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Milloin itse käytän salamaa 

• Kun on vähän luonnonvaloa tarjolla 
•  mielellään ei suoralla salamalla vaan katon tai seinän kautta 

•  Täytevalona 
•  Esimerkiksi kun luonnonvalo on korkovalona – kuvaaminen 

vastavaloon 

•  Tasoittamaan varjoja 
• Kun valolla ei ole suuntaa 

•  Esimerkiksi lattea pilvinen sää  tai valoa tulvii tasaisesti joka puolelta 

• Pysäyttämään liikettä  



•  Kulkee helposti mukana studiovaloihin verrattuna 
•  Toimii ilman verkkovirtaa paristoilla tai NiMH-akuilla 
•  Valoa voi muokata erilaisilla tavoilla => esim. henkilökuvissa se kannattaa aina 

•  Jos valo tule kuvatessa edestä => matala kontrasti, jos sivulta => suuri kontrasti, oikeampi 
paikka 45/45 astetta ylhäältä ja edestä 

•  Tässä apuna infrapuna- tai radio-ohjaus, välikaapeli kameran ja salaman väliin jne. 
•  Kameran sisäänrakennettuun salamaan verrattuna ulkoisessa salamassa on 

•  Enemmän tehoa 
•  Se on kauempana optiikasta 
•  Sen salamapäätä voidaan kääntää jne. 

Yleistä pikkusalamoista 



Nykysalaman ominaisuudet 
•  Kameravalmistajilla omat mallit 
•  Monisalamajärjestelmä 
•  Muilta valmistajilta edullisia kameran automatikkaan kytkeytyviä malleja 
•  E-TTL II –valonmittaus*) 
•  High Speed Sync (HSS) 
•  Sulkeutuvan verhon täsmäys 
•  Voidaan käyttää langattomana pää- tai apusalamana 
•  24–105 mm:n automaattisesti zoomaava välähdyspää ja 14 mm:n heijastin 
•  Nopea ja hiljainen varautuminen 
•  Valkotasapainotiedot siirretään kameraan 
•  Metallinen salamakenkä 
•  180 astetta kääntyvä välähdyspää 
•  Tarkennuksen apuvalo 
•  Voit valaista luovasti säätämällä salaman tehoa käsin 1/3 askelin välein välillä 1/1-1/128. 
•  Stroboskooppisalama 
•  Täydellinen kosteus- ja pölysuojaus mahdollistaa salaman käytön myös huonoissa sääoloissa 

*) E-TTL II   
•  Valonmittaustekniikka on kameran rungossa (ohjelmassa) – mahdollistaa olemassa olevien 
      E-TTL salamalaitteiden ja EF-objektiivien polttovälitietojen välittämisen kameralle. 
•  Huomioi ympäröivän valaistuksen edeltäjiään paremmin (A-TTL, E-TTL) ja 
      osaa muuttaa valotusta, esim. sommiteltaessa uudelleen valonmittauksen jälkeen 
•  Esisalama-valonmittaustekniikka /… 



/… ominaisuudet 

•  Monisalamajärjestelmä 
•  joissakin kameramalleissa useamman salaman yhteistyötä ohjaa rungon tai salaman sisään 

rakennettu infrapunaohjain tai esim. uudemmassa Canon 600EX-RT – mallissa on radio-ohjaus 
•  Säätää kamerastakin irti ollessaan valaistustehon ETTL -automatiikan avulla ja 
•  Eri salamalaitteiden tehosuhdetta voidaan säätää, mikä mahdollistaa studiomaisen valaisun 
•  Radio-ohjaus on ulkona infrapunavaloa toimivampi valinta 
•  Joillakin radio-ohjaimilla myös High Speed Sync (HSS) toimii langattomasti 



Salamalaitteet 
Canon 580 EX II,  

 

Ohjeluku 58 m, ISO 100, polttoväli 105 mm 
Ohjeluku 36 m, ISO 100, polttoväli 35 mm 



Kuvaaminen - Canon 

•  P, Av, Tv ja M –asetukset ovat käytettävissä  (kameramerkistä riippuen) 
huomioiden kameran maksimi salamatäsmäysaika 250/s 

•  valotuksen lukitus * tai FEL-näppäimellä => esisalaman ennakkolaukaisu (Flash Exposure Lock) 
•  Pikasalama (Quick Flash), mahdollistaa kuvan ottamisen ennen kuin salama on täyteen latautunut 
•  Nopea salama (High Speed Flash Sync), mahdollistaa kaikkien suljinaikojen käytön 1/8000 asti 
•  Salamapään voi kääntää ylös tai jopa taakse => nouseva heijastin apuna tai laajakulmahajotin.  
•  Salamalaitteen välähdyspää zoomaa valaisukulmaa käytettävän polttovälin mukaan 
•  Sulkeutuvan verhon täsmäys (Second Curtain Sync) 
•  Mallivalo (Modelling flash) = valon/varjon esikatselu syväterävyyspainikkeella 
•  Langaton salama => monisalamajärjestelmä 
•  Ota aina vaakakuvia kameran päällä olevalla salamalla ja rajaa ne tarvittaessa pystykuviksi. Näin 

vältät mahdollisen sivuvarjon. 
 



