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VAPRIIKIN KUVA-ARKISTO

Digitoimme valokuvavedoksia ja negatiiveja
valokuvaten, myös skannaten.

Työtä tekee pääasiassa kuva-arkiston
tutkija(t) ja valokuvaaja.

Esinekuvaukset tehdään Tampereen
museoiden kokoelmakeskuksessa:

Julkaistavat kuvat valokuvaaja ottaa
studiossa.

Suurin osa esinekuvista on tutkijoiden ja
konservaattoreiden luettelointia ja
dokumentointia varten ottamia kuvia.

Revontuli-näyttelyn kuvauksia kokoelmakeskuksessa
vuonna 2014. Kuvaaja Marika Tamminen.



VALOKUVIEN DIGITOINTI –
SKANNATEN VAI VALOKUVATEN?

Skannerin jälki on tasaista. Käyttö ei ole kovin vaikeaa
eikä vaadi kuvausosaamista.
Kuva-arkistolla on aiemmin skannattu negatiiveja
Epson V850 Pro -tasoskannereilla. Siiri-tietokannan
digitoiduista mustavalkokuvista suurin osa on tehty
näillä laitteilla.
Skannaaminen kuormittaa kuvattavia esineitä ja se on
valokuvaamista hitaampi tapa digitoida suuria määriä.
Parhaaseen laatuun päästään valokuvaten, mutta se
vaatii hallitun prosessin ja hyvät laitteet.

Epson V850 Pro



KOLME TAPAA DIGITOIDA VALOKUVATEN



KAMERA, REPROKUVAUSTELINE & VALOT

Valokuvien ja negatiivien digitointi on sujuvaa
repropöydän kanssa. Kamera kiinnitetään
kuvan yläpuolelle.
Tässä valopöydällä ja led-valoilla varustettu
teline. Vedokset kuvataan led-valojen kanssa.
Negatiiveja digitoitaessa valot on kiinni ja
valopöytä on päällä.
Malleja on eri hintaluokissa.
Reprotelineen kanssa voi käyttää monenlaisia
valoja.
Kaiser Copylizer exe.cutive Led.



KAMERA,  JALUSTA &
VALOPÖYTÄ

Liikuteltava ja kevyt ratkaisu digitointiin.
Onnistuu kamerajalustalla, jonka varsi
kääntyy 90 astetta. Negatiivit kuvataan
minkä tahansa valopöydän päällä.
Kuvauspisteen voi pystyttää myös
sähköttömään tilaan, jos valopöydän
virran ottaa usb-virtapankista.

Manfrotto Befree GT XPRO –kamerajalka, Kaiser
Slimlite Plano LED –valopöytä ja filmien
digitointiteline



KAMERA, JALUSTA & VALO(T)

Samalla kokoonpanolla voi kuvata myös
vedoksia käyttämällä luonnonvaloa tai led-
valoja.
Edullinen ratkaisu valaisuun: rengasvalo,
jossa on lämpötilan säätö.
Sivulta tuleva valo ei tee kuvaan kameran
varjoa.
Sopivaan kohtaan asetettuna valo ei heijastu
kuvan kiiltävään pintaan.

Manfrotto Befree GT XPRO –kamerajalka
Nanlite Halo 14 LED Ring Light + Manfrotto-jalusta



ESINEKUVA

Tärkein ominaisuus: kuva on tarkka.

Epätarkka kuva johtuu yleensä kameran
heilahtamisesta kesken valotuksen.
Kamerajalusta on apua.

Mitä parempi valaistus, sitä helpompi on
ottaa tarkkoja kuvia. Valon on hyvä olla
tasaista, ettei esineeseen tule liian jyrkkiä
varjoja.

Toisaalta valo muotoilee ja saa esineen
pinnan näkyviin.



ESINEKUVAUS
Tarvitaan kamera, kamerajalusta,
jonkinlainen tausta ja mahdollisesti
lisävaloa.

Kun luonnonvaloa ei ole, led-valot auttavat.
Kahdella valolla valaisu on yleensä yhtä
helpompaa. Varjoja tulee kaksi, mutta valoa
on enemmän ja varjot ovat vaalenevat.

Kuvaustaustoja on monenlaisia: kartonki,
kangas, kuvauspöydät ja –teltat jne.

