
Juha Räty / JR-Studio Oulu

Digikuvat ja niiden käsittely.

Raahen Seudun Senioriopettajat 12.11.2020 Raahe

Lyhyt kysymys: Mikä�  on päräs välokuvä väikkäpä orävästä, jokä ähmii pikkulinnuille 

tärkoitetullä ruokintäpäikällä?

Lyhyempi vastaus: Ote�u valokuva! Ei se kuva, jonka OLISIT VOINUT o�aa!

OHJELMIA VALOKUVIEN KÄSITTELYYN / PHOTO EDITING
1. GIMP

2. PHOTOSHOP ELEMENTS

3. PHOTOSHOP CC

4. COREL

5. NEAT IMAGE

6. LIGHTROOM

7. RAW-KUVIEN KÄSITTELYOHJELMAT

8. IRFANVIEW

OHJELMIA VIDEOIDEN KÄSITTELYYN / VIDEO EDITING (NON LINEAR)
1. PINNACLE STUDIO

2. PREMIERE ELEMENTS

3. PREMIERE CC 

4. CINELERRA

5. ADOBE AFTER EFFECTS

6. NEAT VIDEO

h�p://vimeo.com/17595619

h�p://vimeo.com/54805297

7. VIRTUAL DUB

8. NANDUB

9. LUMIERA (LINUX)

10. Windowsin VALOKUVAT
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KUINKA HYVÄ VALOKUVA OTETAAN? 

Viisi kuvauksen kulmakiveä:

● Tutustu kameraan 

● Pidä kamera paikoillaan, kun kuvaat 

● Ota useita kuvia 

● Yritä kertoa tarina / talBoi hetki ja sen tunnelma 

● Valitse erikoinen kuvakulma

Viisi hyvän valokuvan perusasiaa: 

● MieB sommi�elu. Yleissääntö: kohde ei ole keskellä kuvaa! 

    

● Valitse mielenkiintoinen kohde 

● Valitse kuvaushetki 

● Hyvä tekninen laatu kamerasi tekniikan rajoissa 

● Oikeat asetukset kamerassa

Mie( näitä henkilökuvissa: 

● Kuvakoko (lähikuva vai kokokuva)? 

-Älä katko ihmisiä kaulasta, polvista tai nilkoista (myöskään kuvissa)!

● Kuvakulma 

● Valon suunta ja varjot kasvoilla!!! 

● Pysty vai vaakakuva (myös videoissa)? 

● Rajaus (selkeä rajaus ja kohteen ympärille Blaa) 

● Sommi�elu 

● Käytä Adidas-zoomia!

● Linssi 75 – 110 mm
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Mie( näitä ryhmäkuvissa: 

● Sinä ohjaat ihmiset kuvaan!

● Ohjaa kuva�avat huolellises( ja rauhallises( kuvaan 

● Tiivistä minkä voit ja (ivistä vielä puolella. Hääkuvassa 10 cm väli = avioeroa ilmassa!!!

Mie( näitä maisemakuvissa: 

● HorisonBn suoruus 

● Kuvakulma 

● Käytä tukevaa alustaa, jos mahdollista

● Linssi 8 – 24 mm 

Mie( näitä aina:

● Digikamerasta Betokoneelle siirretyt alkuperäiset kuvat kanna�aa aina säily�ää tallessa originaaleina. 

Näin et menetä alkuperäistä kuvaa. Jos haluat muokata kuvaa, tee siitä kopio ja tee mahdolliset muutokset 
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kopioon. ● Kopioi kuvat aina he( (etokoneelle ja vielä toinen kopio ulkoiselle kiintolevylle (heB kuvauksen

jälkeen)!!! MuisBkorI tai kännykän sisäinen muisB ei ole tallennuspaikka!!!

● Kun skannaat paperikuviasi, muista nyrkkisääntö: kuvaresoluu(o on sääde1ävä skanna1aessa 

vähintään 300 dpi:iin (dots per inch= rasteripiste�ä tuumalla) 1:1 koossa. Mitä suurempi kuva, sen parempi

ja tarkempi lopputulos. 

● Kuvat naamakirjaan isoina ja tarkkoina

● Kuvat www-sivuille pieninä ja paka�uina

● Kuvat ns. ExIf-Bedot!!!

