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Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona yritykselle nimeltä Autolle.com (Takuulle-
com Oy). Autolle.com on vuoden 2014 alkupuolella perustettu vaihtoautokauppa, jolla on 
neljä toimipistettä, sekä 11 myyntipistettä Suomessa. Yrityksen toimitusjohtaja Niklas Nu-
kari päätti perustaa Autolle.com, kun hän työskenteli toisessa yrityksessä myyntiedusta-
jana, jossa hän työnsä puolesta joutui matkustamaan paljon sekä vaihtamaan autoa sään-
nöllisin väliajoin. Autojen jatkuva vaihtaminen oli kallista ja Nukari päätti keksiä ratkaisun 
asiaan ja Autolle.com syntyi pohdinnan tuloksena.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Autolle.com myyntikuvia laadukkaammiksi. 
Nykypäivän autokauppa käydään suuriltaosin netissä, tämän takia nähtiin Autolle.com hyö-
dylliseksi yhtenäistää ja parantaa heidän myyntikuviensa tasoa, sekä luoda yhtenäiset ku-
vausohjeet kaikille yrityksen toimipisteille. Kehitysprojekti tehtiin työharjoittelun yhteydessä. 
Kehityksen pääpainona oli Espoon toimipiste ja sen kuvauspaikan kehittäminen toimivam-
maksi.  
 
Kehitysprojekti aloitettiin lokakuussa 2018 ja sitä jatkettiin helmikuun 2019 loppuun saakka. 
Kehitysprojektin toteuttamista varten annettiin vapaat kädet luoda toimiva valokuvausoh-
jeistus oman ammattitaidon pohjalta. Ohjeistus tehtiin yrityksen kaikkien toimispiteiden 
työntekijöille, jotka kuvaavat myyntiin tulevia ajoneuvoja. Tehtävänä tuli luoda yksinkertai-
nen valokuvausohje yrityksen kaikille toimipisteille, ja jota yrityksen myyntikuvaajat noudat-
taisivat jatkossa. Ohjeistuksen luomisen yhteyteen kuului myös yrityksen työntekijöiden pe-
rehdyttäminen uuteen valokuvausohjeistukseen, sekä kalustoon. 
 
Kehitysprojektin lopputulokseksi tuli valokuvaustyyli, jota yritys nykyään noudattaa kaikissa 
myyntikuvissaan. Kehitysprojektin ansiosta yrityksen sisällä saatiin koulutettua useampi 
henkilö siten, että he osaavat jatkossa kouluttaa tulevia työntekijöitä käyttämään valoku-
vauslaitteita oikein, sekä kuvaamaan yrityksen ohjeistamalla tavalla. 
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1 Johdanto  

Suomessa vaihtoautokaupan digitalisointi kehittyy jatkuvasti kovaa vauhtia.  Erikokoiset 

vaihtoautokaupat ovat aktivoituneet radiomainonnassa, televisiossa sekä internetissä. Jo-

kainen on kuullut, jonkun autokauppaketjun mainoksen radiossa tai törmännyt kyseiseen 

selaillessaan sosiaalista mediaa. Nykypäivän vaihtoautokaupat pyrkivät erottautumaan kil-

pailijoistaan pääasiassa, siten kuka tarjoaa laadukkainta sisältöä ja palvelua asiakkailleen. 

Vaihtoautokaupat myös erottuvat kilpailijoistaan yksilöidyillä kuvillaan. Yksilöidyt kuvat 

ovat tärkeitä, kun toimitaan yhteisillä myyntialustoilla, kuten esimerkiksi nettiautossa. Tä-

män takia laadukkaiden, sekä massasta erottuvien myyntikuvien tarpeellisuus on noussut 

suurempaan rooliin. 

 

Nykyteknologian ansiosta jokainen pystyy ottamaan hyvälaatuisen valokuvan omalla äly-

puhelimellaan. Internetin autokaupoissa, kuten esimerkiksi nettiautossa yksityishenkilö voi 

myydä oman autonsa itseotetuilla kuvillaan, sekä omilla myyntiteksteillään. Vaihtoauto-

kauppaketjujen täytyy erottua toisistaan, kun toimitaan samalla myyntisivustolla. Eri vaih-

toautokaupat valmistavat omia kuvauspaikkoja omilla logoilla varustetuilla seinillä, sekä 

yleensä luovat mallin, jota noudattavat kuvatessaan myyntiin tulevia ajonauvoja. Laaduk-

kaat valokuvat luovat uskottavuutta yritykselle ja ovat yleensä ensimmäinen asia mihin 

mahdollinen asiakas kiinnittää huomiota. Autoista otettujen valokuvien tulee olla tasalaa-

tuisia ja hyvin tuotettuja. Asiakkaalla voi syntyä epävarmuus yrityksen uskottavuudesta 

sekä yleisestä toiminnasta, jos yrityksen sivuilla on myyntikuvia, jotka kaikki poikkeavat 

toisistaan laadullisesti ja ovat epämääräisen näköisiä. Tämän takia useampi autokauppa 

kiinnittää nykypäivänä huomiota omiin myyntikuviinsa ja pyrkii erottuman joukosta uskotta-

vana kilpailijana. Hyvin rakennettu nettisivu laadukkailla myyntikuvilla on ehdoton asia ny-

kypäivän vaihtoautomarkkinoilla.  

 

Autolle.com on nuori vaihtoautokaupan yritys, joka kehittyy kovaa vauhtia. Yrityksen pää-

ideana on tehdä myynti kokonaan verkossa. Päästyäni yritykselle työharjoitteluun, yrityk-

sen puolelta lähestyttiin mahdollisuudella kehittää heidän myyntikuvaamistaan parempaan 

suuntaan. Autolle.com on ollut noin neljän vuoden ajan mukana kilpailussa ja on saanut 

tunnustusta toiminnastaan. Yrityksen toimintaa halutaan viedä ammattimaisempaan suun-

taan ja yhtenä suurena osa-alueena yrityksen ammattimaisuuden näkyvyytenä on yrityk-

sen myyntikuvat. Autolle.com näki tarpeelliseksi kehittää myyntikuvia enemmän vakavasti 

otettavan ammattimaisen autoliikkeen suuntaan.  
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1.1  Työlle asetettu tavoite 

Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Autolle.com- nimiselle yritykselle, joka on eri-

koistunut myymään käytettyjä autoja nettikaupan kautta. Tämän opinnäytetyön tavoitteena 

oli kehittää Autolle.com myyntikuvia. 

 

Sain työharjoittelupaikan kyseisestä yrityksestä lokakuussa 2018. Työharjoittelupaikkani 

pääasiallisena työtehtävänäni oli kehittää yrityksen myyntikuvia paremmiksi. Tähän kehi-

tysprojektiin kuului myös osaksi luoda kunnollinen kuvausohje yrityksen toimipisteille, 

sekä kouluttaa yrityksen työntekijät, siten että he osaavat jatkossa kuvata myyntiin tulevat 

autot, sekä käyttää järjestelmäkameraa. Työntekijät, jotka kuvaavat autot Autolle.com kut-

sutaan työnimikkeellä toimitusedustaja. 

 

Toimitusedustajien koulutustavoitteina oli, että he osaavat jatkossa kuvata ajoneuvot halli-

tuissa kuvausolosuhteissa, mutta he myös osaavat tarvittaessa säätää kameran asetukset 

siten, että he osaavat muuttaa niitä tilanteeseen sopivaksi. Valokuvauksenalkeet opete-

taan toimitusedustajille, jotta kameran käyttö on luonnollisempaa. Koulutukseen kuului 

myös jatkojalostaa työntekijöiden taitoja autojen myyntikuvaamisessa. Koulutuksen pää-

painoalue oli Espoon toimipisteen toimitusedustajat. Samaan aikaan valokuvausohjeistuk-

sen rinnalla yritykselle hankittiin uudet järjestelmäkamerat. 

 

Opinnäytetyön lopputuloksen tavoite on, että yritykselle on luotu toimiva valokuvausohjeis-

tus, joka on saatavilla kaikilla toimipisteillä. Ohjeistus toimii tukena, jos kuvaajan täytyy vir-

kistää muistia. Ohjeistuksen tulee olla selkeä ja helppo ymmärtää. Yrityksen myyntikuvien 

taso olisi parantunut huomattavasti edellisistä. Yrityksen toimitusedustajat on koulutettu 

siten, että he osaisivat käyttää heille hankittuja järjestelmäkameroita, sekä he ymmärtäisi-

vät valokuvauksen teoriaa. Kaikki toimitusedustajat tulisivat olemaan kyvykkäitä itsenäi-

sesti tuottamaan tasalaatuisia kuvia, jotka näyttävät ammattimaisilta sekä yhtenäisiltä yri-

tyksen valokuvausohjeistuksen mukaan.  
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1.2 Työn rakenne  

Tämä opinnäytetyö koostuu kuudesta pääkappaleesta sekä kolmesta loppukappaleesta, 

jotka käsittelevät opinnäytetyön edistymistä ja toteutusta. Ensimmäinen kappale toimii joh-

dantona työhön. Siinä käydään läpi työn tavoite ja esitellään aihealue.  

 

Toisessa kappaleessa perehdytään Autolle.com yrityksenä sekä siihen minkälaista palve-

lua Autolle.com tarjoaa. Kappaleessa käydään läpi sitä, kuinka nykypäivän automarkkinat 

ovat muuttuneet ja miten yritys hyödyntää niitä omassa liiketoiminnassaan. 

 

Kappaleessa kolme perehdytään opinnäytetyön teoriaan, joka koostuu pitkälti valokuvauk-

sen teoriasta, koska opinnäytetyön tavoite on kehittää Autolle.com myyntikuvia. Kappa-

leen teoria koostuu kameralle asetetuista vaatimuksista, valotuksen teoriasta, valkotasa-

painon teoriasta, värisävyjen teoriasta, valoherkkyyden teoriasta, suljinajan teoriasta, sy-

väterävyydestä, sommittelun teoriasta ja rajaamisesta. Kappaleen teoriat tukevat toinen 

toisiaan, kuinka luodaan kuva, joka miellyttää katsojan silmää, sekä miten saadaan tuotet-

tua tasalaatuisia valokuvia. 

