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-      Digitaalisen kuvaamisen helppous lisää valokuvauksesta kiinnostuneiden määrää jatkuvasti kaikissa ikäluokissa

-      Kameraostoksilla tämä näkyy laadukkaampien kompaktikameroiden ja minijärjestelmäkameroiden myynnin kasvuna

-      Kamerahybridilaitteet vastaavat kysyntään, kun halutaan kuvata, käsitellä ja jakaa kuva heti sosiaalisessa mediassa

-      Älypuhelinta hankittaessa kamera on viiden tärkeimmän valintakiriteerin joukossa ja puhelimen kolmanneksi käytetyin
ominaisuus

-      Kuvan laadun tarve ja omat mieltymykset ratkaisevat, hankitaanko älypuhelin, kompaktikamera, minijärjestelmäkamera vai
järjestelmäkamera – moni kuluttaja päätyy yhdistelemään kameroita

(Tiedot käyvät ilmi Kotekin asiantuntijoiden haastatteluista.)

Valokuvien laatu ja kuluttajan omat mieltymykset ratkaisevat valinnan kameraostoksilla. Edullisten kompaktikameroiden myynti on
pudonnut reilusti kahden viime vuoden ajan ja tehnyt tilaa älypuhelinten kameroille. Kompaktikameroissa kuluttajia kiinnostavat nyt kalliimmat
ja laadukkaammat mallit. Kuvilta halutaan kunnollista laatua myös heikommissa valaistusolosuhteissa.

– Suomessa kompaktikameran keskihinta on noussut viimeisen kahden vuoden ajan, ja on tällä hetkellä reilut 200 euroa, sanoo tuotepäällikkö
Jussi Poikolainen Canon Oy:stä.

Osa kompaktikameran käyttäjistä päätyy minijärkkäriin. Peilitön minijärjestelmäkamera on melko tuore uutuus, joka yhdistää perinteisen
järjestelmäkameran ja kompaktikameran ominaisuuksia.  Kameran objektiivin voi vaihtaa, mutta kooltaan kamera on pieni ja kevyt. Sen
hintaluokka alkaa noin 300 eurosta.

Minijärjestelmäkameran tuotekehitys on ollut nopeaa. Kameraan saa lisäobjektiiveja ja salamalaitteita ja jopa sukelluskotelon. Uusimpana
markkinoille on tullut ns. ”kovan paikan kameroita” vaikeisiin luonnonolosuhteisiin.

– Kompaktikameroiden myyntitilasto kertoo, että eniten ostetaan pitkällä zoomilla varustettuja kameramalleja. Toisaalta myös perinteiset
järjestelmäkamerat pitävät pintansa.  Moni miettii tilanteen mukaan painavamman ja kevyemmän kaluston välillä. Kuvaustarve ja omat
mieltymykset määrittelevät kameravalinnan, sanoo Poikolainen.

Monelle suomalaiselle älypuhelin riittää kameraksi.  Parhaimmissa puhelimissa on jo yli kymmenen megapikselin kamera varmistamassa
kuvan laatua. Tämän syksyn erikoisuus on Nokian Lumia -älypuhelin, jossa on pikselimäärältään ylivertainen 41 Mpx kamera.

– Puhelinten kameroiden linssit, kennot ja ohjelmistot kehittyvät jatkuvasti ja muuttavat kuluttajakokemusta kännykkäkuvaamisesta. Tehokkaat
zoomit tuovat kuvaan laatua. Puhelinkameran kyky käsitellä videokuvaa on samoin jatkuvasti paraneva ominaisuus, kertoo myyntijohtaja
Mauri Pietikäinen Nokia Oy:stä.

Aina mukana kulkeva puhelin on tehnyt valokuvaamisesta dokumentoinnin ohella kommunikointia. Kuvan jakamisen helppoudessa puhelin on
ykkönen, mutta myös kameroiden jako-ominaisuudet kehittyvät jatkuvasti.

Kuvaa, käsittele ja jaa heti -vaatimus edistää kamerahybridilaitteiden kehittämistä sekä on tuonut kameroihin Wi-Fi-toimintoja ja SIM-
korttipaikat. Uudet kameran ja tabletin yhdistelmät ovat erityisesti nuorten suosiossa ja mm. bloggarit käyttävät mielellään zoomilla varustetun
kompaktikameran ja 3G- tabletin yhdistelmää.

– Olemme tehneet paljon kehitystyötä helpottamaan kuvan langatonta ja monipuolista jakamista. Kamerahybridilaitteista markkinoille tuli
vastikään vaihdettavilla linsseillä varustetun järjestelmäkameran ja 3G/4G -tabletin yhdistelmä. Kamerapuhelimien osalta uusimmissa
älypuhelimissa yhdistyvät jopa 10-kertainen optinen zoom ja 3G/4G-ominaisuudet, kertoo kameratuotteiden avainasiakaspäällikkö Kari Pälli
Samsungilta.

Suomalaiset tallettavat kuviaan puhelimeensa, tietokoneelle ja netin palveluihin. Osa kameravalmistajista tarjoaa käyttäjille ilmaista
tallennustilaa pilvipalveluissa. Ulkoista kovalevyä asiantuntijat suosittelevat varmistukseksi. Pelkästään sähköinen tallentaminen saattaa
kuitenkin koitua meille kohtaloksi.

– Sadan vuoden päästä meistä ei ole jälkeäkään, kun digitaaliset kuvat ovat kadonneet bittiavaruuteen. Valokuvien teettäminen tai
tulostaminen kuvakirjaksi tuo perinteisen katselukokemuksen, jota ei kannata unohtaa, asiantuntijat muistuttavat.
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