
Lähiluonnon lumoa –  
oma asuinympäristö luontokuvaajan silmin  
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Luennon tavoite  
 

Saada  kuulija pohtimaan omaa suhdettaan 
luontokuvaan ja luontokuvaukseen 
 

• Mitä luontokuva minulle merkitsee? 
 
• Mitä luontokuvausharrastukselta odotan? 
o Luontokuvieni käyttötarkoitus 
o Rahallinen panostus 
o Ajankäyttö 



”Kuva luonnosta on usein valokuva, mutta mikä 
on ”oikea” luontokuva ja sen merkitys?” 

”Onko oikea luontokuva vain jotain sellaista, johon 
on ikuistettu luonnon spontaani tapahtuma? 

Onko eettisesti oikein se, että hyvän otoksen tai 
kohtauksen saamiseksi kuvaaja tekee kasapäin 
ennakkojärjestelyjä haaskan viennistä jopa 
laittomiin elävien syöttieläinten käyttöön? 

Entä kuinka paljon luontokuvauksessa tulisi sallia 
digitaalista kuvan manipulointia…” 

Luontokuva ei ole sitä, miksi sitä luullaan 
(Suonpää, J. Petokuvan raadollisuus; Yle, 2002. https://yle.fi/uutiset/3-5122671) 

Luontokuvan määritelmä? 



Luontokuva luonnosta otettu valokuva 

Luonto = maaperä sekä vesi- ja ilmakehä kasveineen ja 
eläimineen varsinkin vain vähän tai ei ollenkaan ihmisen 
muokkaamana elinympäristönä (Kielitoimiston sanakirja 2018) 

Vuoden Luontokuva 2008. Etelä-Suomen talvi 

Vuoden Luontokuva 2012. Luonnon kristallia. 

Vuoden Luontokuva 2014. Lokkien taidelento. 

Vuoden Luontokuva 2012. Luonto ja ihminen, palkittu. 
Luonnontieteellinen museo. 

Vuoden Luontokuva 2010. Sarjavoittaja - Luonto ja ihminen. Lähikuva. 

Vuoden luontokuva 2014. Luonto ja ihminen, palkittu. Mökkikaveri. 

Vuoden Luontokuva 2013. Ihminen ja luonto, palkittu. Kohti uutta vuotta. 

Vuoden luontokuva 2009 - Luonto ja ihminen, palkittu. Nykyaikaa. 

Vuoden Luontokuva 2016 - Nisäkkäät, palkittu. Ratakettu. 

Wildlife Photographer of the Year 

Luontokuvan määritelmä? 

http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/default.asp?iId=GGEDDF
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/default.asp?iId=GGEDDF
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/default.asp?iId=GGEDDF
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/default.asp?iId=GFGDED
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2016/palkitut/D.3.+Ratakettu.+Toni+Hallikas.jpg&maxSize=960
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/vuodenluontokuva2014
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2012/palkitut/G.+Luonnontieteellinen+museo.+Kirsi+MacKenzie..jpg&maxSize=752
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2012/palkitut/G.+Luonnontieteellinen+museo.+Kirsi+MacKenzie..jpg&maxSize=752
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2016/palkitut/D.3.+Ratakettu.+Toni+Hallikas.jpg&maxSize=960
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2010/palkitut/luonto+ja+ihminen+Vesa-Pekka+Heikkinen+L%C3%A4hikuva.jpg&maxSize=992
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2010/palkitut/luonto+ja+ihminen+Vesa-Pekka+Heikkinen+L%C3%A4hikuva.jpg&maxSize=992
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2010/palkitut/luonto+ja+ihminen+Vesa-Pekka+Heikkinen+L%C3%A4hikuva.jpg&maxSize=992
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2010/palkitut/luonto+ja+ihminen+Vesa-Pekka+Heikkinen+L%C3%A4hikuva.jpg&maxSize=992
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2014/Palkitut/G.+M%C3%B6kkikaveri.+Timo+Vesterinen.jpg&maxSize=928
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2013/Palkitut/G.+Kohti+uutta+vuotta.+Mikko+J%C3%A4rvi.JPG&maxSize=992
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2009/galleria/Luontojaihminen+Samuli+Lahtela+Nykyaikaa.jpg&maxSize=992
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2009/galleria/Luontojaihminen+Samuli+Lahtela+Nykyaikaa.jpg&maxSize=992
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2009/galleria/Luontojaihminen+Samuli+Lahtela+Nykyaikaa.jpg&maxSize=992
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2009/galleria/Luontojaihminen+Samuli+Lahtela+Nykyaikaa.jpg&maxSize=992
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2016/palkitut/D.3.+Ratakettu.+Toni+Hallikas.jpg&maxSize=960
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2016/palkitut/D.3.+Ratakettu.+Toni+Hallikas.jpg&maxSize=960
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2016/palkitut/D.3.+Ratakettu.+Toni+Hallikas.jpg&maxSize=960
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/showThumb.aspx?FSR=0&img=/vlk/userfiles/VLK/2016/palkitut/D.3.+Ratakettu.+Toni+Hallikas.jpg&maxSize=960
http://www.nhm.ac.uk/visit/wpy/gallery/2015/index.html