Monisalamajärjestelmä 
 
 Kolme pikkusalamaa, 

joista päävalossa 
sateenvarjo, tasurissa 

”kuuppa” ja korko- 
valossa hunajakenno 

Kaksi salamaa, joissa päävalossa oli 
beauty dish ja tasaussalama kameran päällä, jossa ”kuuppa” 



Ulkokuvaus auringossa 
Kamera Manuaali asetuksella, aukko pysyy muuttumattomana 

Valotus mitattu kameran 
valotusmittarilla vallitsevan 
valon mukaan. 

Edelliseen kuvaan väläytetty 
ETTL –asetuksella oleva salama. 

Tausta alivalotettu – 1,3 EV, kohde 
erottuu paremmin taustasta. Huom! 

HighSpeed-sync päällä, kun suljinaika menee yli 1/200 sec. 

Suljinajalla hallitaan 
taustan valotusta. 
 

Aurinko toimii korkovalona. 
 
Näkemällä valitseva valo ja 
rakentamalla kuvaan valaisu, 
auringossa otetut kuvat näyttävät 
paremmilta! 



Canon kameran ominaisuus 
Kuvaaminen salamalla käyttäen aukon esivalintaa (Av). Vapautettaessa kameran takapyörän lukitus, 
voidaan myös suljinaikaa säätää, vaikka kamera on aukon esivalinnalla. 

Salama hoitaa taustan ja 
kohteen valotuksen oikein    

Suljinajan muutoksella, salama pyrkii pitämään kohteen 
oikein valotettuna ja taustan valotus muuttuu    

Muutos kamerassa olevalla 
valotuksenkorjaussäätimellä. 

Kohteen valotus muuttuu 
ja tausta pysyy 

muuttumattomana 



Sulkeutuvan verhon täsmäys 
Tehostetaan liikettä hitaalla suljinajalla ja salamalla 
Esim. riisinheittokuvissa liikkeen viiva tulee oikeaan suuntaan liikkuvan kohteen perään. 
 
Liikeviiva jyvän edessä                                         
                                                                                                                           Liikeviiva jyvän perässä  

î 



Jatkuva salama (Continuous Flash) 
Toiminto, jossa salamalaite käyttää hyväkseen nopeaa salamaa.  
Käytettäessä kameran asetuksena esim. sarjavalotusta, salama pyrkii välähtämään joka kerta 1/6 – 
1/2 teholla. 



Sisäkuvaus 

Suora salama                   Katon kautta heijastettu          Katon kautta salaman       Katon kautta ”kuupalla” 
                                                                                         omalla heijastinlevyllä 

Sivueinän kautta             Takaviistoon  Monisalamajärjestelmä. Kaksi salamaa sateenvarjoilla
      tehosuhteet 1-2 ja 1-5 



VALAISEMALLA 
EROTUT KUVAAJANA 
SKsL:n kesäkurssi 2016 



Vallitseva valo 

- Valolla on hyvä olla joku suunta 
- yksinkertaisilla ja edullisilla välineillä voidaan vallitsevan 
valon suuntaa, tehoa ja pehmeyttä säätää 
 
 Kuvittele mallisi kirkkaana päivänä 

keskelle nurmikkoa esim. puun alle. 
Valo heijastuu taivaalta ja nurmikko 
toimii heijastimena joka suunnasta. 
Valolla ei ole suuntaa ja tulee lattea 
kuva ilman syvyyttä.  



Täysi varjo ja valon reuna 
Malli on autotalissa, jonka ovi on auki ja 
asettunut juuri valon reunaan. Pari askelta 
eteenpäin ja oltaisiin kokonaan auringossa. 
Valo tulee suoraan kuvaajan takaa ja 
mallin edestä. 



Täysi varjo – valo tulee takaa 

Mallin takaa tuleva aurinko luo korkovalon. 
Kuvajan vierestä oikealta puolelta 
valkoisella heijastimella palautetaan 
valoa mallia kohti. 
 
Tässä voisi käyttää myös täytesalamaa. 
Heijastin on enemmän irti salamasta,  
joten sen valo on muotoilevampaa. 



Sääntö: siirrä valo kaksi kertaa kauemmaksi 
ja saat enää neljäsosan valotehosta 

Malli on jälleen varjossa ja valon reunassa.  
Valo tulee oikealta isosta ovesta. 
Oikealla seinällä on ikkuna, josta tulee 
myös valoa. Pieni ikkuna ei kuitenkaan 
pysty ”tappamaan” ovesta tulevan valon 
suuntaa ja tausta saa mukavasti täytevaloa. 



Valaisu yhdellä valolla 



Valaisu yhdellä valolla 

Iso softboxi tai varjo mahdollisimman lähelle mallia 

Dramaatisempaa valoa saadaan, kun 
Softboxi sivulle ja kuvaaja kiertää mallia 



Valitseva valo 
•  Päivällä melkein aina käytettävissä 
•  Mieti mistä valo tulee tai mikä on sen suunta 
•  Kavenna taivaankantta 
•  Vie malli mieluimmin varjoon 
•  Poista ylimääräiset valot esim. mustalla heijastimella 
•  Hyödynnä luonnonvaloa sisällä 



Kuvaustehtävä - henkilökuva 
•  Tehtävä 1 - henkilökuva luonnonvaloa hyödyntäen 

•  1.1 aurinko korkovalona ja heijastimella tasoitusvalo 
•  1.2. tuodaan heijastimella lisävaloa varjoon tai pehmennetään 

kovaa auringonvaloa 

•  Tehtävä 2 
•  2.1 – käytä lisävaloa niin, ettei sitä huomaa kuvasta 
•  2.2 – käytä lisävaloa niin, että sen huomaa kuvasta 


