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Harjumaa Muuseum: HMK _ F 5013,
ajapaik.ee/photo/122916

Selle pildi kirjelduseks on üksnes
Jägala raamatukogu, aga raamatukogu Jägalas enam ei ole. Seega
saab selle pildi panna kaardile keegi,
kes pildil oleva hoone ära tunneb.
Tartu Ülikooli muuseum: ÜAM F 225:287 F, ajapaik.ee/photo/149030

Daamid TRÜ Teadusliku Raamatukogu ees Toomemäel.
Asta Veski vasakult teine, Helju Vals vasakult kolmas.
Selline pildiallkiri ja pilt, mida see selgitab, näitlikustavad
väga hästi lausa mitut ajalooliste fotodega seotud probleemi.
Fotokogusid digiteeritakse üha rohkem ning pildid jõuavad
ka internetti. Käesolevgi foto on avaldatud muuseumide
veebiväravas muis.ee, aga kas ja kuidas pildid vaatajaid leiavad
(või vastupidi), sõltub seni üksnes piltide tekstilisest kirjeldusest:
näitepildil on lisaks nimeliselt tuvastatud Astale ja Heljule ju
veel neli daami, kelle kohta pole öeldud, kes nad on (kas ehk keegi
lugejaist tunneb mõne neist ära?). Pilti nägemata ei saa me isegi teada,
mitu inimest on tegelikult pildil. Kui vaatame pildi kohamääratlust,
siis Toomemägi on küll veel oma kohal, aga TRÜ teaduslikku raamatukogu sealt enam ei leia ehk siis tegemist on infoga, mis tänasel päeval
ei kehti. Piltide kirjeldused on pärit ajast, kui pildid mäluasutuse
kogusse võeti ning väga sageli (kui mitte öelda enamasti) ei ole neid
digitaalsel transkribeerimisel kaasajastatud või täpsustatud. Omaette
küsimus ongi, milline üldse oleks pildi ammendav kirjeldus, kuivõrd
pildi kirjeldus sõltub sellest, millise spetsiifikaga asutuse kogusse
on pilt võetud, missugune info on konkreetse kogu kontekstis oluline
ja tähenduslik ja mis tuleb pildiga kaasa. Tarbekunsti- ja disainimuuseumi kogus võiks sellesama pildi puhul olla kirjeldatud hoopiski
daamide riietust kui mingi ajastu naiste suvemoodi.
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2011. aastal loodud ühisloomeplatvormi ajapaik.ee eesmärk on kasutajate abiga pildilisele ainesele lisainfot koguda. Alustasime kahe konkreetse ülesandega, mis siiani on keskse tähtsusega.
Esiteks ootame kasutajate abi, et vanad fotod kaardil nende täpsesse tegemise kohta märkida:
mis punktis fotograaf ülesvõtet tehes täpselt seisis ja milline oli jäädvustatud vaate suund.
Selline info ehk geograafilised koordinaadid ja vaate asimuut on andmetena universaalsed
ja aegumatud: need ei sõltu eri aegadel muudetud koha- ja tänavanimedest ega asukohta või
nime vahetanud või tegutsemise üldse lõpetanud asutustest, mis võivad olla pildi kirjelduses
nimetatud. Rääkimata olukorrast, kus pildi tegemise koht pole pildi metaandmetes üldse
konkreetselt kirjeldatud.

Kus fotograaf seisis?
On triviaalselt fundamentaalne, aga
ometi tõsi, et iga pilt on tehtud kuskil,
st mingis kindlas ruumipunktis ja võimalus otsida (või hoopiski leida) pilte
kaardipõhiselt oleks tohutu täiendus
kasutajat huvitava sisu avastamisviisidele. Aga asukoht on sisuliselt igale
pildile vaja individuaalselt määrata ja
see ülesanne on nii töömahukas, et ei
ole mõeldav, et seda suudaksid teha
fotokoguhoidjad ise, kuivõrd fotokogude puhul räägime keskmise suurusega kogu puhul kümnetest ja suure
fotokogu puhul sadadest tuhandetest
piltidest, mille infot oleks vaja täiendada. Nii on ainumõeldav püüda
seda ülesannet lahendada ühisloome
ehk talgutöö korras, kus kõik saavad
oma teadmistega kaasa lüüa. Seejuures on oluline, et panustamise barjäär
oleks võimalikult madal: Ajapaik ei
nõua pildi asukohamärgendamiseks
kasutajalt isikutuvastust; kes soovib,
võib märkeid teha anonüümselt.
Ligi üheksa aasta jooksul ei ole veel

