
Kirjaa tehdään talkoovoimin ja kirja on ilmainen.
Tekijöitä tällä hetkellä. Tero Sivula. Juha Tuomi, Ossi Lehtonen, Artur Gajewski.
Jos haluat kirjan ilmaisen päivitysversion 
sähköpostiisi kun jotain muuttuu, lähetä 
pyyntö tero.sivula@credinet.fi. 
Halukkaita vinkkien ja ohjeiden tekijöitä 
kaivataan projektiin lisää.

Ohjeet mitä
kirjassa on 
ovat vain
yksi tapa 
tehdä kuvan-
käsittelyä.
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Pelkästään levels ja curves -säädöillä päästään erittäin hyvään lopputulokseen ja usein ei muuta hyvän kuvan säätämiseen 
tarvitakaan. Tässä nopea ja helppo ohje kuvien valoisuuden ja kontrastin säätöön joka löytyy myös suoraan Kuvakorin 
foorumiltakin.

Esimerkkikuva on hyvin tummasävyinen mutta hyvin pienellä vaivalla kuvasta saadaan täysin käyttökelpoinen.

Valokuvan perussäätö

Tämän kuvankäsittelyohjekirjasen on tarkoitus antaa kuvaajalle hyvät eväät valokuvansäätämiseksi, siten että se näyttäisi 
yksinkertaisesti paremmalta. Emme keskity missään vaiheessa mahdollisimman realistisiin arvoihin vaan kuvaajan tulee 
itse tietää miltä hän haluaa loppukuvan näyttävän. Suurin ongelma Kuvakoriin toimitetuissa kuvissa on että kuvat on 
jätetty liian tummiksi, kuvissa on monesti myös heikko kontrasti ja useassa tapauksessa myös värikylläisyys voisi olla 
kuva-aiheeseen nähden huomattavasti voimakkaampi. Muistakaa myös yhdistellä vapaasti eri ohjeita, vain lopputuloksella 
on merkitystä!

Toivon tämän herättävän keskustelua Kuvakorin foorumilla että tulisi pyyntöjä millaisia kuvankäsittely vinkkejä haluatte 
jatkossa, jotta tätä ohjekirjasta voidaan laajentaa ajan myötä.

Levels & Curves

Kuvan avattua valitse Levels (CTRL+L). 

Histogrammi näyttää että kuvan vaaleanpään 
sävyt ovat hyvin auki, ei siis puhkipalaneita 
osia lainkaan, kuva näyttää kuitenkin latte-
alta ja on tummahko. Säädetään siis kuvan 
mukaisesti sävyalueiden alku- ja loppupäät 
kohdalleen. 

Näin saadaan jo huomattavasti enemmän 
kontrastia kuvaan, omaan silmään kuva näyt-
tää kuitenkin vielä huomattavan tummalta 
ja koska säätämällä Levels-tasojen vaaleaa 
päätä lisää että saataisiin kuvaan enemmän 
valoisuutta aiheuttaa puhkipalamista niin 
tehdään seuraava Curves-säädöllä ja näin 
vältetään puhkipalaminen. 

Levels-valikossa painamalla ALT-näppäin pohjaan ja liu’uttamalla vaaleaa tai tum-
maa päätä nähdään mitkä alueet kuvasta “palavat puhki” tai “menevät tukkoon”.
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Valitaan siis Curves -näyttö (CTRL+M) ja 
säädetään keskisävyistä sopivasti, kuva vaa-
lenee ja kun keskisävyjä ei säädetä liikaa niin 
vaalea ja tummanpään sävyt pysyvät kont-
rollissa. 

Lopuksi katsotaan vielä mitä Levels -näyttö 
(CTRL+L) kertoo ja voidaan tehdä edelleen 
säätöä tarvittaessa. Tässä kuvaan vielä tehty 
levels säätöä. Nyt kuva on allekirjoittaneen 
maun mukaisesti “valaistu”. 

Alla vielä yksi esimerkki ruusukuvasta aivan samantyylisesti ainoastaan levels ja curves säätöjä käyttäen.
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Luontokuvan parantaminen

Tässä näette Nuuksiossa otetun kuvan joka 
näyttää nopeasti katsottuna ihan hyvältä. 
Mitä kuvalle voi tehdä Photoshopissa?

