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Ajapaik tuvastab ajalugu fotodel
Ühe Nõva koolimaja klassiruumi on keset suvevaheaega hõivanud viis meest. Laudadele onmahutatud
uhke arvutipark koos lisamonitoridega jaklass näeb välja nii, nagu toimuks seal parajasti võrgupidu.
Lemmi Kann
lemmi.kann@le.ee

Peoks võib sedaolemistmingis
mõttes isegi nimetada, sest iga
mõnus koosviibimine tööst jako-
dust eemal, looduskaunis Eesti
paigas koos mõnusate kaaslaste-
ga, kellega on ühised huvid, on
kahtlemata igati nauditav. Tege-
likultpeeti eelmise nädala teisi-
päevast reedeni Nõvakoolimajas
hoopis Ajapaiga arenduslaagrit.
Kui ma helistankolmapäeval

kogu ettevõtmise eestvedajale
VahurPuigile ja küsin, mis kell
ma järgmisel päeval tullavõin,
vastab ta, et vahet pole. „Ega
meil mingit kindlat päevaplaa-
ni ole. Vahepeal käime küll ran-
nas ujumas, aga me võimemin-
na ka pärast jutuajamist,“ tea-
tab Puik.

Fotodele tegemispaik külge
Tunnike enne kolmapäeva kesk-
päeva on töö Nõva kooli klassi-
ruumis täies hoos. Soomlane
Kimmo Virtanen ja Eestis elav
belglane Luc Saffre teevad Aja-
paiga andmebaasis suurpuhas-
tust, Hembo Pagi tegelebAjapai-
gakeskkonna testimisega, Kris-
to Kuival onkäsil Ajapaigale mo-
biilirakenduse tegemine, Dmi-
triDon on parasjagu majast välga Ukrainast, kes võtab asjast osa

jas ja VahurPuik chatib Vadimi-
gaUkrainast, kes võtab asjast osa
kaugtöö korras. Nad kõik teevad
seda vabatahtlikult ja oma va-
bast ajast.
Lühidalt selgitades on Ajapaik

ühisloomeplatvorm – keskkond,
kuhu lisatakse ajaloolist pildima-
terjali Eesti erinevaist paigust.
Need on valdavalt fotod, ja nei-
le „pannakse külge“ konkreet-
ne koht kaardil, kus pilt kuna-
gi tehtud on – kus fotograaf sei-
sis ja mis suunas pildistas. Se-
da nimetatakse geokodeerimi-
seks. „Muuseumides-arhiivides
on suured fotokogud, mida juba
aastaid järjest digiteeritakse, et
need muutuksidka veebis leita-
vaks. Aga siin on mõned suured
„aga-d“. Väga tihti onpiltide kir-
jeldusedpuudulikud, vigased või
onkoht üldse tuvastamata,“ sel-
gitasPuik. See tähendab, et and-
mebaasides ja arhiivides on tu-
handete kaupa fotosid, millest
pole mingit kasu, sest keegi ei
leia neid üles.

Näiteks onEesti Rahva Muu-
seumikogus foto, mille kirjeldus
on „Tundmatumaakoht“. Tege-
likult on sellel Tallinnas KUMU
kõrval asuv tuletorn. Narva muu-
seumikogus on foto praeguse vä-
lisministeeriumihoone ehitami-
sest. Foto kirjeldus on lakoonili-
ne: kõrghoone ehitus. Selliseid
näiteid on väga palju.
Juurde tuleb veel üks nüanss

– kõik kirjeldused on eestikeel-
sed, mis tähendab, et muus kee-
les otsingud jooksevad liiva. Ja
kui siia lisada veel Eesti ajalooli-
ne omapära – kõik võõrvõimud
nimetasidümber tänavaid jaka-
sutasid ohtralt erinevaid lühen-
deid. Sellesamavälisministeeriu-
mi pilte on veebis näiteks mär-
kega EKP KK hoone. Karta on,
et isegi kuldsete kuuekümnen-
datepõlvkond ei hakka praegust
välisministeeriumi selle lühendi
järgi otsima. Kellele on lühend
võõras, avab siinkohal loo luge-
mise kõrvale Google’i otsingu.
„Kui foto on kaardile märgi-

tud, siis selle leidmine ei sõltu

enam keelest ega kirjeldusest.
Avad kaardi, suumid huvipak-
kuvasse piirkonda sisse janäed
ära, mis fotod seal on,“ selgi-
tab Puik Ajapaiga peamist mis-
siooni.

„Aga kõik see on tehtavainult
talgutööna.Kõik, kes tahavad ja
viitsivad aidata, saavad seda te-
ha,“ ütlebPuik.

