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1

JOHDANTO

”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” on varmasti kaikille tuttu lausahdus. Kuvan ja
mielikuvan tärkeys on erityisesti myynti- ja markkinointialalla varsin suuressa roolissa ja
kuvilla ja mielikuvilla voidaan manipuloida ihmisen mieltä. Kiinteistöalalla liikkuu erittäin
suuret rahat, asuntojen hinnat ovat useammissa tuhansissa ja ihmiset tekevät mahdollisesti kymmeniä vuosiksi sitovia ostopäätöksiä – ostettiin asunto sitten sijoitusmielessä
taikka kodiksi.
Alalla osa välittäjistä panostaa valokuvien laatuun hankkimalla ammattikuvaajan paikan
päälle, osa tyytyy nykyaikaisen matkapuhelimen kuvanlaatuun. Nykyään kohteen esitteleminen yleisölle ei rajoitu pelkästään valokuviin, vaan kysyntää löytyy esimerkiksi myös
ilmakuviin, 360-kuvakiertueisiin ja 3D-skannauksiin.
Kiinteistöalalta voi useammankin opinnäytetyön kirjoittaa liittyen myyntiin, markkinointiin
tai vaikkapa taloudellisen tilanteen vaikutuksesta myyntiin. Tässä työssä käsitellään, kuinka hyvä ensivaikutelma – eli onnistuneet ja myyvät kuvat - voi olla avainasemassa kiinteistöalalla.
Opinnäytetyössä käsitellään teoriaosuudessa kameratekniikkaa ja sitä, mitä siinä on
huomioitava kiinteistökuvauksessa. Case-osioissa käydään läpi kuvan tuotantoprosessin
kehitys aikaisemmasta tavasta nykyiseen. Aikaisemmalla tavalla viitataan edellisen työntekijän tuottamiin kuviin. Laadukkaat valokuvat edesauttavat myyntiä, mutta hyvät kuvat
eivät pelkästään synny kalliilla kameralla ja objektiivilla, vaan kuvaajaan ammattitaidolla.
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2
2.1

KAMERATEKNIIKKA
Objektiivien ominaisuudet

Tässä luvussa käydään läpi työlle tärkeää teoriaa objektiivien ominaisuuksista. Objektiiveissa on paljon muutakin huomioitavaa, mutta tässä käytävät ominaisuudet ovat tärkeimmät työn kannalta.

2.1.1 Polttoväli ja kuvakulma
Objektiivin polttovälillä tarkoitetaan objektiivin optisen pisteen ja takimmaisen tarkennuspisteen välistä etäisyyttä, kun tarkennus on asetettu äärettömään (Sony 2020). Normaaliobjektiivia lyhyemmällä polttovälillä olevat objektiivit ovat laajakulmaobjektiiveja ja niissä
kuvakulma on suurempi, kun taas sitä pidemmällä polttovälillä olevat objektiivit ovat teleobjektiiveja. Normaaliobjektiivin kuvakulma vastaa ihmissilmää ja yleensä se ei aiheuta
vääristymiä kuvissa.
Huoneistokuvauksessa yritetään saada mahdollisimman informatiivisia kuvia kohteista,
joten usein käytetään laajakulmaobjektiivia. Objektiivin valinnassa tulee olla tarkkana, että
se ei aiheuta ”tynnyrivääristymää”, jossa kuvan reunoissa suorat linjat muuttuvat kaareviksi (Hedgecoe 1977). Tämän takia ”kalansilmäobjektiiveja” ei käytetä ammattimaisissa
huoneistokuvauksissa, eikä päinvastaisesti teleobjektiivia käytetä liian suppean kuvakulman tähden.

2.1.2 Terävyysalue ja himmennin
Himmentimellä säädetään aukon kokoa, eli kuinka paljon valoa pääsee objektiivin läpi
kameraan. Aukon kokoa ilmoitetaan kirjainsymbolilla f, ja sille saadaan arvo jakamalla
objektiivin polttoväli aukon halkaisijalla. Aukko pienenee ja valomäärä puolittuu aina kun farvo kasvaa yhdellä askeleella. F-arvon suurentuessa yhdellä askeleella on myös valotusajan kaksinkertaistuttava, jotta valotus pysyy samana. (Hedgecoe, 1977.)

Kuvio 1. Aukon koon vaikutus syväterävyyteen (Ledvina 2018)
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Kuviossa 1 havainnollistetaan, kuinka aukon suurentuessa kuvan syväterävyysalue pienenee. Huoneistokuvauksessa tarkoitus on saada koko huoneesta terävä kuva. Tämän
takia aukon kokoa pitää pienentää, jotta terävyysalue kasvaa. Huoneistoissa pitää huomioida myös se, että aukon kokoa ei voida pienentää aivan minimiin, sillä valotusaika ei voi
olla liian pitkä.

2.2

Kameran asetukset

Tässä luvussa käydään läpi teoriaa tärkeimmistä valotukseen liittyvistä asetuksista kamerassa. Valotuksen kolme asetusta voi laittaa kolmion sivuille, kuten kuviossa 2 on tehty.
Kaikki kolme asetusta täytyy olla harmoniassa keskenään, jotta kuva valottuu oikein. Jos
yksi asetus muuttuu, kahden muun täytyy kompensoida muutos, jotta valotus pysyy samana.

Kuvio 2: Valotuskolmio (Elizabeth 2020)

2.2.1 Suljinnopeus
Sulkimen nopeus ilmoitetaan kamerassa sekunnin osina. Onnistunut valotus on himmentimen ja oikean suljinnopeuden yhdistelmä. Liian pitkällä (hitaalla) suljinnopeudella liikkuvat kohteet muuttuvat sumeiksi ja valonlähteet niin sanotusti ”palavat puhki”, eli ylivalottuvat. Liian nopealla valotusajalla kuvasta saattaa tulla liian tumma, eli alivalottunut.
Pitkällä suljinnopeudella pystytään kuviin saamaan erilaisia tehosteita, kuten liikkeen aiheuttamaa epäterävyyttä. Vastaavasti nopealla suljinnopeudella liike saadaan pysähtymään. Kuviossa 3 on havainnollistettu suljinnopeuden vaikutus liikkeestä aiheutuvaan
epäterävyyteen. Kameran pitäminen vakaana hankaloituu, mitä pidempi valotusaika on.
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Onkin suotavaa kuvata jalustalla, jos käytetään pitkiä valotusaikoja. Valotusajan pidentäminen vaikuttaa kuvaan monella tapaa, niin toivotuilla kuin ei-toivotuilla tavoilla. Usein
kuvattaessa pidemmillä valotusajoilla on kyseessä liikkumaton kohde. Näissäkin on poikkeuksia. Maisemakuvasta voidaan häivyttää jalankulkija kuvasta pitkällä valotusajalla. Kun
valotusaika on tarpeeksi pitkä, kameran kenno ei saa tallennettua liikkuvaa jalankulkijaa.
Mitä nopeammin kohde liikkuu kameran näkökentässä, sitä lyhyempi valotusaika tarvitaan
kohteen häivyttämiseksi. (Mansurov, 2020.)

Kuvio 3: Valotusajan vaikutus liike-epäterävyyteen (Ledvina 2018)

2.2.2 ISO
Yleisemmin luullaan, että ISO-arvolla ilmaistaan digitaalikameran kennon valoherkkyyttä
ja että korkeaa ISO-arvoa käyttämällä kuviin tulee kohinaa. Vaikkakin kohinan kasvu pitää
paikkansa, niin ISO-herkkyyden kasvattaminen tarkoittaa kameran kennon signaalin voimistamista. Itse kameran kennossa on vain yksi herkkyysaste. ISO-arvon kaksinkertaistaminen, eli korottamien yhdellä askeleella kaksinkertaistaa kennon signaalin herkkyyden.
Tämä vastaa valotuksen nostamista yhden aukon verran. (Mansurov, 2019.)
ISO-asteikkoa käytettiin alun perin filmin valoherkkyyden ilmaisuun. Sillä ilmaistiin filmissä
olevan valoherkän hopeahalidin raekokoa. Tästä syystä korkealla ISO-arvolla oleva filmi
ei tarvitse niin paljon valoa kuin pienellä arvolla olevat, mutta samalla kuvista tulee rakeisia. Kuviossa 4 näkyy korkean ISO-arvon aiheuttama kohina. Kun siirryttiin filmikameroista digitaalisiin, kameravalmistajat jatkoivat ISO-asteikon käyttöä kameroissaan. Digitaalikameroissa ISO-herkkyyttä pystyy säätämään kameran asetuksista, kun taas filmikameroissa joutuu vaihtamaan koko filmirullan, jos haluaa pienentää valotusaikaa. (Taylor,
2017.)