esinenud vandalismi, kus keegi viitsiks näha vaeva, et pilte meelega
valesse kohta märkida. Pealegi, mis
kahju saab valesse kohta märgitud
pilt teha?
Tuleb rõhutada, et Ajapaigal ei ole
administraatorit, kes piltidele tehtud asukohapakkumisi kinnitaks või
ümber lükkaks, seegi oleks nii töö- ja
teadmistemahukas kohustus, et selle
täitmiseks sobivat inimest oleks võimatu leida. Eeldame hoopiski sisestatud andmete sotsiaalset valideerimist: teised kasutajad saavad aidata
asukohapakkumisi kinnitada (mida
küll kahjuks tehakse vähem, kui loodame) või korrigeerida. Seejuures aga
tekitab üksjagu segadust, kui keegi on
teinud pildistamiskohale parandusettepaneku, mis varasemat pakkumist
kohe ära ei muuda. Küsimus on selles: kuidas peaks Ajapaiga platvorm
teadma, milline kahest võistlevast
pakkumisest on õige ja milline vale?
Täiesti kindel on küll, et kui kaks kasutajat ühele ja samale pildile kahte

täiesti erinevat asukohta pakuvad, siis
kindlasti ei ole õige nende kahe punkti
vahele jääv koht. Seepärast tulebki eri
kasutajate pakkumistele anda erinev
kaal ja ainus võimalus on seejuures
võtta arvesse kasutajate tehtud kaastöö hulka: rohkem panustanud kasutajaid tuleb pidada usaldusväärsemateks ja nii jääb nende hääl peale. Mis
muidugi ei tähenda, et eksida ei võiks
ka superkasutajad, kes sadu või mõnel
juhul lausa tuhandeid pilte kaardile
on märkinud. Kõik pakkumised aga
salvestatakse ning kui järgmisedki
kasutajad pakuvad sama kohta, mida
nt alustav anonüümne kasutaja, kelle
pakkumine kohta kohe ära ei muutnud, siis täiendavate kinnituste laekumisel vahetab pilt ka kaardil asukohta. Ent see on kahtlemata olukord,
kus nii Ajapaiga tehniline lahendus
kui ka kasutajaliides vajaksid täiendamist, et sellised vaidlusalused juhtumid selgemini esile tuleksid ning
sellega ka uusi kasutajaid otsustamisel osalema kutsuks.
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DSpace: Fo 3695:85B,
ajapaik.ee/photo/112323
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Palm, Andres. Tartu Ülikooli
raamatukogu uus hoone (1984).
Refoto: Kädi Ootsing (2017).

SA Eesti Meremuuseum: MM F 1295/33, ajapaik.ee/photo/131832

Asukohta saab tuvastada ka endale tundmatute kohtade puhul.
Selle möödunud sajandi alguse Southamptoni raamatukogu pildiga
postkaardi puhul õnnestus veebis leida veel mõned vaated (seejuures
seekord ikkagi tänu tekstilisele kirjeldusele) ning sel moel pilt ka
kaardile õigesse kohta märkida. Et antud juhul ei ole pildil olev hoone
säilinud, ei olnud siin kasu nt Google Street View vaatest, mille abil
on väga edukalt võimalik kohti tuvastada endale võõrastes paikades
virtuaalselt reisides.

Saaremaa Muuseum: SM F 473 Fn, ajapaik.ee/photo/20537

Raamatute laenutamine Kingissepa rajooni raamatukogus
Analoogajastu fotode puhul on harva võimalik otse pildilt täpset
kuupäeva välja lugeda (kui ei ole just tegemist väga hästi tuvastatava
kindlal kuupäeval toimunud sündmusega), aga raamatukogu sisevaade
koos raamatukogule iseloomuliku kuupäeva meeldetuletusega pakub
võimaluse teha kindlaks pildistamise täpne päev.

Aga millal vana pilt
täpselt tehtud on?

Algusest peale on Ajapaigas teise
ülesandena olnud võimalik lisada
ajaloolise vaate kõrvale tänapäevane
ülesvõte samast kohast: ülepildistus
ehk refoto (ingliskeelsest terminist
rephotography ), nii et tekiks kõigile tuttav enne-ja-nüüd pildipaar. Refotograafia on üle maailma üha leviv
praktika, kuivõrd järjest rohkem on
digitaalselt kättesaadav ajalooline
pildimaterjal, millele refotodega reageerida. Ajapaigal on ülepildistuste
tegemiseks oma mobiilirakendus,
mis kuvab kasutajale talle kõige lähemal pildistatud vanu fotosid ning
mille tähtsaim funktsioon on ajaloolise foto kuvamine poolläbipaistvalt nutiseadme kaameravaate peale,
mis teeb ajaloolise pildi tänapäevase
vaatega kohakuti asetamise tõesti
väga mugavaks.