 

Neljännessä kappaleessa käydään esimerkkikuvin läpi minkälainen, on onnistunut myynti-

kuva ja minkälainen on epäonnistunut myyntikuva. Kuvissa käydään läpi lyhyesti mikä 

niissä on onnistunut ja vastavuoroisesti mennyt väärin, sekä minkälaisia haasteita kuvaa-

misessa on ollut. Kappaleessa käytetään mallina aitoja myyntikuvia. 

 

Kappaleessa viisi kerrotaan yrityksen toimitusedustajien koulutustapahtumasta.  Kappa-

leessa käydään läpi, kuinka, uusi valokuvausohje käynnistettiin yrityksen sisällä ja kuinka 

se koulutettiin eri toimipisteiden työntekijöille. Kappaleessa myös sivutaan sitä, miten kou-

lutusta jatketaan tulevaisuudessa.  

 

Kappaleessa kuusi perehdytään siihen mitä kehitysprojektilla saatiin aikaan. Kappaleessa 

vertaillaan tilannetta ennen valokuvausohjeistuksen olemassaoloa ja tilannetta, kun oh-

jeistus on otettu käyttöön. Tarkastellaan mitä on saatu aikaan ja missä on parannettu. 

 

Kolmessa viimeisessä kappaleessa eli kappaleissa 7-9 käydään läpi, minkälaista pa-

lautetta sain teettämästäni ohjeistuksesta, sekä miten koko opinnäytetyö aikataulutettiin ja 

miten se käytännössä toteutui. Viimeisessä kappaleessa pohditaan kehitysehdotuksia 



 

 

4 

 

 

sekä jatkotoimintaohjeita yritykselle. Samalla myös arvioidaan omaa opinnäytetyöproses-

sia, sekä omaa oppimista opinnäytetyön aikana. 

 

 

1.3 Projektin kuvaus  

Tämä kehitysprojekti sai alkunsa kun Autolle.com Espoon toimipiste tarvitsi kuvaajaa. Otin 

yhteyttä kyseiseen yritykseen määräaikaisen työsuhteen johdosta. Määräaikainen työ-

suhde alkoi syyskuun lopussa 2018 ja jatkui viiden kuukauden ajan helmikuun 2019 lop-

puun. Työsuhteen alussa yrityksen puolelta kysyttiin kiinnostaisiko minua luoda yritykselle 

yhtenäiset kuvausohjeet ja samalla kouluttaa eri toimipisteiden työntekijöitä siten, että 

kaikki osaisivat jatkossa kuvata myyntiin tulevat autot. Kehitysprojektin toimesta päätin 

myös, kysyä pystyisinkö suorittamaan aiheesta opinnäytetyöni. Tästä käynnistyi myyntiku-

vien kehitysprojekti. 

 

Ensimmäisinä viikkoina luotiin ohjeet minkälainen valokuvausohjeistuksen tulisi olla. Myös 

minkälaiset varusteet yritykselle tulisi hankkia ja miten yrityksen henkilökunta tulisi koulut-

taa, olisi osa valokuvausohjeistuksen toteutusta. Ohjeistuksena oli laatia yksinkertaiset 

ohjeet, joita jokainen työntekijä osaa lukea. Piti luoda myös suunnitelma, kuinka olin aja-

tellut kouluttavani yrityksen toimitusedustajat. Yhtenä vaatimuksena oli kaluston eli kame-

roiden tulee olla hyvät ja kohtuuhintaiset. Kameroiden tulee kestää käyttöä, kuten vettä ja 

pölyä. Kameran tulee olla helppokäyttöinen ja helposti kuljetettavissa, eli kompakti. 

 

Valokuvausohjeistuksen toteuttamisen alussa valittiin kamera, sekä siihen sopiva objek-

tiivi. Kun kamera ja objektiivi oltiin valittu, pystyttiin aloittamaan valokuvausohjeistuksen 

luominen.  

 

Valokuvausohjeistusta ei ollut alun perin olemassa yrityksen sisällä. Internetistä ei myös-

kään yleisesti ei löydy ohjeita oikeaoppiseen auton myyntikuvaamiseen.  Tämän takia oh-

jeistusta ryhdyttiin tekemään omien kokemuksien pohjalta. Kysymykset kuvauksessa oli-

vat: mitä otetaan huomioon, kun kuvataan autoa? Mitä asetuksia kamerassa tulisi käyt-

tää? Mistä kuvakulmista kuvat otetaan? Kuinka monta valokuvaa otetaan? Ohjeistuksessa 

jokainen yksittäinen kysymys käytiin läpi yksinkertaistetulla tavalla ja purettiin selitettäviin 

osiin.  
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Ohjeistuksen lähtökohtana oli sen pitäminen mahdollisimman yksinkertaisena ja jättä-

mään vaikeat termistöt pois. Teema oli ohjeistuksen tekeminen rautalangasta vääntäen 

”kun teet näin- näin kuva muuttuu” -tyylisesti.  

 

2 Autolle.com yrityksenä 

Autolle.com on Niklas Nukarin vuonna 2014 perustama vaihtoautokauppa. Nukari sai 

idean yrityksen perustamiseen, kun hän toimi myyntiedustajana toisessa yrityksessä. Työ-

tehtävänsä takia hän joutui matkustamaan paljon ja vaihtamaan autoa säännöllisin vä-

liajoin. Tämä oli kallista ja Nukari halusi keksiä ratkaisun ongelmaan. (Autolle.com 2018.) 

 

Ongelman ratkaisuksi syntyi Autolle.com ja sen ensimmäinen palvelu nimeltä Auto Ra-

haksi- palvelu. Palvelun ideana on, että jokainen henkilö voi toimittaa autonsa veloituk-

setta, vaivatta ja nopeasti myyntiin Autolle.com:lle. Asiakkaalle annetaan autostaan mark-

kinahinta, jonka jälkeen ajoneuvo laitetaan myyntiin. Ajoneuvon ostaja puolestaan saa 

ammattilaisen tarkastaman ajoneuvon tarkastettuna ja kotiin kuljetettuna. (Autolle.com 

2018.) 

 

Nykypäivänä Autolle.com on yksi johtavista autokaupan digitalisoijista Suomi- ja Eu-

rooppa-tasolla. Autolle.com:n nopeus ja innovatiivisuus on huomioitu yritysmaailmassa. 

Autolle.com kehitys on palkittu muun muassa vuoden 2016 oululainen startup-palkinto, 

sekä 2017 Nuori Yrittäjä-palkinnolla. (Autolle.com 2018.) 

 

Autolle.com toimii yrityksenä nopeasti ja ketterästi, yrittäen samalla tehdä innovatiivisia 

ratkaisuja autokauppojen maailmassa. Tavoitteena on toimia poikkeavan kevytrakentei-

sesti. Ohjeistuksena on rakentaa elinikäisiä asiakassuhteita ja luoda hyviä asiakaskoke-

muksia. Yrityksen pääperiaatteena on, että koko yrityksen henkilöstö tähtää parhaaseen 

mahdolliseen asiakaskokemukseen aina auton myynti- ja ostotapahtumassa. (Autolle.com 

2018.) 

 

Autolle.com tarjoaa nykypäivän autokaupan palvelut. Ostettu ajoneuvo toimitetaan kotiin, 

sille tehdään ammattilaisen kuntotarkastus, sekä ajoneuvoon saa rahoituksen. Au-

tolle.com tarjoaa muista vaihtoautokaupoista poiketen palvelua nimeltä Auto Rahaksi. Pal-

velulla Autolle.com mahdollistaa asiakkaalle jättää autonsa yrityksen nimiin myyntiin. Pal-

velussa asiakkaan kanssa käydään ajoneuvon tiedot alustavasti läpi ja sovitaan auton 
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hinta. Tämän jälkeen asiakas toimittaa ajoneuvonsa yrityksen suorittamaan kuntotarkas-

tukseen, jossa auto käydään tarkemmin läpi ja laitetaan myyntiin. Ajoneuvo myydään kes-

kimäärin 10-päivän kuluessa. Autolle.com on myös Suomen ainoa autokauppa, joka kat-

sastuttaa veloituksetta jokaisen auton minkä se myy. (Autolle.com 2018.) 

 

 

3 Autojen myyntikuvaus 

Kuvaaminen on luova prosessi kuvan lopputuloksen ja teknisen osa-alueen kannalta. Toi-

mitusedustajan ja toimipisteellä toimivan kuvaajan tulee hallita kalustonsa tekniset ominai-

suudet ja käyttää niitä oikein vallitsevissa, että vaihtelevissa kuvausolosuhteissa. Pääta-

voitteena on, että kaikki myynti-ilmoitusten kuvat ovat tasoltaan samalla linjalla ja samalla 

tekniikalla tehtyjä. Tämä tarkoittaa, että kuvaaja pystyy tuottamaan laadukkaita, tekniseltä 

sisällöltään tietoiseen valintaan perustuvia lopputuotteita. Kuvaaja kykenee toistamaan 

uudelleen ja yhä uudelleen samansisältöisen lopputuotteen, vaikka olosuhteet ja kuvat-

tava kohde hieman vaihtelisivatkin. Tekninen osaaminen ja ammattitaito syntyy asennoitu-

misesta työntekoon ja toistojen jatkuvasta tekemisestä. Myös kyky muistaa aiempien ko-

kemusten pohjalta erilaisten tilanteiden vaikutukset kuvauskokonaisuuteen on tärkeä omi-

naisuus, josta kuvaaja oppii. Tärkeimpänä oppina kuvaustilanteissa on syy- seuraus- suh-

teiden hahmottaminen ja käsittely: Jos teen näin, niin se vaikuttaa kuvaan tällä tavalla. 

(Asikainen. Raininen. 2005. Mainosvalokuvauksen ABC.) 

 

Autojen valokuvaaminen on kuvaamisen teoriassa helppo prosessi. Kuvattavana on suuri, 

paikallaan oleva, symmetrinen ja tunteita herättävä objekti. Kuvausprosessissa voi kuiten-

kin epäonnistua teettämällä epätasaista työtä, jossa ei ole säännöllisyyttä tai yhdenmukai-

suutta. Myös epänormaalit suhteet jo olemassa olevaan aiheuttaa katsojassa kummas-

tusta. Tällä tarkoitetaan liian ison ajoneuvon liian läheltä otettuja kuvia, jolloin syntyy pyö-

ristymistä eli epäsymmetrisyyttä kuvattavaan. Tätä efektiä kutsutaan ”fish eye”-efektiksi.  