Kuvio 4: ISO -arvon vaikutus kohinaan (Ledvina 2018)
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3
3.1

KUVAUSMENETELMÄT
RAW-tiedostomuodon hyödyntäminen

RAW-tiedostomuoto on digikameran vastine filminegatiiville. Se sisältää kameran kennon
kaikkien pikseleitten tallentamat tiedot käsittelemättömänä. RAW-tiedosto ei ole kuvatiedosto, koska se sisältää vain kameran kennon pikseleitten tallentaman raa’an datan. Jotta
RAW-tiedosta saadaan kuva, se pitää prosessoida joko kamerassa tai erillisellä sovelluksella haluttuun muotoon. (Cambridge in Colour, 2020b) Useimpien kameroiden asetuksista saa säädettyä tallentaako kamera kuvan JPEG-kuvatiedostona, RAW-tiedostona vai
tallentaako se molemmat.
Kaikki kuvankäsittelyohjelmat eivät kuitenkaan tue RAW-tiedostoja, vaan kuvat täytyy
yleensä ensin ajaa muunnosohjelman läpi, jolla pystytään esikäsittelemään kuvat. Esimerkiksi Adobe Camera RAW-muunnosohjelmalla pystyy säätämään kuvan valotusta,
värejä ja muita ominaisuuksia RAW tiedoston ylimääräistä dataa hyväksikäyttäen. RAWtiedoston valotusta pystyy myös säätämään jälkeenpäin paremmin verrattuna esimerkiksi
JPEG-kuvaan. Digitaalisesti valotuksen lisääminen tuo kuvaan kohinaa, mutta RAWtiedostossa sovelluksella lisätyn valotuksen tuoma kohina on huomattavasti lievempää
kuin JPEG-kuvassa. Tämän takia ammattivalokuvaajat suosivat RAW-tiedostoa juuri sen
tallennetun datan tuottamien säätömahdollisuuksien takia. (Cambridge in Colour, 2020b;
Fraser, 2020.)
RAW-tiedostomuoto on myös häviötön ja pakkaamaton tiedostomuoto. Tämä tarkoittaa,
että RAW tiedostot eivät kärsi pakkauksesta johtuvista artefakteista. Verrattuna JPEGkuvaan, joka on häviöllinen tiedostomuoto, RAW-tiedostoissa ei esiinny pakkauksesta
aiheutuvaa pikselöintiä. Häviöllisellä tiedostomuodolla tallennettu tiedosto kadottaa dataa
pakkauksen yhteydessä. Kuvatiedostoissa tämä tarkoittaa kuvan laadun heikkenemistä.
Tosin häviöttömän tiedostomuodon tiedostot ovat huomattavasti suurempia tiedostokooltaan kuin häviöllisen. (Fraser, 2004.)
RAW-tiedostoille ei ole vakiintunutta tiedostopäätettä, vaan lähestulkoon jokaisella kameravalmistajalla on omat päätteensä. Esimerkiksi Canon käyttää CR2 ja CR3 tiedostomuotoja, Nikon käyttää NEF tiedostomuotoa ja Sony käyttää ARW tiedostomuotoa. CR2 on
Canonin vanhempi RAW-tiedostomuoto, mutta sitä käytetään edelleenkin, sillä CR3 tiedostomuodolla tallentavia kameramalleja ei ole julkaistu kuin muutama. Adobe julkaisi
vuonna 2004 oman patentoidun tiedostopäätteensä, tavoitteenaan standardisoida pääte
kaikille kameravalmistajille. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu, vaan yhä edelleen valtaosalla
kameravalmistajista on käytössä omat tiedostopäätteensä. (Adobe, 2020a)
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3.2

Haarukointi

Haarukointi eli ”bracketing” tarkoittaa saman kuvan ottamista eri asetuksilla. Erilaisia käyttötarkoituksia haarukoinnille on muun muassa valotushaarukointi, jota käytetään HDR
kuvien tuottoon. Toinen käyttötarkoitus on tarkennushaarukointi, jossa otetaan useampi
kuva eri tarkennusetäisyyksiltä, jotta lopullisen yhdistetyn kuvan terävyysalue on huomattavasti laajempi. (King, 2019.) Haarukoinnille on muitakin eri käyttötarkoituksia, mutta
opinnäytetyölle olennaisin on valotushaarukointi, joten työ keskittyy siihen.
Valotushaarukoinnissa otetaan useampi kuva eri valotusasetuksilla, jotta kuviin saadaan
tummat ja valoisat alueet esiin. Tarkoituksena on, että alivalottuneessa kuvassa kirkkaat
kohteet eivät ylivalotu ja ylivalottuneessa kuvassa saadaan hämärät alueet kirkkaammiksi.
Näiden kuvasarjojen kuvamäärää voidaan korottaa tai vähentää tilanteen mukaan, mutta
kolme kuvaa on usein optimaalisin määrä. (Halford, 2020; Cox, 2019.)

3.2.1 Exposure Value (EV)
Omin sanoin määriteltynä; exposure value (EV) eli valoarvolla tarkoitetaan arvoa, jolla
kuvataan kuvan valotusta. Valoarvo on yksinkertainen tapa yhdistää suljinnopeus ja himmentimen arvo yhdeksi arvoksi.
Negatiivisella arvolla kuva on alivalottunut, kun taas positiivisella arvolla kuva on puolestaan ylivalottunut. Valoarvoa säätämällä kykenee kontrolloimaan kameran automaattivalotustilaa, tai manuaalitilassa kamera näyttää sen hetkisillä asetuksilla saatavan kuvan valoarvon. Valoarvon kasvaminen tai pieneneminen yhdellä yksiköllä tarkoittaa valon määrän kaksinkertaistumista tai puolittumista. Valoarvoa on hyödyllistä käyttää HDR kuvauksessa. (Hull, 2020.)

3.2.2 High Dynamic Range (HDR)
High dynamic range (HDR) on kuvaamistyyli, jossa yhdistetään useammalla eri valoarvolla otettuja kuvia. HDR -kuviin pyritään saamaan laaja kirkkausalue, jotteivät kuvien yksityiskohdat katoa. Yleensä onnistuneeseen HDR -kuvaan riittää kolme kuvaa, jotka on
otettu valoarvoilla EV-2, EV0 ja EV+2. Joskus kuitenkin valotushaarukointia kannattaa
kasvattaa ja ottaa viisi kuvaa, esimerkiksi arvoilla EV-2.8, EV-1.4, EV0, EV+1.4 ja EV+2.8.
Kuvia ei kuitenkaan kannata käyttää liikaa, sillä tuloksesta voi tulla sekava. HDR kuvauksen hyöty ilmenee, kun useampi kuva yhdistetään ja näin saadaan korkeampi dynaaminen alue ilman kohinaa tai häiriöitä. Jos yksittäisestä kuvasta yritettäisiin muokata
HDR -kuva, on todennäköistä, että kuvan varjoalueille muodostuu kohinaa ja valoisat alu-
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eet harmaantuvat. HDR -kuvassa on tarkoitus saada kuvasta yhtenäisesti valottunut, eli
varjot saadaan kirkkaammiksi ja valon lähteet eivät pala puhki.
Joissakin kameroissa on HDR-kuvaus -tila, mutta parhaan lopputuloksen saa todennäköisemmin käyttämällä kuvanmuokkausohjelmaa. Esimerkiksi Adobe Photoshop ohjelmassa
on Merge to HDR Pro niminen työkalu HDR -kuvien luontiin. Useammasta kuvasta muodostettu HDR -kuva onnistuu vain kohteisiin, jotka eivät liiku. Liikkuvan kohteen kuvaaminen HDR -tekniikalla on erittäin vaikeaa. Kohteen täytyy olla liikkumatta jokaisessa otetussa kuvassa muuten lopulliseen tuotokseen jää ”haamuja”. Esimerkiksi Adoben HDR työkalussa pystyy poistamaan kuvien välissä tapahtuvaa liikettä, mutta parhaan lopputuloksen saa jos kyseessä on liikkumaton kohde. (Cambridge in Colour, 2020a; Adobe,
2020c; Hull, 2020.)
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4
4.1

JÄLKITUOTANTO
Ohjelmat

Kuvienkäsittelyyn löytyy useita ohjelmia. Kappaleessa käydään läpi työn suorittamiseen
valitut ohjelmat ja niiden käyttötarkoitusta työssä. Adoben ohjelmat valittiin työn suorittamiseen aikaisemman käyttökokemuksen ja laajan käyttäjäkunnan takia.

4.1.1 Adobe Lightroom Classic
Adobe Lightroom Classic on Adobe Systemsin kehittämä ohjelma kuvien katalogisointiin
ja muokkaukseen (Murphy, 2012). Toisin kuin Photoshop, Lightroomin tekemät muutokset
kuviin eivät tallennu itse kuvaan, vaan Lightroom tallentaa muokkaukset erilliseen tiedostoon. Lightroom tallentaa tuodut kuvat omaan katalogiin, joka mahdollistaa kuvien katselun ja käsittelyn, vaikka alkuperäistä kuvatiedostoa ei olisi koneella.
Lightroomissa on muun muassa mahdollista säätää kuvan valkotasapainoa (White Balance), korjata kuvan valotusta, kontrastia ja värejä. Toisin sanottuna, Lightroomilla on mahdollista tehdä pientä säätöä ja yksinkertasia korjauksia kuviin. Jos kuvasta on tarpeen
poistaa jotain tai manipuloida muuten, niin se täytyy tehdä Photoshopilla.

