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• Syntynyt kuvataiteeseen 1860- luvulla. 
• Mm. Manet, Monet, Degas, Sisley, Renoir ja Pisarro
• Ideana oli tunnelmien ja vaikutteiden 

vangitseminen (impressioita)
• Impressio synnytetään jättämällä sommittelu ja 

yksityiskohdat epätarkoiksi
• Valokuvauksessa voidaan hyödyntää monia eri

tekniikoita: pitkää valotusaikaa, 
päällekkäisvalotuksia, epätarkkuutta ja vaikkapa 
ICM- tekniikkaa.

ICM - IMPRESSIONISMI

Ernst Haas, 

La Suerte de Capa, Pamplona, Spain 1956



• Kameran tietoinen heilautustekniikka
• Kameraa liikutetaan halutulla tavalla 

jotta saadaan haluttu taiteellinen 
vaikutelma.

• Pitkä valotusaika ja sen aikana
liikutellaan kameraa halutulla tavalla

• Häivyttää yksityiskohtia ja nostaa 
esille valoa

• Tapa luoda kuvaan haluttu tunnelma

ICM - Intentional camera movement

Erik Malm, 

https://erikmalm.com/

https://erikmalm.com/


• Pitkä valotusaika on lähtökohta. 
Valotusaika riippuu kuvaajan tyylistä ja 
tavoitteesta

• Riippuen ohjeesta niin valotusajaksi alussa 
suositellaan 0.5 s  -1/20 s väliltä

• Yllättävän moni suosii 1/8 s aikaa
• Jokaisen pitää etsiä oma tyylinsä

ICM – Kuvan ottaminen

Olga Karlovac, 

https://www.instagram.com/olga.karlovac/

https://www.instagram.com/olga.karlovac/


• Erilaisia tekniikoita
• Linear pan
• Complex pan

• Path
• Circular
• Random
• Jitter
• Moving camera
• Zoom pan
• Jne…

ICM – Single exposure

kVa, Moving camera



• Yleisin ja perinteisin tekniikka. Ja hyvä 
reitti ICM:n maailmaan.

• Liikutetaan kameraa suoraa linjaa pitkin
suljin aukaistuna

• Esim. puut (vertikaalinen pannaus)
• Taivaanrannat jne. (horisontaalinen 

pannaus)

ICM – Linear pan

Stephanie Johnson, Evening shade

https://stephjohnphoto.com/

https://stephjohnphoto.com/


• Normaali pannaus on myös ICM:ää.
• Kohdistetaan kamera liikkuvaan

kohteeseen ja seurataan sitä.
• Valotusaika noin 1/20 s – 1/50 s 

kohteen nopeudesta riippuen
• Kannattaa kuvata sarjalla
• Zone focusing tekniikka auttaa 

tarvittaessa.
• Kävelijästä, eläinten kautta kilpa-

autoihin

ICM – Pannaus liikkuvaan kohteeseen

kVa, Hämppi
https://www.karikuvaa.com/karikuvaa/2021/03/21/zone-focusing-saadetaan-tarkennus-valmiiksi/

https://www.karikuvaa.com/karikuvaa/2021/03/21/zone-focusing-saadetaan-tarkennus-valmiiksi/


• Kannattaa tehdä muutenkin kuin 
suoraan sivusta

• Eri kulmista kuvatessa tausta voi
käyttäytyä mielenkiintoisesti

• Kokeilla erilaisilla nopeuksilla ja myös
eri polttoväleillä

• Esimerkkikuva on kuvattu 8 millisellä

ICM – Pannaus liikkuvaan kohteeseen

kVa, Tampere
https://www.karikuvaa.com/karikuvaa/2021/03/21/zone-focusing-saadetaan-tarkennus-valmiiksi/

https://www.karikuvaa.com/karikuvaa/2021/03/21/zone-focusing-saadetaan-tarkennus-valmiiksi/


• Erilaisia tekniikoita 
kameran liikuttamiseen

• Path – Seurataan ns. ei-lineaarisia 
linjoja. Esim. mäkiä, vuoria, virtauksia 
jne.

• Circular – pyöräytetään kameraa. Väliin 
saattaa tulla hyvinkin villiä kuvaa.

• Random – Tarkoittaa satunnaista 
liikuttamista

• Jitter – on oikeastaan ravistamista 
liikkeen aikana

ICM – Complex pan

Stephanie Johnson, 

https://stephjohnphoto.com/

https://stephjohnphoto.com/


• Zoomataan eli muutetaan polttoväliä 
kuvaamisen aikana

• Itse olen kokeillut noita jalustalla jolloin
kamera pysyy paikoillaan.

• Synnyttää varsinkin mainosvaloilla 
ehkä hiukan scifimäisen vaikutelman

ICM – Zoom pan

Stephanie Johnson, 

https://stephjohnphoto.com/

https://stephjohnphoto.com/


• Kuvaamisen aikana kameraa voi myös 
liikuttaa

• Kuvata voi liikkuvasta ajoneuvosta ja
kohdistaa kameran samaan pisteeseen.

• Kameran kanssa voi kävellä kohteen 
perässä

• Valotusajat voi olla tällöin kohtuullisen
pitkiä

• Itsellä väliin noin n. 0.5 s – 1 s

ICM – Moving Camera

kVa, Hämppi, 

https://www.instagram.com/kari_kuvaa/

https://www.instagram.com/kari_kuvaa/


• Kannattaa myös muistaa se, että
kameran liikkeen voi hetkeksi 
pysäyttää. 

• Kannattaa myös hyödyntää ympäristön
liikettä pitkällä valotusajalla

• Tyypillisiä kuvia ovat mm. 
liikennevaloissa seisovat ihmiset jne. 