Kuvassa pieni kuvauspöytä, Yongnuo YN600 led-valot
virtalähteillä sekä Manfrotto 026 –nivelet ja jalustat



ESINEKUVAUS

Pienten esineiden tasainen valaisu onnistuu
näppärästi myös rengasvalolla.

Edullisimmissa malleissa valoteho jää
pieneksi, jolloin rengasvalon täytyy olla
lähellä esinettä.

Kuvassa pieni kuvauspöytä, Nanlite Halo 14 LED Ring Light
Manfrotto 026 –nivel ja jalusta



ESINEKUVAUS

Yksi kuva ei kerro kaikkea: yleiskuvan
lisäksi kannattaa ottaa kuvia eri suunnista.

Jos esineellä on numero, ota siitä kuva
esineen kanssa. Tämä helpottaa
luettelointia.

On monta tapaa saada aikaan
käyttökelpoisia esinekuvia.



KUVANKÄSITTELY

Kuvan sävyn ja lämpötilan määrittely on tärkeä
kuvankäsittelyn vaihe: valkoisesta valkoista.
Valkotasapaino säädetään joko kamerasta
ennen kuvausta tai jälkikäsittelyssä.
Kuvankäsittelyä ei kannata pelätä, mutta
siihen tutustumiseen kannattaa käyttää hetki
aikaa.
Ota tiedostojen nimeäminen ja metatietojen
lisääminen osaksi kuvankäsittelyprosessia.



RAW, TIF VAI JPG?

Kamera tallentaa raakatiedostoa (raw) tai pienenpää tiedostoa (jpg).

Kameravalmistajilla on omat raw-tiedostopäätteensä.

Dng on Adoben digitaalinen negatiivi, yhteensopiva raw-tiedosto.

Useat museot tallentavat kuvansa tiff-muodossa.

Siirissä käytämme jpg:tä, joka tallennetaan parhaalla laadulla.

Koska jpg on pieni ja pakkautuva tallennusmuoto, ei jpg-kuvien koossa
kannatta säästellä.



RAW, TIF VAI JPG?

Miksi kuvata raw-tiedostoa, jos kuvat säilytetään jpg:nä?

Raakakuvan jälkikäsittelyn mahdollisuudet ovat paremmat,
valkotasapainon säätäminen onnistuu jälkikäteen.

Jos kamerassa on valittavana jpg+raw, voit testata, mitä eroa näillä
on ja saatko raw-tiedoston auki koneellasi.



JOS KUITENKIN KUVAAN JPG:TÄ?

Pyri jo kuvausvaiheessa saamaan kameran ruudulle
mahdollisimman oikean sävyinen kuva.

Opettele säätämään valkotasapaino (white balance). Arvojen
määrittelyyn voi käyttää valkoista A4-paperia tai harmaakorttia
yksityiskohtaisempaa värikorttia (target).

Jos käytössä on salamat tai päivänvalon 5000K led-valot, kameraan
voi laittaa saman arvon. Lämpimän sävyiset led-valot on yleensä
noin 3000K , jolloin kameran voi hakea tätä lähellä olevan arvon.



OHJELMAT KUVANKÄSITTELYYN

Adobe Photoshop (tai Affinity Photo)

Adobe Lightroom classic: suurten kuvamäärien käsittelyyn,
valintaikkunat näkyvillä, säätöjen kopioiminen nopeaa.

Adobe Bridge: kuvien valitsemiseen, metatietojen lisäämiseen ja
tiedostonimien muuttamiseen.

Kuvankäsittelyyn on tarjolla ilmaisia ohjelmia, esimerkiksi
Darktable ja Gimp.



MILLAINEN KAMERA?

Mahdollisimman hyvä kamera ja objektiivi, joita opettelet rauhassa
käyttämään.

Objektiivien ominaisuuksissa on eroja. Laitehankinnoissa muiden
apu ja vinkit tulee tarpeeseen. Zoom-objektiivi voi olla
monikäyttöisin, mutta kiinteissä on usein parempi valovoima.

Kamera vai älypuhelin? Mieluummin kamera. Usein kuvat näyttävät
hyvältä puhelimen ruudulla, mutta isolla ruudulla laatu paljastuu
heikoksi.



KIITOS!

Saarni Säilynoja

saarni.sailynoja@tampere.fi

Tampereen historialliset museot

Vapriikin kuva-arkisto