Avataan raw kuvavasta exposurea käyttä-
mällä tumma kuva (taivas syvän sininen)

Sekä

Vaalea kuva ( kallio ja puu saavat mukavan 
valon).
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Laitetaan kuvat photarissa päällekäin vaalea kuva alle ja tumma päälle.

Ylempään tummaan kuvaan tehdään layer 
maski ja liu’tetaan ylemmässä kuvassa ole-
van mallin mukaan niin että vain yläosa tum-
memmasta kuvasta jää jäljelle.
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Kun olet yhdistänyt kuvat niin Shadow/Highlight toiminnolla kuvasta saat vielä hiukan lisää ulos...

Valo ja varjot tekevät kuvaan sen 3 ulotteisen vaikutelman mitä hyvä kuva tarvitsee ollakseen hyvä....
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Kuvan terävöinti, CMYK-tekniikka

Alkuperäinen ja käsitelty kuva, ei vielä tehty kuvan terävöintiä
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1. muutat kuva cmyk profiiliin 8image/mode/cmyk mode). Sitten valitset Channels ja otat sieltä aktiivisekti ainoastaan 
Black.
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2. Avaat Unsharp mask valikon (Filter/sharpen/unsharp mask) laitat asematukset kuten on allaolevassa mallissa. Näin 
teet kuvan terävöinnin ainoastaan mustaan väriin.. Tulee usein laadukkampi lopputulos kuin että tekee Unsharp mask 
toiminnon RGB profiilissa kaikkiin väreihin. 

Usein hyvä lopputulos tulee kuitenkin jo RGB-profiilissa kun laittaa Unsharp mask asetuksiksi.
Amount: 170 - 250, Radius: 0,7, Threshold:0. Mutta kannattaa katsoa kuvakohtaisesti ja laittaa hillitysti terävöintiä.
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Kuvan terävöinti - high pass
Tässä tekniikassa on monia etuja kun se tehdään omalle tasolleen, pystyy sen voimakkuutta säätämään myös tallennuk-
senkin jälkeen mikäli tallennetaan tasoja tukevaan kuvaformaattiin, lisäksi terävöityksen vaikutusaluetta voidaan rajata 
tasomaskilla ja mikä parhainta - se on erittäin nopea tehdä!

1. Monista kuvan taso (Duplicate layer).
2. Valitse monistettu taso ja valitse Suotimista (Filters) Other ja High Pass, arvo 10 on hyvä oletusarvo.
3. Valitse sitten samalle tasolle Blending Modeksi - Hard Light
4. Lopuksi voit säätää voimakkuutta Opacity - säätimellä ja tietenkin mennä pitemmälle tekemälle tasolle maskin ja rajata 
vaikutusaluetta.

Muista että kuvaa ei kannata terävöittää liikaa !
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Shadow/Highlight-toiminto

Tämä toiminto löytyy PhotoShop CS versiosta lähtien, tällä pystytään tuomaan erittäin tehokkaasti kuvan tummasta 
päästä yksityiskohtia esille, tämän toiminnon käyttö edellyttää kuitenkin hieman tutustumista jotta ei tuhota täysin kuvan 
sävyalaa, oletusarvoisesti näin yleensä käy.

Tässä kuvan lähtökohta ja levels-arvot jotka 
ovat suhteellisen kohdallaan, vaaleapää on 
puhki transistorien kohdalta mutta tämä ei 
ole mitenkään häiritsevää.

Lähdetään twiikkaamaan kuvaa eli valitaan 
Image-valikosta Adjustments ja sieltä Sha-
dow/Highlight, avautuu viereisen kuvan mu-
kainen valikko.  Pienessä kuvassa oletusar-
voiset arvot jotka tekevät kuvasta aivan liian 
hailakan.

Kuvan kontrasti säilyy parhaiten kun Sha-
dowsin Radius pidetään mahdollisimman 
korkeana, tässä katsottu 450px parhaak-
si. Tonal Width antaa kuvalle valoisuutta ja 
Amount määrittelee luonnollisesti säätöjen 
kokonaismäärän. Tässä Vaaleanpään (high-
lights) arvoja ei ole muutettu (Amount siis 
0%).

Lopuksi säädetään vielä Levels-valikosta 
tummaapäätä ”kiinni”.

