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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on koota tietoa Arrin valmistamasta Alexa 

kamerasta, sekä sen eri malleista. Alexa on digitaalinen elokuvakamera, jonka Arri toi 

markkinoille vuonna 2011, vastaamaan elokuva-alan kysyntään teollisuuden 

digitalisoituessa kovaa vauhtia filmille kuvaamisen sijasta. Vuoteen 2013 mennessä 

Arri on tuonut esitellyt useamman erilaisen mallin Alexa –kamerasta, ja niiden suosio 

elokuvauksessa on kiistaton. 

 

Käsittelen opinnäytetyössä myös kameran sekä filmin historiaa, alkaen filmin 

keksimisestä ja päättyen nykyaikaisiin digitaalisiin elokuvakameroihin. Pohdin, miten ja 

miksi digitaalisuus on 2000-luvulla syrjäyttänyt filmiä kuvatuimpana formaattina 

suurissa elokuvatuotannoissa. 

 

Mainitsen tekstissä myös vuonna 2013 markkinoilla olevia, ja Alexan ohella laajasti 

elokuvauksessa käytettyjä yleisimpiä digitaalisia elokuvakameroita. Rajaan esittelemäni 

kamerat teknisin perustein; tekstissä on lueteltu Alexan suurimmat kilpailijat 

digitaalisten elokuvakameroiden markkinoilla, jotka kykenevät kuvaamaan vähintään 

nykyaikaisessa elokuvauksessa monien vaatimaa 2K-resoluutiota. 
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2 ELOKUVAKAMEROIDEN HISTORIA 

 

 

2.1 Filmi 

 

Ensimmäiset valokuvauskäyttöön tarkoitetut filmit kehitettiin 1800-luvun lopulla. 

Varhaiset filmit valmistettiin käyttäen pohjamateriaalina selluloidia, joka oli erittäin 

paloherkkä ja vaarallinen aine, etenkin yhdistettynä kuumaan projektorin 

valonlähteeseen. Pian filmi otettiin käyttöön myös elokuvissa, ensimmäinen 

elokuvafilmi tuli saataville vuonna 1889. Sen valmisti Eastman Kodak, joka toimii 

tänäkin päivänä filmin valmistajana. Ensimmäiset elokuvafilmit olivat valokuvafilmin 

kanssa lähes identtiset, vasta vuonna 1916 tuotiin markkinoille erilaista filmiä 

elokuvaukseen (Filmi, Wikipedia 2013.) 

 

2.1.1 Elokuvakameran keksiminen 

 

 

KUVA 1. Muybridgen valokuvaamat hevoskuvat. (Wikipedia 2013.) 

 

Yksi merkittävistä liikkuvan kuvan luomiseen pyrkineistä valokuvaajista oli 

englantilainen Eadweard Muybridge, joka vuonna 1878 kuvasi 24 valokuvakameralla 

juoksevaa hevosta, tarkoituksenaan luoda kuvista elävää kuvaa muistuttava jatkuva 

kuvien sarja. Kokeen taustalla oli selvittää, oliko hevosella juostessaan koskaan kaikki 
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neljä jalkaa kerralla ilmassa. Kuvat jäljennettiin erityiselle kiekolle, joka pyöriessään 

katselukoneessa muodosti illuusion liikkuvasta kuvasta. 

 

Ensimmäinen patentoitu elokuvaamiseen tarkoitettu filmikamera suunniteltiin 

Englannissa ranskalaisen Louis Le Princen toimesta. Se käytti 1¾-tuumaista 

selluloidifilmiä, jota Kodak alkoi valmistamaan. Kolme vuotta myöhemmin Thomas 

Alva Edison patentoi alaisensa W. K. L. Dicksonin kanssa kehittelemänsä kameran, jota 

hän kutsui nimellä ”Kinetograph”. Tämä kamera käytti Kodakin 35-millistä 

selluloidifilmiä, ja sen kuvaama materiaali esitettiin kinetoskoopilla, laitteella, jonka 

avulla yhden henkilön kerrallaan oli mahdollista katsoa elokuvaa kurkistusreijän kautta. 

 

              

KUVA 2 & 3. Kuvakaappaus Le Princen elokuvasta Roundhay Garden Scene & 

Kinetoscopen sisuskalut. (Wikipedia 2013.) 

 

Tämän jälkeen erilaisia kameroita keksittiin useita, tunnetuimpana niistä mm. 1890-

luvulla Lumièren veljesten käyttämä kinematografi, jolla pystyttiin kuvaamaan sekä 

esittämään elokuvia. Kinematografin etuna oli sen helppo liikuteltavuus, Lumièrien 

kehittämä perforointi, sekä sen mahdollisuus toimia myös filmin kehityskoneena. Laite 

mahdollisti elokuvien näyttämisen suurelle yleisölle kerralla, joka mullisti elokuvat 

etenkin viihteen välineenä. 
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KUVA 4. Lumierién käyttämä kinematografi. (Wikipedia 2013.) 

 

2.1.2 Filmin ja kameroiden kehittyminen 

 

Aluksi filmin valmistuksessa ei ollut käytössä standardeja, mutta Edisonin sekä 

Lumièrien kameroiden suosion myötä niiden käyttämä 35-millinen filmi vakiintui 

elokuvakameroiden formaatiksi 1900-luvun alussa. Perforointi saatiin standardiksi 

vuonna 1909, ja kuvasuhteeksi vakiintui 1.33. Filmin valmistajat monesti tarjosivat sekä 

negatiivifilmiä sekä printtifilmiä, kumpaakin ainoastaan yhtä laatua. 

 

1912 Bell & Howell toivat markkinoille ensimmäisen metallirunkoisen 35-millistä 

filmiä käyttävän elokuvakameran.  

 

Seuraava suuri mullistus filmin kehityksessä oli värifilmin tuotannon aloittaminen 

vuonna 1935 sekä sen yleistyminen myöhemmin 1940- sekä 1950-luvuilla. Värifilmi 

mahdollisti elokuvien tallentamisen entistä totuudenmukaisempina, ja filmiemulsioiden 

kasvanut herkkyys kuvaamisen vähemmällä valolla. 
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Vuonna 1923 Kodak toi markkinoille 16-millisen filmin, joka oli edullisempaa, ja siten 

amatöörien sekä pienen budjetin elokuvien käytettävissä. Moni kameroiden valmistaja 

alkoi tarjota kameroita myös tässä filmikoossa saadakseen haltuunsa suuremmat 

markkinat. Sama ilmiö tapahtui myöhemmin vuonna 1934 8-millisen filmin kanssa. 35-, 

16, sekä 8-milliset filmit ovat edelleen tänä päivänä tuotannossa, lisäksi on tarjolla 

myös suuremman tarkkuuden omaavia filmejä, kuten esimerkiksi 65-millinen, sekä 

IMAX-kuvaamisessa (Image Maximum) käytetty 70-millinen filmi, joka kuvataan ja 

projisoidaan kuljettamalla sitä vaakasuunnassa normaalin pystysuuntaisen liikkeen 

sijasta. 

 

Filmikamerat ovat kehittyneet teknisiltä ominaisuuksiltaan, ja esimerkiksi 

monitorointimahdollisuuksiltaan huimasti aina 2000-luvulle asti, mutta niiden 

perusrakenne on pysynyt hyvinkin samankaltaisena. Myös filmin emulsioita on 

kehitetty, saaden aikaan valoherkempää sekä tarkempaa filmiä. (Filmi, Wikipedia 2013) 

 

 

 

 

2.2 Video ja digitaalisuus 

 

Ensimmäinen videokamera kehiteltiin jo vuonna 1923 venäläisen Vladimir Zworykin 

toimesta. Tämä kamera käytti kuvaa tallentaakseen katodisädeputkea, joka oli 

valmistettu lasista. Putken sisällä oli valoherkkä kuvaelementti, joka pystyi muuttamaan 

sen pinnalle heijastuvan kuvan elektroniseksi signaaliksi. Zworykinin kamera käytti 

myös varhaista edelleen käytössä olevaa kuvan lomitustekniikkaa. Elokuvaamisessa 

videokamera ei kuitenkaan yleistynyt vielä moneen vuosikymmeneen. (Video, 

Wikipedia 2013) 

 

 

2.2.1 Analogiset kamerat 

 

Analogisissa kameroissa videosignaali tallennetaan analogiselle videonauhalle. 

Kuluttajalle tunnetuin analoginen videonauhaformaatti on jo edesmennyt VHS, joka on 

JVC:n kehittelemä ja vuonna 1976 julkaisema tallennusmuodon standardi. Analogiset 
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kamerat eivät koskaan yleistyneet elokuvakäyttöön niiden huonomman kuvanlaadun 

takia, ja laitteita valmistettiinkin pääasiassa televisio- sekä amatöörikäyttöön. 

 

2.2.2 Digitaalisen videon synty ja kehittyminen 

 

 

Digitaalisen videotekniikan omaksuivat ensimmäisenä televisiotuotannot. 1970-luvulla 

ensimmäiset digitaaliset kamerat tai vastaanottimet eivät kuitenkaan pystyneet 

tuottamaan elokuvantekijöitä tyydyttävää kuvanlaatua, tai laitteet olivat liian raskaita ja 

hankalia käyttää elokuvatuotannossa. Ensimmäisenä digitaalisesti kuvattuna elokuvana 

pidetään Peter Del Monten ohjaamaa ja Giuseppe Rotunnon kuvaamaa Julia & Juliaa, 

joka sai ensi-iltansa vuonna 1987. Elokuva kuvattiin Sonyn varhaisella HDVS –

kameralla, joka ei kuitenkaan saavuttanut suurempaa suosiota elokuvauksessa. 