4.1.2 Adobe Photoshop 2020
Adobe Photoshop on Adobe Systemsin kehittämä kuvien manipulointiohjelma. Lightroomiin verrattuna, Photoshopissa ei ole mahdollista katalogisoida kuvia. Toinen ero ohjelmien välillä on se, että Photoshopin muokkaukset ovat päällekirjoittavia, eli ohjelma tallentaa
muokkaukset alkuperäiseen tiedostoon. Photoshopissa puolestaan on paljon kattavammat
työkalut kuvien käsittelyyn ja manipulointiin.
Photoshop valittiin työssä käytettäväksi sen laajojen käyttömahdollisuuksien vuoksi ja
oman pitkän käyttökokemuksen pohjalta. Photoshopin ensimmäinen 1.0 versio julkaistiin
vuonna 1990 ja onkin tänä päivänä johtava kuvankäsittelyohjelma. Photoshopia käytetään
työssä pääasiassa yksityisyyden suojaamiseen, eli jos kuvassa näkyy jäljitettävää materiaalia kuten auton rekisterinumero, se on helppo peittää Photoshopilla. Myös pienet virheet
kuvatessa, joita ei saa Lightroomissa piiloon, hävitetään Photoshopilla.

4.1.3 Aurora HDR 2018
Aurora HDR on HDR kuvien luontiin tarkoitettu ohjelma. Sen on julkaissut Skylum niminen ohjelmistotuottaja. Skylum tarjoaa myös vaihtoehtoisen ohjelman Adobe Ligh-
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troomille, mutta työssä keskitytään Lightroomin käyttöön aikaisemman käyttökokemuksen
takia. Aurora HDR:stä löytyy Adoben Lightroomiin ja Photoshopiin lisäosat, jotka mahdollistavat ohjelmien keskeisen kommunikaation.
HDR kuvien tuottoon tarkoitettuja sovelluksia löytyy useampikin, kuten esimerkiksi Photomatix Pro. Työssä keskitytään Aurora HDR:n käyttöön aikaisemman käyttökokemuksen
vuoksi, ja lisäksi ohjelman positiivisten arvosteluiden ja HDR harrastajien suosion takia.
Suosio suuremmalti osin perustuu Auroran HDR:n helppoon käyttöliittymään, joka muistuttaa ulkonäöltään ja käytettävyydeltään Adoben ohjelmistojen käyttöliittymää. Toinen
suosiota saanut ominaisuus on Aurora HDR:n kehittynyt Quantum HDR Engine, joka hyödyntää tekoälyä kuvien luonnissa.

4.2

Kuvien tiedostomuodot

Kuvien tiedostomuotoja löytyy lähes jokaiseen käyttötarkoitukseen omansa. Yleisimpiä
tiedostomuotoja joita työssä käydään läpi, ovat JPEG, PNG ja TIFF. Adobe Photoshop
käyttää kuvien tallennukseen omaa tiedostomuotoaan, joka on päätteeltään PSD.
JPEG
JPEG-tiedostomuodosta on tullut standardi pakattu tallennusmuoto digitaalisessa valokuvauksessa ja verkkoalustoilla tasapainotetun tiedostokokonsa ja kuvalaadun takia. Vaikka
JPEG-kuvat ovat käytännöllisiä verkkojulkaisuissa, ne eivät sovellu kuvien arkistointiin tai
käsittelyyn. Syynä tähän on se, että JPEG käyttää häviöllistä pakkausta. Joten joka kerta
kun kuva tallennetaan uudestaan, sen laatu kärsii. Käytännönosuudessa käydään tarkemmin läpi JPEG:n käyttöä työssä. (Young, 2020).
PNG
PNG on häviötön tiedostomuoto, joka on valokuvaajien ja graafisten suunnittelijoiden suosiossa. Suosio perustuu PNG:n häviöttömään pakkaukseen ja läpinäkyvyyden (transparency) tukeen. PNG onkin tästä syystä suurempi tiedostokooltaan kuin JPEG, eikä sovellu
verkkoalustoille yhtä hyvin. PNG oli vaihtoehtoinen tallennusmuoto yhdelle käytännönosuuden vaiheelle ja se käydään tarkemmin läpi myöhemmin käytännönosuudessa.
(Higgins, 2020).
TIFF
Myös TIFF on häviötön tiedostomuoto, joka on valokuvaajien, graafisten suunnittelijoiden
ja julkaisijoiden suosiossa. TIFF tiedostomuotoa käytetään yleensä printtimedian tuotossa
laatunsa ja yhteensopivuutensa vuoksi. Toisin kuin JPEG ja PNG, TIFF tukee tasoja
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(layers) joka on hyödyllistä jälkikäsittelyssä. Hyvällä laadulla on kuitenkin hintansa, sillä
TIFF kuvatiedostot ovat yleensä huomattavasti suurempia kooltaan. Käytännönosuudessa
käydään läpi tarkemmin tiedostomuodon hyödyt tässä työssä. (Young, 2020).
PSD
PSD, Photoshop Document, on Photoshopin vakio tallennusmuoto tiedostoille. Se on
Adoben kehittämä tiedostomuoto, joka tukee kaikkia Photoshopin omanaisuuksia. PSD
tiedostot voivat olla kooltaan maksimissaan kahden gigatavun kokoisia, ja sitä suuremmat
tiedostot Photoshop tallentaa PSB (Photoshop Big) muotoon. PSD oli myös vaihtoehtoinen tallennusmuoto yhdelle tutkimusosuuden vaiheelle ja sitä käydään tarkemmin läpi
käytännönosuudessa. (Adobe, 2020b).
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5
5.1

CASE: MEDIA FOR HUMANZ
Vaihe 1: Prosessikehitys kuvatessa

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on käydä läpi prosessikehitys laadultaan kilpailukykyisen kuvamateriaalin tuottamisesta kiinteistökuvauksessa. Opinnäytetyö on jaettu kahteen
vaiheeseen; eli kuvaukseen ja jälkikäsittelyyn. Molemmissa osioissa käydään läpi lähtötilanne ja tuotantoprosessin kehitys tähän päivään. Osioissa käydään myös läpi joitain yleisiä kiinteistökuvauksen ongelmia ja niiden ratkaisuja, joita työssä olen kohdannut lähes
päivittäin.
Työ on tehty Media for Humanzin toimeksiantamana ja olen itse yrittäjä. Olen aikaisemmin
tehnyt kiinteistökuvausta kahdelle eri yritykselle ja perustin oman toiminimen kehittyäkseni
alalla ja tarjotakseni osaamistani monipuolisemmin eri toimijoille.
Lähtökohta mistä yritykseni kuvausprosessin kehitys lähti liikkeelle, perustuu aikaisemman työnantajan edellisen työntekijän tuottamaan laatuun. Kyseinen henkilö osasi suoriutua tehtävistään erittäin hyvin, mutta prosessia oli mahdollista viedä eteenpäin laadullisesti ilman työn määrän merkittävää kasvua.
Lopuksi yhteenvedossa käydään läpi miten tavoitteessa onnistuttiin, kehitysideoita, jatkotutkimuskysymyksiä sekä oma arvioni.

5.1.1 Lähtökohta
Lähtökohtana oli edellisen työnantajan aikaisemman työntekijän ottamat kuvat. Valitettavasti, kun työtä aloitettiin, hän oli irtisanoutunut ja täten ei ollut mahdollisuutta saada perehdytystä hänen käyttämiin menetelmiin. Edellisen kuvaajan työtuloksiin jouduttiin perehtymään, jotta saatiin käsitys mistä lähdetään liikkeelle tuotantoprosessin kehityksessä.
Kiinteistövälittäjiltä kysyttiin, mitä he arvostavat kuvissa ja mitä kannattaa varoa. Useimmat heistä eivät osanneet kertoa muuta kuin, että kuvien tulee näyttää mahdollisimman
ammattimaisilta. Osa pohti asiaa internetnäkyvyyden kannalta, eli toiveena oli, etteivät
kuvat ole liian tummia tai hämäriä. Kommenteissa kehotettiin myös välttämään pystysuunnassa kuvaamista, sillä pystysuunnassa olevat kuvat eivät sovellu kiinteistövälityssivujen mobiilialustoille. Esimieheltä saatiin tietoa kyseisen verkkosivujen suositelluista kuvakooista ja resoluutioista. Näillä tiedoilla lähdettiin kehittämään tuotantoprosessia kuvaustilanteesta eteenpäin.
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Kuva 1: Lavastettu lähtökohtakuva
Työssä tullaa vertaamaan aiempaa toteutustasoa prosessin kehityksen jälkeiseen tilanteeseen. Kuvassa 1 näkyy esimerkki edellisen työntekijän toteuttamasta kuvien laatutasosta. Kuvat ovat lavastettuja, koska edellisen työntekijän kuvien käyttöoikeudet kuuluvat työnantajalle. Kuvatessa on pyritty jäljittelemään edellisen työntekijän työjälkeä mahdollisimman tarkasti.