Luontokuvaajan kamerat 
 
 

Järjestelmäkamerat (Peilillinen/peilitön) 
Kompaktikamerat (kiinteäobjektiiviset, zoomit ja superzoomit) 
Puhelimet 
Actionkamerat 
Riista/valvontakamerat 
Videokamerat 
Dronet 
… 

Käyttötarkoituksen mukainen kamera 

Paras kamera on se minkä on mukana 

https://youtu.be/Ux3qlreIBgU?t=7
http://www.nhm.ac.uk/visit/wpy/gallery/2016/images/the-wildlife-photojournalist-award-story/5139/entwined-lives.html
https://youtu.be/EPzxanf1AD8


Mitä kamerasta tulisi tietää - peruskäsitteitä? 
 

Valotus 
• Aukko määrää kuinka paljon valoa pääsee. Mitä suurempi aukko (pieni lukuarvo) 

sitä lyhyempi on lopullisen kuvan syvyysterävyys. 
• Suljinaika tarkoittaa kuinka kauan suljin on auki valotuksen aikana (valotusaika).  
•  Herkkyys (ISO-arvo) ilmaisee kuvakennon kykyä vastaanottaa valoa. Mitä 

suurempi ISO-herkkyys on käytössä, sitä vähemmän valoa tarvitaan kuvan valotukseen 
ja sitä lyhyempää suljinaikaa tai pienempää aukkoa voi käyttää ja sitä enemmän 
kohinaa kuvassa on. 
 

• Kennon dynamiikalla tarkoitetaan digikennon toistamaa tumman ja vaalean 
välistä ero niin että molemmissa päissä on vielä sävyjä. 

o Ihmissilmä  ~15 aukkoa 
o Digikenno  5-8 (10) aukkoa 

• Histogrammi  tarkoittaa pikseleiden kirkkausarvojen jakautumasta tai väreistä 
kanavakohtaisesti. 

• Bokeh tulee japanin kielen sanasta "boke" ja tarkoittaa sumeaa tai utuista. 
Valokuvauksessa bokehilla tarkoitetaan syväterävyysalueen ulkopuolelle jäävien 
alueiden epäterävää aluetta, esim lähi ja muotokuvauksessa . 

https://youtu.be/SwrcBq9VsXg?t=38
https://youtu.be/SwrcBq9VsXg?t=38
https://youtu.be/SwrcBq9VsXg?t=38
https://www.canon.fi/youconnect/learn/tutorials/capturing-motion/dslr/
Esityskuvat/_DSC1814.JPG
https://kamerakoulu.fi/histogrammin-ymmartaminen-ja-kaytto-aloittelijalle
https://kamerakoulu.fi/histogrammin-ymmartaminen-ja-kaytto-aloittelijalle
https://www.canon.fi/Images/more-light-in_tcm22-1324865.jpg
https://www.canon.fi/Images/more-light-in_tcm22-1324865.jpg


Suomen Luonnonvalokuvaajat ry – Eettiset säännöt 

• Luonnonvalokuvaajan työskentelyn lähtökohtana on luonnon 
kunnioittaminen 

• Luonnonvalokuvaaja noudattaa luonnossa liikkumista ja toimimista 
koskevia lakeja sekä määräyksiä ja hankkii tarvittavat luvat 
viranomaisilta ja maanomistajilta. 

• Luonnonvalokuvaaja kunnioittaa toisen valokuvaajan työrauhaa, 
ilmaisuvapautta ja tekijänoikeuksia 

• Luonnonvalokuvaaja ei kuvillaan levitä valheellista tai 
harhaanjohtavaa informaatiota 



Haaskakuvaus, eläinten ruokinta,  
kojukuvaus 

Suonpää, J. Petokuvan raadollisuus, s. 23 

https://heili.finna.fi/Record/heili.762619
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Luonnonvalokuvaaja ei kuvillaan levitä 
valheellista tai harhaanjohtavaa 
informaatiota 

© Markku Miettinen 



Eläinten ruokinta  /  

harhaanjohtava informaatio 

 