 

Vasta noin kymmenen vuotta myöhemmin digitaalisesta videosta kiinnostuttiin myös 

elokuvauksen saralla, kun Sony toi markkinoille HDCAM–formaatin vuonna 1997. 

HDCAM perustui Sonyn aiemmin kuluttajamarkkinoilla epäonnistuneeseen Betacamiin, 

ja se pystyi tallentamaan kuvia 1440×1080 -resoluutiolla 24 ruutua sekunnissa 

progressiivisella skannauksella lomitetun sijaan. Ensimmäiset kokonaan digitaalisesti 

kuvatut ja suurempaa tietoisuutta saaneet elokuvat valmistuivat kuitenkin vasta vuonna 

2001, kun ensi-iltansa sai Sonyn HDW-F900 CineAlta -kameralla kuvatut Once Upon a 

Time in Mexico (2001, ohjaus sekä kuvaus: Robert Rodriguez), sekä hieman 

pienemmälle suosiolle jäänyt Vidocq (ohjaus Pitof Comar, kuvaus Jean-Pierre Sauvaire 

& Jean-Claude Thibaut). 

 

Progressiivisen skannauksen tulo digitaalisiin kameroihin oli tärkeä askel kohti 

elokuvallisempaa kuvanlaatua. Vanhanaikaisille putkitelevisioille tarkoitettu lomitettu 

kuva (interlaced) tarkoittaa kuvan muodostamista kahtena puolikuvana, joista 

ensimmäinen sisältää parilliset ja toinen parittomat juovat. Progressiivisessa 

skannauksessa kuva muodostetaan yhdellä kertaa lomitetun kuvan kahden sijasta. 

Filmikamerassa ei varsinaisesti voida puhua progressiivisuudesta, mutta idea on 

samankaltainen. Progressiivisen videossa liike näyttää sulavammalta ja 

realistisemmalta, luoden näin elokuvamaisemman ja filmin kaltaisen kuvan. 
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KUVA 5. Sony HDW-F900. (Sony 2013.) 

 

Sony HDW-F900 CineAlta oli Sonyn ja Panavisionin kehittelemä kamera, jota 

lähdettiin suunnittelemaan George Lucasin toimeksiannosta uutta Star Wars –elokuvaa 

varten, jonka Lucas halusi kuvata kokonaan digitaalisesti. HDW-F900 seuraaja oli 

HDW-F950, joka tarjosi hieman suuremman resoluution, sekä paremman värintoiston. 

Tätä kameraa Lucas käytti seuraavan Star Wars –elokuvansa kuvaamiseen. Molempien 

kameroiden kenno oli kuvasuhteessa 16:9, joten kuvaa jouduttiin rajaamaan jotta saatiin 

haluttu kuvasuhde 2.35:1. Myöhemmin Canon kehitti kameralle anamorfisen linssin, 

jolla saatiin kuvasuhde 2.35:1 menettämättä pikseleitä. 

 

Ensimmäisten kokonaan onnistuneesti digitaalisesti kuvattujen elokuvien jälkeen 

markkinoille alkoi tulla entistä useampia ammattikäyttöön suunniteltuja 

elokuvakameroita, ja digitaalinen elokuvaus alkoi pikkuhiljaa vahvistaa asemaansa 

käytettynä formaattina filmin sijasta. Markkinoille ilmestyi ammattikäyttöön 

tarkoitettuja kameroita mm. Arrilta (D-20 & D-21), Panavisionilta (Genesis), mutta 

voinee sanoa, että vasta Redin vuonna 2007 esittelemä, 4K-resoluutiota tallentamaan 

kykenevä One –kamera saavutti niin suurta suosiota, että se kykeni haastamaan 

filmikameroita, vaikkakin sen vastaanotto oli ammattilaisten toimesta ristiriitainen 

(Digital Cinematography, Wikipedia 2013). 



13 

 

 

KUVA 6. Arri D-20. (Arri Group 2013.) 
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3 ARRI ALEXA 

 

Arrin perustivat vuonna 1917 saksalaiset August Arnold ja Robert Richter. Arri 

valmistaa kameroiden ohella myös muita elokuvatuotannoissa tarvittavia laitteita, kuten 

valaisimia, statiiveja, grip-kalustoa jne. Elokuvakameroita Arri on valmistanut jo 

vuodesta 1924, ja yhtiön eri filmikamerat ovat olleet aina ammattituotannoissa 

käytetyimpien joukossa.  

 

Arri pyrki tosissaan digitaalisten elokuvakameroiden markkinoille vasta vuonna 2010, 

kun Alexa ensimmäistä kertaa esiteltiin. Arrilla oli kuitenkin vuodesta 2005 alkaen 

tuotannossa digitaaliset D-20 sekä tämän seuraaja D-21 –kamerat, mutta niiden suosio 

suuren budjetin elokuvissa jäi pieneksi. D-20:ssä oli 35-millisen filmikameran kennoa 

vastaava CMOS –kenno, ja se pystyi tallentamaan 12-bittistä raw-kuvaa 2880x2160 –

resoluutiolla, 24 tai 25 kuvaa sekunnissa progressiivisella skannauksella kovalevylle. 

Kamerassa oli optinen etsin, mekaaninen suljin, mahdollisuus käyttää LUT:a, sekä säätö 

ISO-arvolle. Kameran valmistus lopetettiin vuonna 2008, kun sen seuraaja D-21 tuli 

markkinoille. D-21 ei kuitenkaan tarjonnut merkittäviä uudistuksia vanhempaan malliin 

nähden, ja etenkin Alexan julkaisun jälkeen sen suosio hiipui (arri.com 2013). 

 

Markkinoille tulonsa jälkeen Alexa on saavuttanu valtaisaa suosiota myös filmin 

nimeen vannovien kuvaajien keskuudessa. Alexan vahvuuksina yleisesti sanotaan 

helppo ja yksinkertainen käytettävyys, luotettavuus, sekä filmiä emuloiva, 

elokuvamainen kuvanlaatu.  

 

3.1 Alexan eri mallit 

 

Ensimmäisen Alexan jälkeen Arri on tuonut tuoteperheeseen useamman mallin erilaisiin 

tarpeisiin, ja vuonna 2013 Arri korvasi kaikki muut paitsi alkuperäisen Alexan uusilla 

XT-malleilla (Xtended Technology). XT-malleissa suurimpana uudistuksena on 

yhdessä Codexin kanssa kehitetty XR Module (Xtended Recording) -

muistikorttimoduuli, johon sopivat XR Capture Drive -tallennusvälineet. XR Capture 

Drive pitää sisällään nykyaikaisissa kuluttjatietokoneissakin käytetyn, 229 GB 

tallennustilaa sisältävän SSD-kovalevyn. Myös Alexan perusmallissa käytettävää SxS 

Pro -muistikorttia on mahdollista käyttää adapterilla uusissa XT-malleissa. XR Capture 

Drive mahdollistaa nopeamman ja suuremman bittimäärän tallentamisen (jopa 6.7 
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Gigabittiä sekunnissa), jonka vuoksi niille voi tallentaa ARRIRAW –materiaalia jopa 

120 freimin sekuntinopeudella. XR Capture Driven mahdollistamat pidemmät 

tallennusajat, sekä ARRIRAW:n tallennus suoraan kameraan ovat ammattikäyttäjille 

varmasti tervetulleita ominaisuuksia, aiemmin esimerkiksi erittäin pitkien ottojen 

kuvaaminen on ollut mahdotonta suoraan alkuperäisen Alexan SxS Pro muistikorttien 

rajallisen kapasiteetin takia. 

 

KUVA 7. XR Capture Drive. (Arri Group 2013.) 

 

Arrin Alexa mallisto käsittää kirjoitushetkellä seuraavat mallit: Alexa, Alexa XT, Alexa 

XT M, Alexa XT Plus, Alexa XT Studio, sekä monikamerakäyttöön suunniteltu Alexa 

Fiber Remote, jonka jätän sen televisiopainottuneisuuden takia pois vertailuista. 

Kaikissa Alexa XT malleissa on 4:3 kuvasuhteen Super 35-millisen filmikameran 

kennoa vastaava kenno (2880x2160 kuvaresoluutio), mahdollisuus sisäänrakennetuille 

ND –filttereille, sisäänrakennettu, värimäärittelytietoa kamerasta ulostulevaan signaaliin 

jakava CDL –serveri, LDS (Lens Data System) PL –mount, mahdollisuus 

ylinopeuskuvaamiseen (jopa 120fps), sekä uusi hiljainen tuuletin. Kaikki XT-mallit 

kykenevät 4:3 kennon kuvasuhteesta johtuen myös levittämään anamorfisen kuvan 

normaaliksi. Vaikka anamorfisia linssejä ei kuvatessa käyttäisikään, antaa 4:3 

kuvasuhteen kenno pelivaraa jälkitöissä kuvan kompositoinnissa. 

 

Kameran sisäinen filtterimoduuli (IFM-1) on sijoitettu kennon ja linssin väliin 

nopeuttaakseen ND-filttereiden käyttöä sekä estäen heijastumia, samalla myös painoa 

vähentäen, ja kennoa linssin vaihtamisen aikana suojaten. IFM-1 käyttää FSND –

filttereitä (Full Spectrum Neutral Density), jotka eroavat normaaleista ulkoisista 

filttereistä. FSND-filtterit ovat ostettavissa erikseen, ja saatavilla ovat kahdeksan eri 

filtteriä välillä ND 0.3 – ND 2.4, sekä lisäksi Clear (läpinäkyvä) –filtteri. 



16 

 

 

KUVA 8. Kaaviokuva Alexan filtterimoduulista. (Arri Group 2013.) 