5.1.2 Kuvauskorkeus
Ensimmäisissä kuvissa oli tavoitteena etsiä oikea kuvauskorkeus. Kuvauskorkeudella on
helppoa saada huonekalut näyttämään liian isoilta ja hallitsevilta. Tämä taas vie kuvasta
tilantunnetta ja saa kuvan näyttämään ahtaalta. Liian alhaalta otetut kuvat saavat kaiken
irtaimiston näyttämään valtavalta, kun taas liian ylhäältä otetuissa kuvissa huonekalut
saattavat tukkia tilaa. Alhaalta otetut kuvat myös valehtelevat huonekorkeudesta. Molemmissa ääripäissä on myös riskinä, että huonekalut peittävät kuvista yksityiskohtia.
Kuvassa 2 on kolmen kuvan sarja, jotka on otettu kolmijalan molemmista ääripäistä ja
kiinteistökuvauksen nyrkkisääntönä käytettyä kuvauskorkeutta. Nyrkkisääntönä kuvauskorkeudessa on käytetty oven kahvaa, joka on noin 105 cm korkeudessa. Tämä kuva on
sarjassa keskimmäisenä. Kuvista voi huomata kuinka paljon esteettisemmän näköinen
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kahvan korkeudesta otettu kuva on. Tähän esimerkkiin käytettään noin oven kahvan korkeudelta otettua kuvaa.

Kuva 2: Korkeuden vaikutus
Tämä oven kahvan mukainen korkeus toimi alkuun hyvin, mutta kiinteistövälittäjät esittivät
toiveen kuvauskorkeuden korottamisesta. Toive perustui siihen, että kuvauskorkeutta nostettaisiin hieman ylös, jotta kuvissa näkyisi keittiön tasojen pinnat. Kuvassa 3 näkyy uuden
kuvauskorkeuden vaikutus kuviin. Kuvan 2 kuvauskorkeudet ovat vasemmalta oikealle;
90cm, 102cm ja 120cm. Kuvassa 3 kuvauskorkeus nostettiin noin 108cm. Tältä korkeudelta näkee hyvin tasojen päälle ja huonekalut eivät tuki kuvaa.

Kuva 3: Uusi käyttöön otettu kuvauskorkeus
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5.1.3 Kuvauspaikka huoneessa
Niin kuin kuvauskorkeus on tärkeä tekijä kiinteistöalalla, on myös kuvauspaikka, eli mistä
kohtaa tilan sisällä otetaan kuva. Kuvauspaikan valinnassa pitää olla tarkkana, että kameran näkökentän edessä ei ole mitään estettä, joka jättäisi taakseen mitään tärkeää. Tässä
myös keskitytään kuvaussuuntaan ja siihen, kuinka pienikin muutos voi vaikuttaa lopputulokseen.
Kuvausta harjoittaessa alkuun, oikean kuvauspaikan löytäminen vei eniten aikaa. Kuvauspaikan löytää ainoastaan harjoittelemalla ja kritiikin kautta, sillä aiheesta ei löydy paljoakaan informaatiota. Mielestäni kyseessä on aikaa vievin prosessi, koska ihmisen visuaalinen silmä harjaantuu ajan kanssa löytämään optimaalisen korkeuden ja kohdan tilasta. Jokainen huone kuitenkin on aina erilainen, jolloin tilaan tutustuminen kannattaa, jotta
pystyy havainnollistamaan sen oikean kohdan huoneesta. Ajan saatossa, oikean kuvauspaikan löytää nopeammin ja turhien taikka ylimääräisten kuvien ottaminen vähentyy.
Kuvassa 4 on neljä kuvaa, jotka on kaikki otettu huoneen samasta kulmasta. Kuvista voi
nähdä, miten pienikin kameran uudelleenasettelu vaikuttaa näkyvyyteen. Ensimmäisissä
kolmessa kuvassa haetaan oikeaa kuvauspaikkaa ja viimeisessä on haluttu tulos. Viimeisestä kuvasta voi huomata, kuinka näköesteiden määrää on minimoitu ja kuinka se avartaa tilaa. Tällaisesta tilasta on otettava huoneen vastakkaiselta seinustalta toinen kuva,
jotta kuvista voi havainnoida koko huoneen.
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Kuva 4: Kameran sijainnin vaikutus näkymään

5.1.4 Laitteiston valintaan vaikuttaneet tekijät
Laitteiston valintaan vaikuttavat monenlaiset tekijät, se mikä sopii yhdelle kuvaajalle, ei
välttämättä sovi toiselle kuvaajalle ollenkaan. Laitteistoon ja sen valintaan vaikuttavat
henkilökohtaiset mieltymykset ja käyttökokemukset. Valokuvaajien ammattikunnassa on
myös havaittavissa merkkiuskollisuutta, joka varmasti osaltaan vaikuttaa laitteiston valintaan. Tässä osiossa käydään lähinnä työn kirjoittajan omaa kokemusta ja tietä laitteiston
nykyiseen kokoonpanoon.
Ensimmäiseltä työnantajaltani sain käyttööni Nikon D5200 kameran ja siihen Nikon AF-P
10-20mm f/4.5-5.6G D VR objektiivin. Kameran käytössä oli vaikeuksia aluksi, sillä Nikonin kamerat eivät olleet ennestään tuttuja. Perehtymällä kameran ominaisuuksiin ja harjoittelemalla vaikeuksista päästiin yli. Kyseinen Nikonin kamera oli harrastelijatasoinen ja
siinä oli ns. croppikenno (Crop Sensor). Croppikennolla tarkoitetaan kameran valoherkän
kennon formaattia. Virallinen nimitys kyseille formaatille on APS-C, ja se eroaa täyden
kennon (Full Frame) kameroista kooltaan. APS-C kenno on huomattavasti pienempi kuin
täysikokoinen kenno, minkä takia siinä on rajauskerroin. Rajauskertoimella tarkoitetaan
objektiivin polttovälin muutosta. Otetaan esimerkiksi tämä aikaisemmalta työnantajaltani
saama yhdistelmä. Kyseisen Nikonin kameran croppikennon rajauskerroin on noin 1.5,
mikä tarkoittaa, että kyseisen objektiivin polttovälin vastaavuus täydenkennon kamerassa
on 15-30mm.
Minulla oli aikaisimmin omassa käytössä Canonin croppikennoinen kamera, ja se oli yksi
päättävistä tekijöitä minkä takia halusin käyttööni Canonin täydenkennon kameran. Täydenkennon kamerat ovat yleisesti ammattitasoisempia, eli niistä löytyy hyödyllisiä ominaisuuksia, ja niiden kuvalaatu on parempi. Kamerakseni hankin Canon EOS R peilittömän
täydenkennon järjestelmäkameran, sen ominaisuuksien ja käytettävyyden takia. Mielestäni kennotekniikalle ei ole merkittävää väliä työn suhteen, vaan sillä mitä kameran takana
on. Tästä syystä ei ole oleellista käydä kameran kennotekniikkaa tarkemmin läpi.
Kameraa tärkeämpi asia on oikeanlainen objektiivi. Huoneesta on saatava mahdollisimman paljon näkymään kuvassa, jotta kuvista saadaan informatiivisia. Laajakuvaobjektiiveista on tässä hyötyä. Laajakuvaobjektiivin kuvakulma on huomattavasti suurempi kuin
normaaliobjektiivin. Tästä syystä hankin käyttööni Canon EF 16-35mm f/2.8 L II USM objektiivin, sillä kyseinen objektiivi oli ominaisuuksiltaan ja käytettävyydeltään erinomainen ja
en joutunut kasvattamaan budjettia liikaa sen takia. Käytössä olevan Canonin objektiivin
horisontaalinen kuvakulma lyhimmällä polttovälillä on 98º, joka saattaa aiheuttaa lievää
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tynnyrivääristymää. Vääristymää pystyy korjaamaan erittäin hyvin jälkikäsittelyssä, johon
keskitytään tarkemmin työn myöhemmässä vaiheessa.
Kuvassa 5 on useampi kuva, joihin on merkattu kameran kuvatiedostoon tallentama käytetty polttoväli. Kuvista pystytään vertailemaan kuinka objektiivin polttoväli vaikuttaa kuvakulmaan ja sitä kautta kuvan sisällön määrään. Kamera on ollut jokaisessa kuvassa samassa paikassa tilassa, eikä sitä ole siirretty millään tavalla. Kuvista voi huomata myös
laajan kuvakulman aiheuttaman tilantunteen. Tällaiseen kuvaukseen laajakulmaobjektiivi
on ehdottomasti paras valinta ja kyseisen objektiivin pienin polttoväli, eli 16mm, tuottaa
informatiivisimman kuvan.

Kuva 5: Polttovälin vaikutus kuvakulmaan
On kuitenkin tärkeää huomata, kuinka laajakuvaobjektiivi vääristää tilantunnetta. Pienestä
huoneesta voi tulla liian avaran oloinen, jolloin asia voi häiritä katsojaa. Nämä ovat mielipidekysymyksiä ja työssä on tarkoitus saada mahdollisimman paljon informaatiota kuviin.
Tärkein lisävaruste mitä kiinteistökuvauksessa tarvitsee, on tukeva kolmijalka kameraan.
Ilman kolmijalkaa on käytännössä mahdoton kuvata pitkillä valotusajoilla. Se myös nopeuttaa kuvaamista, kun jalustan säätää kerran halutulle korkeudelle.
Yksi hyödyllisimmistä lisävarusteista on etälaukaisin. Se mahdollistaa kuvaksen ilman,
että tarvitsee varoa kuvan tärähtämistä. Langaton etälaukaisin auttaa myös tilassa, jossa
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on peilaavia pintoja. Kameran voi jättää tilaan ja itse voi poistua kuvaksen ajaksi, sillä kamera on paljon helpompi ja nopeampi poistaa kuvasta jälkikäsittelyssä kuin kuvaaja.

