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Laadukkaiden kuvien merkitys
Laadukkaat kuvat herättävät mielenkiinnon
Somea selataan vauhdilla, joten huomiosta saa kilpailla ihan tosissaan. Laadukas
kuva nostaa huomattavasti todennäköisyyttä sille, että tekstisisältösi luetaan ja
että se muistetaan. Parhaimmillaan pelkkä laadukkaasti suunniteltu ja toteutettu
visuaalinen ilme kasvattaa sometiliesi seuraajamäärää.

Laadukkaat kuvat välittävät ammattitaitoa
Tilaisitko itse tuotteita somesta löytämältäsi yritykseltä, jos tuotekuvat ovat
epäsiistejä ja sumeita?

Laadukkaat kuvat luovat brändimielikuvaa
Kun yritykselläsi on oma juuri teille kuvattu kuvapankki, on somekanavien
visuaalinen ilme yrityksen brändi-ilmeen näköinen. Tämä tekee sisällöistä paitsi
houkuttelevampia, mutta myös helpommin tunnistettavia ja muistettavia.

65 %
muistaa somessa
näkemänsä sisällön
paremmin, kun teksti on
yhdistetty laadukkaaseen ja
relevanttiin kuvaan.

4,4 x
Visuaalinen sisältö toimii
keskimäärin 4,4 kertaa
paremmin kuin pelkkä
tekstipohjainen sisältö.

Käytä kuvatessa suurinta mahdollista
kuvakokoa
Tämä onnistuu kameran asetuksista. Isokokoiset kuvat
mahdollistavat sen, että kuvia voi rajata huoletta ilman
laadun heikentymistä. Jos kuvia täytyy käsitellä paljon,
suosi kuvatessa RAW-muotoa.

Tallenna kuva aina 100 % laatuisena
Joissakin kuvanmuokkaussovelluksissa oletusasetus on
pienempi.

Vältä kuvien siirtelyä viestintäsovelluksilla
Viestintäsovellukset, kuten WhatsApp ja Facebook
Messenger pakkaavat kuvia pienempään kokoon, mikä
heikentää kuvien laatua merkittävästi. Suosi kuvien
siirtämisessä esimerkiksi pilvipalveluita tai AirDropia
(Applen laitteet).

Näin säilytät hyvän kuvanlaaadun

TARKISTA VALAISTUS
Pyri siihen, että kohteesi on
mahdollisimman hyvin
valaistu ‒ suosi luonnonvaloa.
Vastavaloon kuvatessa
kohde saattaa jäädä liian
tummaksi, jolloin kuvat voivat
vaatia hieman enemmän
jälkikäsittelyä.

VALITSE HYVÄ
KUVAUSPAIKKA JA
KUVAKULMA
Kokeile ja leikittele eri
kuvakulmilla.
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TARKISTA
KUVAUSTAUSTA

ÄLÄ ZOOMAA ‒
LIIKU

Roskat, likainen kahvikuppi
tai vaatekasat voivat viedä
huomion koko kuvan
kohteesta ‒ ellet toki
nimenomaan halua ottaa
kuvaa pyykkikoristasi.

Samasta kohteesta voi
saada monipuolisesti
kuvia kun kokeilet eri
etäisyyksiä. Zoomaus
heikentää helposti kuvan
laatua.

PUHDISTA KAMERAN
LINSSI

PIDÄ HORISONTTI
SUORASSA

Kannattaa ottaa tavaksi
pyyhkäistä linssiä vaikka
paidan hihaan joka kerta
kuvaa ottaessa – ero
laadussa voi olla merkittävä.

Vino horisontti häiritsee ja
pahimmillaan pilaa koko
kuvan. Voit säätää horisontin
suoraksi tarvittaessa myös
jälkikäteen.
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PANOSTA
LAATUUN
Jos puhelimessasi on
huono kuvanlaatu, älä
kuvaa sillä. Lainaa joko
kaverin puhelinta tai
kuvaa kameralla.

OLE ROHKEA ‒
KOKEILE JA
LEIKITTELE
Joskus yllättäväkin
ratkaisu voi olla se
kaikkein parhain ratkaisu.

Ilmaiset
kuvanmuokkausapplikaatiot
mobiililaitteille
Yksikään kuva ei ole niin hyvä, etteikö
sitä saisi pienillä muokkauksilla vielä
hieman paremmaksi.
Jos sinulta uupuu hyvä ja
helppokäyttöinen
kuvanmuokkausapplikaatio, kokeile
esimerkiksi Lightroomia, PS Expressiä tai
VSCO:ta.
Jokaisessa sovelluksessa on maksullisia
presettejä ja lisäominaisuuksia, mutta
ilmaisversioilla pötkit jo pitkälle.