 

 

KUVA 9. Alexaan saatavilla olevat filtterit. (Arri Group 2013.) 

 

XT-malleissa on myös mahdollista tallentaa objektiivin metadataa, joka auttaa 

erityisesti jälkitöissä mahdollisia efektejä (VFX) luodessa. Arrin objektiivitarjonnasta 

löytyy kirjoitushetkellä yli 40 LDS:ää tukevaa objektiivia. 
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3.1.1 Alexa 

 

Alexa on saanut markkinoille tulonsa jälkeen useamman ohjelmistopäivityksen joka on 

tuonut helpotusta mm. tiettyihin kamerassa esiintyviin bugeihin. Rakenteeltaan sekä 

tekniikaltaan se on kuitenkin pysynyt hyvin samanlaisena.  

 

KUVA 10. Arri Alexa. (Arri Group 2013.) 

 

Kenno on oikealta kooltaan 3392x2200 pikseliä, mutta kuvatessa kennosta käytetään 

vain 2880x1620 pikseliä kokoinen alue. Etsimen näkymä on kennosta 3168x1782 

pikseliä, eli hieman isompi kuin tallennettava resoluutio. Kennon malli on ALEV III 

CMOS ja se käyttää DGA –arkkitehtuuria (Dual Gain Architecture). 

 

KUVA 11. ALEV III keno. (Arri Group 2013.) 
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Suljin on elektroninen, ja sitä voi säätää välillä 5.0° – 358.0°, kymmenesosa-asteen 

tarkkuudella. Arri lupaa kennon valotuksen laajuudeksi (exposure latitude) 

parhaimmillaan 14 aukkoa. Kameran ISO- eli EI-arvoksi voidaan määrittää 160, 200, 

400, 800, 1600 tai 3200. Natiivi EI-arvo on kuitenkin 800, jolloin dynamiikka on 

jakautunut tasaisesti keskiharmaan ylä- sekä alapuolelle valotuksessa. Sama EI-arvon 

tekniikka on käytössä jokaisessa Alexan kameramallissa. 

 

Valkotasapainoa on mahdollista säätää Kelvinasteikolla välillä 2000K - 11000K, sadan 

Kelvinin välein. Valkotasapainon lisäksi kamerassa voidaan tehdä värikorjailua (CC) 

joko vihreän tai magentan sävyihin. 

 

Alexan runko painaa n. 7.7 kiloa, sen mitat ovat 33,2 cm (pituus), 15,3 cm (leveys), 

15,8 cm (korkeus). Arri lupaa Alexan toimivan -20° C kylmyydestä +45° C 

lämpötilaan, kosteusprosentin ollessa maksimissaan 95 %. Etenkin toimivuus kylmissä 

olosuhteissa luotettavasti on poikkeuksellista elokuvakameroissa, muut valmistajat eivät 

lupaa toimivuutta kameroissaan pakkasen puolelle mentäessä. Elektroniikka on 

roiskevesi- sekä pölysuojattu, sisuskaluja viilentävät jäähdytyssiilet sekä tuuletin. Alexa 

toimitetaan yleisesti 35-mm filmikameroiden objektiivien kiinnitysstandardiksi 

vakiintuneella, ja Arrin alunperin kehittämällä PL-mountilla (Positive Lock). 

 

 

KUVA 12. Arri EVF-1. (Arri Group 2013.) 

 

Alexassa on elektroninen, lämpötilasäädelty ja pienilatenssinen etsin (Arri EVF-1) eli 

luuppi, jonka näyttö kykenee 1280x720 resoluutioon. Etsimen voi kiinnittää kummalle 

puolelle kameraa tahansa, ja etsimessä olevien painikkeiden avulla sen kautta pystyy 

säätämään kaikki kameran tärkeät asetukset menu-valikon kautta rullanäppäimellä 
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navigoiden. Lisävarusteena saatavilla on myös Arrin valmistama RCU-4, jolla on 

mahdollista hoitaa samat kameran kyljestä löytyvät säädöt langattomasti. 

 

 

KUVA 13. Alexan sivupaneeli. (Arri Group 2013.) 

 

Kameran oikealta puolelta löytyy kolmen tuuman LCD-näyttö (400x240 resoluutio), 

kaikki tärkeimmät painikkeet taustavalaistuina, ja vasemmalta puolelta SxS Pro –

korteille tarkoitettu muistikorttipesä. Pesään mahtuu kaksi korttia (kortin suurin 

kapasiteetti 64 GB), eikä se tue hot swap –ominaisuutta, eikä Sonyn uusia SxS Pro+ -

muistikortteja. Korttien hitaan luku- ja tallennusnopeuden takia ARRIRAW –kuvaa voi 

kuvata ainoastaan ulkoiselle tallentimelle, muistikorteille ollessa mahdollista tallentaa 

Applen ProRes- tai Avidin DNxHD –tiedostomuotoja. Saman oton voi tallentaa 

samanaikaisesti molemmille korteille. Korteille tallentuu käyttäjän näin halutessa myös 

ääni, aikakoodi, sekä metadata. Kameran pohjasta löytyy lisäksi SD-muistikorttipaikka, 

jonka avulla voi kameraan tuoda LUT:a (Look Up Table), päivityksiä, kameran 

tallennettuja säätöjä sekä ostettuja lisenssejä. Muistikortille tallentuvat myös kamerassa 

otetut valokuvat. LUT tarkoittaa tiedostoa, johon on tallennettu esisäädetyt väri- ja 

valotusasetukset esimerkiksi tietokoneen värimäärittelyohjelmassa. Kamerassa kuvattu 

materiaali ei tallennu LUT:n kaltaisena, vaan LUT tallentuu metadatana klippien 

mukana, jolloin sitä voidaan käyttää taas materiaalin värimäärittelyvaiheessa. LUT:ia 

käyttäessä näet monitorista ”valmiimpaa kuvaa” esimerkiksi loivan Log C –kuvan 

sijasta. Arri tarjoaa LUT:ien tekoon LUT Generator –ohjelman. 

 

ProRes –formaattiin tallentaessa on vaihtoehtoina 10-bittiset 422 Proxy, 422 LT, 422, 

422 HQ, sekä 12-bittinen 4444, joka on vaihtoehdoista laadukkain. DNxHD –

formaatille on tarjolla 10-bittiset 175x, 185x, 220x, sekä 8-bittiset 115, 120, sekä 145. 
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Muistikorteille kuvattaessa voidaan valita 1920x1080 (Full HD), ja 2048x1152 (2K) 

resoluutioiden väliltä. Kenno ei kroppaa kuvaa vaikka täydellä resoluutiolla ei kuvaa 

tallennettaisikaan, vaan se interpoloi pikselit, saaden näin aikaan pienemmän 

resoluution kuvan. Tästä syystä esimerkiksi 16-mm filmikameralle tarkoitettuja linssejä 

ei voi käyttää Alexan kanssa ilman vigneten muodostumista. 

 

Kuvausnopeuden voi valita väliltä 0.75 freimistä sekunnista aina 120 freimiin 

sekunnissa (ProRes 422 LT pakkauksella, High Speed Modessa, ostettavissa erikseen 

päivityksenä). Haluttu kuvausnopeus on säädettävissä tuhannesosan tarkkuudella. 

 

Kameran takaa löytyvät kuvan ulostuloliittimet. Ulkoiseen tallennukseen löytyy kaksi 

kappaletta HD-SDI liitäntää, joiden kautta on mahdollista tallentaa pakkaamatonta 

ARRIRAW- sekä Full HD –materiaalia, sekä monitoroida kuvaa. ARRIRAW –

materiaalin tallennus vaatii erillisen ARRIRAW –sertifioidun tallentimen. Yli 60 

freimin sekuntinopeudella tallentaminen vaatii Variflag –tuellisen tallentimen. Yksi 

HD-SDI –liitäntä on varattu pelkkään monitorointiin (Full HD –tarkkuus), ja yksi return 

–signaalille ja synkronointiin.  

 

Alexan muut liittimet ovat: 

- 5-pin XLR audiosisääntulo 

- 16-pin LEMO –liitin ulkoiselle säätimelle 

- 2-pin Fischer 24V virtasisääntulo 

- 2kpl 3-pin Fischer 24V virtaulostulo ulkoisille lisävarusteille 

- 2-pin LEMO 12V virtaulostulo ulkoisille lisävarusteille 

- 5-pin LEMO aikakoodin ulos- ja sisäänmeno 

- 3,5mm TRS (mini stereo jack) audioulostulo (kuulokkeille) 

- 16-pin LEMO –liitin etsimelle (EVF-1) 

- 10-pin LEMO Ethernet / virta –liitin 

 

Kameraan on sovitettavissa sekä Gold- että V-Lock -akut, jos johdolla kytkettävää 

virtalähdettä ei haluta käyttää. 
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3.1.2 Alexa XT 

 

Kuten mainittu, Alexan XT–mallit omaavat hyvin paljon samoja ominaisuuksia, jotka 

ovat listattu kappaleessa 3.1. Alexa XT on XT-tuoteperheestä edullisin, ja XT-

päivityksiä lukuunottamatta se vastaa hyvin paljon alkuperäistä Alexaa. 

 

Alexa XT on XT-malleista myös kevein (8 kg etsimen kanssa, poislukien erilaisella 

runkoratkaisulla olevan Alexa XT M:n). Riisuttuna ja yksinkertaisena mallina sitä 

voidaan markkinoida edullisena ja nopeana vaihtoehtona, jos tarpeena ei ole hyödyntää 

muista XT-malleista löytyviä ominaisuuksia. 