Omaette küsimus on vanade piltide
dateerimine. See ülesanne on palju
keerulisem kui pildil kujutatud koha
kaardile märkimine, kui olete koha
ära tundnud, sest dateeringu täpsustamise info on väga mitmekesine ja
äärmiselt spetsiifilisi teadmisi nõudev. On inimesi, kes on süvenenud
ehitusajalukku ja teavad täpselt või
oskavad leida täpset infot, millal nt
mõni pildil olev hoone ümber on ehitatud: kui maja on pildil veel muutmata kujul, saamegi järeldada, et pilt
peab olema ümberehitamisdaatumist
varasem. Teised inimesed jällegi teavad kõike autodest ja võivad auto
numbrimärgi seeria järgi öelda, mis
ajast vastavaid numbreid välja andma
hakati, ning kui selline numbrimärk
on pildile jäänud, peab pilt olema
hilisem. Kolmandad oskavad vaadata
riideid inimeste seljas jne. Seega on
võimalik dateeringuid täpsustada
järk-järgult erinevate infokildude toel
üht- või teistpidi avatud ajavahemike
abil. Sellisel moel tuleks tegelikult
üle vaadata vaat et kõik fotod, mille
dateering on puudulik, rääkimata
olemasolevate kuupäevavormingute
ühtlustamisest ja masinloetavaks
muutmisest (nt 193? vs. 1930-ndad
jne). Ajapaigas saab piltide dateerimisel kasutada nii täpseid kuupäevi
kui ka ajavahemikke (sh määramata
algus- või lõppdaatumiga). See ülesanne vajab teostamiseks juba olemasolevate algandmete täiendavat
korrastustööd, aga ka selgitustööd
kasutajate hulgas ning parandatud
kasutajaliidest.

Just refotograafia alal teeme koostööd Soome vikipedistide ja Helsingi
linnaga, kes toetab ülepildistamistegevust rahastusmeetmest, mille
eesmärk on inimesi rohkem liikuma meelitada. Tõepoolest, kui pilte
kaardistada on mugav ennekõike
tubastes tingimustes ja mida suurema
ekraani taga, seda parem, siis vanade
piltide ülepildistamiseks tuleb tõesti
kodunt välja minna. Ülepildistamine
on väga avastuslik tegevus, sest isegi
siis, kui pildistada tuttavaid kohti,
nõuab fotograafi vaatenurga täpne
tabamine tähelepanelikku vaatlusoskust, et algse pildi eri detailid oma
silma ees üksteise suhtes õigesti paika
saada ning sellise hoolika silmitsemisega leiab alati pisiasju, millest varem
teadlik ei oldud. Ülepildistamisel on
suur potentsiaal hariduses, kus väga
erinevaid õppeaineid saab näitlikustada enne-ja-nüüd piltidega, mis
kohe kutsuvad ennast võrdlema ja
lubavad mis on muutunud-küsimuselt
liikuda edasi miks-küsimuse juurde.
Ajapaigas on asukohaandmetega üle
105 000 pildi ja üle on seni pildistatud
natuke rohkem kui 15 000 pilti. Seega:
visuaalset ainest, mida revideerida,
jätkub ohtralt. Peame plaani järgmise
aasta kui digikultuuri teema-aasta
raames Ajapaiga rakendust uuendada
ning korraldada suurema ülepildistamiskampaania.

Millega tehnoloogia
inimestele appi saab tulla?
Ilmselt on igaüks, kes on viimastel
aastatel pildistanud mõne kaasaegse
digifotoaparaadi või nutiseadmega,
puutunud kokku näotuvastusega,
mis pildistamise ajal leiab kaamera
vaateväljast näod ja teravustab nendele, või märganud nägude täägimise
võimalust nt Facebookis. Väga kiiresti on arenenud masinõpe ja raalnägemine, mis suudavad piltidelt
eri objekte tuvastada. Tänapäeval