 Autot ovat objekteina lähes aina täysin symmetrisiä ja niistä pystyy tekemään symmetri-

siä ”peilikuvia”. Jotta kuvaaja pystyy varmistamaan tasaisen laadun autojen kuvaami-

sessa, tulee hänen ymmärtää kameran asetuksien suhde toisiinsa, ja miten niiden säätä-

minen vaikuttaa lopputulokseen. Kuvien tulee näyttää siltä, että ne on ottanut henkilö, joka 

tietää mitä tekee. Kuvien tulee olla silmiä miellyttäviä, sekä yleisimpiä virheitä tulee vält-

tää. Yleisimmät virheet kuvatessa ovat huono sommittelu, väärä valkotasapaino, liian kir-

kas tai tumma kuva, liian läheltä otettu- tai epäterävä kuva. (Asikainen. Raininen. 2005. 

Mainosvalokuvauksen ABC.) 
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Tämän takia yritykselle luotiin säännöt, joita noudatetaan kuvatessa. Ajoneuvoista otetaan 

x- määrän kuvia, mutta tietyt kuvat tulee aina ottaa ajoneuvosta riippumatta. Tällä tarkoi-

tettaan, että kuvien tulee olla tietyistä kulmista. Näin taataan yrityksen sisällä se, että laatu 

ja tyyli pysyy mahdollisimman tasaisena. Autojen laadukkaalla kuvaamisella myös pyri-

tään siihen, että yrityksen toiminta näyttää ammattimaiselta, mikä luo uskottavuutta kulut-

tajiin. 

 

3.1 Kameran vaatimukset 

Nykypäivänä kamerat ovat pitkälle kehittyneitä. Tavalliselle kuluttajalle usein riittää älypu-

helimen tarjoama kamera. Näillä voidaan päästä yllättävän hyviin lopputuloksiin hyvissä 

kuvausolosuhteissa. 

 

Autolle.com toimitusedustajille hankitut järjestelmäkamerat haluttiin olevan kyvykkäämpiä 

eri tilanteisiin, sekä niiden tulee kestää jatkuvaa käyttöä. Projektin alussa annettiin ohjeet 

minkälainen kameran tulisi olla. Tulevan kameran pitää olla kykenevä laadukkaisiin kuviin 

vaihtelevissa kuvausolosuhteissa. Kameran pitää kestää käyttöä ja olla sade/roiske- ja pö-

lytiivis. Kameran tulee olla kohtuu hintainen. 

 

Kameran yksi vaatimuksista oli, että kameran pitää olla kompakti eli pieni. Tämä vaatimus 

rajoitti kameraluokaksi mikrojärjestelmäkamerat. Mikrojärjestelmäkamerat ovat tekniikal-

taan samoja kuin niiden isoveljet peililliset järjestelmäkamerat, mutta niistä on poistettu 

mekaanisesti liikkuva peili, minkä takia niistä on saatu kompaktimman kokoisia. Vertailuun 

otettiin neljä eri kameraa kolmelta eri valmistajalta. ominaisuuksia ja hintoja vertailemalla 

päädyttiin lopputulokseen, jossa yritykseen hankittaisiin Panasonic Lumix dmc-G80.  
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Kuva 1. Panasonic Lumix DMC-G80 12-60mm F3.5-5-6 objektiivilla (Panasonic Finland). 

 

G80 on kategoriassaan kyvykkäin alle 1000 euron mikrojärjestelmäkamera, johon on 

mahdollista vaihtaa objektiivi ja se on pöly ja sadesuojattu, siinä on sisäinen 5-akselinen 

kuvanvakain, hyvä kamerasensori ja se käyttää muistikorttina SDHC-korttia, joka on ylei-

nen muistikortti ja se sopii lähes kaikkiin kannettaviin tietokoneisiin. Se on pienikokoinen 

ja sitä on kohtuullisen helppo käyttää. Hyvän kuvanvakaajan ansiosta kameralla pystyy 

ottamaan käsivaralta kuvia huonossa valossa. Kameran mukana tuleva objektiivi on va-

rustettu 12-60mm polttovälillä ja hyvällä F3.5- aukolla. Objektiivin hyvän yleismaallisen ku-

vausalueen ansiosta objektiivi sopii auton ulkokuvien ja sisäkuvien ottamiseen. 60mm 

polttoväli on myös sopiva yksityiskohtien tallentamiselle, kuten esimerkiksi auton varuste-

merkin yksityiskohtaiseen kuvaamiseen. (Rajalacamera. Lumix Dmc-G80.) 
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3.2 Valotus ja valkotasapaino  

 

 

Kuva 2. Valoituskolmio-malli (Muokattu Vogel 2017.) 

 

Valo ja valotus ovat yksi suurimmista kuvan sisältöön vaikuttavista tekijöistä. Ilman valoa 

ei voi olla kunnollista valokuvaa. Valon teknisten ominaisuuksien tunteminen ja valon oi-

kea käyttäminen on ensiarvoisen tärkeää kuvaajalle. Kuvaajan tulee hyödyntää sekä kont-

rolloida valon määrää, suuntaa, valotasapainoa ja valonlaatua, jos mahdollista. (Asikainen 

& Raininen 2005, 19, 46.) 

 

Valon käyttö kohdistuu kuvan pääaiheeseen, joka tässä tapauksessa on auto. Tilan valai-

suutteen pystytään tietyissä tilanteissa vaikuttamaan. Näin ei kuitenkaan kaikissa tapauk-

sissa ole. Toimitusedustajat saattavat joutua kuvaamaan hankalissa olosuhteissa kuten 

hämärissä parkkihalleissa tai avonaisella parkkipaikalla. Toimipisteillä kuvaa pyritään ra-

kentamaan valon laaduilla. Valo voi olla pehmeä tai kova, puhdas tai värjätty, heijastettu 

tai suora valo. (Asikainen, Raininen 2005. 46.) 

 

Koulutuksen yhtenä päätavoitteena pyrittiin valokuvien ottamisessa, että yrityksessä pääs-

tään pois kellertävistä tai sinertävistä kuvista ja lopputuotoksena olisi puhtaan valkoiset 

kuvat oikeilla värillä. Tätä kutsutaan ”huippuvaloksi” tai ”highkey”- kuvaamiseksi. ”highkey” 

on valokuvaustapa, jossa kuvattava kohde ja kuva-ala muodostuu vaaleista kohteista (val-

koinen seinä tai tausta), sekä kuvan halutaan toistuvan kirkkaana ja puhtaana, eli kuvat-

tava auto erottuu selkeästi, puhtaana ja oikean värisenä. (Asikainen & Raininen 2005, 67.) 
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Autolle.com käyttämissä tiloissa yleisin valonlähde on katossa olevat loisteputkilamput. 

Loisteputkilamppujen kelvinarvo (K) on välillä 2700-6500K. Suuri skaala johtuu siitä, että 

loisteputket voivat olla eripituisia ja eritehoisia. Koska valokuvista halutaan puhtaan valkoi-

sia täytyy kameran sisäisiä valkotasapainoasetuksia säätää manuaalisesti. (Siersbӕk 

2014, 80–81.) 

 

Autolle.com toteuttaa autojen myyntikuvaamistaan kahdella eri tavalla. Autoja voidaan ku-

vata toimipisteillä, jonne on erikseen rakennettu kuvauspisteet tai tilanteen vaatiessa tai-

vasalla. Kuvauspisteet eivät kuitenkaan ole ammattimaisia studiota vaan käyttötarkoituk-

seen sopivia kuvausalueita hieman parannellulla valaistuksella sekä sisustuksella. 

 

 

Kuva 3. Värilämpötilat Kelvin-asteikolla (Digikuvaopas aloittelijoille s a.) 

 

Sisustuksella tarkoitetaan yrityksen logoja seinillä. Toimitusedustajat saattavat kuvata asi-

akkaan ajoneuvoja eri kohteessa ympäri Suomea. Tällöin ajoneuvon kuvauspaikaksi voi 

valikoitua mikä tahansa paikka. Yleensä ulkoiset kuvauspaikat ovat esimerkiksi, jokin suu-

rempi tila kuten parkki- tai katsastushalli. Parkki- ja katsastushalleissa valaistus on usein 

ongelma, jos kuvaaja ei hallitse hyvin laitteistoa. Myyntiedustajilla on käytettävänään 

kolme erillistä LED-valoa, joita he voivat tarpeen mukaan sijoitella eri kohtiin lisäämään 

valon määrää. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, että tilan muu valaistus lähettää eri-

laista aallonpituutta. Tämä aiheuttaa kuvassa sen, että syntyy erilaisia kylmän ja lämpi-

män sävyjä, joita ei haluta myyntikuvaan.  

 

Valkotasapaino tarkoittaa sitä miten valkoisena kuvan valkoiset alueet näkyvät. Yksinker-

taisemmin selitettynä, onko kuva ”kylmän” eli sinisen sävyinen vai ”lämpimän” eli keltai-

sen/oranssin sävyinen. (Siersbӕk 2014, 80–81; Digikuvaopas aloittelijoille s a, 12.) 
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3.3 Esimerkkikuvat  

Seuraavissa kuvissa havainnollistetaan väärän valkotasapainon valinta ja kuinka se näkyy 

värilämpötilan muutoksena. Kuvien terävyys, kirkkaus ja rajaus on oikein.  

 

 

Kuva 4. Esimerkki kuva VW Amarok (omakuva.) 

- Kuvaan on valittu väärä valkotasapaino ja kuvasta näkee, että siinä on liian kylmä 

sävy. Kelvinarvo (K) noin K3000. (Siersbӕk 2014, 80–81.) 

 

 

Kuva 5. Esimerkki kuva VW Amarok (omakuva.) 

- Kuvaan on valittu väärä valkotasapaino ja kuvassa on liian lämpimiä sävyjä. Kel-

vinarvo noin K5700. (Siersbӕk 2014, 80–81.) 

 

 

Kuva 6. Esimerkki kuva VW Amarok (omakuva.) 