 

 

3.1.3 Alexa XT M 

 

Alexa XT M (M = modular) on modulaarisen rakenteesa takia Alexa –tuoteperheen 

joukosta poikkeavin kamera. Se koostuu erillisestä runko-osasta, sekä varsinaisestä, 

linssin ja kennon sisältävästä kameraosasta. Kameraosan pienen koon sekä painon (alle 

3 kg), ansiosta Alexa XT M on varteenotettava vaihtoehto etenkin 3D-kuvaamiseen. 

Pieni koko myös mahdollistaa kameran rigaamisen ahtaisiin ja vaikeisiin tiloihin, jonne 

esimerkiksi muut Alexan mallit eivät mahtuisi. Kevyt rakenne on myös omiaan 

käsivarakuvaukseen.  

 

KUVA 14. Arri Alexa XT M, kamera sekä runko yhdessä. (Arri Group 2013.) 
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Kameraosa ja runko liitetään yhteen johdolla, jonka läpi kameraosaan voi myös syöttää 

virtaa, jos etäisyys ei ole ole yli 50 metriä. Kameraosan voi siis halutessaan asettaa 

vaikeisiin paikkoihin, kuten esimerkiksi autoon tai kraanaan, ja jättää rungon paikkaan 

jossa se on helposti säädettävissä, ja saatavilla. Runko ja kameraosa omaavat muuten 

samat ominaisuudet, jotka löytyvät jokaisesta Alexa XT –mallista. 

 

 

3.1.4 Alexa XT Plus 

 

Alexa XT Plus vastaa hyvin paljon Alexa XT-mallia, mutta siitä löytyy muutama 

ominaisuus, jotka saattavat vaativalle käyttäjälle olla syy valita se perusmallin sijasta. 

Alexa XT Plussasta löytyy sisäänrakennettu vastaanotin langattomalle 

tarkennuslaitteelle ja kameran säätölaitteelle. Lisäksi liitäntöjä on lisätty, toinen 

monitoriulostulo sekä kolmas lisälaitteen virtaulostulo. Plus-mallissa on valmiina 

Avidin DNxHD -tallennuksen mahdollistava lisenssi. 

 

Alexa XT Plus Alexa XT Studion ohella tukee myös 3D-kuvaamisessa tärkeää linssien 

synkronointia. Kamera sisältää myös kiihdytysanturin, ja pystyy luomaan elektronisen 

horisontin ulkoiselle monitorille tai etsimeen, ja tallentamaan metadataa kameran 

asennosta. Kameralla on painoa normaalia Alexaa kilon enemmän, 8.7 kiloa. 

 

 

3.1.5 Alexa XT Studio 

 

Arrin Alexa -malliston lippulaivana ainakin ominaisuuksien puolesta voinee pitää Alexa 

XT Studio -mallia. Siitä löytyy luonnollisesti kaikki XT -mallien ominaisuudet, ja 

näiden lisäksi vielä optinen etsin, sekä peilin avulla toimiva mekaaninen suljin (rotating 

mirror shutter). Optisen etsimen etuja ovat todenmukaisesti näkyvä kuva oikeine 

väreineen, siihen ei vaikuta käyttäjän tekemät säädöt kamerassa. Kuva tulee ilman 

latensseja reaaliajassa, ja tarkennuksen seuraaminen on helpompaa. Optinen etsin ei 

myöskään tarvitse lisävirtaa, ja siinä voi valita tavallisen sekä anamorfisen tilan väliltä, 

lisäksi se rasittaa silmää vähemmän. 
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KUVA 15. Alexa XT Studion optinen etsin. (Arri Group 2013.) 

 

Mekaanisen sulkimen etuja ovat filmimäinen liikkeentoisto, sekä se eliminoi yleensä ei-

toivotut rolling-shutter ongelmat, kuten kuvan venymisen tai vääristymisen.  

 

KUVA 16. Optisen etsimen tekniikka. (Arri Group 2013.) 

 

Alexa XT Studio on myös malliston ainoa kamera josta löytyy sisäisten ND- sekä Clear 

–filttereiden motorisoitu paikalleenlaitto. Valmiina ovat ND 1.3 sekä jo mainittu Clear. 

Painoa kameralla on Alexa –malleista eniten, 10.5 kiloa. 

 

 

3.2 Lisävarusteet ja ohjelmistot 

 

Arri tarjoaa myös kattavan lisävarustevalikoiman kameroihinsa, sisältäen erilaiset 

kiinnitys- ja häkkiratkaisut, follow focukset, matte boxit sekä langattomat järjestelmät 
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kameran hallintaan tai etäisyyden mittaamiseen kameran kennosta. Keskityn tässä 

tekstissä langattomam kameran hallintajärjestelmän (WCU-4) esittelyyn. 

 

Arrin WCU-4 (Wireless Compact Unit) on suunniteltu pääasiassa linssin tarkentamiseen 

langattomasti. Siitä löytyy kolmen tuuman näyttö, jossa linssin tarkennusetäisyys sekä 

linssiltä tuleva EDL-informaatio näytetään, sekä myös ultraäänellä toimivan 

tarkennusmittarin lukema jos sellainen on käytössä. WCU-4 mahdollistaa focus 

markereiden tallentamisen, jolloin se värähtää markeriin osuttaessa, jolloin kamera-

assistentin ei tarvitse välttämättä edes katsoa laitetta. Se osaa värähtää myös kameran 

antaessa varoituksen täyttyvästä muistikortista tai tyhjenevästä akusta. Laite käyttää 

virtalähteenään myös monissa DV-kameroissa käytettyä akkutyyppiä, kuten esimerkiksi 

Sonyny Sony Lithium M NP-FM 500H -akkua. 

 

 

 

KUVA 17. Arri WCU-4. (Arri Group 2013.) 

 

 

Focus ring on taustavalaistu hämäriä kuvausolosuhteita ajatellen. Erillisellä lisenssilä 

WCU-4 toimii myös Alexan kauko-ohjaimena, mahdollistaen kameran säädöt sekä 

tietojen katsomisen. SD-korttipaikan avulla laitteeseen voi tuoda päivityksiä tai tallentaa 

omia asetuksia. Laite on alumiinia, roiskesuojattu, ja sillä on painoa 780 grammaa akun 

kanssa. WCU-4 toimii suoraan ilman lisävarusteita seuraavissa Alexan malleissa: Alexa 

Plus, Alexa XT Plus, Alexa Plus 4:3, Alexa Studio, Alexa XT Studio. 
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4 MUUT DIGITAALISET ELOKUVAKAMERAT 

 

 

4.1 Red 

 

Verrattuna muihin kameravalmistajiin, Red on yhtiönä ollut olemassa vain vähän aikaa. 

Sen perusti vuonna 2005 yhdysvaltalainen Jim Jannard, joka tunnetaan myös mm. 

aurinkolaseja valmistavan Oakleyn perustajana. Seuraavana vuonna Red ilmoittikin jo 

tuovansa markkinoille ensimmäisen kameramallinsa, Red Onen. Red keskittyy 

pääasiassa ainoastaan kameroiden ja oheislaitteiden sekä ohjelmistojen kehittelyyn ja 

valmistamiseen, mutta tulevaisuudessa yhtiöllä on suunnitteilla valmistaa digitaalisia 

videoprojektoreja sekä rakentaa oma elokuvien levitysverkko. Redin voidaan sanoa 

pyrkivän olemaan teknisesti edistynein kameravalmistaja, yhtiön tuodessa markkinoille 

uuden mallin mukana lähes poikkeuksetta uutta teknologiaa sekä aina vain korkeampaa 

kuvaresoluutiota. 

 

 

4.1.1 One 

 

Red One tuli saataville vuonna 2007. Alkuperäisessä Red Onessa oli 11.5 megapikselin 

Super 35mm filmiruutua suunnilleen vastaava Mysterium -kenno, joka kykeni 

tallentamaan 4K -resoluutiota. Dynamiikkaa Red lupaa kennolle 11.3 aukkoa, ja sen 

natiivi ISO-arvo on 320.  

 

KUVA 18. Red One. (Red 2013.) 
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Alkuperäinen Mysterium -kenno kuitenkin pian päivitettiin Mysteriym X:llä, joka 

tarjosi suuremman määrän megapikseleitä (14), suuremman dynamiikan (13+ aukkoa), 

ja se pystyi jopa 4.5K -resoluution RAW-tallennukseen. Valittavana on myös 4K, 3K, 

sekä 2K, jolla pystyy kennon rajaamisen vuoksi käyttämään myös esimerkiksi Super 16 

mm filmikameralle tarkoitettuja linssejä. Onella pystyy kuvaamaan jopa 120 freimiä 

sekunissa käyttäen 2K -resoluutiota. Materiaali tallentuu Redcode Raw -tiedostoina, 

joita suositellaan käsiteltävän Redin omalla RedCine-X -ohjelmalla. 

 

Kuva tallennetaan Redin valmistamille omille REDFLASH -korteille (Compact Flash), 

tai RED SSD -kovalevyille. Vakiona One toimitetaan PL-mount 

objektiivinkiinnitystekniikalla, tosin adaptereita erilaisille objektiivityypeille on 

saatavilla. Nykyisille elokuvakameroille tyypillisesti myös Red One on modulaarinen, 

joten tarvittavat lisälaitteet, kuten etsin, tallentimet jne. liitetään kameran runkoon 

tarvittaessa ennen kuvausta. 
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4.1.2 Scarlet 

 

KUVA 19. Red Scarlet sekä Red Pro 5.0 –monitori. (Red 2013.) 

