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AMMAT  TILAINEN 
takaa kuvaustyön laadun

Juha Jäntti

M äntästä hiljattain Kangas
alle muuttanut valoku
vaaja Tomi Aho uskoo 

ammattitaidon voimaan. Digi
tekniikan myötä moni harrasta
ja saa aikaan hienoja kuvia. Tämä 
asettaa ammattikuvaajille tiukan 
haasteen.

– Ammattilaisen pitää pystyä 
tuomaan kuviin vielä jotain li
sää, jotain parempaa. Osaavim
mat ammattilaiset ovat niitä, jot
ka pystyvät erottumaan joukosta. 
Jotta kuvaustyöllä elää, on oltava 
alan kärjessä.

Aho sai tunnustusta osaami
sestaan jo pian opiskelujen jäl
keen. Hän haki työnäytteillään 
Suomen Ammattivalokuvaajien 
Mestarin arvoa vuonna 2004 ja 
sai sen. Kaksi vuotta myöhem
min Aho palkittiin Vuoden muo
tokuvaajana.

Ahon uraa kuvaajana pohjus
ti nuoruusvuosien luontokuva
usharrastus. Mukaan tuli vähi
tellen myös kiinnostus ihmisten 
kuvaamiseen.

– Osallistuin muutamille muo
tokuvauksen lyhytkursseille. Ta
pasin pitkäkestoisten kurssien 
opiskelijoita ja näin heidän ku
viaan. Siitä nousi se vahva innos
tus, joka ajoi hakeutumaan valo
kuvaajan ammattiopintoihin.

Pääsy opiskelemaan Visuaali
viestinnän Instituuttiin Tampe
reelle oli Aholle jälkeenpäin arvi
oiden todellinen lottovoitto.

– Sain siellä perusteellista ope
tusta ja ohjausta kuvaamisen tek
niikasta. Tämä jää takaalalle mo
nessa taiteellisuuteen vahvemmin 
painottuvassa oppilaitoksessa.

V isuaalisuus on yksi Ahon 
vahvuuksista. Tämä on kui
tenkin vain osa niitä omi

naisuuksia ja taitoja, joita kuvaa
jalta vaaditaan.

Tekniikan hallitseminen on 
Ahon mukaan perusedellytys sil
le, että kuvaaja onnistuu kaikissa 
kuvaustilanteissa. Kun tämä osaa
minen on kunnossa, kuvaaja voi 
alkaa toteuttaa omia luovia rat
kaisujaan.

Studio Tomi Aho palvelee laajal
la skaalalla. Pääpaino on mainos
kuvauksessa ja siihen liittyvässä 

kuvankäsittelyssä. Muotokuvaus 
on myös tärkeä alue, samoin kuin 
erilaisten tilaisuuksien kuvaami
set. Lehtikuvauskin on tullut tu
tuksi.

– Nyt muuton jälkeen teen edel
leen töitä Mäntässäkin. Toisaalta 
minulla on paljon mainos  ja yri
tyskuvauksia pääkaupunkiseu
dulla. Kangasala on hyvä sijainti 
molempien kannalta.

Muutto heijastelee Ahon uutta 
suuntautumista myös kirjoittami
seen. Tämä on täysin taiteen eh
doilla tapahtuvaa ilmaisua.

– Hakeuduin Kriittiseen Kor
keakouluun luovan kirjoittami
sen opintoihin. Tätä kautta olen 
tavoitellut kirjoittamiseen am
matillista otetta, vaikka siihen ei 
liitykään mitään taloudellisia ta
voitteita.

– Aikoinani pystyin oppimaan 
kuvaustaidot pätevän koulutuk
sen myötä, vaikka tunsin lähte
väni opiskelemaan lähes pysty
metsästä. Yksi tällainen polku on 
käyty läpi, nyt voin toteuttaa sa
manlaista oppimista kirjoittami
sen puolella.

Kuvaaminen on suurelta osin 
työskentelyä ihmisten kanssa, hei
dän ohjaamistaan. Kuvattavat ei
vät ole kovinkaan usein ammat
timalleja.

– Tässä ammatissa on osattava 
lähestyä ihmistä oikein, niin et
tä kuvattavat pystyvät olemaan 
luontevia ja vapautuneita.

– Oma vahvuuteni on siinä, et
tä osaan toimia sujuvasti erilais
ten ihmisten kanssa.

K evään ylioppilasjuhlat ovat 
tulossa, ja perheet tekevät 
varauksia kuvauksiin. Tä

mä sesonki ei ole Aholle Kangas
alla vielä merkittävä työllistäjä. Me
nossa on vasta ensimmäinen kevät 
paikkakunnalla, uusi yrittäjä ei ole 
vielä tullut tutuksi.

Aho kehottaa ylioppilaskuvaus
ten tilaajia tutkimaan eri kuvaa
jien työnäytteitä. Tällä tavoin on 
mahdollista löytää kuvaaja, jolla 
on mieleinen kuvaustyyli ja laa
dukas jälki.

– Aina kannattaa valita koulut
tautunut kuvaaja. Ammattilainen 
hallitsee varmuudella kaikenlai
set kuvaustilanteet, ja koko pal
velukokonaisuus on todennäköi
sesti varmoissa kantimissa.

Työnsä hallitseva ammattiku
vaajan saapuu oikeaan paikkaan 
juuri sovittuna aikana. 

Ahollekin on tullut joskus pika
kutsuja hääkuvauksiin, kun sovit
tu kuvaaja ei olekaan ilmaantunut 
paikalle.

– Ammattilaisen käyttö helpot
taa asioita ja takaa mahdollisim
man luontevan lopputuloksen.

Aho tekee paljon kuvauksia 
kodeissa. Liikkuva studiovalai
sinjärjestelmä kulkee mukana, 
ja kuvaaminen onnistuu melkein 
missä hyvänsä. Joskus tarvitaan 
ongelmanratkaisukykyä ja no
peita päätöksiä.

– Kerran kuvasin hääparia lai
turin nokassa, kun rankkasade 
tuli päälle. Siitä oli pakko lähteä 

viimein sisätiloihin kuvaamaan, 
mutta sitä ennen sain tilanteesta 
hyvin dramaattisia otoksia. Yksi 
niistä palkittiin liiton vuosikil
pailussa.

– Olen kuvannut monenlaisissa 
pihoissa ja kerrostaloympäristöis
sä. Aina olen saanut kuvauksen 
hoidettua, myös haasteellisissa 
kuvauspaikoissa ja olosuhteissa!

Suuri osa valokuvaaja Tomi Ahon työtehtävistä tulee pääkaupunkiseudulta. Hänellä ei ole Kangasalla pysyvää stu-
diota, mutta kesäkauden ajan toimiva pop-up -studio on mietinnässä.

Nämä kolme kuvaa kuuluvat 12 kuvan sarjaan, jonka Tomi Aho kuvasi tilaustyönä Ruoveden Osuuspankille.


