. 

Kun Youtube tunnistaa Flash Media Encoderin 

lähettämän striimin, näyttää se suoratoiston 

tilana ”vihreää hyvää” kuten vieressä olevassa 

kuvassa.  

Voit nyt painaa ”Preview”-nappia, jonka 

jälkeen voit hetken päästä käynnistää julkisen 

striimauksen. 

HUOMIO – KERRAN YOUTUBESSA 

LOPETETTUA STRIIMIÄ EI VOI ALOITTAA 

UUDELLEEN. Ongelmatilanteissa voit käynnistää Flash Media Encoderia rauhassa uudelleen tai 

käynnistää vaikka koko tietokoneen uudelleen, mutta Youtubessa striimaustapahtuman lopettaminen on 

peruuttamaton toimenpide eikä lopetettua tapahtumaa voi enää käynnistää uudelleen. 
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5.4 Ongelmatilanteiden analysointi Youtubessa ja Flash Media Encoderissa 
HUOMIO – KERRAN YOUTUBESSA LOPETETTUA STRIIMIÄ EI VOI ALOITTAA UUDELLEEN. 

Ongelmatilanteissa voit käynnistää Flash Media Encoderia rauhassa uudelleen tai käynnistää vaikka koko 

tietokoneen uudelleen ja palata Youtuben Creator Studioon. Youtubessa striimaustapahtuman 

lopettaminen on kuitenkin peruuttamaton toimenpide eikä lopetettua tapahtumaa voi enää käynnistää 

uudelleen. 

Vikatilanteiden selvittäminen kannattaa tehdä 

takaperin, aloittaen Youtube-eventin 

hallintapaneelista. 

Mikäli Youtube ei vastaanota striimiä Flash 

Media Encoderilta, näyttää hallintapaneelissa 

vieressä olevan kuvan mukainen virheviesti. 

1. Stream namen tarkistus 

 Tarkista ensimmäiseksi Youtube-

eventin ”Ingestion Settings” –

välilehdeltä mikä on tämän tapahtuman 

”Stream name”. 

 Tarkista sen jälkeen, että Flash Media 

Encoderista löytyy sama Stream name. Ks. luku 4.1 mihin Stream Name kopioidaan Flash Media 

Encoderissa. 

2. Flash Media Encoderin tarkistus 

Kun striimaus on Flash Media Encoderin päästä käynnissä, näkyy loki-välilehdellä ”Audio Encoding Started” 

ja ”Video Encoding Started”. Lisäksi vasemmassa alalaidassa tulee lukea ”Streaming to Primary and 

Backup...”.  
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Mahdolliset tilapäiset verkkokatkot näkyvät lokitiedoissa vasemmassa listassa, viimeisin viesti alimmaisena. 

Mikäli Youtuben ensisijainen striiminvastaanottopalvelin sattuisi kaatumaan, osaa Flash Media Encoder 

automaattisesti vaihtaa Youtuben backup-palvelimelle (kunhan se on määritelty, ks. luku 4.1). 

Tarvittaessa Flash Media Encoderille voi tehdä ”Stop – Disconnect – Connect – Start” tempun, joka yleensä 

tepsii. Jos sekään ei auta, voi koko Flash Media Encoderin sammuttaa ja käynnistää uudelleen, mutta tällöin 

yleensä pitää muistaa vaihtaa ”Stream name” uudelleen halutuksi (ks. luku 4.1). 

Mikäli stop – disconnect – connect – start –temppukaan ei auta ja Flash Media Encoder sanoo edelleen 

”Streaming to Primary and Backup” mutta Youtuben hallintapaneeli ei tunnista sisääntulevaa striimiä, on 

vika todennäköisesti Flash Media Encoderin kuva- ja/tai ääniasetuksissa: 

 

 Youtube-striimeihin pitää lähettää Flash Media Encoderista sekä kuva että ääni. Tarkista 

ensimmäiseksi tämä yllä olevan kuvan yläreunasta. Tarkista myös, että kuva- ja äänilähteeksi on 

valittu pudotusvalikosta oikea kamera ja oikea mikrofoni. AD-konvertteria käytettäessä molempiin 

”Device”-pudotusvalikoihin valitaan AD-konvertteri. 

 Tarkista että videon bitrate ei ole liian suuri. 350-650 kbps riittää hyvin 360p resoluutiolle, jota 

käytetään kun käytössä on analogikamerat. Suuremmasta bitratesta on hyötyä HD-kameroita 

käytettäessä, mutta sellaisia ei Curlingkanavalla tätä kirjoitettaessa ole. 

 Tarkista että videon output size täsmää siihen mitä Youtube-eventin ”Ingestion settings” 

välilehdellä on määritelty. Yllä olevan kuvan 640x360 on yhtä kuin Youtuben 360p. Lisätietoja 

Youtuben ohjesivulla: https://support.google.com/youtube/answer/6375112 

 Tarkista äänen asetukset. 