- Kuvaan on valittu oikea valkotasapaino ja kuvassa esiintyy oikeat värit lähes puh-

taina. Kuvassa kuitenkin esiintyy pientä sinisen hehkua koska tilassa on suuret lii-

lan väriset mainokset seinillä ja ympäristö on muuten vaalea. (Siersbӕk 2014, 80–

81.) 
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3.4 Valoherkkyys ja syväterävyys   

 

 

Kuva 2. Valoituskolmio-malli (Muokattu Vogel 2017.) 

 

Valoherkkyys ilmoitetaan digikuvauksessa termillä ”ISO”. Tämä tarkoittaa kameran ken-

non kykyä reagoida valoon. Ennen vanhaan filmikuvauksessa terminä oli ASA ja tämän 

jälkeen filmirullan kyljessä saattoi olla luku 100, 200 tai 400. Mitä pienempi luku, sitä vä-

hemmän herkkä filmi oli valolle. Nykypäivän digikuvauksessa on samat lainalaisuudet. 

Mitä pienempi ISO-luku, sitä vähemmän herkkä sensori on valolle ja puolestaan mitä 

isompi luku on, sitä herkemmin sensori reagoi valoon. ISO-luku vaikuttaa myös siihen 

kuinka puhdas kuva on. Puhtaudella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon kuvassa esiintyy kohi-

naa. Mitä suurempi ISO-luku on, sitä enemmän kuvaan alkaa muodostumaan kohinaa ja 

sitä rakeisempi valokuvasta tulee. Jos ISO on puolestaan 100, tulee kuvasta puhdas ja 

siisti. (Kamerakoulu 2017; Saari, M. 13.6.2012.) 

 

Autolle.com valokuvauksessa on asetettu lähtökohtaisesti vain yksi ISO-arvo, jota kaikki 

käyttävät. Tämä johtuu siitä, että kaikki kuvaajat eivät koulutuksen alkuvaiheessa sisäistä 

mitä ISO-tarkoittaa ja miten sitä käytetään. Autolle.com kameroihin on laitettu täten ase-

tukseksi ISO-1600. Tämä tarkoittaa, että autoja voidaan kuvata hämärissä olosuhteissa 

vielä kohtuullisen nopeilla suljinajoilla, jotta kuvat pysyvät terävinä, kun kuvataan käsiva-

ralta. ISO-1600 on korkea luku, mutta nykypäivän järjestelmäkamerat sietävät hyvin kor-

keita ISO-lukuja, eikä kuviin synny merkittävästi kohinaa. (Saari, M. 13.6.2012.) 
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Syväterävyysalueella tarkoitetaan sitä kuinka paljon kuvasta on terävänä eli ”fokuksessa” 

ja mikä jää terävyysalueen ulkopuolella eli on epäterävä ”out of Focus”. Syväterävyyteen 

vaikuttaa kameran objektiivin aukon koko eli F-luku. Objektiiveissa F-luku vaihtelee objek-

tiivin laadun ja pituuden mukaan. Yleisesti mitä pitempi objektiivi on, sitä pienempi aukko 

on eli F-luku on suuri. (Kamerakoulu 2017.)  

 

 

Kuva 8. Kameran objektiivin aukon koon havainnollistaminen, kun F-lukua muutetaan pie-

nestä suurempaan, aukon koko pienenee. (mukaillen Kastberg 2014.) 

 

Toinen yksinkertainen tapa ymmärtää syväterävyyttä on henkilökuvaus. Henkilökuvauk-

sessa käytetään lähes aina mahdollisimman suurta aukkoa, eli mahdollisimman pientä F-

lukua. Yleinen henkilökuvauksen F-luku on F/2.8. Tämä tarkoittaa, että kuvattava henkilö 

on kuvassa terävänä, mutta kaikki hänen takanaan ja sivuillaan ovat pehmeitä eli pois te-

rävyysalueelta. Taas päinvastoin maisemakuvauksessa halutaan, että kaikki kuvassa nä-

kyvä olisi terävänä. Tällöin kuvaaja valitsee mahdollisimman pienen aukon eli suuren F-

luvun. Tällöin kyseessä on esimerkiksi kaikki luvut f/5.6 ylöspäin. Pitää muistaa, kun F-

luku kasvaa, valon määrä vähenee, koska objektiivin sisällä oleva aukko pienenee, kuten 

ylemmässä kuvassa havainnollistetaan. Pitää muistaa, että kun aina jos joku kameran kol-

mesta arvosta aukosta, suljinajasta tai valoherkkyydestä muuttuu, niin täytyy myös jonkin 

toisen osa-alueen muuttua, jotta kuva säilyy sellaisenaan kuin sen halutaan säilyvän. 

(Kastberg 2014, 80-81; Vogel 12.2.2017.)  
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3.5 Rajaus ja sommittelu   

 

 

Kuva 9. Mallikuva auton rajaamisesta sekä sommittelusta (omakuva.) 

 

Oikeaoppinen rajaaminen ja sommittelu on tärkeää, kun halutaan tuottaa laadukasta ja ta-

saista jälkeä. Rajaamisessa ja sommittelussa on tuhansia eri tyylisuuntia, miten kuvaa 

voidaan rajata tai sommitella tilanteeseen sopivaksi (Nieminen 2003, 180.) Autolle.com:lla 

päätettiin mahdollisimman yksinkertaisesta ja käyttötarkoitukseen sopivasta tavasta rajata 

ja sommitella kuva.  

 

Autolle.com kuvissa luonnillisesti pääkohteena on auto ja sen oikea esille tuominen on 

pääasia. Esilletuonti on tehty kaikessa yksinkertaisuudessaan tekemällä taustasta yksivä-

rinen ja logoilla varustettu, mikä puolestaan luo automaattisesti sen, että auto erottuu 

edustavasti kuvasta. 

 

 Kuvan pääkohde, johon katsojan silmä ensimmäisenä kiinnittää huomion on etuvasen-

kulma. Tämän jälkeen katselijan silmä pyritään saamaan liikkumaan kuvassa silmälle mie-

luisasti vasemmalta-oikealle, liukuen auton kylkeä pitkin. Ideana on länsimainen tapa lu-

kea asioita vasemmalta oikealle. Autojen valokuvaaminen on sekoitus kahta eri sommitte-

lutapaa: symmetristä ja horisontaalista. Symmetrinen tapa myyntikuvata auto sopii käyttö-

tarkoitukseen, koska autolle.com ei hae taiteellisia näkemyksiä jokaiseen autoon, vaan 
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pyrkii tuottamaan tasaista ja laadukasta tuotetta (Nieminen 2003, 180-183; Välitalo 

1.8.2015.) 

Horisontaalinen sommittelumalli sopii hyvin pitkiin kuvaustiloihin, kuten esimerkiksi auto-

jen kuvauspaikoille. Linjat pysyvät selkeinä ja ohjaavat katsojan katsetta pitkin autoa ja 

sen muotoja. Katsojan silmää pyritään ohjaamaan vasemmalta oikealla, jolloin kuvan tun-

nelma on rauhallinen, samalla tavalla kuin sanomalehteä lukiessa. (Nieminen 2003, 183.)  

 

 

Kuva 10. Oikeanlainen rajaaminen ja sommittelu ajoneuvon sisätiloja kuvatessa (oma-

kuva.) 

 

Symmetrinen sommittelu on varma ja harmoninen valinta, kun kuvattava kohde on auton 

sisätila tai etu/takaosa.  Symmetrisellä sommittelulla tarkoitetaan, että jos kuva jaetaan 

kahtia, niin sen molemmille puolille jää lähes tulkoon saman verran kontekstia. Nämä olisi-

vat myös suuruudeltaan ja muodoiltaan samanmuotoisia. (Nieminen 2003, s 180; Dachis 

23.6.2011.)  
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Kuva 11. Oikeanlainen rajaaminen ja sommittelu ajoneuvon sisätiloja kuvatessa (oma-

kuva.) 

4 Hyvä suoritus - huono suoritus  

Hyvä valokuva koostuu seuraavista osatekijöistä. 

 

Tekninen toteutus 

• Kuvaaja hallitsee kameran ja muiden teknisten apuvälineiden käytön, siten että 

hän saa niistä optimaalisen hyödyn irti. (Asikainen & Raininen 2005, 22.) 

 

Kuvausympäristö ja kuvattava kohde 

• Kuvattavan ja sen ympäristön yhteensovittaminen lopputuotetta korostavalla ta-

valla. Tällä voidaan tarkoittaa auton kuvaamista oikealla paikalla kuten kuvauspis-

teellä, joka on rakennettu sitä varten ja siellä on käyttötarkoitukseen sopiva valais-

tus. (Asikainen & Raininen 2005, 22.) 

 

Valaistus  

• Valo ja valaistus luo kuvan tunnelman. Valaistus tulee olla hallittua. Mieluiten puh-

taan tasaisen valkoinen. Vääriä ja epätodellisia sävyjä tulee välttää. Valaistusta tu-

lee huomioida ja hyödyntää oikeanlaisesti. Valokuviin ei haluta varjoja tai heijas-

tuksia. (Asikainen & Raininen 2005, 22.)  

 

 
Seuraavaksi muutama esimerkki onnistuneista ja epäonnistuneista myyntikuvaussuorituk-

sesta. Kaikki kuvat ovat myynti-ilmoituksista. Kuvien tarkoituksena on vertailla toisia rinta 

rinnan ja katsoa mikä on mennyt oikein kuvien otossa ja mikä väärin. Ajoneuvot ovat eri-

merkkisiä ja tyylisiä, mutta valokuvaamisen pääidea on pysynyt samana.  
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Kuva 12. Mallikuva onnistuneesta myyntikuvasta. Kansikuva (omakuva.) 

 

- Onnistunut myyntikuva. Kuvan tila on kontrolloitu. Kuvakulma on oikea, auton mit-

tasuhteet ovat säilyneet hyvin, valotus on kohdillaan ja värilämpötila on tasainen ja 

puhdas, kuva on terävä ja vaakatasossa. Kuvattava kohde on sopusuhtaisesti kes-

kellä kuvaa ja sen kaikissa reunoissa on yhtä paljon tyhjää tilaa. Kuvassa auton 

rekisterikilpi on peitetty ja kuva on otettu oikein hieman auton etuvaloja ja sivupei-

lejä korkeammalta. Myös lähivalot on muistettu kytkeä päälle. 