5.1.5 Kohteen valmistelu kuvaukseen
Yleensä toimeksiantajat toimittavat kuvattavan kohteen omistajille ”Näin valmistaudut kuvaukseen” -ohjelehtisen. Ohjeessa käydään läpi toiveet järjestelystä ja siisteydestä; esimerkkinä kaukosäätimien ja vastaavanlaisen pientavaran piilotuksen, keittiön tasojen tyhjennyksen, huoneiden valaisun, sekä yksityisyyden suojaamisen ja sälekaihtimien noston
tärkeys. Kohteiden omistajille on myös yleisesti ohjeistettu, että minimalistisuus on myyvin
sisustus. Kuvasta 6 näkyy keittiön tasojen ero, kun siitä on poistettu valtaosa ylimääräisestä tavarasta, joka tukkii kuvaa.

Kuva 6: Pienen tavaran vaikutus kuvan siisteyteen
Saavuttaessa kohdekuvaukseen, on hyvä kiertää huoneisto läpi ja tarkistaa, että kohde on
kuvattavassa kunnossa. Jos kohde on huomattavassa epäjärjestyksessä, ei ilman erillistä
sopimusta ruveta sitä siivoamaan. Kuvauksen täytyy sujua vaivattomasti ja siivoaminen
voi olla aikaa vievää. Mikäli kohde on sotkuinen, yleensä näissä tapauksissa kohdetta ei
kuvata ollenkaan, vaan kuvaukselle sovitaan uusi aika.
On kiinnitettävä erittäin paljon huomiota arkaluontoisiin esineisiin. Kyseisiä esineitä voivat
olla laskut tai muut asiakirjat, jotka eivät saa näkyä kuvissa. On myös tarkistettava kohteen omistajalta saako kuvissa näkyä kuvia henkilöistä. Kohteen omistajille tarjotaan
yleensä vaihtoehdoksi, että esineet poistetaan ennen kuvausta tai sitten esineet sumennetaan jälkikäsittelyssä.
Kierroksen aikana laitetaan valot kaikkialle päälle, jotta huoneet ovat valmiiksi valaistut.
Keinovalot tuovat kuviin tunnelmaa ja kun kaikki huoneet ovat valaistu, eivät oviaukot hämärry. Kierroksella avataan myös verhot ja nostetaan sälekaihtimet valmiiksi. Suljetut verhot voivat tehdä kuvasta ahtaan ja hämärän. Tämän takia verhot on syytä avata. Saman
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voi tehdä myös sädekaihtimille ja aina ei riitä, että kaihtimet käännetään auki. Parhaan
tuloksen saamiseksi pyritään vetämään kaihtimet ylös kokonaan pois tieltä.
Kuvassa 7 näkyy kaihtimien aiheuttamat erot tuotetussa kuvassa. Ensimmäisessä kuvassa kaihtimet ovat käännetty auki, toisessa ne on kiinni ja kolmannessa nostettu kokonaan
pois tieltä. Näihin kuviin on kuvauspaikka vaihdettu, jotta kaihtimien vaikutus näkyy selkeästi. Kuvista voi huomata kuinka paljon kutsuvampi kuvasta tulee, kun maisema tuo avaruutta tilaan.

Kuva 7: Kaihtimien vaikutus tilantuntuun (Niko Erjo 2020)
Kun kaikki on valmiudessa, kuvaaminen sujuu huomattavasti nopeammin. Esitetyllä tavalla, kolmihuoneisen kohteen kuvaamiseen menee noin 30-40 minuuttia.
Omakohtaisena kokemuksena olen joskus kuvannut kohteita, joissa olen huone kerrallaan
joutunut siivoamaan ja järjestelemään kohteen. Näissä tapauksissa kohteen kuvaukseen
on mennyt huomattavasti enemmän aikaa, joka ei ole työajallisesti tehokasta. Näiden kohteiden kuvat ovat myös olleet omasta mielestäni huonompia, mutta mielipide saattaa johtua ylimääräisestä turhasta työstä.

5.1.6 Kameran asetukset
Ensimmäisistä kuvauksista lähtien oli jo tiedossa muutamia perusasetuksia kameraan,
jotka huomattiin harjoitellessa kameran käyttöä. Tärkein näistä on aukon koko. Havaittiin,
että aukon koko on optimaalisin arvolla f/8. Näin kuviin saadaan syväterävyyttä tarpeeksi,
niin että lähes koko huone on tarkennusalueen sisällä. Työssä käytetty objektiivi on tarkimmillaan aukon arvolla f/4, mutta tällä arvolla syväterävyys ei riittänyt kattamaan suurempia huoneita. Jouduttiin siis uhraamaan hieman kuvanlaadussa, jotta lähes koko kuva
on tarkennuksessa.
Toinen havaittu ongelma, jonka pieni aukon koko tuo tullessaan, on valon määrän väheneminen. Objektiivi päästää aukon läpi neljänneksen valosta arvolla f/8 verrattuna f/4.
Tätä pystyy kompensoimaan ISO-arvoa nostamalla. Yksi vaihtoehto vähäsen valon korjaamiseksi on kasvattaa ISO-arvoa. Tällä menetelmällä saa kuvaan lisättyä valoa, mutta

19

samalla varjoisien ja valoisien välinen kontrasti saattaa voimistua. Kyseinen menetelmä
saattaa myös aiheuttaa kuvien jälkikäsittelyssä ongelmia lisääntyneen kohinan takia. Kohinaa pystyy poistamaan jälkikäsittelyssä, mutta samalla kuvasta häviää yksityiskohtia.
Harjoitellessa huomattiin, että kohinan määrän saa minimoitua jälkikäsittelyssä kuvan valotusta korjatessa, on ISO-arvon oltava mahdollisimman pieni. Liian pienikin ISO-arvo voi
aiheuttaa kohinaa, joten päädyin käyttämään ISO-arvoa 200. Tällä arvolla kohinan määrä
on hallittavissa ja jälkikäsittelyssä ei tule ongelmia sen kanssa.
Aukon koko ja ISO-arvo ollessa lukittuna, ainut muuttuva tekijä, jolla saadaan kuvan valoarvoa muutettua, on suljinnopeus. Valotusaikaa pidentämällä saa kennolle enemmän valoa, mutta siinä on madollista polttaa puhki vähäisetkin valonlähteet. Tällä menetelmällä ei
kuitenkaan tule ISO-herkkyyden aiheuttaman kohinan kanssa ongelmia, koska pidennetyllä valotusajalla kompensoidaan vähäistä valoa.
Alussa kuvatessa havaittiin ongelmia saada kuvat tasaisesti valotettua. Ikkunat usein ylivalottuivat ja varjot alivalottuivat. Suurin ongelma ikkunoiden ylivalottumisessa oli maiseman häviäminen. Samasta syystä kuin avataan verhot kohteista, halutaan ikkunoista maisemat esiin. Jos ikkunoista ei näe kunnolla ulos, huone tuntuu kuvassa ahtaammalta.
Vaikka varjoalueita pystyy jälkikäsittelyssä lisää valottamaan, se tuo kohinaa todella helposti. Kuva näyttää todella amatöörimäiseltä kun ikkunat ovat ylivalottuneet ja varjoalueet
ovat sumeat kohinasta. Aluksi pyrittiin kuvaamaan niin, että kuvan valoarvo on 0 EV. Tämä ei kuitenkaan auttanut ongelmaan, joten jälkityössä kokeiltiin yli- ja alivalottuneiden
kuvien käsittelyä, jos niistä saisi paremmat laadultaan. Kamera ei kuitenkaan kykene tyhjästä kuvaa luomaan. Ylivalottuneilta alueilta on käytännössä mahdoton tuoda informaatiota esiin. Sama pätee myös alivalottuneisiin alueisiin.
Ensisijainen ratkaisu ikkunoiden ylivalottumiseen olikin alivalottuneen kuvan ottaminen.
Toisin sanoen otettiin kerralla kaksi kuva, joista toinen oli otettu huomattavasti pienemmällä EV-arvolla. Jälkikäsittelyssä leikattiin alivalottuneesta kuvasta ikkunan 0EV arvolla olevaan kuvaan. Tämä toimi ikkunoihin hyvin, mutta kyseinen tapa oli todella aikaa vievää.
Kuvien varjoalueille myös edelleen tuli kohinaa.
Etsiessäni kamerani asetuksista apua ongelmaan, löytyi kameran program valikosta HDRkuvaustila. Kyseissä kuvaustilassa kamera automaattisesti ottaa kolme kuvaa eri valoarvoilla. Sen jälkeen kamera yhdistää kuvat ja tuottaa JPEG-muotoisen HDR-kuvan. Tällä
menetelmällä havaittiin jo kuvausvaiheessa, kuinka varjoalueet valottuivat huomattavasti
paremmin ja ikkunoissa näkyi silloisen kohteen metsämaisemaa. Havaittiin kuitenkin, että
ikkunoiden maisemat eivät olleet kovin selkeitä, mutta kokeeksi otettiin muutaman kuvan
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kokeiluun käsiteltäväksi. Tässä yhteydessä huomattiin myös, että kyseisessä kuvaustilassa kamera ei tuottanut ollenkaan RAW-tiedostoa kuvasta.
Olin jo aikaisemmin harrastanut HDR-kuvausta luonnossa ja miljöössä, joten minulla oli
periaatteet tiedossa. Käsitellessä kameralla otettuja valmiita HDR kuvia, oli havaittavissa
JPEG-kuvan rajoitteet. Kuvaa ei pystynyt muokkaamaan läheskään niin hyvin kuin RAWkuvaa. Tämä kokeilu johti ideaan perehtyä HDR kuvaukseen tarkemmin. Internetistä löytyi
paljon tietoa miten kameran asetukset kannattaa säätää. Kuvatessa käytettiin asetusten
etsimisessä internetistä saatua informaatiota ja aikaisemmin otettujen kuvien asetuksia
referenssinä.
Internetistä saadun tiedon avulla harjoiteltiin valotushaarukoinnin käyttöä. Olin aikaisemmin ottanut HDR kuvia täysin manuaalisesti kameralla. Valotushaarukoinnilla kamera ottaa automaattisesti useamman kuvan ennalta määritetyillä valoarvoilla. Tämä nopeutti
toimintaa huomattavasti, kun ei tarvinnut joka kuvan jälkeen säätää asetuksia. Valotushaarukointia kokeiltiin aluksi kolmella kuvalla. Ensimmäisissä kokeiluissa säädettiin haarukoinnin arvot liian korkealle ja matalalle. Ensimmäisten kuvien arvot olivat -2EV, +1EV ja
+4EV. Näillä arvoilla lopullinen HRD kuva ei ollut halutulla tasolla, joten kuviin kokeiltiin
useita eri arvoja. Kokeilujen yhteydessä yritettiin kasvattaa kuvamäärääkin, mutta tällä oli
negatiivinen vaikutus lopputulokseen.
Arvot joita päädyttiin käyttämään, olivat suositeltuja HDR kuvaukseen, eli -2EV, 0EV ja
+2EV. Näillä arvoilla lopputulos oli parempi muihin kokeiluihin verrattaessa. Seuraavassa
vaiheessa käydään läpi tarkemmin eri EV arvoilla otettujen kuvien eroja ja näiden ongelmia.