Jos muu ei auta, käynnistä tietokone uudelleen. Muista tarkistaa käynnistyksen jälkeen, että ”Stream 

name” osoittaa oikeaan Youtube-eventiin. 

https://support.google.com/youtube/answer/6375112
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6 Laitteiden kytkennät ja pakkausohjeet purettaessa 
Alla olevassa kaaviossa on esitetty Curlingliiton käyttämien laitteiden kytkentäkaavio ja pakkausohjeet. 

Huomio – käsittele kaikkia laitteita hellemmin kuin käsittelisit omia laitteitasi ja pakkaa ne täsmälleen 

tässä esitetyllä tavalla! 

6.1 Videosignaalin kytkennät 

 

 Käytössä on kaksi kameraa (C1 ja C2), joista molemmista otetaan kuva ulos 

analogisesta ulostulosta. Tähän käytetään kameran omaa kaapelia, jossa on 

kolme RCA-urosliitintä (punainen, valkoinen, keltainen). Kuvasignaali on 

keltaisessa liittimessä. Kameran punaista ja valkoista ei kytketä mihinkään.  

 Käytössä on pitkät, noin 50m pitkät koaksiaalikaapelit videosignaalille. 

Kameran RCA-uros kytketään kaapeliin viereisen kuvan RCA uros / BNC -

adapterilla. Purettaessa tämän adapterin kuuluu olla kiinni keltaisessa 

kameran n. 1m pitkässä johdossa.  

 Pitkän videokaapelin toinen pää kytketään mustaan kuvavalitsimeen, johon voi 

kytkeä neljä sisääntuloa ja valita niistä yhden käytössä olevaksi ulostuloksi. 

Pitkän videokaapelin liitin muutetaan RCA-urokseksi viereisen kuvan olevalla 

BNC / RCA uros -adapterilla. Purettaessa tämä adapteri kuuluu penaaliin ja 

pieneen minigrip-pussiin. 

 Musta kuvavalitsin tulee kiinni hopeiseen AD-konvertteriin keltaisella, noin 0,5m 

pitkällä RCA-RCA -johdolla, jonka molemmissa päissä on RCA-uros. 

Purettaessa tämä kaapeli kuuluu penaaliin. 

 Kameroiden pakkaus: Kamerat omiin kameralaukkuihinsa. 1m piuha jossa 

valkoinen, punainen  ja keltainen RCA-uros kameralaukun etutaskuun kuvan 1 adapteri piuhassa 

kiinni. Kiinnistä erityistä huomiota virtalähteen piuhaan, ettei jää mutkalle.  

Kuva 2. BNC / RCA-uros -
adapteri 

Kuva 1. RCA-uros / BNC adapteri 



 
12 

6.2 Äänisignaalin kytkennät ja säädöt 
Käytössä on kaksi haulikkomikrofonia (jotka ovat erittäin herkkiä rikkoutumaan, käsittele erittäin varovasti) 

sekä kahta tavallista selostusmikrofonia. Äänimikserinä on nelikanavainen äänimikseri. 

 

 Mikrofonit liitetään äänimikserin sisääntuloihin XLR-kaapelilla. Kenttä-äänien haulikkomikrofoneille 

on kaksi noin 50m pitkää XLR-piuhaa. Selostusmikeille on kaksi noin 1,5m XLR-piuhaa. Mikserin XLR-

sisääntulot (input) on ympyröity punaisella yllä olevassa kuvassa. 

 Kenttämikrofonit on yleensä kytketty kanaviin 1-2 ja selostusmikrofonit kanaviin 3-4. Jokaiselle 

kanavalle on kaksi äänentason säätöä: ylhäällä (nro 1) on musta Gain-säätö, joka on karkea säätö. 

Hienosäätö on kanavan alareunassa oleva valkoinen säädin nro 2. Jokaisen kanavan 

äänenvoimakkuutta voi säätää siis erikseen kanavakohtaisilla säätimillä 1 ja 2. 

 Koko mikserin uloslähtevän äänen voimakkuutta säädetään violetilla liukukytkimellä 3. 

 Haulikkomikrofonit ovat kondensaattorimikrofoneja, jotka tarvitsevat ulkoista virtaa toisin kuin 

tavalliset selostusmikrofonit. Tämä ulkoinen virta voidaan syöttää mikseristä kytkemällä ”Phantom 

Power” päälle, kuvassa nro 4 ja sininen valo. 

 Äänimikserin ulostulo kytketään AD-konvertterin sisääntuloon noin metrin pituisella mustalla 

piuhalla, jonka toisessa päässä on plugiurokset ja toisessa päässä RCA-urokset. Piuha näkyy yllä 

olevassa kuvassa, punainen plugi oikeaan kanavaan (muistisääntö Red = Right) . Purettaessa tämä 

piuha kuuluu penaaliin. 

 Äänimikserin virtalähde pakataan mustan putkikassin päätytaskuun. Varo ettei johto taitu 

virtalähteen päästä mutkalle! 