Kärpässientä haukkaavan ketun kuvaaja myöntää:  
Kuva on lavastettu (Iltalehti, 2016) 

Lukijat innostuivat kuvaamaan Lappeenrannan kettuja (Lappeenrannan 

uutiset, 2015. https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/263684-lukijat-innostuivat-kuvaamaan-lappeenrannan-kettuja-
katso-kuvat-hauskoista-city) 

Lukijan kuva: Kettu haaveili lintujen ruoka-apajalla (Etelä-Saimaa, 2018. 

https://esaimaa.fi/teemat/lukijan-kuvat/f2d3c677-faaf-4b15-aed9-2e6829ba8ed3) 

https://www.vastavalo.net/thumbnails.php (Hakusanat: kettu, lappeenranta) 

Kettujen kepposille loppu – pysäköintitalon ketut saatetaan 
loukuttaa Lappeenrannassa (Yle, 2016. https://yle.fi/uutiset/3-8624321) 

https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2016100622421929
https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2016100622421929
https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2016100622421929
https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2016100622421929
https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2016100622421929
https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/263684-lukijat-innostuivat-kuvaamaan-lappeenrannan-kettuja-katso-kuvat-hauskoista-city
https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/263684-lukijat-innostuivat-kuvaamaan-lappeenrannan-kettuja-katso-kuvat-hauskoista-city
https://esaimaa.fi/teemat/lukijan-kuvat/f2d3c677-faaf-4b15-aed9-2e6829ba8ed3
https://esaimaa.fi/teemat/lukijan-kuvat/f2d3c677-faaf-4b15-aed9-2e6829ba8ed3
https://esaimaa.fi/teemat/lukijan-kuvat/f2d3c677-faaf-4b15-aed9-2e6829ba8ed3
https://esaimaa.fi/teemat/lukijan-kuvat/f2d3c677-faaf-4b15-aed9-2e6829ba8ed3
https://www.vastavalo.net/thumbnails.php
https://www.vastavalo.net/thumbnails.php
https://esaimaa.fi/teemat/lukijan-kuvat/f2d3c677-faaf-4b15-aed9-2e6829ba8ed3
https://yle.fi/uutiset/3-8624321
https://yle.fi/uutiset/3-8624321
https://yle.fi/uutiset/3-8624321
https://yle.fi/uutiset/3-8624321
https://yle.fi/uutiset/3-8624321


Luonto mainoksissa 
 

Anna hyvät eväät - visuaalinen ja kielellinen analyysi elintarvikkeiden 

televisiomainoksista On syytä muistaa, että mainostajat sijoittavat 
mainoskampanjoihinsa valtavia summia. Näin ei olisi mahdollista 
toimia, elleivät mainokset tekisi sitä, mitä on tarkoitus: myisi 
tuotetta. (Mäkelä A. Maisteritutkielma, Jyväskylän yliopisto)  

Kermaa tropiikissa (arlasuomi, https://www.youtube.com/watch?v=Eq7JIYGKC5g&feature=youtu.be) 

Kermaa sademetsän siimeksessä (arlasuomi. https://youtu.be/YOZsqEuRfRg) 

Nordqvist - Luonnon tee (https://youtu.be/lZMg6pJ8L5g) 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/49925/1/URN:NBN:fi:jyu-201605252706.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/49925/1/URN:NBN:fi:jyu-201605252706.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/49925/1/URN:NBN:fi:jyu-201605252706.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/49925/1/URN:NBN:fi:jyu-201605252706.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/49925/1/URN:NBN:fi:jyu-201605252706.pdf
https://youtu.be/Eq7JIYGKC5g
https://youtu.be/Eq7JIYGKC5g
https://youtu.be/Eq7JIYGKC5g
https://www.youtube.com/watch?v=IXPSM2094-I
https://youtu.be/YOZsqEuRfRg
https://youtu.be/YOZsqEuRfRg
https://youtu.be/YOZsqEuRfRg
https://www.youtube.com/watch?v=IXPSM2094-I
https://www.youtube.com/watch?v=lZMg6pJ8L5g
https://www.youtube.com/watch?v=lZMg6pJ8L5g
https://www.youtube.com/watch?v=lZMg6pJ8L5g
https://www.youtube.com/watch?v=lZMg6pJ8L5g
https://www.youtube.com/watch?v=lZMg6pJ8L5g
https://www.youtube.com/watch?v=lZMg6pJ8L5g
https://www.youtube.com/watch?v=lZMg6pJ8L5g


Luonto ja luontokuva  rauhoittaa mieltä 

 