5.2

Vaihe 2: Prosessikehitys jälkikäsittelyssä

Pohjustuksena seuraavalle vaiheelle, jokainen kuvaaja tekee jälkikäsittelyn omalla tyylillään ja tavallaan. Jälkikäsittelyn prosessi kehittyy kuvaajan mukaiseksi, minkä vuoksi tulevat kappaleet sisältävät paljon omaa työprosessia, joka on tullut kokemuksen ja työn seurauksena.
Kun kohde on kuvattu, ovat kuvat automaattisesti arkistoitu. Hyvin organisoitu kansiorakenne auttaa myöhemmissä jälkikäsittelyn vaiheissa nopeuttaen toimintaa. Kuvat tallennetaan kamerasta suoraan ulkoisille kiintolevyille ja ne toimivat arkistona kuville. Koska
kuvia tulee useita, tarvitaan kapasiteettia levyiltä enemmän kuin nopeutta. Tästä syystä
suosin HDD massamuisteja SSD:n sijaan. Osaa jälkikäsittelyn vaiheista olisi mahdollista
nopeuttaa nopeammilla massamuisteilla, mutta hyöty jää esimerkiksi viidenkymmenen
kuvan editoinnissa muutamaan minuuttiin.
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5.2.1 Käsittelyn kehitys
Kun kuvat on siirretty, tuodaan ne Lightroomin katalogiin. Lightroomin katalogi on ohjelman oma järjestelmä, johon tallentuu kuvien esikatselutiedostot sekä niihin tehdyt muutokset ja merkinnät. Lightroomin saa myös asetettua niin, että jokaisella katalogilla on
omat asetuksensa. Olen määritellyt kiinteistökuvauksien Lightroomin katalogieni tuontiasetukset niin, että tuodessaan kuvat katalogiin, Lightroom asettaa kuviin valmiiksi luodun esiasetuksen. Esiasetuksessa on määritelty Lightroomin kytkemään objektiivin profiilin korjauksen ja väripoikkeamien korjauksen päälle. Näillä asetuksilla Lightroom automaattisesti korjaa objektiivin aiheuttamat vääristymät ja vinjetoinnin.
Kuvamäärältään suuret katalogit saattavat olla raskaita tietokoneelle käyttää, joten kuvauksille luodaan uudet katalogit kvartaaleittain. Tällä keinolla saadaan Lightroomin latausaikoja lyhennettyä. Työssä käytetään vain Lightroomin library- ja develop-osiota. Libraryosio on kuvien ja niiden tietojen selaamista varten, kun taas develop-osiossa pystyy kuvia
muokkaamaan. Kuvat 8 ja 9 ovat kyseisten osioiden käyttöliittymistä. Photoshopia käytetään kuvien manipulaatioon ja sen käyttöliittymä näkyy kuvasta 10.

Kuva 8: Lightroom Library-osio
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Kuva 9: Lightroom Develop-osio

Kuva 10: Photoshopin käyttöliittymä
Ensimmäisten kohteiden kuvat saatiin lähestulkoon kokonaisuudessaan tuotettua Lightroomilla. Näissä kuvissa Lightroomin muokkaustyökalut riittivät hyvin. Kuvista ei tarvinnut
korjata kuin valotusta, kontrastia ja värejä. Kuvassa 11 on vasemmalla alkuperäinen suoraan kamerasta tuotu kuva. Oikealla kuvassa on käsittelyn läpi käynyt kuva. Kuvasta näkee selkeästi miten valonlähteiden valoa on vähennetty ja kuinka varjoihin on tuotu valoa.
Vaikka kuvaa on käsitelty, ikkunat ovat edelleen ylivalottuneet eikä niistä näe maisemaa
kunnolla. Varjoalueilta kyetään havaitsemaan kohinan lisääntymistä. Vaikkakin kuva on
myyvä ja siitä näkee huoneen ulottuvuudet, koen että huoneesta saisi näyttävämmän kuvan aikaiseksi.
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Kuva 11: Ennen jälkeen kuvat
Kokeiltaessa ratkaisuja ikkunoiden ylivalottumiseen, otettiin jokaisen kuvan kanssa ylimääräinen kuva alivalottuneena. Kuvia käsiteltäessä, käsiteltiin normaalilla valotuksella
otettu kuvan kuin aikaisemminkin. Alivalottunut kuva käsiteltiin niin, että ikkuna näkymä
olisi mahdollisimman selkeä. Lopuksi vietiin molemmat kuvat Photoshopiin ja yhdistettiin
kuvat. Normaalisti valottuneesta kuvasta leikattiin ikkuna pois ja lisättiin alivalottuneen
kuvan taustalle. Lopuksi häivytettiin leikkauksen rajat ja kuva vietiin takaisin Lightroomiin.
Kuvassa 12 on vasemmalla yhdistettävät kuvat ja oikealla valmis tulos. Kuvasta näkyy
kuinka ikkuna näkymä saa huoneen näyttämään avaralta ja viehättävämmältä. Vaikka
ikkunasta näkyisi pelkkä taivas, on se huomattavasti luonnollisemman näköinen kuin jos
se ylivalottuisi. Kuitenkin kuvassa on yhä edelleen havaittavissa lisääntynyt kohinan määrä varjoalueilla. Tämä käsittelytyyli oli myös aikaa vievä ja sai etsimään tehokkaampaa
ratkaisua. Yhden kuvan käsittelyssä meni moninkertaisesti enemmän aikaa kuin aikaisemmin.

Kuva 12: Ikkunanäkymän esille tuonti Photoshopilla
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Ratkaisuja ongelmiin hakiessa, oli kaksi hyvin tärkeää kriteeriä ratkaisulle. Se ei saa lisätä
työmäärää ja näin käytettävää aikaa, ja laadun pitää olla hyvää ja tasaista. Äskeinen kuvantuotantometodi ei täyttänyt kumpaakaan kriteeriä. Huoneiden ja niiden tavarat aiheuttavat erittäin paljon eroja kuvissa. Kasvit ikkunoiden edessä ja verhot hankaloittavat ikkunan irtileikkausta huomattavasti. Tätä prosessia ei myöskään ole mahdollista automatisoida ja riippuen edessä olevan tavaran määrästä työaika kuvan parissa pitenee.
Löydettäessä kameran asetuksista HDR-kuvaus -tilan, otettiin muutama testikuva käsiteltäväksi. Aluksi kuvat osoittautuivat erittäin hyviksi vaihtoehdoiksi ongelmien ratkaisuun.
Käsiteltäessä kuvia havaittiin JPEG-kuvan rajoitteet ongelmallisiksi tekijöiksi muokkauksissa. JPEG-kuvaan ei tallennu tarpeeksi dataa ja tämä rajoittaa kuvan muokattavuutta
huomattavasti. Kuvaan ilmestyy huomattavasti helpommin artefakteja kuin RAW kuviin.
Kyseessä voi olla esimerkiksi väri vääristymiä ja kohinaa. Toinen tekijä mikä rajoitti näiden
kuvien muokattavuutta, oli se kun kamera automaattisesti loi HDR-kuvan. Kamerassa ei
ole mitään asetuksia HDR-kuvan luontiin, vaan se määrittää valmiiksi ohjelmoitujen parametrien avulla lopullisen kuvan. Kuvassa 13 on kameran HDR-tilalla otettu kuva, vasemmalla on käsittelemätön ja oikealla käsitelty kuva. Kuvaa ei ole paljoakaan muokattu, mutta kuvasta on mahdollista havaita artefakteja ja eikä kuva ole laadultaan hyvä.