Alhaalla nähdäänkin sitten tämänkertainen 
lopputulos, eli transistoreihin saatu lisää yk-
sityiskohtia esiin.
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Shadow/Highlight-toiminto

Alla olevaan ennen ja jälkeen -kuvaan on käytetty aivan perusyhdistelmänä seuraavat toiminnot:

1. ensin levels-säätö.
2. värikylläisyyden lisäys, Filters - Saturation, tämän kanssa on syytä pysyä lestissään eli kokeile aluksi arvoja +10-15.
3. nyt Shadow/Highlight säätö.
4. tarkistetaan vielä levels, nostetaan tarvittaessa keskisävyjä ja lisätään kontrastia curves-säätimellä ja lisätään tarvitta-
essa värikylläisyyttä.
5.  lopuksi tehdään terävöitys mikäli tarvetta.

Kuten huomaatte ennen ja jälkeen -kuvien levels-tasoista on kuvan sävyala muuttunut tummasta selkeästi vaaleasävyi-
seen mutta kontrasti ollaan kuitenkin säilytetty. 
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Sävytön taivas
Tässä tekniikassa käydään läpi yksinkertaisia ja nopeita tapoja antaa taivaalle vähän sitä ekstra potkua. Suosittelen kyllä 
lämpimästi polarisaatiofiltterin käyttöä kirkkaissa olosuhteissa, saat sinisemmän taivaan ja samalla muihinkin väreihin 
potkua mutta vaikka se filtteri unohtuikin ja kunhan sävyjä taivaassa on jonkun verran jäljellä voidaan näillä tavoilla saada 
kuva näyttämään huomattavasti paremmalta.

Hue/Saturation
1. Nopea tapa on käyttää Saturation-toimin-
toa, voit tehdä sen myös tasomaskilla joten 
rajaus ja gradientit onnistuvat.

2. Valitse Image - Adjustments - Hue/Satura-
tion (CTRL+U) avautuvasta ikkunasta valit-
se Edit-vetovalikosta Blues (CTRL+5) ja Sa-
turation-liukusäätimestä voit säätää kuvan 
kaikkia sinisiä värejä, Hue-liukusäätimestä 
saat vaihdettua sävyä ja Lightness-liukusää-
timellä valoisuutta.

Selective Color
1. Toinen tehokas tapa on käyttää Selec-
tiveColor-toimintoa, voit tehdä sen myös 
tasomaskilla joten rajaus ja gradientit onnis-
tuvat tässäkin.

2. Valitse Image - Adjustments - Select-
iveColor avautuvasta ikkunasta valitse Co-
lors-vetovalikosta Blues ja katso että al-
haalla oleva Method on Absolut, tämä tekee 
säädöt voimakkaammin.  Voit nyt säätää ku-
van kaikkia sinisiä sävyjä haluamaksesi, käytä 
Cyan-osavärin lisäksi myös esim. Magentaa 
niin saat voimaa siniseen taivaaseen.

Alla olevaan oikean puoleiseen kuvaan on säädön jälkeen tehty myös tasomaskilla gradientti 
(pieni kuva).

Huom. Mikäli teet Hue/Saturation ja SelectiveColor-säädön ilman tasomaskausta vaikuttaa 
nämä säädöt kaikkeen kuvassa olevaan valittuun sävyyn, tässä siis siniseen.

Alkuperäinen Sävytetty taivas Hue/Saturation -toiminnolla

Sävytetty taivas SelectiveColor -toiminnolla SelectiveColorin lisäksi gradient tasomaskilla
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Kuvan taustan fiksaaminen
Kiva kuva mutta taustalla tosi ruma nostokurki, eiku pois! Alempaan kuvaan on myös lisättu väriä
sekä taivas muutettu sinisemmäksi, siitä seuraavalla sivulla.



© Copyright 2005 Credinet Oy.  All rights reserved. 

Lähtökohta, tosi tunkkanen kuva kauppatorista.

Valitaan Selective Colors ja sitten Cyans ja
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Shadow/Highlight-toiminto
Toinen esimerkki. Kuvaan voi lisätä myös väriä tällä toiminnolla.

Kuvaa voi myös rajata/cropata tarvittaessa.
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Valmis kuva. Kuten huomaatte olen cropannut kuvaa alaosasta. Väriä on mukavasti + taivas tosi kiva.
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Pikamaski, taustan blurraus
Tausta on sekava ja liian tarkka jotta pääkohde erottuisi. 

Otan käyttöön pikamaskin ja 
maalaan pensselillä motoristin 
punaiseksi. 