Muista / REMEMBER:

1. Vastavalo / Backlight

2. Muotokuva vs. pol�oväli / Portrait versus focal lenght
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3. Valot ja varjot, puhkipalaminen / Lights and shadows, colors burning, picture burn out

4. Valkotasapaino / White balance

5. Kultainen leikkaus 

6. Kova auringonvalo / Hard sunlight

7. Suuret ISO-arvot / High ISO seIngs

8. Viivojen vääristymät ja kaatumiset / Line distorBon

9. Kamera silmän korkeudella / Hold camera in your eye level

10. Pitkät valotusajat ja Blannekuvaus / Long shu�er speed 

11. ObjekBivien virheet / PT-Lens / ObjecBve errors / PT-Lens program

12. Terävyys kulmissa / vinjetoinB / Picture sharpness in corner area / vinjeIng

13. MTF-käyrät (pittääpi olla jo pikkuisen asiantuntija näissä käppyröissä)

14. Aukko ja terävyys, aukko ja valotusaika / Aperature and sharpness, aperature ja shu�er speed

Aukon koko ilmaistaan aukon halkaisijan ja objekBivin pol�ovälin suhdelukuna, eli 

esimerkiksi f/2,8 tarkoi�aa e�ä kameran objekBivissa olevan aukon halkaisija on objekBivin 

pol�oväli / 2,8. Mitä isompi aukko kamerassa on, sitä enemmän valoa pääsee kennolle, ja 

sitä hämärämmässä kameralla vielä saa kuvan tai sitä lyhyemmällä valotusajalla selvitään. 

Koska aukon pinta-ala on neliöllisesB verrannollinen aukon halkaisijaan, kennolle tulevan 

valon määrän kaksinkertaistamiseen rii�ää aukon halkaisija 1,4-kertainen suurentaminen.

Täydet aukot ja niihin
suhteutetut valotusajat:

1.00 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 45 64

1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4

15. Tarkennus / Focusing

16. Kuvanvakain / aukko / Image stabilizer / aperature

Nikon = VR, Canon = IS

17. VinjetoinB / VigneIng

18. Vastavalosuoja / Lens hood

19. Jalusta / videojalusta / Tripod / Video tripod

20. Loi�orenkaat / Extension tube

21. Kääntörengas /Slewing ring

22. HeijasBmet / ReOectors

23. UV-suodin / UV-Plter / Skylight Plter / Protector

UV(c)-suodin on täysin neutraali suodin, joka ei vaikuta kuvan laatuun millään tavalla. UV-

suodin on hyvä suoja objekBiville.
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25. ND-suoBmet / ND-Plters (ND2,4,8 ->1000)( h�ps://vimeo.com/40625569)

ND- eli harmaasuodin on väriltään harmaa suodin, jonka tarkoituksena on vähentää 
kuvakennolle pääsevän valon määrää. UlkonäöllisesB suodin näy�ää harmaalta UV-
suoBmelta. 

SuoBmen tarkoituksena on mahdollistaa oikea valotus erinäisissä erikoisemmissa 
kuvausBlanteissa (juokseva vesi). 

Mikäli valokuvaaja tahtoo esimerkiksi kuvata veden rasvatyynenä tai putouksen 
yhtenäisenä vesivirtana, tarvitaan pidempiä valotusaikoja. Päivänvalossa kuva�aessa 
tällaiset valotusajat saavat kuvan kuitenkin tavallisesB ylivalo�umaan. Ylivalo�umisen 
estämiseksi voidaan käy�ää harmaasuodinta, joka vähentää Plmille tai kennolle pääsevän 
valon määrää niin, e�ä tavoiteltu vaikutelma saavutetaan kuvan ylivalo�uma�a.

Koska valotukseen vaiku�aa paitsi valotusaika, myös käyte�ävä aukko, harmaasuoBmien 
avulla voidaan myös käy�ää suurempaa aukkoa ilman, e�ä kuva ylivalo�uisi. 
Käytännössä tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun yksilönä ilmenevä kohde kuten henkilö, 
tahdotaan ero�aa taustastaan mahdollisimman lyhyellä syväterävyysalueella.