Kuva 13: Kameran HDR Program kuva

5.2.2 HDR-kuvatuotannon kehitys
Kokeilujen seurauksena päädyttiin tutustumaan tarkemmin HDR-kuvauksen mahdollisuuksiin. Lukiessa ohjeita HDR kuvaukseen havaittiin, että sitä käytetään erittäin paljon
Pohjois-Amerikan kiinteistökuvaajien keskuudessa. Esimerkkikuvia katsellessa huomattiin, että kyseisellä keinolla on mahdollista tuottaa erittäin hyvää ja tasaisenlaatuista kuvamateriaalia. Ongelmia löytyi ohjeista, mutta ne olivat korjattavissa. Yleisimpiin ongelmiin
kuuluu kuvien ylisaturoituminen ja kuvien välissä liikkuvien kohteiden aiheuttamat haamut.
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Kuvat voivat yhdistettäessä myös mennä vinoon, jos sovellus ei saa tunnistettua kiintopisteitä kuvista. Tämä saa kuvat näyttämään epätarkoilta tai sumealta.
Harjoitellessa kameran valotushaarukoinnin käyttöä, käytin ottamiani kuvia HDR-kuvien
luonnin harjoitteluun. Aikaisemman kokemuksen pohjalta HDR-kuvia oli tuotettu Photoshopilla, joten kokeilu aloitettiin sillä. Lightroomista pystyy suoraan tuomaan kuvia Photoshopiin, mutta HDR-kuvan luonti ei onnistu tätä kautta. Photoshopin Merge to HDR pro
lisäosa luo uuden projektitiedoston ohjelman valikosta ladatuista kuvista. Selvisi nopeasti,
että Photoshop:illa HDR-kuvien tuottaminen on todella hidasta ja aikaa vievää. Kuvanlaatu oli erittäin hyvä, mutta tarvittiin nopeampi keino kuvien tuottamiseen. Photoshopissa on
mahdollisuus automatisoida toimintoja komentosarjojen ja Photoshop Actionien avulla,
mutta jostain syystä missään ei ollut saatavilla ohjeita näiden tekemiseen.
Etsittäessä ohjelmia HDR kuvien luontiin, huomattiin että Lightroomissa on mahdollisuus
luoda HDR kuvia. Vaikka Lightroomin HDR kuvien luontityökalu ei ole lähellekään yhtä
monipuolinen kuin Photoshopin, sillä sai kuitenkin tasaista ja hyvää laatua aikaiseksi.
Lightroomissa pystyy katalogista suoraan valitsemaan kuvat ja yhdistämään ne sovelluksen sisällä, ilman että kuvia tarvitsee siirtää toiseen sovellukseen. Vaikka ohjelmassa saa
jonotettua prosesseja, joutuu kuvat manuaalisesti valitsemaan yksitellen ja valikon kautta
laittamaan prosessijonoon kuvien yhdistämiseksi HDR-kuvaksi. Kuvia käsiteltiin jonkin
aikaa tällä tavalla, kunnes myöhemmin luotiin pikanäppäin HDR-kuvan luonnille Lightroomiin, jotta prosessi nopeutuisi. Tämä ei kuitenkaan poistanut kuvien manuaalista valitsemista.
Lightroomin ja Photoshopin tuottamat HDR-kuvat vaativat vain vähän jälkikäsittelyä. Kuvista tarvitsi korjata värejä, kontrastia ja valotusta hieman. Kuvassa 14 on Lightroomin
tuottama valmis HDR ennen ja jälkeen jälkisäädön. Kuten kuvasta näkee, HDR-kuvan
luonnin jälkeen kuvaa ei tarvinnut paljoa muokata. Vaikka tässä keinossa kuvan laatu on
hyvä ja sitä saa tuotettua tasaisesti, mutta oli prosessi aikaa vievä. Prosessi vaatii liian
paljon läsnäoloa, manuaalista työtä ja aikaa. Tästä syystä alettiin etsiä ohjelmaa, jolla olisi
mahdollista tuottaa HDR-kuvia sarjassa.
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Kuva 14: Lightroom HDR
Lyhyen etsinnän jälkeen internetistä löytyi kaksi varteen otettavaa ohjelmaa, joilla on
mahdollista tuottaa sarjassa HDR kuvia. Kyseiset ohjelmat ovat Aurora HDR ja Photomatix Pro. Molemmista löytyy sarjatuotanto HDR-kuville, erittäin hyvät ominaisuudet ja ne
ovat helppokäyttöisiä. Molemmat ovat myös suuressa suosiossa kiinteistökuvaajien keskuudessa. Molempiin ohjelmiin löytyi myös suosituksia molempiin ohjelmiin kuvaajien foorumeilta, joissa oli kiinteistökuvaus aiheena. Molempien ohjelmien kokeiluversiot ladattiin
tietokoneelle ja hyödynnettiin aiemmin otettuja kuvia ohjelmien kokeiluun. Molemmilla
ohjelmilla saatiin helposti luotua useampi HDR-kuva, ilman että kenenkään tarvitsi vahtia
ja pitää prosessia käynnissä. Ohjelmien väliltä löytyi eroja, ja ne olivat syy minkä takia
päädyttiin käyttämään Aurora HDR:ää. Aurora HDR on minun mielestäni modernimpi ja
helpompi käyttöliittymältään, sillä se muistuttaa erittäin paljon Lightroomin käyttöliittymää.
Aurora HDR on myös voittanut palkintoja kamera-aiheisista kilpailuista, mikä vaikutti päätökseen. Viimeisimpänä Aurora HDR valmistaja Skylum, voitti neljä palkintoa Digital Camera Grand Prix 2020 palkintogaalasta ohjelmillaan.
Hankittaessa Aurora HDR sovelluksen kokoversion, tehtiin kohteiden HDR-kuvat sillä.
Työssä vakiintui nopeasti työskentelyrytmi Lightroomin ja Aurora HDR ohjelmien välillä.
Jotta kuvat saatiin tuotettua sarjassa Aurora HDR:llä, piti viedä kuvat Lightroomista kovalevylle ja sen jälkeen tuoda ne Aurora HDR:lle. Aurora HDR:n mukana tulee lisäosa Lightroomiin, jolla saa siirrettyä kuvia ohjelmien välillä, mutta lisäosan avulla ei saa tuotettua
kuvia sarjassa. Kun kuvat on tuotu Aurora HDR:ään, saadaan laitettua asetukset HDR
kuvien luontiin. Aurora HDR:ssä pystyy luomaan esiasetuksia HDR kuvien luontiin, mutta
tähän ei ehditty perehtymään tarkemmin. Kuvassa 15 näkyy Aurora HDR:n sarjatuotantovalikot. Ensimmäisessä valikossa näytettään kuvat, jotka on tuotu ja annetaan valita käsitelläänkö kuvat yksittäin vai haarukoituna. Toisessa valikossa on HDR kuvien luontiin
oleellisimmat asetukset. Tämä valikko pitää sisällään tallennussijainnin, esiasetuksen,
tiedostomuodon, pakkauksen ja väriprofiilin valinnan. Edistyneissä asetuksissa löytyy te-
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rävöityksen, kohdistuksen ja haamujen poiston asetukset. Nämä asetukset voi tallentaa
pika-asetuksiksi, jotta niitä ei tarvitse joka kerta asettaa uudestaan. Olenkin tällaisen luonut kiinteistökuvaukseen, sillä se nopeuttaa toimintaa huomattavasti. Asetukset säädettyä,
laitetaan ohjelma tuottamaan HDR-kuvia. Prosessi on tämän jälkeen automatisoitu, eikä
siihen tarvitse puuttua, ellei prosessissa ilmene virheitä. HDR-kuvien valmistuttua Aurora
HDR:stä, tuodaan ne Lightroomiin takasin. Kun kuvat on tuotu Lightroomiin, asetetaan
niihin valmiiksi luodut esiasetukset, joilla korjataan värejä ja valotusta, sekä myös suoristetaan kuvat. Esiasetusten jälkeen kuville täytyy tehdä enää hienosäädöt ja tarkistaa, että
kaikki kuvat ovat onnistuneet.