 

Scarletin Red toi markkinoille vuonna 2011, edullisempana vaihtoehtona yhtiön Epic -

kameralle. Scarletista löytyy samoin Onen kennon kanssa nimetty Mysterium X -kenno, 

mutta se kykenee jopa 5K -resoluutioon (12fps), omaa 13.5 aukon dynamiikan 

(HDRx:ää käyttäen jopa 18 aukkoa). Onesta poiketen Scarlet pystyy myös tallentamaan 

Full HD- sekä 1K -resoluutioita. Scarlet on saatavilla PL- sekä Canonin EF / Efs -

mounteilla. 

 

Suurin kuvausnopeus voidaan saavuttaa 1K -resoluutiota käyttäen (120fps). Scarlet on 

kooltaan hyvin kompakti ja rungolla on painoa vain vähän yli 2 kilogrammaa. 

Materiaali voidaan tallentaa Onesta poiketen ainoastaa REDMAG (SSD) -kovalevyille. 

 

HRDx (High Dynamic Range x) on tekniikka joka yhdistää kahta erilaista valotusta 

yhteen freimiin, jotta koko kuvauskohde saataisiin valotetuksi oikein. Kamera tallentaa 

A-freimin, sekä X-freimin, jossa kuva tallennetaan A-freimiä 2-6 aukkoa ”nopeammin” 

suljinaikaa muuttaen. Jälkitöissä kuvat voidaan yhdistää, tai käyttää erikseenkin, jolloin 
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tallennettu X-freimi voi toimia esimerkiksi vahingossa ylivalotetun kuvan varakuvana. 

HDRx voi olla myös hyödyllinen muussakin kuin dynamiikan lisäämisessä, sen avulla 

voi ottaa still-kuvia, sekä parantaa motion trackingia ja keying -tekniikkaa. 

 

Keväällä 2013 Red ilmoitti Epicin ohella myös Scarletin tulevan saataville myös 

uudistetulla DRAGON -kennolla. Mysterium X:n omaavasta Scarletista käytetään 

nykyisin nimistystä Scarlet-X, ja DRAGON:n omaavasta Scarlet Dragon. Dragonin 

ominaisuuksista lisää kappaleessa 4.1.3. 

 

 

4.1.3 Epic 

 

 

KUVA 20. Red Epic Red Pro –koteloinnilla. (Red 2013.) 

 

Epic tuli saataville vuonna 2011, ja se on Redin kameraperheen lippulaivamalli, 

ollessaan ominaisuuksiltaan sekä tekniikaltaan edistynein. Mysterium X -kenno on 

sama kuin Scarletissa, mutta se kykenee tallentamaan 5K resoluutiota jopa 120 freimin 

sekuntinopeudella sekä 300fps 2K -resoluutiolla. Epicistä löytyy myös HDRx -

tekniikka, ja kamera on saatavilla PL- ja EF -mounttien lisäksi Leican M-mountilla sekä 
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Nikonin mounteilla, joten kameran kanssa käytettävä objektiivimäärä on suurempi. 

Epicillä on mahdollista ottaa still-kuvia samaan aikaan videokuvan kanssa DSMC-

teknologian avulla (Digital Still and Motion Camera). 

 

Perusominaisuuksiltaan Epic on silti hyvin lähellä halvempaa Scarletia, sen runko on 

saman painoinen ja se käyttää samoja REDMAG -kovalevyjä tallentamiseen. Kuten 

kaikki Redin kameramallit, Epicin valmistajan lupaamat käyttölämpötilat ovat välillä 

0˚C - +40˚C. 

 

Kuten mainittu, Scarletin ohella myös Epic tulee saataville uudella DRAGON -

kennolla, nimellä Epic Dragon. DRAGON -kenno on 19 megapikseliä, se tarjoaa Redin 

mukaan yli 16.5 aukon dynamiikan, sekä kuvaamisen 6K -resoluutiolla (jopa 100fps 

Epicillä). Suuren kennokoon takia joillain objektiiveilla ei riitä piirtokyky, jolloin 

vignetointia saattaa muodostua. Kennoa lukuunottamatta kamerassa ei ole tehty muita 

muutoksia, joten esimerkiksi lisävarusteet käyvät molempiin kameramalleihin. 

DRAGON on herättänyt mielenkiintoa myös valokuvauspiireissä, sen ollessa kova 

vastustaja jopa markkinoiden parhaille digitaalisille järjestelmäkameroille. 

 

 

4.2 Sony 

 

Sonyn voidaan sanoa olevan edelläkävijä digitaalisen tekniikan tuomisessa myös 

elokuvaukseen. Kappaleessa 2.2.2. mainitaan Sonyn varhaiset digitaaliset 

elokuvakamerat, jotka kiistatta toimivat innoittajina ja suunnannäyttäjinä nykyaikaisille 

kameroille, ja ne olivat Sonyn CineAlta -sarjan ensimmäiset mallit. CineAlta on 

nykypäivänäkin käytössä Sonyn ammattimaiseen elokuva- ja televisiokäyttöön 

suunnitelluiden laitteiden leimana. 

 

 

4.2.1 F65 

 

Vuonna 2012 Sonyn markkinoille tuoma F65 omaa monen muun nykyaikaisen 

elokuvakameran ohella Super 35 -kokoisen kennon (19 tehollista megapikseliä, 17:9 

kuvasuhde), joka pystyy tallentamaan jopa 8K -resoluutiota. Sony lupaa 14 aukon 

dynamiikan, ja Alexan ohella F65:n natiivi EI- arvo on 800. F65:ssä on mahdollista 



30 

 

valita elektronisen sekä mekaanisen sulkimen väliltä. Objektiivin liitäntätapana on 

yleinen PL-mount, ja se tukee Arrin kehittämää LDS-tekniikkaa, sekä Cooken i/ -

metadataa. Sisäänrakennettuja ND-filttereitä löytyy 5 kappaletta (0 = Clear, 0.9, 1.2, 

1.5, 1.8). 

 

KUVA 21. Sony F65, sekä kuvausresoluutiot. (Sony 2013.) 

 

Ylinopeutta F65 pystyy kuvaamaan 120fps asti (4K). Kamerassa voi valita kolmen 

erilaisen raw-tallennuksen (16-bit) väliltä, jotka nimensä vastaisesti ovat eri tavalla 

pakattuja. F65 tallentaa nykyisistä elokuvakameroita bittivirraltaan suurinta materiaalia 

(jopa 250MB/s, vert. Alexa 170 MB/s, Epic 217 MB/s). Rawin lisäksi on mahdollisuus 

tallentaa kevyempää ja jälkitöiltä nopeampaa SR-materiaalia. Materiaali tallennetaan 

SRMemory -muistikorteille (jopa 1TB suuruinen), joiden kirjoitusnopeus voi olla jopa 

5Gbps. Kortit sijoitetaan SR-R4 telakkaan joka kiinnitetään kameraan. Alexan S-log -

tallennusta vastaa Sonyn S-Gamut -värisysteemi, jonka luvataan tallentavan enemmän 

väriavaruutta kuin esimerkiksi filmiprintti. Painoa rungolla on viisi kiloa, ja kameran 

luvataan toimivan 0 - 40 celsiusasteen välillä.  

 

4.2.2 F55 

 

F55:ssä on F65:n tapaan Super 35 -koon kenno, mutta pikselimäärä on pienempi 

4096x2160 (8.9 megapikseliä), joten F55 pystyy suurimmillaan 4K-tallennukseen. Sony 

lupaa myös F55:lle 14 aukon dynamiikan. Objektiivin kiinnitystapana on Sonyn FZ-

mount, mutta adapteri yleisempään PL-mountiin on saatavilla. Kamerasta löytyy myös 

kaksi sisäänrakennettua ND-filtteriä. Tallennusvälineinä toimivat kameran sisällä 

Alexastakin tutut SxS -muistikortit, tosin F55 tukee myös Sxs Pro -kortteja. 4K-

materiaalia kuvattaessa suurin kuvausnopeus on 60fps, 2K:ssa 240fps. 
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KUVA 22. Sony F55. (Sony 2013.) 

 

Kuten F65:ssä, myös F55:stä löytyy S-Gamut -värisysteemi. Sisäänrakennettuja 

filttereitä on ainoastaan kolme (0 = Clear, 0.9, 1.8). Natiivi ISO-arvo on 1250 S-Log 2 

kuvattaessa. Rungolla on painoa ainoastaa 2.2 kiloa. Suljin on Frame Image Scan -

tekniikalla toteutettu, ja sen luvataan poistavan yleiset rolling shutter -ongelmat. 

 

4.2.3 F5 

 

F5 on rakenteeltaan sekä tekniikaltaan hyvin lähellä F55:sta. Eroina ovat mm. S-Gamut 

-värisysteemin poissaolo, elektroninen suljin, 2000 natiivi-ISO, sekä mahdollisuus 

kuvata ainaostaan raw-materiaalia 4K-asetuksella. Rungot ovat saman kokoiset ja 

muodoltaan yhtenevät. F5:n etuna on edullisempi hinta, joka saattaa olla ratkaiseva 

tekijä ainoastaan esimerkiksi tv-tuotannoille jotka eivät tarvitse tuotannoissaan 4K-

resoluutiota. 

 

KUVA 23. Sony F5. (Sony 2013.) 

 

F55 sekä F5 tulivat markkinoille vuonna 2013, ja tulevaisuudessa molemmat kamerat 

ovat Sonyn mukaan saamassa päivityksiä, jotka laajentavaat ominaisuuksia mm. 

kuvaupakkauksen saralla. 
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4.3 Canon 

 

Vuonna 2011 Canon pyrki digitaalisten elokuvakameroiden kasvaville markkinoille 

esittelemällä Cinema EOS -mallistonsa ensimmäisen kameran, EOS C300:n Vasta 

seuraavat mallit (EOS C500 ja EOS-1D C) pystyivät kuitenkin kuvaamaan yli Full-hd -

tarkkuuden, ja näin ollen vastaamaan elokuvaajien teknisiin tarpeisiin resoluution osalta 

paremmin. EOS tulee sanoista Electro-Optical System, ja se on Canonin kameroissa 

tuttu nimi jo vuodesta 1987. EOS -mallistoon kuuluvat myös jopa elokuvauksessa 

laajalti käytössä olevat digitaaliset järjestelmäkamerat. 