võidakse nt ehitusobjekti valvekaamerate videovoost jooksvalt tuvastada, kui mõni töömees ei ole kiivrit
pähe pannud. Üha rohkem jõuavad
sellised tehnoloogiad ka kultuuripärandi valdkonda ning Ajapaigaski
astusime 2019. a esimesed sammud
piltide automaatseks analüüsimiseks.
Kõigepealt paigaldasime nägude
tuvastamise lahenduse, mille ülesandeks on leida piltidelt üles inimeste
näod. Avastasime, et meie kasutatav
näotuvastuslahendus töötab paremini otsevaates nägude puhul ja kui
pildi resolutsioon on suurem: sellisel
juhul võib arvuti leida pildilt üles näo,
mis moodustab pildi kogupinnast
päris väikse osa. Et Ajapaiga põhiline
idee seisneb ikkagi ühisloomes, siis
on nägudegi märgendamisel keskne
roll inimkasutajatel, kes saavad arvuti
tuvastamata jäänud nägusid piltidel
ise märkida ning kujutatud isiku ära
tundmisel (või kui isik on pildi andmetes kirjeldatud) lisada näo juurde inimese nime. Ajapaiga piltidel on koos
kasutajate tähistatutega ligi 100 000
nägu ja vähemalt ühe pildiga on
esindatud üle 2200 isiku. See kõik
on ettevalmistus selleks, et ühel hetkel rakendada ka nägude võrdlemise
tehnoloogiat, mis piltidelt leitud
nägusid omavahel võrdlema hakkaks
ning, tuvastanud ühe inimese mitme
pildi pealt, „õpiks” selle näo niipalju
selgeks, et võiks leida sama inimese
ka teistelt piltidelt.
Sel sügisel lisasime nägude kategoriseerimise soo ja vanuseklasside (laps,
täiskasvanu, eakas) alusel. Ka seda
ülesannet saab tegelikult juba lahendada spetsiaalse tarkvara abil, aga
meie teeme seda praegu veel lihtsalt
kasutajate abiga. Saadavad andmed
saame aga võtta kasutusele masinõppe arendamisel ning kui ka laseme
tarkvaral sugu ja vanust määrata, siis
on meil ikkagi vaja kasutajaid, kes
tarkvara tehtud otsused kinnitaksid.
Isegi kui me täpselt ei tea, kes on pildil kujutatud isik, siis soo- ja vanusemärgendid on ikkagi täiendav eeltöö
inimeste tuvastamiseks, sest saame
kasutajale, kes otsib nt pilti oma vanaisa koolipõlvest, pakkuda tuvastamiseks kindla piirkonna ja ajastu piltidelt üksnes poisslastega pilte.
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Kuidas sama koht
nüüd välja näeb?

14

Järvamaa Muuseum:
PM F 1366:32, ajapaik.ee/photo/12055

Inimesed Ambla Rahvaraamatukogu
Seltsi raamatukogu uksel 1930-ndatel
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Seda fotot on Järvamaa Muuseumis isegi kaks eri eksemplari, aga
nimeliselt ei ole pildi kirjelduses
mainitud mitte kedagi. Väga sageli
on grupipiltidel tuvastatud vaid
üks-kaks inimest, nt vana klassipildi puhul kooliõpetaja ning laps,
kelle perekonna kaudu on pilt fotokogusse jõudnud, ning piltidel on
kümneid ja sadu nägusid, kelle
kohta pole teada, kellega tegemist.

DSpace: F 66, Fo Russow 28-56, 1004-1005, ajapaik.ee/photo/94663

Russow, Edmund jt. Tartu. Toomemägi. Tartu ülikooli raamatukogu
Toomkiriku varemetes ja teised Tartu ülikooli hooned Toomemäel [1895].

Siin on tegemist olukorraga,
kus pildiseerial on üks kokkuvõtlik
kirjeldus ja nii ei maini selle pildi
andmed koera, kes on ometigi
prominentselt kaadris. Seepärast
ei leiaks ajaloolistel fotodel kujutatud koertest huvituja seda pilti
otsingus märksõna koer kasutades.
Raalnägemise jaoks on siit koera
leidmine ja pildi vastava märksõnaga varustamine aga lihtne
ülesanne, sest koera kujutisi on
treeningandmetes olnud küllaldaselt. Kui tahame masina panna
tuvastama mingeid spetsiifilisemaid ajaloolisi objekte, olgu kasvõi
nt puitpitsi nagu eelnenud rühmafotol, siis peame leidma piisavalt
näidismaterjali, mille abil automaattuvastust treenida.