 Haulikkomikrofonit pakataan mustaan kovakantiseen koteloon, joka tulee mustaan putkikassiin. 
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6.3 AD-konvertterin kytkennät 
AD-konvertteri muuntaa sisääntuleva analogisen signaalin digitaaliseksi. Kuten kahdessa edellisessä luvussa 

käytiin läpi, AD-konvertterin sisääntulot tulevat siis seuraavasti: 

 Keltainen RCA-in: kuvasignaali mustasta kuvavalitsimesta 

 Valkoinen / punainen RCA-in: äänisignaali äänimikseristä. 

 Alla olevassa kuvassa äänipiuhta ovat jo kiinni, mutta keltainen kuvapiuha ei ole vielä kiinni. 

AD-konvertterin toisella puolella on firewire-ulostulo. Firewiren leveä liitin tulee kiinni AD-konvertteriin ja 

kapea liitin tietokoneeseen. 

AD-konvertteri tarvitsee virtaa. Virtalähde on musta kännykän laturin näköinen. 

 Äänipiuha pakataan penaaliin 

 Kuvapiuha pakataan penaaliin 

 Firewire-piuha pakataan penaaliin 

 AD-konvertterin puhelin laturin näköinen virtalähde pakataan mustan putkikassin päätytaskuun. 

 

Kuva 3. Vasemmalla AD-konvertterin sisääntulot. Oikealla firewire-kaapeli, jonka toinen pää kiinni konvertterin ulostuloon ja 
toinen tietokoneeseen 

6.4 Ongelmatilanteiden tarkistaminen: AD-konvertterin valojen värit 
 Mikäli AD-konvertteri saa kuvasignaalia, palaa AD-konvertterin kyljessä vihreä valo. 

 Mikäli AD-konvertteri ei saa kuvasignaalia, palaa AD-konvertterissa kyljessä punainen valo. 

 Mikäli valo on oranssi, on AD-konvertteri kaatunut. Irrota sen virtajohto hetkeksi ja kytke se sitten 

takaisin. 

 Mikäli AD-konvertterin valo ei pala lainkaan, ei se saa virtaa. 

6.5 Kameroiden kuvan säädöt 
 Tarkennus kannattaa kytkeä manuaalille ja äärettömään, varsinkin jos kameran edessä on 

jääkiekkokaukalon turvaverkko. Näin kamera ei vahingossa ala ”pumppaamaan” tarkennusta.  

 Exposurea pitää laittaa lisää (ylivalotus) noin viisi pykälää. Tämä johtuu siitä, että valkoisesta jäästä 

heijastuu kameraan niin paljon valoa että automaattivalotus luulee hallissa olevan valoisampaa 

kuin siellä onkaan. 

 Kameroiden valkotasapaino kannattaa säätää manuaalille ja mitata valkoinen jäästä. Näin 

molempiin kameroihin saadaan samat sävyt ja värit ovat luonnollisia. 

 Kameroiden kuvasuhteeksi 4:3. Kuvasuhde cropataan suhteeseen 16:9 Flash Media Encoderissa.  
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7 Yhteenveto pakkausohjeista 
Adapterit ja kameroiden output-piuhat: 

 Kameran output-piuha kameralaukun etutaskuun, RCA/BNC adapteri kiinni kameran output-

piuhassa. 

 Kuvavalitsimen pään BNC/RCA-adapteri penaalin minigrip-pussiin. 

Lätkäkassin pakkaus: 

 2 x punainen kaapelikela videosignaalille: lätkäkassiin. Ei mitään adaptereita kiinni. 

 2 x punainen kaapelikela äänisignaalille: lätkäkassiin 

 2 x musta sähkökela: lätkäkassiin 

 2 x mikkiständi kenttämikrofoneille: läktkäkassiin 

 1-2 tripodia kameroille: lätkäkassiin 

 2 x kameralaukut: lätkäkassiin 

 Läppäri ja virtapiuha: läppärilaukkuun, joka tulee lätkäkassiin kelojen keskelle siten ettei ole kassin 

reunaa vasten. 

Mustan putkikassin pakkaus 

 Haulikkomikrofonit: Mustaan kovakantiseen koteloon, joka tulee mustan putkikassin isoon 

keskitaskuun. 

 Äänimikseri: mikseri mustan putkikassin isoon keskitaskuun, virtalähde päätytaskuun. 

 Hopeinen AD-konvertteri: pehmusteisiin pakattuna mustan putkikassin isoon keskitaskuun, 

virtalähde päätytaskuun. 

 Musta kuvavalitsin: pehmusteisiin pakattuna mustan putkikassin isoon keskitaskuun 

 Selostusmikrofonit ja niiden piuhat: Siististi mustan putkikassin päätytaskuun. 

 Kameroiden Manfrotto-puristimet: mustan putkikassin päätytaskuun. 

 