Luonnon myönteisistä vaikutuksista kansalaisten terveyteen ja 
hyvinvointiin on yhä vahvempaa tutkimusnäyttöä.  
(Professori Liisa Tyrväinen. Luonnonvarakeskus. http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-
content/uploads/2016/09/Tyrvainen_10.11.2016.pdf) 

Luonto on tehokas stressin purkaja, jopa toimistossa –  
15 minuuttia luontokuvaa ja -ääntä riittää mielialan kohenemiseen  
(Yle, 2018. https://yle.fi/uutiset/3-10564100) 

Luonto ja luontovalokuvaus terapeutteina (Gröning, J. Työterveyslääkäri 2010. 

http://www.terveysportti.fi/dtk/tyt/ttl00709) 

Luonnossa liikkuminen tekee hyvää, mutta myös luontokuvien katselu 
virkistää. Kuvaa ottaessa luontokokemus on merkityksellinen ja jää 
mieleen. Kun keskittyy kuvaamiseen, saa etäisyyttä muihin asioihin. 
Luontokuvia tai muistoja kuvaushetkistä voi hyödyntää myöhemmin. 
(Työterveyslaitos, 2018. https://www.ttl.fi/tyopiste/luontokuvien-katselu-rauhoittaa-mielta/) 

Pelkkä luontokuvan katselu alentaa verenpainetta, sydämen sykettä ja 
koettua jännittyneisyyttä  (Sydänliitto, 2016. https://sydan.fi/metsapiipahduksista-voimaa/) 

http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/uploads/2016/09/Tyrvainen_10.11.2016.pdf
http://www.ymparistotiedonfoorumi.fi/wp-content/uploads/2016/09/Tyrvainen_10.11.2016.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-10564100
https://yle.fi/uutiset/3-10564100
https://yle.fi/uutiset/3-10564100
https://yle.fi/uutiset/3-10564100
https://yle.fi/uutiset/3-10564100
https://yle.fi/uutiset/3-10564100
https://yle.fi/uutiset/3-10564100
http://www.terveysportti.fi/dtk/tyt/ttl00709
https://www.ttl.fi/tyopiste/luontokuvien-katselu-rauhoittaa-mielta/
https://www.ttl.fi/tyopiste/luontokuvien-katselu-rauhoittaa-mielta/
https://sydan.fi/metsapiipahduksista-voimaa/
https://sydan.fi/metsapiipahduksista-voimaa/


Valo luo valokuvan 
 

• Voimakkuus 
• Suunta (Varjot) 
• Väri 
 
• Valotus 
• Sommittelu 
• Tausta (Bokeh) 
• Pitkän suljinajan luoma liikkeen tuntu / epäterävyys 
• Vuodenaikojen vaihtelu 



Luontokuvatuokio 



© Markku Miettinen 

Kuvattu älypuhelimella 
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SLV, VLK 2014 jäsenistön kunniamaininta. 
http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/palkitut2014 
 
International Federation of Wildlife Photography, 2015. Category Plants & Fungi 2nd prize 
http://www.ifwp-photo.org/teaching/19-gallery/ifwp-competitions 

http://www.vuodenluontokuva.fi/vlk/palkitut2014
http://www.ifwp-photo.org/teaching/19-gallery/ifwp-competitions
http://www.ifwp-photo.org/teaching/19-gallery/ifwp-competitions
http://www.ifwp-photo.org/teaching/19-gallery/ifwp-competitions
http://www.ifwp-photo.org/teaching/19-gallery/ifwp-competitions
http://www.ifwp-photo.org/teaching/19-gallery/ifwp-competitions
http://www.ifwp-photo.org/teaching/19-gallery/ifwp-competitions
http://www.ifwp-photo.org/teaching/19-gallery/ifwp-competitions


Millainen on sinun mielimaisemasi?  
(Työterveyslaitos, 2018. https://www.ttl.fi/tyopiste/millainen-on-sinun-mielimaisemasi/) 

1. Mieti, millainen maisema tulee mieleesi rentona, 
turvallisena ja miellyttävänä paikkana. 

2.Kuvittele maisemaa, näkymää, värejä, tuoksuja ja 
ääniä. 

3.Mitä tunnet kehossasi? Millaisia ajatuksia tulee 
mieleen? 

4.Miten voisit käyttää mielimaisemaa 
voimavarataitona? 

5.Missä tilanteissa voisit hyödyntää paikan tuottamaa 
rauhallisuutta tai mielihyvää? 

6.Hakeudu mahdollisimman usein mielipaikkaasi tai 
muuhun samankaltaiseen maisemaan. 

Muista!  
Pelkkä luontokuvan katselu alentaa verenpainetta, 
sydämen sykettä ja koettua jännittyneisyyttä  



Kiitos ! 