• 1-2 s valotuksilla voi saada
mielenkiintoisia kuvia aikaiseksi.

ICM – Ja lisää

kVa, Hämppi



• Sulavan liikkeen lisäksi kameran voi 
väliin pysäyttää kuvan oton aikana. 

• Pidemmillä valotusajoilla voi tehdä 
muutamankin pysähdyksen

• Inspiraatioksi:
https://www.youtube.com/watch?v=r7wF7d04aX8

ICM – Ja edelleen lisää

https://www.youtube.com/watch?v=r7wF7d04aX8


• Ernst Haas - https://ernst-haas.com/

• Alexey Titarenko - http://www.alexeytitarenko.com/

• Renato Cerisola
• Olga Karlovac - https://www.olga-karlovac-photography.com/site/

• Kaisa Siren - https://www.artistkaisasiren.com/

• Kōtarō Tanaka -
https://en.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dtar%C5%8D_Tanaka_(photographer)

ICM - Inspiraatiota



• Pep Ventosa on katalonialainen 
taiteilija, joka tunnetaan ”in- the-
round”- tekniikasta.

• Tekniikassa kierretään kohde ympäri
ja monista kymmenistä kuvista
koostetaan yksi abstraktimpi kuva.

• Tekniikka on todellisuudessa 
yksinkertainen toteuttaa.

• Tekniikka on erittäin monipuolinen. 

Pep Ventosa – ICM Multiprint

kVa, Hämppi



• Käytännössä tekniikka on 
yksinkertainen.

• Kuvataan mahdollisimman 
monta kuvaa kohteesta liikkuen.

• Yhdistetään kuvat tasojen avulla 
hyödyntäen läpinäkyvyyttä.

• Käytetään tarvittaessa
maskausta apuna.

Pep Ventosa – Paljon kuvia + photoshoppia

Pep Ventosa,

https://www.pepventosa.com/

https://www.pepventosa.com/


• Oma kiinnostus tekniikkaan
kumpuaa arkkitehtuurista.

• Samankaltaista tekniikkaa 
käytetään paljon abstrakteissa 
kaupunkikuvissa.

• Itse opettelin tekniikan muiden
kuvia katselemalla.

• Tekniikkaa voi hyödyntää 
monipuolisesti.

Pep Ventosa – Arkkitehtuuria

kVa, Turun tuomiokirkko



• Kuvaan tarvitaan paljon kuvia.
• Itse kuvaan usein 20 -100 kuvaa
• Valotusaika aika lyhyt että

tarvittaessa liike pysähtyy (1/100)
• Tarkennus samassa pisteessä
• Tarvittaessa liikun jotta kuvia

tulee eri suunnasta.
• Tuossa ratikassa on 

todennäköisesti 20 -30 kuvaa

Pep Ventosa – Ja miten?

kVa, Tampere



• Liikkuvat kohteet kuvaan usein 
jpg- kuvina.

• Omien kameroiden puskurit
sietävät enemmän kuvia.

• Liikkuvissa kohteissa kuvaan 
yhdellä tarkennuspisteellä eli saan 
pidettyä kohteen kohdallaan.

• Kamera on yleensä M- asenossa
eli saan ajan ja aukon vakioksi.

Pep Ventosa – Ja miten 2?

kVa, Tampere



• Vaikka Pep Ventosa- tyylisissä 
kuvissa usein kierretään kohdetta, 
niin itse en tee aina niin.

• Saatan etsiä kohdan jonka pidän
terävänä.

• Tuossa kuvassa on pyritty 
pitämään tarkennus junan 
keulassa

Pep Ventosa – Ja miten 3?

kVa, Tampere



• Jos kuvat on RAW- kuvia, niin 
teen kaikille kuville samat säädöt 
Adoben Camera Raw- ohjelmalla.

• Avaan kuvat omille tasoilleen.
• JPG- kuvat avaan yleensä suoraan

kaikki omille tasoilleen.

• Alimmalle tasolle jää se kuva, 
josta jätän jonkun kohdan kohtuu 
teräväksi.

Pep Ventosa – Ja miten 4?

kVa, Aunessilta Tampere



• Tekniikka perustuu tästä 
eteenpäin:

• Tasojen läpinäkyvyyteen
• Tasojen kohdistamiseen
• Sekä maskilla tehtyyn osan

kuvan parempaan näkyvyyteen

• Netissä on erilaisia sääntöjä 
kuinka läpinäkyvyyksiä säädetään.

• Itse luotan mutu- tuntumaan. 

Pep Ventosa – Ja miten 5?

kVa, Tullintori



• Itse säädän normaalisti 
läpinäkyvyyksiä 5% -30% välillä

• Saatan vaihtaa tilanteen mukaan
sekoitustilaa mm. multiply,
screenin tai soft lightin välillä.

• Kohdistan kohteen aina samaan 
kohtaan

• Tarvittaessa maskaan osan pois
ylempänä olevista tasoista

Pep Ventosa – Ja miten 6?

kVa, Tullintori



Pep Ventosa – Ja miten 7?



Pep Ventosa – Tee oman näköistä kuvaa

kVa, Hämppi



• Muistutuksena:
• Tutki
• Kokeile
• Mieti miten kuva on tehty
• Katsele vanhoja filmikuvaus ja 

vedotus tekniikoita
• Katsele AI:n mahdollisuuksia
• Yhdistele tekniikoita

Path, motion blur – ja mitä niitä onkaan

kVa, Epilä



Kysymyksiä
Ihmettelyä !

Dall-e