 

 

 

Kuva 13. Mallikuva epäonnistuneesta myyntikuvasta. Kansikuva. (omakuva.)  

 

- Kuva on alivalottunut. Kuvan rajaus on väärä, ja autoa ei pysty näkemään kokonai-

suutena kuvasta. Kuva on otettu korkealta ylhäältä alaspäin. Auto kuvattu likaisena 

ja lumisena. Autosta on myös unohtunut kytkeä virrat päälle, sekä siitä puuttuu kil-

venpeitto. 
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Kuva 14. Mallikuva onnistuneesta myyntikuvasta. Ohjaamo (omakuva.) 

 

- Kuva on hyvässä harmoniassa. Auton kojelauta noudattaa horisontaalista linjaa. 

Penkit ovat symmetrisesti linjassa, ratti on vaakatasossa ja kuvan reunoilla olevat 

A-pilarit rajaavat kuvan tasan. Valotus on kohdallaan ja tasainen ja värilämpötila 

oikea. Kuva on terävä ja virrat ovat autossa päällä. 

 

 

Kuva 15.  Mallikuva epäonnistuneesta myyntikuvasta. Ohjaamo. (omakuva.) 

 

- Kuvan kuvasuhde on väärä, koska kuva on otettu matkapuhelimella. Lähtökohtai-

sesti kuvat tulee ottaa aina järjestelmäkameralla. Kuva on otettu väärästä kuvakul-

masta. Kuvaa ei olla otettu keskeltä eteen, vaan vasemman takapenkin takaa oi-

kealla viistoon. Kuvan rajaus on epätasainen eikä noudata symmetrisyyttä. Oh-

jauspyörä ei ole vaakatasossa, eikä virtoja ole laitettu päälle. Kuvasta ei saa koko-

naisvaltaista näkemystä auton etuosasta. 
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Kuva 16. Mallikuva onnistuneesta myyntikuvasta. Takapenkki (omakuva.) 

 

- Kuvan valotus ja terävyys on hyvä. Kuva on vaakatasossa ja siitä selviää taka-

penkkien yleinen tilanne. Kuvasta erottaa kuinka isossa kulmassa takapenkin sel-

känojat ovat ja kuinka paljon istujalla on jalkatilaa. Kuvan päätarkoituksena on 

näyttää miltä takapenkit näyttävät ja missä kunnossa ne ovat.  

 

 

Kuva 17. Mallikuva epäonnistuneesta myyntikuvasta. Takapenkki (omakuva.)  

 

- Kuvaustapa on vääränlainen. Selkänojia ei pysty näkemää. Kuvassa sataa lunta. 

On ymmärrettävää, että nykypäivän trendinä on ottaa puhelimella nopeasti kuva, 

mutta yrityksen toiminnan kannalta kuva muistuttaa enemmän yksityisen myyjän 

ottamaan amatöörikuvaa. Yritykset harvoin julkaisevat myynitkuvia, jotka on otettu 

pystykuvina. 
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Edellä olleissa kuvissa oli murto-osa todellisen myynti-ilmoituksen kuvien määrästä. Nor-

maalisti myynti-ilmoitusten kuvien määrä vaihtelee 15-19 valokuvan välillä. Epäonnistunei-

den esimerkkikuvien myynti-ilmoituksessa oli useampi virhe, joita ei esimerkkikuviin li-

sätty. Myynti-ilmoituksessa esiintyi sekaisin kuvaushallissa otettuja kuvia, sekä ulkona 

otettuja valokuvia. Myynti-ilmoituksessa saattoi myös esiintyä sama valokuva kahdesti. 

Osa myyntikuvista oli myös ylivalottuneita ja huonosti tarkennettuja, sekä rajattuja.  

Lopputuloksena voidaan todeta, että yleisimmät virheet, joita ilmeni kuvatessa, oli liika va-

lotus, huono sommittelu, liian vähän kuvia, tärähtäneet kuvat, liian läheltä otetut kuvat au-

ton kokoon nähden ja ja keskittymisen herpaantuminen.  

 

Autojen myyntikuvaaminen ei teoriassa ole vaikeaa. Kuvattavana on suuri liikkumaton ob-

jekti. Kuitenkin eri muuttujat voivat vaikuttaa merkittävästi valokuvan laatuun. Kiire, laitteis-

ton tuntemattomuus ja huolimattomuus ovat yleisimpiä syitä miksi valokuva on epäonnis-

tunut joltain osa-alueelta. Hyvä lopputuloksen saamiseksi kuvaajan täytyy aina kuvan jäl-

keen kysyä itseltään, onko tämä tarpeeksi hyvä ja onnistunut kuva.  
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5 Toimitusedustajien koulutus 

Ensimmäinen koulutustapahtuma järjestettiin koko yrityksen vahvuudella lokakuussa 

2018. Samalla kertaa myös Autolle.com työntekijöille esiteltiin uusi valokuvausohjeistus.  

 

Koulutuspäivänä toimitusedustajat jaettiin ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle opetettiin järjestel-

mäkameran perusteet: miten kamera toimii ja miten sitä säädetään, sekä kaikki muu oleel-

linen perustieto akun ja muistikortin asentamisesta, objektiivin irrotukseen saakka. Sa-

malla ryhmien kanssa harjoiteltiin kuvaamista sekä asetuksien säätämistä eri kuvausolo-

suhteissa.  

 

Jokaisen ryhmän kanssa oli aikaa käytettävissä 60 minuuttia. Aika todettiin riittäväksi sii-

hen nähden mitä henkilöstölle tarvitsi opettaa. Pääasioiden kuten yksinkertaisten säätöjen 

tekemistä painotettiin. Opetuksen tärkeimpänä tavoitteena oli, ettei kenellekään jäänyt 

epäselväksi, kuinka kameran asetuksia muutettaisiin tilanteeseen sopivaksi. Jokaisessa 

ryhmässä varmistettiin, että jokainen sai vaadittavan koulutuksen uuden kameran käyt-

töön. Vaikka aikaa oli vain 60 minuuttia, tarvittaisiin jatkossa oma-aloitteisuutta, jotta ka-

meran käyttö rutinoituisi.  

 

Koulutuspäivä päättyi ryhmien taitotasojen testaamiseen. Kaikki henkilöt jaettiin pareihin 

ajan säästämiseksi, sekä suorituksen helpottamiseksi. Heidän tehtävänä oli suorittaa täy-

dellinen myyntiinlaitto yrityksen uudella valokuvausohjeistuksella. Tähän kuului ajoneuvon 

valokuvaaminen ja yleisen kunnon tarkastaminen. Aikaa oli käytössä rajallinen määrä. 

 

Autojen kuvausta varten järjestettiin kolme eri pistettä, jossa testattiin suorittajien oppi-

mista valokuvaamisen suhteen. Jokaisella pisteellä oli valvoja, joka seurasi suorittajaparin 

osaamista myyntikuvien ottamisessa. Suorituksissa katsottiin kaikki osa-alueet läpi. Ka-

meran yleinen käyttö (muistikortti, akku ja objektiivi), asetuksien oikea säätäminen (sul-

jinaika, ISO-arvo, aukko ja tiedostomuoto), sekä kuvauskulmien hallitseminen.  

Suorituksen aikana arvioitiin kokonaissuorituksesta selviämistä ja yleistä asennetta kuvaa-

miseen. Myös parin tehtävänjakoa arvioitiin. Lopulta parien suoritukset ja arviot parien tai-

totasoista välitettiin johtoportaalle.  

 

 

 



 

 

22 

 

 

Koulutustapahtuman jälkeen perusasioiden opettamista jatkettiin toimipisteillä. Johtuen 

siitä, että suurin osa myyntiin tulevista autoista kuvattiin Espoon toimipisteellä oli luonnol-

lista, että koulutuksen pääpaino on Espoossa. Espoon toimipisteellä on myös eniten toimi-

tusedustajia, jotka kuvaavat myyntiin tulevat autot. Toimipisteellä on tällä hetkellä useampi 

toimitusedustaja. Heistä jokainen osaa myyntikuvauksen, ja muutama heistä siten, että he 

osaavat kouluttaa muille, kuinka kuvata ja säätää kameraa tilanteeseen sopivaksi. 

 

Koulutus on tapahtunut toimipisteellä sivusta seuraamalla ja opastamalla. Valokuvaami-

nen on asia, jota ei opita yhdellä kertaa, vaan se vaatii toistoja toistojen perään. Toimitus-

edustajia on opastettu oikeaan suuntaan ja heidän kuvaamistaan on hienosäädetty. Kou-

lutuksissa keskitytään perusasioiden hiomiseen, eikä opeteta syvempää valokuvauksen 

tekniikkaa. Perusasioihin kuuluu valokuvan oikea oppinen rajaaminen. Pyritään pitämään 

kuva-ala horisontaalisesti oikein ja kuvattava kohde mahdollisimman keskellä. Myös ku-

van terävyyden säilyttämiseen keskitytään paremmin. Kuvien valosuuteen kiinnitetään 

paljon huomiota. Kuvat eivät saa olla yli- tai alivalottuneita. Myyntikuvia tarkastelemalla on 

huomatta auton sisäkuvien otossa olleen haasteita juurikin kuvan terävyyden säilyttämi-

sessä, kun suljinaikaa joudutaan laskemaan.  

 

Muiden toimipisteiden kuvaustoimintaan pääsin vaikuttamaan fyysisesti vähän. Kuitenkin 

olen tyytyväisenä pystynyt toteamaan, että myyntikuvausta on toteutettu hyvin muillakin 

toimipisteillä. Yrityksen omilta nettisivuilta on voitu todeta, että muillakin toimipisteillä 

myyntiedustajat toteuttavat ohjeistusta annetulla tavalla. Useamman kuukauden seuraa-

misella on pystytty toteamaan, että myyntikuvien laatu on kehittynyt positiiviseen suun-

taan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

23 

 

 

6 Autolle.com myyntikuvien kehitysprojektin lopputulos 

Viiden kuukauden ajallani Autolle.com kerkesi tapahtua paljon muutoksia. Nämä muutok-

set eivät olleet pieniä, vaan suuremman kokonaisuuden osia. Yrityksen logo ja väritykset 

muuttuivat. Yrityksen nettisivut päivitettiin. Yrityksen sisällä lisättiin palvelun määrää. Pal-

velun määrällä tarkoitetaan sitä, kuinka Hyvin pystytään asiakkaalle jatkossa kertomaan 

myytävän auton historiasta. Myyntivalokuvaus ja autojen kuntotarkastukset siirtyivät 

omalle toimipisteelle. 