Ei tarvitse olla pikselin tarkka 
ja kannattaa jättää selkäpuolel-
le maalaamatta kohdetta. Ei saa 
maalata taustan päälle! 
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Poistun pikamaskista (viereinen pal-
loneliö) ja maski muuttuu valinnaksi. 
Hieman pehmennystä valintaan: Select 
> Feather. 

Ja liikettä kuvaan: Filtter > Blur > Motion Blur. 
Kuvassa on nyt valinta taustalle joten voit helposti vedellä levelssit taustaan erikseen. Vaalentamalla/tummentamalla 
taustaa saadaan kohde erottumaan vieläkin paremmin.... Ja kääntämällä valinta voidaan säätää myös motoristia. 
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Tässä lopputulos...... Melkein kuin ihan oikea onnistunut pannaus  

Hommaan menee vain pari minuuttia kun maskin maalauksessa ei tosiaankaan tarvitse olla tarkka.
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Taivaan saturointi

Jos haluaa lisätä taivaaseen potkua Hue/Saturation systeemillä, 
niin kannattaa levittää sinistä kanavaa reippaasti, että saa Cyaanin 
mukaan myös. 

Hiirellä vain kiinni pallojen osoittamasta kohdista ja vetooo. 
Esim. tässä kuvassa kaikkien kanavien saturointi pilaa punaisen 
värin. 
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Kuvan muuttaminen mustavalkoiseksi

1. Avaa värillinen kuva
2. Valitse Image -> Adjustments -> Channel Mixer
3. Ruksi Monocrome
4. Aseta seuraavat arvot:
 Red: 140
 Green: -40
 Blue: 0
5. Paina OK
6. Valitse uusi adjustment layer ja valitse Levels
7. Älä muuta mitään vaan paina OK
8. Aseta Levels tason blending modeksi Soft Light
9. Opacity arvolla voit vaikuttaa mustavalkokuvat 
kontrastia

Kuva ennen.

Kuva käsittelyn jälkeen.
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www.kuvakori.com
Kuvaajan infosivusto: http://www.kuvakori.com/kuvaaja/

Tervetuloa Kuvakorin info sivuille, tämä sivusto on suunnattu valokuvaajille, jotka ovat kiinnostuneet toimitta-
maan kuviaan myyntiin Kuvakorin kuvakauppaan. Kuvakori.com on kuvatoimisto joka ei panosta kuvien suureen 
määrään, vaan pyrkii saamaan arkistoonsa mielenkiintoisia ja myyviä kuvia. Mukaan mahtuu vielä muutama ku-
vaaja, joka suhtautuu kuvaamiseen riittävällä vakavuudella. Tavoitteemme on että saamme toimintaan mukaan 
noin 20 erittäin hyvää ja aktiivista kuvaajaa jotka kuvaavat sellaista kuvamateriaalia jota asiakkaat tarvitsevat. 
“Näin saadaan kuvaajien keskimääräiset ansiot nousemaan huomattavasti verrattuna perinteisiin isoihin toimis-
toihin.”

Paras provisio. 55% ennakkorekisteriotteella. 45% Verokortilla!
Astettain Provisio nousee 60%, vastaavasti 50% verokortilla.

Millä kameralla otetut kuvat kelpaavat?
- Vähintään 6mpix digitaalikamera. Ammattitason kamera esim. Canon 1D, Nikon D1X ja D2H yms.

Kuvaaja voi toimia myös nimimerkillä
- Kaikki kuvajat eivät välttämättä halua paljastaa identiteettiään. Voit tulla kuvaajaksi ja toimia nimimerkillä.

Paljonko voit ansaita antamalla kuvasi myyntiin kuvakoriin?
Vaikka palvelumme on ollut aktiivisesti käytössä vajaat 2 vuotta olemme saavuttaneet jo nyt erittäin hyvän 
asiakaskannan ja tietysti tehneet useita vuosisopimuksia kustannusyhtiöiden ja lehtitalojen kanssa. Jatkossa pa-
nostamme entistä enemmän kuvien laatuun ja aktiiviseen kanta-asiakkaiden saamiseen.

Vuoden 2004 myynti oli vain hiukan yli 20.000 euroa. Vuosi 2005 on lähtenyt käyntiin vauhdikkasti, myynti tähän 
asti hiukan yli 35.000.

Kuva ennen.

Kuva käsittelyn jälkeen.