 

4.3.1 EOS C500 

 

 

KUVA 24. Canon C500 sekä käsikahvaan kiinnitetty monitori. (Canon 2013.) 

 

Kuten kilpailijoissaan, EOS C500:sta löytyy Super 35 -kokoinen CMOS kenno (8.85 

aktiivista megapikseliä, 16:9 kuvasuhde), joka pystyy kuvaamaan 4K –resoluutiota (10-

bit RAW), mutta vain ulkoiselle tallentimelle. Kamerassa tallennus onnistuu ainoastaan 

Full-HD -resoluutiolla CF-muistikorteille, ja Canon mainostaa tätä ominaisuutta 

kätevänä tapana tallentaa proxy-materiaalia samalla leikkausta varten. Täyden laadun 
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kamerasta irti halutessaan on kuitenkin siis satsattava hintaviin ulkoisiin 4K-

tallentimiin. Suurin kuvausnopeus 4K-resoluutiolla on jopa 120fps. 

 

EOS C500 on saatavilla Canonin omalla EF-mountilla (Electro-Focus), tai PL-

mountilla. ISO-arvo on säädettävissä välillä 320 – 20 000. Kamerasta löytyy myös SD-

muistikorttipaikka still-kuvien, metadatan tai menu-asetusten tallentamiseen tai 

tuomiseen. Painoa rungolla on ainoastaan 1,8 kiloa, ja Canon lupaa kameran toimivan 

täysin 0°C - 40°C lämpötilassa. Suljin on myös digitaalisista järjestelmäkameroista tuttu 

rolling shutter. Sisäänrakennettuja ND-filttereitä on neljä (0, 2, 4 ja 6 aukkoa). 

 

4.3.2 EOS-1D C 

 

Alkuperäinen EOS-1D oli still-käyttöön suunniteltu digitaalinen järjestelmäkamera, ja 

päivitettyä EOS-1D C –kameraa Canon kutsuukin termillä ”hybrid DSLR”. Se on siis 

järjestelmäkamera elokuvauskäyttöön suunnitelluilla ominaisuuksilla. EOS-1D C:stä 

löytyy suuri Full Frame CMOS -kenno (35-millistä filmiruutua vastaava, 18.1 

megapikseliä), jolla on mahdollista kuvata jopa 4K –resoluutiolla (24fps). RAW-kuvaus 

ei kuitenkaan ole mahdollista videokuvalle, vaan materiaali pakataan motion JPEG -

muotoon (8-bit). Tallennus on myös mahdollista Super 35 -kroppauksella Full-HD –

resoluutiolla, jolloin materiaali on H.264 –pakattua.  

 

KUVA 25. Canon EOS-1D C edestä ja takaa. (Canon 2013.) 

 

ISO-herkkyys on säädettävissä välillä 100 – 51 200. Objektiivien kiinnitystekniikkana 

toimii Canonin EF-mount, muiden Canonin järjestelmäkameroiden mukaan. Sulkimena 

on myös C500:sta tuttu rolling shutter. Tallenusvälineenä toimivat yleiset CF-
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muistikortit, joille kamerasta löytyy kaksi telakkaa. Painoa rungolla on n. 1,5 kiloa. 

EOS-1D C on tekstissä listatuista kameroista poikkeavin, sen juurten ollessa syvällä 

still-kuvauksessa, kameran ollessa kuitenkin varteenotettava valinta ammattimaiseen 

käyttöön sekä valo- että elokuvauksessa. 

 

 

4.4 Blackmagic 

 

Blackmagicillä on pitkä historia kuvamateriaalin jälkityöstössä, ja vuonna 2012 yhtiö 

ilmoitti pyrkivänsä myös kameramarkkinoille esittelemällä Blackmagic Cinema 

Cameran. Seuraavana vuonna markkinoille tuotiin vielä kaksi uutta kameramallia, 

järeämpi Production Camera 4K sekä pienempi Pocket Cinema Camera. Blackmagicin 

kameramallit ovat herättäneet paljon kiinnostusta etenkin edullisen hinnoittelunsa 

vuoksi. 

 

4.4.1  Cinema Camera 

 

Cinema Camerasta löytyy kilpailijoihinsa verrattuna pienempi 15.81mm x 8.88mm 

kenno, joka pystyy kuvaamaan parhaimmillaan 2.5K -resoluutiota (2432x1366, RAW). 

Dynamiikkaa Blackmagic lupaa 13 aukkoa, ja maksimi kuvausnopeus on ainoastaan 

30fps. RAW-materiaali on 12-bittistä CinemaDNG -formaattia. Kamera on saatavilla 

joko EF- tai MFT -mountilla. Cinema Camerassa on integroitu viiden tuuman 

kapasitiivinen kosketusnäyttö 800x480 -resoluutiolla. Tallennus tapahtuu SSD -

kovalevyille, ja RAW-kuvauksen lisäksi myös Apple ProRes sekä Avid DNxHD -

pakkaukset ovat tuettuja  Full-HD -resoluutiolla kuvattaessa. 

 



35 

 

 

KUVA 26. Blackmagic Cinema Camera. (Blackmagic Design 2013.) 

 

Cinema Cameran mukana toimitetaan myös DaVinci Resolve -värimäärittelyohjelmisto, 

joka on laajalti käytössä ammattituotantojen värimäärittelyssä. Muita mukana tulevia 

ohjelmistoja ovat Media Express materiaalin siirtämiseen kamerasta sekä Blackmagic 

Ultrascope, jolla on mahdollista monitoroida kuvan waveformeja reaaliaikaisesti 

kamerassa olevan Thunderbolt -liitännän kautta. Painoa rungolla on 1.7 kiloa. 

 

4.4.2  Production Camera 4K 

 

Production Camerasta löytyy pikkuveljeään suurempi Super 35 -kokoinen kenno, ja 

nimensä mukaisesti se kykenee jopa 4K-resoluutioon. Dynamiikkaa valmistaja lupaa 

kuitenkin aukon vähemmän verrattuna Cinema Cameraan, 12 aukkoa. Sama viiden 

tuuman kosketusnäyttö löytyy myös Production Cameran takaa, ja muutenkin rakenne 

on Cinema Cameran kanssa samankaltainen, kuten myös paino. Myös Production 

Camerassa materiaali tallennetaan SSD -kovalevylle, ja mukana tulevat samat 

ohjelmistot.  

 

 

Objektiivin kiinnitystapana on ainoastaan EF-mount. Tallennusformaatit ovat samat 

kuin Cinema Camerassa, CinemaDNG (4K), sekä ProRes ja DNxHD (Full-HD). 

Production Camera 4K:n ennakkotilausten toimituksen arvioi valmistaja alkavan 

syyskuussa 2013. 
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KUVA 27. Blackmagic Production Camera 4K. (Blackmagic Design 2013.) 

 

 

4.5 Phantom 

 

Vision Researchin valmistamat Phantom –kamerat ovat suunniteltuja erityisesti 

ylinopeuskuvaamiseen. Phantomeita löytyy useaa eri mallia, mutta ainoana 

tuoteperheestä suurempiin elokuvatuotantojen suosimiin resoluutioihin kykenee Flex, 

sekä vuoden 2013 lopulla markkinoille tullut seuraaja Flex 4K.  

 

4.5.1  Flex 

 

Flexista löytyy 25.6 mm x 16.0 mm (35mm vastaava, hieman suurempi kuin Super 35) 

CMOS -kenno, ja suurin mahdollinen kuvausresoluutio on 2560x1600 pikseliä. 

Suurimmalla resoluutiolla maksimi kuvausnopeus on 1455fps, ja esimerkiksi Full-HD -

resoluutiolla 2570fps. Natiivi ISO-arvo on 1000, ja Flexistä löytyy elektroninen global 

shutter –suljin. Global shutter –sulkimen etu on sen tekniikka muodostaa kuva 

jokaisesta pikselistä saman aikaisesti. Tämä eliminoi yleensä epätoivotut kuvan 

venymiset ja vääristymiset, joita monesti näkee rolling shutter –sulkimissa, jotka 

muodostava kuvan yleensä vaiheittain ylhäältä alaspäin. Global shutter ei ole rolling 



37 

 

shutterin tavoin koko ajan ”päällä”, vaan se lukee pikselien informaation vasta sulkimen 

suljettua. Rolling shutter –sulkimilla varustetuissa kameroissa informaatio luetaan 

valotuksen aikana ylhäältä alas. Flexin kuvaamien suurten kuvausnopeuksien takia 

global shutter on tärkeä ominaisuus virheettömän kuvan luomisessa. 

 

 Dynamiikkaa valmistaja lupaa n. 11 aukkoa. Objektiivin kiinnitystekniikkana on 

yleinen PL-mount. Tallennusvälineenä käytetään CineMag -kovalevyjä, mutta 

korkeimmilla kuvausnopeuksilla materiaali tallentuu aina kameran sisäiseen RAM-

muistin puskuriin. Flex tallentaa muiden suosittujen elokuvakameroiden tapaan RAW-

materiaalia. 

 

KUVA 28. Phantom Flex. (Vision Research 2013.) 