  

 

Kuva 18. Vanhan ja uuden kuvan vertailu. (omakuva.) 

 

Tulevaisuudessa Autolle.com myyntikuvien ottaminen tulee olemaan nopeampaa ja te-

hokkaampaa. Vielä kuitenkin yksittäisten henkilöiden taitojen kehittäminen on tarpeen. 

 

Autolle.com on tullut paljon eteenpäin ajasta, jolloin katsastusmiehet kuvasivat myyntiin 

tulevat autot katsastuskonttorin pihalla. Nykyään myyntikuvaamisen hoitaa aina yrityksen 

oma työntekijä, joka on koulutettu työhön. Myyntikuvien ottamiselle on perustettu oma toi-

mipiste, joka on tehty autojen kuvaamista varten. Näin ollaan tehostettu koko yrityksen jär-

jestelmällisyyttä yrityksen sisällä. Toimintaa on myös saatu johdettua ammattimaisem-

maksi ja yrityksen toimintoja on saatu selkeytettyä. 
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7 Autolle.com palaute projektityöstä 

Työharjoittelun päätyttyä Autolle.com:lla lähetin sähköpostiviestinä yksinkertaisen kyselyn 

yrityksen työntekijöille, joita valokuvausohjeistus kosketti, sekä johtoportaalle. Kysely oli 

muodoltaan avoin, mutta olin listannut kolme yksinkertaista kysymystä, joihin toivoin saa-

vani vastauksen. 

 

1) Onko valokuvausohjeistuksesta ollut hyötyä? Onko sitä tarvinnut käyttää?  

2) Onko se ollut eri toimipisteillä helposti saatavilla?  

3) Oma mielipide ohjeistuksesta. 

 

Viestiin vastattiin toimitusedustajien, sekä johtoportaan puolelta. Palautteen perusteella 

uuteen valokuvausohjeistukseen oltiin todella tyytyväisiä yrityksen sisällä. Toimitusedusta-

jat, jotka olivat tottuneet uuden järjestelmäkameran käyttöön antoivat palautetta, että oh-

jeistus oli hyvä apu aina, jos tarvitsi virkistää muistia, miten joku asia tehtiin. Toimitus-

edustajat myös pitivät ohjeistuksen yksinkertaisuudesta ja siitä, että sitä oli helppo lukea. 

Yrityksen johdossa oltiin myös tyytyväisiä. Kuten toimitusedustajilla, myös johto tykkäsi 

siitä, että valokuvausohjeistus oli todella yksinkertainen ja helposti ymmärrettävissä. Toi-

sena mainintana oli, että ohjeistuksesta oli suoraan hyötyä yrityksen toiminnalle.  

 

Palaute oli mielestäni positiivista ja olin tyytyväinen, että olin onnistunut tehtävässäni. Olin 

onnistunut luomaan jotain pysyvää mikä näkyy ulospäin kuluttajalle ja sisällä yrityksen toi-

mintavoissa.  

 

 

8 Opinnäytetyön aikataulutus ja toteutussuunnitelma 

Tässä kappaleessa käydään läpi opinnäytetyötä varten laadittu toteutussuunnitelma, aika-

taulutus, sekä mahdolliset riskit. Kappaleissa käydään lyhyesti läpi teoriaosuuden kasaa-

minen sekä sen luotettavuus. Viimeisenä asiana käydään, kuinka aikataulutuksessa py-

syttiin.  

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona ja tavoitteena kehittää Autolle.com myynti-

kuvia, sekä luoda ohjeistus Autolle.com työntekijöille autojen myyntikuvaamista varten.  
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Tämä toimeksianto oli minulle sopiva, koska olen jo pidemmän aikaa valokuvannut vapaa-

ajallani ja ymmärrän valokuvaamisen teoriaa. En kokenut vaikeaksi tehtäväksi luoda yk-

sinkertaista ohjeistusta yrityksen toimitusedustajille. 

 

En kokenut tämän kehitysprojektin tekemistä raskaaksi. Tämä johtui siitä, että olin edeltä-

vänä vuonna tehnyt useamman suuremman projektin itsenäisesti, mikä puolestaan hel-

potti tämän projektin toteuttamista. Minulle oli jäänyt päälle hyvä tuntuma työntekoon. 

Nostin ylös kuitenkin kolme mahdollista riskiä, jotka vaikuttaisivat merkittävästi projekti-

työn etenemiseen. Ne olivat vaikutusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään: työkiireet, 

motivaationpuute ja sairastuminen. Työkiire ja motivaation puute tukivat usein toinen tois-

taa. Jos olin pitkään töissä, niin usein työmotivaatio iltaisin oli alhainen, eikä työtä tullut 

tehtyä. 

 

Työkiireet pystyin näin nostamaan kaikista suurimmaksi vaikuttajaksi. Pitkät työpäivät, fyy-

sinen rasitus ja yhteensä yli tunnin työajomatkat aiheuttivat satunnaisesti sen, että moti-

vaatiota ei enää illan pimeinä tunteina löytynyt projektia varten.  Usein työkiireet ja moti-

vaationpuute kulkivat käsikädessä.  

 

Taulukko 1. Mahdolliset riskit opinnäytetyön valmistumisessa  

Mahdollinen riski Miten vältetään? Miten toimitaan? 

Työkiireet Ei pystytä käytännössä välttä-

mään.  

Voidaan pyytää vapaapäiviä 

1kpl/vk. Pidetään La/Su vapaana. 

Minimoidaan ylimääräset kotityöt 

töiden jälkeen.  

Motivaation puute Pidetään aikataulutus mielessä ja 

liikutaan paljon  

Otetaan aihe puheeksi ja muistu-

tetaan itseä asiasta.  

Sairastuminen Epätodennäköinen. Liikun paljon, 

käyn avannossa ja pukeudun jär-

kevästi. 

Jos sairastuu. Paljon lepoa ja 

lääkkeitä. Minimoidaan kaikki työ.  

 

 

Kuten aiemmin jo mainittiin, tämän opinnäytetyön tavoitteena on kertoa myyntikuvien kehi-

tysprojektista ja kuinka se toteutettiin. Opinnäytetyöprosessi laitettiin käyntiin esittämällä 

Autolle.com johdolle, sekä Espoon toimipisteen myyntipäällikölle idea siitä, että rinnastai-

sin heidän oman toimeksiannon opinnäytetyöni kanssa. Tämän jälkeen, kun olin saanut 



 

 

26 

 

 

heiltä hyväksyvän päätöksen ilmoitin asiasta opinnäytetyönohjaajalleni kyseisestä opin-

näytetyönideasta. Luvan jälkeen käynnistin ohjeistuksen toteutuksen vuoden 2018 puo-

lella. Valokuvausohjeille oli kiire Autolle.com, joten se tuotettiin nopealla tahdilla ja ohjeis-

tus valmistui ennen vuodenvaihdetta.   

 

Seuraavaksi on kuvattuna suunniteltu aikataulutus ja miten olin suunnitellut toteuttavani 

eri kohdat opinnäytetyössä. 

 

Taulukko 2.  Suunniteltu aikataulutus opinnäytetyölle. 

 

 

Seuraavana kuvattuna miten opinnäytetyö käytännössä valmistui. Suunniteltu aikataulutus 

käytännössä toteutui kuten olin halunnut, mutta kuten olin aiemmin arvioinut riskeissä työ-

kiireet ja motivaation puute iltaisin hankaloitti suunnitellussa aikataulussa pysymistä. Suu-

rimmat laiminlyönnit tapahtuivat työstövaiheissa eli viikoilla 5-7.  Viimeiselle viikolle eli vii-

kolle seitsemän jäi reilusti ylimääräistä tehtävää. Opinnäytetyö valmistui lopullisesti touko-

kuun alkupuolella. 

 

Valmis työ. Palautettuna 26.2.19 

Viikko 8 Hionta

Kieliopin tarkistaminen, kuvien numerointi. Lähteiden tarkastus. Tekstin jäsentely.

Viikko 7 Työstö

3/3 raportin tekstiosuuden teko. Kpl 7-9 (Produkti - lähteet) 

Viikko 6 Työstö

2/3 raportin tekstiosuuden teko. Kpl 4-6 (Autojen myyntikuvaus-hyvä/huono suoritus)

Viikko 5 Työstö

1/3 raportin tekstiosuuden teko kpl 1-3 (Johdanta - Autolle.com yrityksenä) 

Viikko 4 

Tapaaminen ohjaajan kanssa. Aiheenrajaus, tavoite ja opinnäytetyön rakenne lyödään lukkoon 

Vuosi vaihtuu 2018→2019, viikko 1  

Teoriaosuuden kirjoittaminen

Viikko 42 Toiminnallinen työ

Autolle.com valokuvausohjeiden luonti
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Kuvaaja 3. Kuinka aikataulutus opinnäytetyölle toteutui.  

Tässä onnistuttiin ja aikataulussa 

pysyttiin helposti.  

Onnistuttiin 80%. Enemmän olisi 

voitu tehdä, jottei lopussa olisi ollut 

töitä  

Viikko 4 sujui suunnitelman mukaan 

Kpl 1-2 saatiin tehtyä. Kpl 3 venyy 

viikolla eteenpäin.  

Kpl 3 kirjoittaminen saadaan tehtyä. 

Samoin kappaleet 4-5. 

Kpl 7-8 saadaan tehtyä lähes koko-

naan. Kappaleet viimeistellään vk 

8:lla  

Kpl 6 tehdään loppuun. Kaikki kap-

paleet käydään läpi. Lähteet varmis-

tetaan ja kappaleita täydennetään. 

Kuvat merkitään oikein.  