Eesti keeles nimetatakse sel-
list töövormi ühisloomeks, ing-
lise keeles crowdsourcing’uks.
„Muuseumid jaarhiividvajavad
teadmisi, mida on inimestel, kes
on mööda Eestit laiali. Mingi ko-
haliku foto oskab kaardile kõige
paremini märkida ikka kohalik
inimene,“ seletab Puik.

Praeguseks on Ajapaigas üle
130000pildi, millest ära on kaar-
distatudpeaaegu 75000 pilti. See
on aga vaidpiisk Eesti ajaloolis-
te fotode meres.

Neid Ajapaiga kasutajaid, kes
on vähemalt ühe pildi kaardile
märkinud või mõndaasukohta
kinnitanud, on üle 8000. „Tõe-
liselt aktiivseid kaardistajaid on

palju – võime rääkida kümne-
test,“ ütleb Puik.

Enne janüüd
Ajapaiga teinesuur eesmärk on
refotografeerimine ehk ülepil-
distamine – täpselt sama kaa-
der pildistatuna enne ja nüüd.
Et seda saaks teha, peab kõige-
pealt muidugi teadma, kus täp-
selt on vana foto tehtud. Ülepil-
distatudpilte saab ise Ajapaika
lisada. Selle tarbeks sündis juba
2013. aastal ka mobiilirakendus,
miskogu ettevõtmise tunduvalt
lihtsamaks jamugavamaks teeb.

„Sellest rakendusest näeb ini-
mene pilte sellestkohast, kus ta
parasjagu on,“ seletab Puik ja
näitab oma mobiilist fotot Lai-
mi poe majast, mis asub kohe
koolimaja kõrval. Kui hakata sa-
ma kohta uuesti pildistama, ase-
tabrakendus vana foto poolläbi-
paistvalt nutiseadme kaamera-
vaate peale, mis aitab pildista-
jal aru saada, kas ta asub objek-
tist õigel kaugusel ja õige nur-
ga all. „See teeb ülepildistami-

se palju lihtsamaks ja täpseks,“
räägib Puik.

Ülepildistamine ei ole muidu-
gi uus leiutis – seda on tehtudka
varem. Ja ühel hetkel onka üle-
pildistatud pilt jubaajalugu. „Se-
da saab käsitleda uue infokihi-
na, mis annab võrdlusvõimalu-
se, milline oli mingi paik enne
ja nüüd,“ ütlebPuik.
Võib-ollaon vanal fotol selle

koha peal hoone, mida enam ei
ole. Või siis vastupidi. Või on hoo-
ne ümber ehitatud.

„Aga ülepildistajaid on praegu
vähem kui kaardistajaid,“ nen-
dib Puik.

Et asi hasartsemaks teha, on
Ajapaigas kasutusel piltide kaar-
dile märkijate jaülepildistajate
edetabelid– iga tegevus toob tea-
tud arvu punkte. „Kuipilt arvu-
ti taga istudeskaardile märkida,
saab 150 – 300 punkti sõltuvalt
täpsusest jamuudest parameetri-
test, milleAjapaiga algoritm väl-
ja arvutab. Kui teha uus refoto,
mis eeldab suuremat pingutust
– inimene sõidab kohale, otsib

üles konkreetsekohaja seejärel
veelpunkti, kus fotograafvana
pilti tehes seisis – selle eest saab
1250punkti,“ toob Puik näite.
Tegelikult pakub Ajapaik liht-

sat võimalusthuvitavamaks teha
kasvõi kõige tavalisemõhtune ja-
lutuskäik koeraga – avad nutifo-
nis Ajapaiga javaatad, kas lähe-
dusse on märgitudmõni foto ko-
hast, mida saaks üle pildistada.

„Ideedepuudust meil ei ole,“
muigab Puik ja selgitab, et jär-
jekorras on ootamas mitu täien-
dust, mis Ajapaigaga askeldami-
se veel mugavamaks javeel äge-
damaks teevad. „Aga praegu ole-
me peamiselt keskendunudveel
tuumikfunktsionaalsusele.“

Samal ajal, kui VahurPuik ja
kümned vabatahtlikud Eestist
ning piiri tagant Ajapaiga IT-
arendusega tegelevad, võib iga-
üks ka ise endal eluAjapaiga abil
põnevamaks teha jasellega üht-
lasi Ajapaiga arengule kaasa ai-
data – nutikas kaameraga tele-
fon ja sõbrad kaasa ning Eesti-
maad avastama!

Vahur Puik (vasakult), Hembo Pagi, Luc Saffre, Kristo Kuiv ja Kimmo Virtanen testivad mobiili äppi, mida Kristo nõval mitu päeva arendanud on. Lemmi Kann
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