 

Suurista kuvausnopeuksista johtuen, keinovalon flikkeröinti muodustuu usein 

ongelmaksi. Flexissä on mahdollista käyttää muista kameroista poikkeavaa 

triggeröintiä, jossa esimerkiksi kameran voi asettaa tallentamaan materiaalia jatkuvasti, 

ja käyttäjän painaessa trigger-nappia materiaali tallentuu esimerkiksi vain viimeisen 

kolmen sekunnin ajalta. Painoa rungolla on 4.5 kiloa. Kameran mukana toimitetaan 

Vision Research’s Phantom -ohjelmisto, jolla materiaalin jälkityöstö onnistuu. 
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4.5.2 Flex 4K 

 

Flex 4K on seuraaja suositulle Flex -mallille, ja nimensä mukaisesti se tarjoaa entistä 

suuremman kuvausresoluution. Kenno on hieman isompi kuin Flexissä, 27.7 x 15.5mm, 

ja se pystyy 4K-resoluution kuvaamiseen, jolloin maksimi kuvausnopeus on 1000fps. 

Kennon suuren koon takia Flex 4K pystyy myös hieman yli 4K-resoluution 

(4096x2304), jolloin maksimi kuvausnopeus on 940fps. Objektiivin 

kiinnitystekniikkana on joko PL, PV, EF- tai Nikon F/G -mount. Dynamiikkaa 

valmistaja lupaa 12+ aukkoa. 

 

KUVA 29. Phantom Flex 4K. (Vision Research 2013.) 

 

Tallentamiseen Flex 4K käyttää Flexin tavoin joko sisäistä RAM-muistia tai CineMag –

kovalevyä, ja tarjoaa myös tutun triggeröintimoodin, sekä RAW (12-bit)-

kuvausmahdollisuuden. Flex 4K:sta löytyy myös sisäinen Bluetooth –valmius, jota 

voidaan hyödyntää mm. kauko-ohjainten kanssa. Painoa rungolla on 6.3 kiloa. 
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5 DIGITAALINEN ELOKUVAUS SYRJÄYTTÄÄ FILMIN 

 

 

Filmin dominointi elokuvateollisuudessa oli itsestäänselvyys, ennen nykypäivän 

digitaalisten elokuvakameroiden tuloa markkinoille. Video- ja analoginen tekniikka 

eivät kyenneet lähellekään filmin laatua elokuvauksessa, vaan ne yleistyivät ainoastaan 

televisiokäytössä, jossa mahdollisimman laadukas ja elokuvamainen kuvanlaatu ei ollut 

suurin prioriteetti. Lopulta digitaaliset kamerat saavuttivat filmin dynamiikan sekä 

ainakin hyvin lähellä olevan kuvanlaadun, jolloin niiden monien mielestä helpompi 

käytettävyys sekä materiaalin välitön tarkastelu muiden etujen ohella alkoivat painaa 

vaakaa digitaalisuuden puolelle elokuvauksessa.  

 

Arrin Alexa –kameraa on kutsuttu jopa nimellä ensimmäinen digitaalinen filmikamera. 

Tämä onkin ollut Arrin lähtökohta Alexaa kehitettäessä Kamerasta pyrittiin tekemään 

hyvin yksinkertainen, ja sen säädöt samankaltaisiksi kuin filmikameroissa. Suurten 

resoluutioiden ja uusimpien tekniikoiden sijasta Arri keskittyi kuvanlaatuun, kameran 

luotettavuuteen sekä käytettävyyteen. Elokuva-alan arvostetuimpiin kuvaajiin kuuluva 

Roger Deakins (ASC) sanoo theblackandblue.com –sivuston haastattelussa Alexasta 

seuraavaa: 

 

”Se on ensimmäinen kamera jonka kanssa olen työskennellyt, joka antaa minulle jotain 

mitä en saa filmillä. Tulenko kuvaamaan vielä filmiä, sitä en tiedä. Digitaalisuus antaa 

minulle paljon enemmän vaihtoehtoja. Enemmän dynamiikkaa, parempi värien toisto. 

Se on nopeampi. Näen välittömästi mitä tallennan. Olenko nostalginen filmin suhteen? 

No... sillähän oli jo aikansa, eikö niin?” (Deakins. 2013.) 

 

Jopa kymmeniä vuosia filmille kuvanneet elokuvaajatkin siis ovat hiljalleen 

hyväksymässä digitaalisia kameroita filmikameroiden vertaisiksi, jopa paremmiksi, 

Deakins ei suinkaan ole ainoa. Digitaalisuuden tuomat edut ovat kiistattomia, mutta 

myös filmillä on uniikkeja ominaisuuksia, joihin digitaalisuus ei pysty. Suurin 

yksittäinen tekijä digitaalisuuden suosimisessa on varmastikin workflown 

yksinkertaistuminen. Filmin kanssa täytyi etukäteen tietää millaista filmiä kuvaukseen 

tahdotaan, sen jälkeen filmi oli ladattava kameraan (pitkän elokuvan tuotantovaiheessa 

melko useaan kertaan). Filmin kuvaamisen jälkeen kela oli kehitettävä ja skannattava, 

jos esimerkiksi leikkauksen tahtoo tehdä tietokoneella. Kuvaamishetkestä saattaa kestää 
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päiviä, pahimmillaan viikkoja, kun kuvatun materiaalin pääsee arvioimaan. 

Digitaalisten elokuvakameroiden helppo monitorointi, sekä kuvan välitön tarkistaminen 

hyvälaatuisesti ovat suuri etu ja helpotus kuvaustilanteessa, joka ennen kaikkea 

vähentää riskejä pilalle menneestä materiaalista. 

 

Digitaalisen kameran kanssa materiaali on siis heti käsiteltävissä kun se muistikortille 

tai kovalevylle on tallennettu. Nykyisten elokuvakameroiden tallentama RAW-kuva on 

kuitenkin niin raskasta, että usein on järkevää tehdä kevyempiä ja heikompilaatuisia 

proxy-tiedostoja leikkausta varten. Kevyemmät, pakatut materiaalit nykyaikaiset 

tietokoneet kuitenkin toistavat reaaliaikaisesti jopa ilman renderöintiä. Jälkityöt 

elokuvatuotannoissa ovat kiistatta helpompia sekä nopeampia digitaalisuuden ansiosta. 

Myös materiaalin varmuuskopiointi on mutkattomampaa kaiken ollessa tiedostoina. Jos 

filmikela tuhoutuu ennen kehitystä ja skannausta, on kuvattu materiaali menetetty. 

Digitaaliset kuvatiedostot voidaan helposti kopioida usealle kovalevylle, muistikortille 

tai muulle massamuistille. Toki kulut lisääntyvät digitaalisten kameroiden suurten 

bittivirtojen omaavien RAW-materiaalien tallennuksesta, kun aina vain suurempia 

kovalevyjä tarvitaan niitä säilöäkseen. Hintaa ei välttämättä voidakaan pitää 

digitaalisuuden puolestapuhujana. Filmikelat kehityksineen ovat toki kalliita, mutta 

monesti jopa samoihin hintoihin yltävät muistikortti- ja kovalevyhankinnat digitaalisissa 

tuotannoissa.  

 

Pienemmiltä markkina-aluilta ovat filmin kehitysyhtiöt katoamassa pienen kysynnän 

vuoksi. Esimerkiksi Suomessa ainakin 35-millisen filmin kehittäminen muuttui 

hankalaksi Finnlabin lopettaessa sen tekemisen. Filmiä vuosikaudet valmistanut Kodak 

hakeutui konkurssiin vuonna 2012. Filmi tuskin koskaan kuolee kokonaan, mutta sen 

käyttäminen suurissa elokuvatuotannoissa tulee päivä päivältä harvinaisemmaksi. 

 

Yksi filmin kannattajien argumentti on nostalgian lisäksi ns. ”film look”, jota myös 

digitaalisilla kameroilla pyritään jäljittelemään lisäämällä kuvaan jälkikäteen 

esimerkiksi rakeisuutta. Filmimateriaali näyttää elokuvalliselta, ja monet väittävätkin 

digitaalisten elokuvakameroiden tuottavan liian ”puhtaan” kuvan. Liian terävä ja 

suuriresoluutoinen kuva saattaa vähentää immersiota ja tehdä kuvasta jopa liian 

todellisen. Deakins kuitenkin lyttää ajatuksen kommentoimalla että monien haluama 

”film look” on täysin mahdollista toteuttaa myös digitaalisilla elokuvakameroilla 

(Alexa), näin haluttaessa. 
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”Mitä tulee filmin ”uniikkiin tyyliin”. Uskon että se on hölynpölyä. Olen varma että on 

täysin mahdollista manipuloida Alexan tallentamaa kuvaa niin, että se menisi läpi 

filminegatiivista otetusta kuvasta. Se vaatii ainoastaan pientä epätarkennusta, värien 

supistamista sekä digitaalisen rakeen lisäämistä. Väite, että filmin ”uniikki tyyli” johtuu 

enemmänkin käytetyn filmin laadusta eikä kuvan luoneesta elokuvaajasta on typerä”. 

(Deakins. 2013.) 

 

Filmin puolestapuhujia lyötyy vieläkin useita, esimerkiksi tunnetut elokuvaohjaajat 

Christopher Nolan sekä Quentin Tarantino, jotka edelleen pystyvät toki kuvaamaan 

elokuvansa filmille, mutta elokuvateattereiden digitaalisoitumisen myötä niiden 

esittäminen filmikopioina alkaa olla harvinaista. Voi olla vaikea käsittää, miten lähes 

pelkästään tekninen ratkaisu saa ihmiset jopa kinastelemaan ”oikeasta tavasta 

elokuvata”. Kamera on kuitenkin vain työkalu, jonka läpi elokuva kerrotaan, ja vaikka 

työkalun ominaisuudet monesti vaikuttavatkin työskentelytapoihin ja sitä myötä siihen 

millaiseksi elokuvan on mahdollista tulla ja millaiseksi se tulee, täytyy muistaa ettei se 

kuitenkaan ole sidoksissa käsikirjoitukseen tai näyttelijöiden työhön sen enempää kuin 

se on elokuvan hyvyyteenkään. Deakins kritisoikin monien mielipidettä, että kamera, oli 

se sitten filmi tai digitaalinen, ei vie koskaan pois kuvaajan ammattitaidosta valaista tai 

sommitella kuvaa, eikä missään tapauksessa tee kuvaajaa turhaksi. 