Korjaukset ohjaajan mukaan  

Opinnäytetyö palautetaan myöhässä 

 

 

Opinnäytetyön aikana tulleet yrityksen toiminnanmuutokset tulivat yllätyksenä ja aiheutti-

vat pieniä aikataulullisia toimenpiteitä. Tämä ilmeni itselleni lisääntyneiden töiden muo-

dossa, mikä puolestaan tiukensi aikataulua. Tavoitteisiin kesken työharjoitteluajan päästiin 

lähes kuten olin suunnitellut. Opinnäytetyön lopussa olin suunnitellut saavani työnvalmiiksi 

ja palautettua helmikuun loppuun mennessä, mutta henkilökohtaisista syistä minulla ei ol-

•Autolle.com 
valokuvausohjeiden luonti.

Viikko 42 
Toiminnallinen 

työ

•Teoriaosuuden kirjoittaminenVuosi vaihtuu 
2018→2019, 

viikko 1  

•Tapaaminen ohjaajan kanssa. 
Aiheenrajaus, tavoite ja 
opinnäytetyön rakenne 
lyödään lukkoon 

Viikko 4 

•1/3 raportin tekstiosuuden teko 
kpl 1-3 (Johdanta - Autolle.com 
yrityksenä) Viikko 5 Työstö

•2/3 raportin tekstiosuuden 
teko. Kpl 4-6 (Autojen 
myyntikuvaus-hyvä/huono 
suoritus

Viikko 6 Työstö

•3/3 raportin tekstiosuuden 
teko. Kpl 7-9 (Produkti -
lähteet) Viikko 7 Työstö

• Kieliopin tarkistaminen, 
kuvien numerointi. Lähteiden 
tarkastus. Tekstin jäsentely.Viikko 8 Hionta

•Kaikki valmisValmis työ. 
Palautettuna 

26.2.19 

•Kaikki valmisValmis työ. 
Palautettuna 
toukokuussa

Autolle.com julkaisee uudet nettisivut 

Työtehtävien vaihtuminen ja siirto 

Toimintatapojen muutos. 
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lut niin suurta kiirettä valmistua helmikuun aikana, vaan siirsin työn valmistumisen karke-

asti siten, että se olisi valmis ennen kesää. Tästä johtuen työ valmistui lopullisesti touko-

kuun alussa. 

 

9 Pohdinta 

 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Autolle.com myyntikuvia. Mielestäni tavoite 

saavutettiin hyvin. Saatiin aikaiseksi, jotain konkreettista mikä näkyy koko Autolle.com toi-

minnassa. Ohjeistuksesta on suoraa hyötyä henkilölle, joka ei ole ennen kuvannut järjes-

telmäkameran manuaali- ominaisuudella. Siitä on myös suoraa hyötyä muille yrityksen 

työntekijöille. Ohjeistus toimii tukena yleisesti valokuvaamisen apuvälineenä. Ohjeistuk-

sesta saadun palautteen ansiosta voin todeta onnistuneeni työssäni hyvin.  

 

Autokauppaa käydään koko ajan enemmän ja enemmän internetissä. Harva asiakas kä-

velee autoliikkeeseen sisään ja ilmoittaa haluavansa tietyillä varustuksilla olevan auton. 

Nykypäivän asiakas katsoo haluamansa auton internetistä ja tekee siihen haluamansa 

taustatutkimukset, jonka jälkeen hän menee vasta autoliikkeeseen tekemään mahdollisen 

ostopäätöksen. Suomessa vaihtoautojen myynti ja vaihtoautoliikkeiden kilpailu on tänä 

päivänä kovaa. Ympärille nousee uusia uskottavia ketjuja. Kun otetaan kilpailun määrä ja 

fakta, että autokauppa käydään lähes kokonaan netissä, on erityisen tärkeää, että yrityk-

sen nettisivut ovat edustavat. Samaan alueeseen kuuluu myös se, että myyntikuvat ovat 

tasalaatuisia, hyvin tuotettuja ja laadukkaita. Autokaupan uskottavuutta lisää huomatta-

vasti, kun myyntikuvat ovat laadukkaita ja noudattavat tiettyä kaavaa. Pienet asiat tekevät 

yrityksestä ammattitaitoisen.  

 
 
9.1 Kehittämis- ja jatkotoimintaehdotukset 

Autolle.com valokuvaamisen kehittämisehdotukset koostuvat lähinnä hienosäätämisestä. 

Esimerkkinä kuvauspisteiden valaistukseen voitaisiin panostaa asentamalla kunnolliset 

valot, sekä lattian väri voitaisiin vaihtaa tummaksi, jotta auto erottuu kuvasta vielä parem-

min. Kamerat ja objektiivit voitaisiin vaihtaa ammattilaistason järjestelmäkameroihin. 

Nämä kuitenkin olisivat jo suuri lisäkulu vielä nuorelle yritykselle, joka kuitenkin muuten 

tekee hyvää myyntityötä ja yleisesti kaikki toimii hyvin. 
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Kehittämisehdotuksina toinen on, että autojen kuvaaminen ulkona lopetettaisiin ja kaikki 

autot kuvattaisiin jatkossa niiden myyntikuvaamiselle rakennetuissa sisähalleissa. Tämä 

on teoriassa ymmärrettävää, että joskus auto kuvataan ulkona, koska auto halutaan mah-

dollisimman nopeasti myyntiin, jolloin se kuvataan jo paikan päällä, mutta omasta mieles-

täni on turhaa. Tämän jälkeen autot on yleensä kuvattu uudelleen toimipisteellä toisen 

kerran, mikä puolestaan tuottaa ylimääräistä työtä. Tämä sama kuvaustoiminta oltaisiin 

voitu suorittaa ainoastaan kerran varsinaisella kuvauspisteellä, jolloin aikaa säästyisi niin 

asiakkaalla kuin yritykselläkin.  

 

 

9.2 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyöprosessin raskaus ei yllättänyt. Minulle oli jäänyt syksystä hyvä tuntuma kir-

joittamiseen ja laajempien raporttien kirjoittaminen oli minulle normaali toimenpide. Pys-

tyin havaitsemaan riskin opennäytetyöstä lipsumisille, koska tein töitä samaa aikaan ja 

päiväni olivat välillä pitkiä, sekä usein fyysisesti raskaita.  

 

Opinnäytetyössä koin raskaaksi teoriaosuuden kirjoittamisen. Hyvien lähteiden sekä kirjal-

lisuuden löytäminen ei ollut vaikeaa. Valokuvaamisen teoria on omasta mielestäni yksin-

kertaista. Olen ollut valokuvaamisen parissa useamman vuoden. Nettilähteitä oli helppo 

löytää. Internetlähteissä käytin pääasiassa vain yritysten tuottamia nettisivujen koulutus-

oppaita. Nykypäivänä valokuvaus on yleistynyt älypuhelimien kameroiden yleistyessä, jo-

ten myös valokuvauksen teoria on yleistynyt ja sitä on saatavilla paljon.  

 

Ennen työharjoitteluani Autolle.com:lla minulla ei ollut yhtään aikaisempia kokemuksia 

asiakaspalvelusta. Lähdin nollasta liikkeelle. Myös ”konkreettinen” työelämässä tehty joh-

taminen oli nollassa.  

 

Yleiset työelämäntaidot lähtivät alusta kehittymään sujuvasti. Olin tyytyväinen siihen, että 

Espoon toimipisteen myyntipäällikkö ja yrityksen toimitusjohtaja, olivat alusta-alkaen luot-

tavaisia omaan tekemiseeni ja antoivat hyvin vapaat kädet esimerkiksi toimitusedustajien 

kouluttamiseen. Oma-aloitteellisuutta pidin tärkeänä taitona, varsinkin silloin kun toimitaan 

uudessa ja kasvavassa yrityksessä. Mitä tahansa tehtiin niin oma-aloitteellisuus on aina 

ehdottoman suotavaa ja antaa positiivisen kuvan työntekijästä.  
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Omat sosiaaliset taidot kehittyivät huomattavasti. En ollut ennen työharjoittelua, koskaan 

ennen tehnyt asiakaspalvelua. Se lähti sujumaan välittömästi. Myös asiakkaan kohtaami-

nen, sekä käsittely kehittyi työharjoittelun aikana.  

 

Opintojen kannalta työharjoitteluni todella oli hyvä kokemus. Pääsin näkemään pienen 

kasvavan yrityksen toimintaa ja pääsin itse osaksi sen kehittymistä. Pääsin vaikuttamaan 

konkreettisesti yrityksen toimintaan, mikä oli omasta mielestäni erinomainen kokemus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

 

10 Lähteet 

Asikainen, J P. & Raninen, T. 2005. Mainosvalokuvauksen ABC. WSOY. Helsinki. 

 

Autolle.com 2018. Medialle. Luettavissa: https://autolle.com/medialle. Luettu: 1.5.2019. 

 

Dachis, A. 23.6.2011. Basics of photography: composition and technique. Luettavissa: 

https://lifehacker.com/basics-of-photography-composition-and-technique-5814174. Luettu: 

14.1.2019. 

 

Digikuva 2014. Opas aloittelijoille. Aloittelijan ilmainen kameraopas. Luettavissa: 

https://white-album.s3.amazonaws.com/files/bonnier-dif-bp_restricted_download_files-

fi_opasaloittelijoille.pdf. Luettu: 18.1.2019. 

 

Engbo, K. 2014. Kamerakoulu: kuvausohjelma. Digital Foto. 14, 8, s. 80–81. 

 

Haimakka, H. 2018. Työtyytyväisyyden ja työmotivaation analysointia myyntiorganisaa-

tiossa. Luettavissa: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/159827/opinnayte-

tyoHarriHaimakka-converted.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Luettu: 24.1.2019. 

 

IMT 2017. Isosten mediateekki. Päätoimittaja ja kuvaaja Kinanen, J. Valokuvauksen pe-

rusteita. Luettavissa: https://docplayer.fi/20425583-Valokuvauksen-perusteita.html. Luettu: 

12.2.2019. 

 

JYU 2006. Tietotekniikan laitos. Valokuvauksen perusteet digiaikana. Verkkokurssin tuo-

tantoprosessi. Jyväskylän yliopiston verkkokurssi TIES563. Iljäs, R. & Tamminen, J. Jy-

väskylä 2006. Luettavissa: http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/TIES463/esimerkit/Tammi-

nen_Ijas_tuotantokasikirjoitus.pdf. Luettu 1.2.2019. 