Lightroom

PS Express

VSCO
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Rajaaminen & kuvasuhde
Somekanavilla on omat kuvasuhdesuosituksensa, joten kuva
kannattaa jo editointivaiheessa rajata oikeaan kuvasuhteeseen ‒
se helpottaa hahmottamista.
Suorista horisontti, mikäli se on vinossa ja rajaa kuvasta pois
kaikki epäoleellinen.
Mikäli kuva on tarpeeksi isokokoinen, voi samaa kuvaa
hyödyntää eri tavoin rajaamalla useammankin kerran.
Psst. Oletko kuullut kultaisesta leikkauksesta? Kultaisella leikkauksella
tarkoitetaan sitä, että kuva "jaetaan" 9 osaan 2 pitkittäisellä ja 2
poikittaisella viivalla. Kun kuvattavan kohteen tärkeimmät osat
asetetaan viivojen leikkauspisteisiin, kuva näyttää
tasapainoisemmalta verrattuna esimerkiksi siihen, että kohde olisi
kuvan keskellä. Jos siis haluat saada kuvasta mahdollisimman
harmonisen, sijoita tärkeimmät elementit kultaisiin leikkauspisteisiin.

Kirkkaus, kontrasti,
valo & varjot
Kuvat vaativat usein pientä raikastamista – tämä onnistuu
kirkkauden ja kontrastin säätämisellä.
Kirkkautta lisätessä vaaleat kohdat, kuten taivas,
ylivalottuvat helposti. Mikäli näin käy, laske kuvan
valoisuutta.
Jos kuvan varjoisat kohdat ovat kirkkauden lisäämisenkin
jälkeen liian tummia, säädä kuvan varjoja hieman
pienemmälle.
Tärkeintä on kiinnittää huomiota siihen, etteivät valkoiset
kohdat pala puhki ja etteivät mustat kohdat mene tukkoon.

Värien säätäminen
Voit säätää sekä koko kuvan värien kirkkautta ja
värikylläisyyttä/saturaatiota (värin puhtaus) sekä
yksittäisiä värejä.
Värien säädöllä voidaan muun muassa
Korostaa yrityksen brändivärejä
Tehdä ihosta luonnollisen värinen
Korostaa ruokakuvien yksityiskohtia ja
houkuttelevuutta
Korjata valotuksen aiheuttamia värivirheitä
Saada taivas näyttämään aidomman siniseltä tai
nurmikko vihreältä

Terävöinti
Terävöinti tekee kuvasta tarkemman näköisen ja tuo
yksityiskohtia hyvin esille.
Sopiva terävöittämisen määrä riippuu muun muassa
kamerasta sekä alkuperäisestä kuvasta.
Tarkista terävyys aina 100 % kuvasuurennoksesta.
Huomioi, että terävöinti ei pelasta epäselvää ja
sumeaa kuvaa, vaan tekee terävästä terävämmän.

Tallentaminen
Tallenna kuva aina 100 % laatuisena.
Suosi valokuvissa JPG-tiedostomuotoa ja logon tai tekstiä
sisältävissä kuvissa PNG-muotoa.
Huomioi resoluutio – somekanavat pakkaavat kuvia
pienempään kokoon, joten säätämällä kuvan jo valmiiksi
pienempään kokoon, säilyy kuva parempilaatuisena.
Psst. Useimpiin kuvankäsittelyohjelmiin voi tallentaa presettejä –
tallentamalla tekemäsi muokkaukset presetiksi, voit helposti
käyttää samoja asetuksia kaikissa kuvissa. Huomioi kuitenkin,
että jokainen kuva on yksilö, jolloin eri muokkausvaihtoehtoja
pitää todennäköisesti hieman säätää aina kuvakohtaisesti.

KUVANKÄSITTELY-SANAKIRJA

suomi
VALO

englanti
VÄRIT

TEHOSTEET

Kirkkaus
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Exposure
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Saturation
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Crop
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Contrast
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Clarity
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Temperature
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=

Noise
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=

Shadows

Valko-

Korostus

=

Highlights

tasapaino

Mustat

=

Blacks

Yksittäisiä värejä voit säätää HSLtyökalulla. HSL tulee sanoista hue,
saturation ja luminance.

Reduction

Vinjetointi

=

Vignette

Terävöinti

=

Sharpening

Tarvitsetko
lisää apua?
Ota blogistamme haltuun somekanavien
uusimmat kuvakokosuositukset:
Sosiaalisen median kuvakoot 2022
Haluatko oppia enemmän?
Varaa yrityksellenne räätälöity somekoulutus.
Ulkoista valokuvaaminen meille!
Kerro meille tarpeesi ja jätä tarjouspyyntö, niin me
olemme yhteydessä sinuun! 🖤

