
Hyvä kuva 

Hannu Räisänen 

Kevät 2017 

Osa 1 

Arvo&Lahja 
Aktiivinen arki ikäihmisille ja nuorille 



Luentojen sisältö 

Osa 1 

• Kuvaajan oikeudet ja velvollisuudet 

• Hyvän kuvan ominaisuudet 

• Valokuvauksen perusteet ja pikkuniksit 
onnistuneen kuvan ottamiseksi 

Osa 2 

• Kuvien käsittely 

• Kuvien arviointia 



Tavoite 

Dokumentoida hanketta 

 - asiallisesti 

 - parhaalla mahdollisella tavalla 

 (Luoda käytäntö kuvien sujuvaan 
 tallennukseen) 

 

Saada aikaan kirjallinen/sähköinen dokumentti 

 

Antaa hyviä eväitä kuvaajien tulevaisuuteen!! 



Kuvaajan oikeudet ja velvollisuudet 

§ 
Tekijänoikeus ja 

Lait (julkisrauha, rikoslaki…) 



Tekijänoikeus koskee meitä 

kaikkia!  

 

• Tekijänoikeus on tekijän lakisääteinen oikeus 
kirjalliseen tai taiteelliseen teokseensa. 

• Valokuvaan syntyy tekijänoikeus samalla 
hetkellä kun kuva otetaan. 

• Tekijänoikeus on henkilökohtainen ja oikeudet 
voidaan luovuttaa toiselle osapuolelle joko 
kokonaan tai osaksi. 







MUISTA! 
 

VOIT KUVATA OMAAN KÄYTTÖÖN,  

MUTTA 

ÄLÄ KÄYTÄ KUVAA SEN KOHDETTA 

LOUKKAAVASTI! 



Älä levitä hankkeen 

 kuvia verkkoon! 
mm. Pilvipalveluiden turvallisuus = ? 



Laki 

Moraali 

Hyvät tavat 

Sovi aina kuvauksesta kuvattavan 

kanssa! 



Kysymyksiä? 



200 000 000 000 

     



200 000 000 000 
Näin monta kuvaa otetaan vuodessa! 

Niistä 80 % älypuhelimella! 

30 % kuvaajista haluaisi oppia 
ottamaan parempia kuvia  



Hyvän kuvan ominaisuudet 

• Minkälainen on hyvä valokuva.. videoklippi… 
…elokuva? 

• Miten se ”toimii”, mistä elämys syntyy? 

    ? 



Hyvä (elo)kuva = hyvä tarina.   



Hyvä (elo)kuva = hyvä tarina.   



Tutut hahmot, selvä tarinan kaari, huumoria, lopussa yllätys ja odotus jatkosta! 

Hyvä (elo)kuva = hyvä tarina kolmen kuvan stripillä.   



Tutut hahmot, selvä tarinan kaari, huumoria, lopussa yllätys ja odotus jatkosta! 

 

Niin, kuka jäi jäljelle? 

Viisas, Jörö, Lystikäs, Unelias, Ujo, Nuhanenä  vai Vilkas? 



5 ajatusta valokuvauksesta 

Mitä kuuluisat kuvaajat ovat 
sanoneet… 



Ansel Adams 











Hyviä kuvia… 

• Haluatpa sitten vaikuttaa kuvallasi järkeen tai 
tunteisiin, sinun pitää tietää miten kuva tulee 
ottaa. 

 

• Ja jotta osaisit ottaa juuri haluamasi kuvan, 
sinun tulee tuntea valokuvauksen periaate ja 
kamerasi käyttö! 



Tutustumisen 
tärkein väline = käyttöohje  

Jos et tunne kameraasi, 

et osaa sitä myöskään 

käyttää! 



Kamera, mikä se on? 

• Heijastukset tallentuvat… 



Kameran perusrakenne 

Peilikamera Peilitön kamera 



200 – 500 mm 

Polttoväli 

~ 35 - 50 mm 

~ 10 – 35 mm 

< 10 mm 



Objektiivi 
KALANSILMÄ 4.5 mm 



Objektiivi 
LAAJAKULMA 



Objektiivi 
NORMAALI 



Objektiivi 
TELE 



Salamalaitteet ja 

heijastimet 

• Lisäsalamalla ja heijastimilla saadaan valoa 
sinne, mihin kameran oma salama ei yllä! 

• Myös vallitsevassa valossa iso apu! 



Kuvaa aina mahdollisimman 

valmista.. 

eli suunnittele, mitä haluat kuvata! 

Muistathan Ansel Adamsin neuvon:  

”Et ota kuvaa, vaan sinä teet sen.” 

 



Sommittelu 



Kultainen leikkaus 

Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 jne. 1,618 
”fii” 

Vitruviuksen mies 



Kultainen leikkaus 



Kultainen leikkaus 





Kultainen leikkaus 
• Kultaisen leikkauksen vaikutus 

Vai… 



Kultainen leikkaus 
• Kultaisen leikkauksen vaikutus 



Kultainen leikkaus 
• Kultaisen leikkauksen vaikutus 



Harjoittele! 

Ota kuva niin, että varsinainen kohde 
ei ole kuvan keskellä! 

Ts. tarkenna ensin kohteeseen, sitten 
siirrä kameraa ja ota kuva. 



Sarjakuva = kuvasarja 



Sarjakuvien ottaminen 



Harjoittele! 

Laita pallo pomppimaan lattialle ja yritä 
ottaa yksittäinen kuva, jossa pallo osuu 

lattiaan. 

Yritä samaa niin, että kamera on 
sarjakuvausasennossa. 



Valkotasapaino 



Valkotasapaino 



Valkotasapaino 



Aallonpituudet eri valoissa 



Kamera erehtyy valkoisen sävystä… 



Kamera erehtyy valkoisen sävystä… 



Kamera erehtyy valkoisen sävystä… 



Tärkeää teoriaa! 



Asetukset 



Kameran kello kohdalleen! 

Tärkeää kuvien jäljittämisen kannalta. 



Merkkiäänet pois! 



Aukko, suljinaika ja 

herkkyys 

• Kolme tärkeintä kuvan onnistumiseen 
vaikuttavaa tekijää! 

Aukko Suljinaika Herkkyys 



Aukko, suljinaika ja 

herkkyys 

Aukko 

Suljinaika 

Kennon 

herkkyys 

”Hyvä 

valokuva” 