 

Kamerakoulu 2017. Mitä valkotasapaino tarkoittaa? Luettavissa: https://kamera-

koulu.fi/mita-valkotasapaino-tarkoittaa. Luettu 25.2.2019.  

 

Kamerakoulu 2017. Valokuvauksen perusteet: iso-arvo. Luettavissa: https://kamera-

koulu.fi/peruskurssi-jakso-4-iso-arvo. Luettu 11.12.2018.  

 

https://autolle.com/medialle
https://lifehacker.com/basics-of-photography-composition-and-technique-5814174
https://white-album.s3.amazonaws.com/files/bonnier-dif-bp_restricted_download_files-fi_opasaloittelijoille.pdf
https://white-album.s3.amazonaws.com/files/bonnier-dif-bp_restricted_download_files-fi_opasaloittelijoille.pdf
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/159827/opinnaytetyoHarriHaimakka-converted.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/159827/opinnaytetyoHarriHaimakka-converted.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/159827/opinnaytetyoHarriHaimakka-converted.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/159827/opinnaytetyoHarriHaimakka-converted.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://docplayer.fi/20425583-Valokuvauksen-perusteita.html
https://docplayer.fi/20425583-Valokuvauksen-perusteita.html
http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/TIES463/esimerkit/Tamminen_Ijas_tuotantokasikirjoitus.pdf
http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/TIES463/esimerkit/Tamminen_Ijas_tuotantokasikirjoitus.pdf
http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/TIES463/esimerkit/Tamminen_Ijas_tuotantokasikirjoitus.pdf
http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/TIES463/esimerkit/Tamminen_Ijas_tuotantokasikirjoitus.pdf
https://kamerakoulu.fi/mita-valkotasapaino-tarkoittaa
https://kamerakoulu.fi/mita-valkotasapaino-tarkoittaa
https://kamerakoulu.fi/mita-valkotasapaino-tarkoittaa
https://kamerakoulu.fi/mita-valkotasapaino-tarkoittaa
https://kamerakoulu.fi/peruskurssi-jakso-4-iso-arvo
https://kamerakoulu.fi/peruskurssi-jakso-4-iso-arvo
https://kamerakoulu.fi/peruskurssi-jakso-4-iso-arvo
https://kamerakoulu.fi/peruskurssi-jakso-4-iso-arvo


 

 

32 

 

 

Kamerakoulu 2017. Valokuvauksen perusteet: syväterävyys. Luettavissa: https://kamera-

koulu.fi/peruskurssi-jakso-6-syvateravyys. Luettu 11.12.2018. 

 

Kamerakoulu 2017. Valokuvauksen perusteet: valotus. Luettavissa: https://kamera-

koulu.fi/peruskurssi-jakso-2-valotus-2. Luettu: 11.12.2018. 

 

Kastberg, B. 2014. Digital Foto. Kamerakoulu: valotusaukko. s. 80–81.  

 

Lampputieto. Värilämpötila- kelvin- arvo. Luettavissa: https://lampputieto.fi/lampun-va-

linta/lamppujen-ominaisuuksia/kelvin-varilampotila/. Luettu: 31.1.2019. 

 

National Geographic 1988. Guide to photography. Photography basics. Luettavissa: 

https://static.cdn.responsys.net/i5/responsysimages/content/natgeo/NatGeo_GuideTo-

Photography.pdf. Luettu: 20.2.2019. 

 

Nieminen, T. 2003. Visuaalinen markkinointi. WSOY. Helsinki.  

 

Pesonen, M. 2014. Videokuvauksen perusteet. Sommittelu. Otavan Opisto. Luettavissa: 

http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/muut/ammatillinen/video/videokuvauk-

sen_perusteet/07_sommittelu.pdf?C:D=2104989&m:selres=2104989. Luettu 14.1.2019. 

 

Rajalacamera. Panasonic lumix dmc-g80. Luettavissa: https://www.rajalacamera.fi/pana-

sonic-lumix-dmc-g80-12-60mm-ois-jarjestelmakamera-musta.html. Luettu 11.12.2018. 

 

Saari, M. 13.6.2012. Valokuvauksen perusteita: ISO- herkkyys. Luettavissa: 

https://www.mikkosaari.fi/iso-herkkyys/. Luettu 11.12.2018. 

 

Saari, M. 11.6.2012. Valokuvauksen perusteita: aukko. Luettavissa: https://www.mikko-

saari.fi/aukko/. Luettu: 11.12.2018. 

 

Suvanto, S. 2014. Visuaalisenmarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus. Luettavissa: 

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85622/suvanto_sini.pdf?sequence=1&isAl-

lowed=y. Luettu 9.12.2018. 

 

Siersbӕk, P. 2014. Kamerakoulu: Valkotasapaino. Digital Foto. 14, 7, s. 80–81. 

 

https://kamerakoulu.fi/peruskurssi-jakso-6-syvateravyys.%20Luettu%2011.12.2018
https://kamerakoulu.fi/peruskurssi-jakso-6-syvateravyys.%20Luettu%2011.12.2018
https://kamerakoulu.fi/peruskurssi-jakso-6-syvateravyys.%20Luettu%2011.12.2018
https://kamerakoulu.fi/peruskurssi-jakso-6-syvateravyys.%20Luettu%2011.12.2018
https://kamerakoulu.fi/peruskurssi-jakso-2-valotus-2
https://kamerakoulu.fi/peruskurssi-jakso-2-valotus-2
https://kamerakoulu.fi/peruskurssi-jakso-2-valotus-2
https://kamerakoulu.fi/peruskurssi-jakso-2-valotus-2
https://lampputieto.fi/lampun-valinta/lamppujen-ominaisuuksia/kelvin-varilampotila/
https://lampputieto.fi/lampun-valinta/lamppujen-ominaisuuksia/kelvin-varilampotila/
https://lampputieto.fi/lampun-valinta/lamppujen-ominaisuuksia/kelvin-varilampotila/
https://lampputieto.fi/lampun-valinta/lamppujen-ominaisuuksia/kelvin-varilampotila/
https://static.cdn.responsys.net/i5/responsysimages/content/natgeo/NatGeo_GuideToPhotography.pdf
https://static.cdn.responsys.net/i5/responsysimages/content/natgeo/NatGeo_GuideToPhotography.pdf
https://static.cdn.responsys.net/i5/responsysimages/content/natgeo/NatGeo_GuideToPhotography.pdf
https://static.cdn.responsys.net/i5/responsysimages/content/natgeo/NatGeo_GuideToPhotography.pdf
http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/muut/ammatillinen/video/videokuvauksen_perusteet/07_sommittelu.pdf?C:D=2104989&m:selres=2104989
http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/muut/ammatillinen/video/videokuvauksen_perusteet/07_sommittelu.pdf?C:D=2104989&m:selres=2104989
http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/muut/ammatillinen/video/videokuvauksen_perusteet/07_sommittelu.pdf?C:D=2104989&m:selres=2104989
http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/muut/ammatillinen/video/videokuvauksen_perusteet/07_sommittelu.pdf?C:D=2104989&m:selres=2104989
https://www.rajalacamera.fi/panasonic-lumix-dmc-g80-12-60mm-ois-jarjestelmakamera-musta.html
https://www.rajalacamera.fi/panasonic-lumix-dmc-g80-12-60mm-ois-jarjestelmakamera-musta.html
https://www.rajalacamera.fi/panasonic-lumix-dmc-g80-12-60mm-ois-jarjestelmakamera-musta.html
https://www.rajalacamera.fi/panasonic-lumix-dmc-g80-12-60mm-ois-jarjestelmakamera-musta.html
https://www.mikkosaari.fi/iso-herkkyys/
https://www.mikkosaari.fi/aukko/
https://www.mikkosaari.fi/aukko/
https://www.mikkosaari.fi/aukko/
https://www.mikkosaari.fi/aukko/
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85622/suvanto_sini.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85622/suvanto_sini.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85622/suvanto_sini.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85622/suvanto_sini.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

33 

 

 

Scandiavianphoto 2012. Kameran asetukset- osa 1- aukko. Luettavissa: 

https://www.scandinavianphoto.fi/photoblogi/14068562/kameran-asetukset-osa-1-aukko. 

Luettu 11.12.2018. 

 

Tekniikanmaailma 2013. Objektiivit: aukko ja valovoima. Luettavissa: https://tekniikanmaa-

ilma.fi/objektiivit-aukko-ja-valovoima/. Luettu 11.12.2018. 

 

Vogel, M. 12.2.2017. Camera settings for concert photography beginners. Luettavissa: 

https://www.mattyvogel.com/blog/concert-photography-camera-settings-beginners. Luettu 

11.12.2018.  

 

Välitalo, K. 1.8.2015. Valokuvauksen perusteet osa 2. Sommittelu pähkinänkuoressa. Lu-

ettavissa: http://www.kyostivalitalo.fi/blog/2015/7/30/valokuvauksen-perusteet-osa-2-som-

mittelu. Luettu: 14.1.2019.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scandinavianphoto.fi/photoblogi/14068562/kameran-asetukset-osa-1-aukko
https://tekniikanmaailma.fi/objektiivit-aukko-ja-valovoima/
https://tekniikanmaailma.fi/objektiivit-aukko-ja-valovoima/
https://tekniikanmaailma.fi/objektiivit-aukko-ja-valovoima/
https://tekniikanmaailma.fi/objektiivit-aukko-ja-valovoima/
https://www.mattyvogel.com/blog/concert-photography-camera-settings-beginners
http://www.kyostivalitalo.fi/blog/2015/7/30/valokuvauksen-perusteet-osa-2-sommittelu
http://www.kyostivalitalo.fi/blog/2015/7/30/valokuvauksen-perusteet-osa-2-sommittelu
http://www.kyostivalitalo.fi/blog/2015/7/30/valokuvauksen-perusteet-osa-2-sommittelu
http://www.kyostivalitalo.fi/blog/2015/7/30/valokuvauksen-perusteet-osa-2-sommittelu


 

 

34 

 

 

11 Liitteet 

- Alkuperäinen liitetiedosto on poistettu tästä versiosta. 