HarmaasuoBmia valmistetaan eri vahvuuksina, joista tavallisimmat lienevät aukon (1/2), 
kaksi (1/4) tai kolme (1/8) vallitsevan valon määrästä Plmille tai kennolle päästävät suoBmet.

ND8 vähentää valoa kolme aukkoa. Paljonko sensorille tulee alkuperäisen valon määrästä? / 
ND8 decreases   the amout of light that penetrates the lens 3 aperatures. How much light 
hits the sensor aRer that?

Tämän suoBmen vaiku�aessa suoraan Plmille tai kennolle tallenne�avan 
kuvainformaaBon ominaisuuksiin, sen vaikutusten toisintaminen 
kuvankäsi�elyohjelmassa voi olla hankalaa tai mahdotonta.

ND8-suodin pudo�aa valoa kolme aukkoa. ND8 suoBmen avulla voit siis o�aa kuvia 10-

kertaa pidemmällä valotusajalla ja kuva ei silB ylivalotu. Hyödyllinen esim. veden virtauksen, 

ihmis- ja autovirran tai vaikka tuulen heilu�amien puiden kuvaamiseen. 

Videokamerakäytössä ND8 suoBmella voidaan pako�aa kamera ase�amaan aukon aina 

täysin auki vaikka olisi valoisaa. Näin kuvan syväterävyys saadaan lyhyeksi, mikä näy�ää 

kuvassa aina ammaImaiselta. Sama idea toimii myös DSLR-kameralla jos käytössä on esim. 

f1,4 tai f1.8 objekBivi niin kirkkaalla kesäkelillä ei voi kuvata täydellä aukolla ilman ND8 

suodinta (valotusaika tällöin max. 1/8000)

26. PolarisaaBosuoBmet / Polarizing Plters (h�ps://vimeo.com/47667628) (h�ps://vimeo.com/11363773)

CPL-suodin eli pyöröpolarisaaBo on kuvaajan paras ystävä kun kuvataan ulkona aurinkoisella 

kelillä. CPL:n läpi värin toistuvat voimakkaampina. Mm. taivas on sinisempi ja kaikki vihreä 

mihin aurinko paistaa on syvemmän vihreää. Kuva on värikkäämpi ja raikkaampi. CPL myös 
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poistaa heijastukset vedestä ja esim. lasista. Kaikki nämä edut saadaan myös 

videokamerakäytössä.

27. PuolivärisuoBmet / gradient Plters 

28. Histogrammi / Histogram

29. Croppikerroin:

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=full+frame&source=images&cd=&cad=rja&docid=iVfsv7P8i2hcfM&tbnid=uR4javyS7KCLRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdigital-photography-school.com%2Ffull-frame-sensor-vs-crop-sensor-which-is-right-for-you&ei=A3xkUaOnEIbysgbA1IDQCg&bvm=bv.44990110,d.Yms&psig=AFQjCNGTFoszoazKz-0vCJKD4zDeV_5TAg&ust=1365626240164102
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30. DOF (Depth of Peld) / Syväterävyys

http://www.dvinfo.net/forum/attachments/still-crazy/2291d1172799330-nikons-almost-full-frame-camera-test02.jpg
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=video+camera+frame+vs.+dslr&source=images&cd=&docid=3vj3e2OVYawquM&tbnid=7ce1VnXnS05nOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbroadcastengineering.com%2Fhdtv%2F4k2k-part-2&ei=h31kUai7KobVswaGioGoCg&bvm=bv.44990110,d.Yms&psig=AFQjCNF1JxvJ4Ott7cbp6pNzv0fKfZUvhA&ust=1365626622297617
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31. Boke(h)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Josefina_with_Bokeh.jpg
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32. DistorBon (in lences) / vääristymät  (linsseissä)

33. Panorointi, tilttaus ja zoomaus videokuvauksessa / panning, tilting and 

zooming in videography

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx9MC7sInNAhXDApoKHT30CkYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fphoto.stackexchange.com%2Fquestions%2F21131%2Fare-mirror-lenses-good-for-wildlife-photography-in-daylight&bvm=bv.123325700,d.bGs&psig=AFQjCNFMnhM-aPIQwAP52rzNLuk7cutltg&ust=1464958111424167
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