Kuva 15: Aurora HDR sarjatuotantovalikot
Nopeasti kuitenkin havaittiin, että vaikka sovellus tuotti hyvä laatuisia HDR-kuvia, niissä
ilmeni joitain ongelmia. Alussa Aurora HDR tuotti JPEG-kuvat sille tuoduista kuvista. Alussa tuntui siltä, että kuvissa ei riittänyt säätövaraa jälkikorjauksissa. Kuviin ilmestyi JPEGartefakteja erittäin herkästi, kun niistä valotti varjoalueita lisää ja värien ja valkotasapainon
säätäminen ei toiminut oikein. Ongelman korjaukseksi, muutettiin ensimmäiseksi Aurora
HDR:n tuottamaan kuvat TIFF kuvamuodossa. Tämä toimi, mutta kokeiluja jatkettiin siinä
toivossa, että kuvanlaatu paranisi. Kokeiluissa oli tarkoituksena saada hillittyä HDR-kuvien
ylisaturoitumista, parantaa kuvien muokattavuutta ja yleistä laatua. Kuvien viemistä Lightroomista kokeiltiin eri muodoissa, sillä tähän mennessä kuvat oli viety JPEG-muodossa.
Kuvamuodon vaihtamista TIFF-muotoon vientiasetuksista kokeiltiin ja sillä lopullisten
HDR-kuvien muokattavuus parani hieman. Ongelmaksi tässä tuli kuvatiedostojen koko.
TIFF kuvat ovat huomattavasti suurempia kuin JPEG-kuvat ja näin ollen yhden kohteen
kuvakansio kasvoi kooltaan moninkertaiseksi. Myös Aurora HDR:n käsittelyaika kasvoi
kymmenillä minuuteilla, kun ohjelmalla kesti huomattavasti kauemmin lukea ja siirtää suurempia tiedostoja. Suurta tiedostokokoa ei koettu lievän muokattavuuden parannuksen
arvoiseksi, joten vaihtoehto hylättiin.
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Tiedostomuoto, jolla saatiin hyvää tulosta aikaiseksi ja jonka tiedostokoko on hyväksyttävien rajojen sisäpuolella, on PNG. PNG-kuvissa on korkeampi värisyvyys verrattuna
JPEG-kuviin, joka oli vaikuttavin tekijä lopullisessa kuvalaadussa. Huomattiin, että mitä
korkeampi värisyvyys välivaiheen kuvissa on, sitä parempi lopputulos on.

5.2.3 Johtopäätös
Opinnäytetyössä oli tarkoituksena käydä läpi tuotantoprosessini kehitys kiinteistökuvauksessa. Tavoitteena oli käydä läpi eri työvaiheiden kehitys ja tuoda ilmi ongelmia joita matkan varrella kohtasin. Työ koskee ainoastaan kiinteistökuvausta, joten muissa olosuhteissa tuotantoprosessi olisi mahdollisesti hyvin erilainen. Verraten esimerkiksi studiokuvaukseen, tilan ja kohteen valaisu on täysin hallittavissa. Kiinteistökuvauksessa valaisu riippuu
todella paljon asiakkaan kodista ja säästä. Kuvien jälkikäsittelyprosessi poikkeaisi toisistaan, sillä studiossa ei ole tarvetta tuottaa HDR-kuvia.
Tavoitteissa on onnistuttu positiivisen asiakaspalautteen ja myyntituloksen perusteella.
Asiakasyrityksien taloustiedot ja myyntistrategiat ovat luottamuksellista tietoa ja olen allekirjoittanut niistä salassapitosopimuksen, joten tarkempia myyntilukuja tai -tuloksia ei voida käsitellä tässä työssä. Toisinaan on tullut palautetta, että kuvat ovat antaneet vääristyneen käsityksen esimerkiksi kohteen tilavuudesta ja valoisuudesta. Asiakkaille jotka ovat
antaneet kasvotusten palautteen, olen perustellut menetelmäni sillä, että kuvista on saatava mahdollisimman informatiiviset ja selkeät. Toisaalta samasta kohteesta useampi on
antanut täysin päinvastaista palautetta, esimerkiksi kuvista on nähnyt huoneen/kohteen
kokonaisuuden ja potentiaalin oikein. Oma tavoitteeni onkin juuri saada mahdollisimman
informatiivisia kuvia, joista näkee kuinka huone rakentuu ja sijaitsee kokonaisuudessa.
Tavoite ei ole huijata mahdollisia ostajia, eikä vääristää todellisuutta kohteesta millään
tapaa. On kuitenkin tosiasia, että siistit ja valoisat kuvat kohteista ovat myyvempiä ja yleisesti nämä kohteet menevätkin nopeasti kaupaksi. Kuvat ovat kiinteistövälittäjän tärkein
työkalu, sillä niiden avulla asiakas saa ensikosketuksen kohteeseen. Ja olenkin kuullut
usein, että asiakas on jo kotona tehnyt ostopäätöksen kuvieni perusteella.
Valitettavasti kiinteistöalalla löytyy kuvaajia monenlaisia. Tosi monet välittäjät vieläkin kuvaavat esimerkiksi matkapuhelimen kameralla myytävien kohteidensa kuvat. Omasta mielestäni, kuvat näyttävät erittäin epäammattimaisilta ja karkottavat potentiaaliset ostajat.
Kohteet ovatkin yleensä erittäin kauan myynnissä, ellei asiakas vaihda välittäjää sellaiseen, joka arvostaa ammattikuvien merkitystä myynnissä. Toinen ääripää kuvauksissa on
uusi trendi, jossa käytetään valtaosa kohteen kuvaukseen varatusta ajasta stailaukseen.
Näiden kohteiden kuvat ovat tyylikkäitä, mutta ne sopisivat mielestäni paremmin sisustuslehteen. Kuvat ovat kyllä laadukkaita, sillä niissä on usein onnistunut valotus ja komposi-
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tio. Siinä missä itse tavoittelen, että kohdekuvat ovat siistejä ja kertovat kohteesta mahdollisimman paljon, tuntuvat nämä uuden trendin omaavat kuvat keskittyvän epäolennaiseen
kohteissa. Näillekin kuville löytyy oma asiakaskuntansa. Nämä kuitenkin ovat vain mielipidekysymyksiä, pääasia loppujen lopuksi on se, että kohde menee kaupaksi.
Edellä käytyyn pohdintaan vedoten koen, että olen onnistunut tavoitteessani kehittää tuotanto prosessia eteenpäin. Kuvassa 16 on lopullinen tuotos, joka olisi valmis lähetettäväksi asiakkaalle.

Kuva 16: Lopullinen tuotos
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6

YHTEENVETO

Yhtenä haasteena työssä oli visuaalisen silmän harjaannuttaminen, jotta kohteista saa
tuotettua ammattitasoisia kuvia. Kuten työssä kävi ilmi, kuvauskorkeudella on suuri vaikutus lopputulokseen, puhumattaan kameran paikasta kohteen sisällä. Tätä oppia on vaikea
lähteä kuvailemaan, sillä se harjaantui luonnostaan työtä tekemällä. Aloittelevalle vinkkinä
voin kertoa, että tukeva kolmijalka ja langaton etälaukaisin ovat erittäin hyödyllisiä välineitä kuvatessa. Kuvausta harjoittaessa, kuvia kannattaa ottaa erittäin paljon, jotta jälkikäsittelyssä kykenee näkemään paikan vaihtamisen tärkeyden. Ajan mittaan itselläni käyttämättömien kuvien määrä, jotka otan kohteista, on puolittunut.
Lightroom ja Photoshop ohjelmat olivat minulle jo entuudestaan tuttuja ja niistä en ole
oppinut paljoaan uutta työtä tehdessäni. Työskentelytahtini tosin on tehostunut saadun
harjoituksen takia. Uutena ohjelmana käyttööni tuli Aurora HDR. Tämän ohjelman käyttöä
jouduin harjoittelemaan. Onneksi Aurora HDR:n käyttöliittymä on helppo käyttää ja se
muistuttaa erittäin paljon Lightroomin käyttöliittymää, sen käyttö oli todella helppo sisäistää. Koen silti kaipaavani lisää harjoitusta Aurora HDR:n käyttöön. Haluan oppia käyttämään ohjelmaan monipuolisemmin ja oppia luomaan esiasetuksia HDR-kuvien luontiin.
Jatkotutkimus ehdotuksina on valotushaarukoinnin kuvamäärän kasvattaminen. Ideana
tässä olisi tutkia HDR -kuvan lopputulosta, jos yhdistettävät kuvat otettaisiin viiden kuvan
sarjassa ja niistä käytettäisiin vain kolmea. Esimerkiksi, että otetaan kuvat arvoilla -3EV, 1.5EV, 0EV, +1.5EV ja +3EV. Näistä kuvista sitten käytettäisiin kolme kuvaa arvoilla -3EV,
0EV ja +1.5EV. Miten epätasainen askelmointi vaikuttaisi tuotettuun HDR -kuvaan?
Toisena ehdotuksena on Skylum Luminar 3 ohjelman käyttöönotto Aurora HDR:n rinnalle.
Onko Luminar 3 yhtä monipuolinen ja käyttökelpoinen kuin Lightroom? Saako Luminar 3
ja Aurora HDR sovellusten yhteistyöllä käsittelyaikaa pienennettyä?
Ei niinkään omaan koulutusalaani liittyvä jatkotutkimus voisi olla kyselytutkimus liittyen
kiinteistökuvauksen merkitykseen ostopäätökseen. Käsitykseni mukaan asiaa ei ole paljoa
tutkittu virallisesti ja siinä voisi olla mahdollisuuksia löytää uusia käytäntöjä alalle. Kysely
voisi olla myös informatiivinen kiinteistövälittäjille myynnillisessä mielessä. Kyselyä myös
olisi mahdollista käyttää markkinoinnin näkökulmasta.
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