 

”Digitaalinen kamera ei valaise ottoa, eikä se kerro mihin asettaa kamera, tai miten 

sommitella kuva. Ja ajatus, että otto voidaan ”korjata” jälkitöissä on absurdi. On toki 

mahdollista tehdä paljon CG:ssä (Computer Graphics), lähes mitä tahansa, jos on 

aikaa ja rahaa. Kuva voidaan kokonaan korvata uudella. Mutta kaikki tämä eroaa 

oletuksesta, että Red tai Alexa voi kuvata elokuvan puolestasi. Ehkä olen 

vanhanaikainen, mutta uskon vielä että elokuvan, joka saa vastakaikua katsojassa vaatii 

inhimillisen osatekijän!” (Deakins. 2013.) 

 

Hän muistuttaa siis ettei kamera tee elokuvaa, ja myös filmille kuvatuista elokuvista 

löytyy vähemmän visuaalisesti miellyttäviä. Deakinsin vuosien työskentely 

filmikameroiden kanssa on tuonut myös muutamia vaatimuksia kameran suhteen. Hän 

esimerkiksi suosii optista etsintä kamerassaan, jota ei alkuperäisesti Alexasta löytynyt, 

vaan se lisättiin vasta Alexa Studioon. 

 



42 

 

Filmin puolesta löytyy siis enää vähenevä määrä argumentteja, kun digitaaliset 

elokuvakamerat ovat tuoneet resoluution, dynamiikan, värientoiston, käytettävyyden, 

luotettavuuden sekä hinnan lähelle filmiä, tai joissain tapauksissa jopa sen ohi. Filmille 

tulee varmasti olemaan paikka myös digitaalisuuden varjossa, sillä sen valmistusta tai 

kuvausta tuskin lähivuosina lopetetaan, jos koskaan. Suurten elokuvatuotantojen ohella 

myös pienemmän budjetin indie-elokuvat ovat hyötyneet digitalisoitumisesta runsaasti 

halpojen ja tyydyttävään kuvanlaatuun yltävien kameroiden myötä. 
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6 POHDINTA 

 

Tutkittuani filmikameroista digitaalisiin elokuvakameroihin siirtymistä, huomasin että 

Arrin Alexa -kamera mainitaan useasti filmiorientoituneiden kuvaajien ykkösvalintana 

vaihdettaessa formaattia. Arrin vuosikymmenten kokemus filmikameroiden 

valmistuksessa on varmasti tuonut edun kilpailijoihin nähden kehiteltäessä digitaalista 

elokuvakameraa, jonka myös filmin kannattajat ottaisivat omakseen. Myös 

digitaalisessa elokuvauksessa tulee siis ainakin Alexan kautta olemaan filmijuuret, sillä 

kamera on suunniteltu toimimaan kuin filmikamera, toki digitaalisilla sisuskaluilla, sekä 

sen kuvaaman materiaalin emuloimaan filmikuvauksesta tuttua visuaalisuutta. Arri 

onnistui myös tekniikan puolesta jopa ”voittamaan” filmin. Alexan dynamiikka ja 

värientoisto ylittää jopa filmin kyvyt, ja digitaalisuuden tuomien muiden helppouksien 

takia se alkaa olla jopa filmiä ehdottoman nostalgisesti puoltavien elokuvaajien 

keskuudessa järjellä perusteltu valinta. Omien kokemuksieni ja käyttämieni kameroiden 

pohjalta nostaisin myös Alexan parhaiden joukkoon digitaalisissa elokuvakameroissa. 

Sen yksinkertaisuus ja luotettavuus korvaavat mielestäni sen tekniset ”puutteet”, kuten 

monia kilpailijaa pienempi kuvausresoluutio, HRD-tekniikan puute, suuret 

kuvausnopeudet jne. 

 

Markkinoille on Redin ja Arrin lisäksi pyrkinyt moni valmistaja, mutta tuntuu että 

ainakin vuonna 2013 suurten budjettien elokuvatuotannoissa elokuvakameran merkki 

on jompi kumpi suurimmissa osista tapauksia. Molemmissa on omat vahvuutensa ja 

kannattajansa, kuten on muillakin merkeillä. Nykypäivän digitaaliset elokuvakamerat 

tuntuvat synnyttävän suuria tunteita ja kovia väittelyitä, mutta Roger Deakinsin sanojen 

mukaan on tärkeää muistaa että kamera on vain kamera, pelkkä työkalu osaavan 

kuvaajan käsissä jonka läpi varsinainen elokuva kerrotaan. Kaikki nykypäivän 

digitaaliset elokuvakamerat pystyvät varmasti taitavan kuvaajan käsissä vähintäänkin 

tyydyttävään kuvanlaatuun, joten vaikka kameroiden paremmuudesta väittely 

mielenkiintoinen ilmiö onkin, kannattaa kuvaajien mielestäni välillä säästää energiansa 

esimerkiksi valaisun ja kuvasommittelun pohtimiseen. Työkalunsa on toki aina 

tunnettava, mutta ammattitaitoinen elokuvaaja tuntee useamman työkalun. 

 

Omien kokemuksieni pohjalta on jäänyt tunne, että Arrin tavoite luoda yksinkertainen 

kamera vaatimattomammilla ominaisuuksilla on ollut järkevämpi ratkaisu verrattuna 

esimerkiksi Redin ja Sonyn pyrkimyksiin tuoda markkinoille ominaisuuksiltaan 
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monipuolisin kamera. Alexa on vähäisten säätömahdollisuuksiensa sekä selkeiden 

valikkojensa ansiosta ideaali kamera myös kamera-assistentille. Yksinkertainen toteutus 

nopeuttaa kuvaustilannetta, kun tarvittavia säätöjä ei tarvitse selata valikkojen takaa, ja 

kameran kasaaminen on helppoa. Jos tarpeena on mahdollisimman suuri resoluutio tai 

kuvauspaikan vaatima HDR –kuvaus, kannattaa silloin kääntyä Sonyn tai Redin 

puoleen. Kokonsa ja painonsa puolesta Alexa, poislukien XT M, ei ole kuitenkaan 

omiaan käsivarakuvaukseen. Paino tuo toki vakautta liikkeissä, mutta pitkään jatkuva 

käsivaraoperointi väsyttää kuvaajan tai operoijan nopeasti. Paremman ergonomian 

käsivarakuvaukseen tuo mielestäni Redin Scarlet ja Epic, sekä Blackmagicin Cinema 

Camera ja Production Camera 4K pienemmän koon sekä painon vuoksi. Myös 3D-

kuvauksessa pieni koko on valttia. Alexan mallistosta siihen kokonsa puolesta 

soveltuvin on luonnollisesti XT M, edellä mainittujen kilpailijoiden pienien ja keveiden 

mallien ollessa myös varteenotettavia vaihtoehtoja pienempää 3D-kuvauskalustoa 

haluttaessa. Käytettävyys ja ergonomia voivat olla tärkeitä kameran valintaan 

vaikuttavia seikkoja kuvattaessa vaikeissa olosuhteissa tai pitkäjaksoisesti. Kuten 

sanottu, kamera on kuitenkin aina valittava projektin mukaan. Jokaisesta kameramallista 

löytyy heikkous sekä vahvuus, ja sopivaa kameraa pohtiessa on otettava huomioon 

projektin vaatimukset sekä olosuhteet. 

 

Opinnäytetyöstäni toivon mukaan hyötyvät digitaalisesta elokuvauksesta kiinnostuneet, 

jotka pohtivat syitä hyväksi havaitun filmin katoamisesta suurimmissa osissa 

elokuvatuotantoja. Opinnäytetyötä lukevat löytävät tekstistä nykyaikaiset digitaaliset 

elokuvakamerat, joiden ominaisuuksia vertailemalla voi kuvaamisesta kiinnostunut 

löytää itselleen ja tuotannolleen sopivimman työkalun elokuvan välittämiseksi kameran 

läpi. Opinnäytetyön kirjoittamisen myötä koen saaneeni kokonaisvaltaisen kuvan 

nykyaikaisista kuvaajalle tärkeistä kameroista, ja varmuutta valita oikea kamera oikeaan 

projektiin, jos eteen tulee esimerkiksi tilanne, jossa kameran valintaa on perusteltava. 

Kokemukset eri kameroista ovat auttaneet kirjoittamisessa huimasti, kun tietää jo vähän 

mihin erilaiset kamerat pystyvät ja millaista niitä on käyttää. Kameroita tulee toki 

jatkuvasti lisää markkinoille, ja vanhat mallit päivittyvät, joten opiskelu tulee tuskin 

missään vaiheessa olemaan ohi. Opinnäytetyön onkin siis tarkoitus olla katsaus 

digitaalisista elokuvakameroista vuonna 2013, ja jo vuoden päästä se lienee auttamatta 

vanhentunut. Mutta murros filmistä digitaalisuuteen on kameroiden historian kannalta 

olennainen tapahtuma, joka jatkaa vielä kehittymistään, ja siihen tämä opinnäytetyö 

toivottavasti antaa näkökulmaa. 
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