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid:
HM F 61:46 Ff, ajapaik.ee/photo/115974

Pürksi raamatukogu juh. H. Schönberg
(paremal) A. Remmalile raamatuid
laenutamas (1954). Fotogr. J. Vatseri. ETA.
See foto on ilmunud trükis, millest
annavad tunnistust pildil üle joonistatud kontuurid (nt vasakpoolse
inimese näos). Avaldamiseks mõeldud pildi puhul on iseloomulik,
et ka inimesed on pildiallkirjas mainimiseks korralikult identifitseeritud.

Betti Alveri Muuseum: BAM _ 569 Aj 277, ajapaik.ee/photo/31030

Grupp raamatukogutöötajaid Pärnus Lydia Koidula memoriaalmuuseumi ees
Asukoha tuvastamine on selle pildi puhul lihtne, kuna inimesed seisavad muuseumisildi all,
aga kuidas jõuaksime jälile, kes on pildil kujutatud isikud?

Eesti Arhitektuurimuuseum:
EAM Fk 16921, ajapaik.ee/photo/96083

Teaduste Akadeemia raamatukogu,
lugemissaal. Arhitektid Uno Tölpus, Paul
Madalik, sisearhitekt Leila Pärtelpoeg.
Foto on pärit Eesti Arhitektuurimuuseumi kogust. Siin on pildistatud interjööri, kirjelduses on mainitud hoone autorid. Pildile jäänud
isikud ei ole muuseumi jaoks olulised. Ometi oleks ju vahva, kui
õnnestuks kindlaks teha, kes on
pildil ajalehte lugev härrasmees.
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Eesti Rahvusraamatukogu: nlib-digar:67963, ajapaik.ee/photo/62810

Walka : dehl mahrzinas = Валкъ : ради фунта. – Mina saadan Sulle ühe Walga linna leiwa saba üleswõetult.
See on ainult pool sellest sabast, kirjutab Marta Johannesele. Millised olid need sõnumid, mida omal ajal
saadeti lahtistel postkaartidel, millest ja kuidas kirjutati, kui palju võidi seejuures mõelda sellele,
et sõnum ei olnud ümbrikus varjul, vaid justkui poolenisti avalik?

Eesti Rahvusraamatukogu: nlib-digar:65497, ajapaik.ee/photo/45613

Grünthal, Johannes. Haapsalu 30.VIII.31.
Kõlakoja lavalt kuursaali suunas pildistatud ülesvõte. 30. august oli 1931. aastal pühapäev.
Mõni pildil olev laps võiks ju veel elus olla ja mäletada midagi sellest, mida niiviisi kuulama-vaatama
on kogunetud. Või ehk leiab keegi mõnest vanast ajalehest üles info, kes tol päeval haapsallastele esines.
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Ja mis on pildi taga kirjas?

Käesoleva eesti keele aasta lõpetuseks tahame Ajapaika lisada võimaluse hakata postkaartide sõnumeid transkribeerima. See on kindlasti ülesanne,
kus vajame just inimeste abi, sest kuigi ka käsikirjalise teksti tuvastamise vallas tehakse edusamme, on
postkaartide sõnumid nii lühikesed ja kirjutajaid nii
palju, et veel mõnda aega suudavad inimesed nende
sõnumite lugemises arvutit kindlasti ületada. Nendegi ühiselt loodud andmetega saab aga edaspidi
õpetada masinaid, et nad ka hiiglasliku käsikirjalise dokumendipärandi lugemisel võiksid olla
edukamad.
Pildimaterjal Ajapaigas on suurimalt jaolt saadud
Eesti muuseumide kogudest muis.ee portaali kaudu.
Lisaks sellele on Ajapaika tõstetud ka postkaardid ja
fotod Digarist ja Eterast, Tartu Ülikooli DSpace’ist
ning Muinsuskaitseameti fotokogust. Möödunud
sügisest on Ajapaigal ühendus Rahvusarhiivi fotode
infosüsteemiga Fotis, mille ammendamatu reserv
ootab veel andmetega täiendamist. Samuti saab Ajapaika lisada pildimaterjali Soome kesksest pärandirepositooriumist Finna – nt Helsingi pilte on Ajapaigas juba üle 11 000.
2019. aastal oleme asunud Ajapaika täiendama ka
erakogude pildimaterjaliga. Üheks esimestest pääsukestest on koostööprojekt Taebla rahvaraamatukoguga, kus on kohalikelt inimestelt kogutud pildimaterjali, et see digiteerida, Ajapaika lisada ning
kohalike abiga piltidele infot juurde koguda. Ajapaik
on avatud igasugusele ajaloolisele pildimaterjalile ja
kaastööle!
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Rahvusraamatukogus on 7000 piltpostkaardiga kogu,
mis on hea kvaliteediga digiteeritud kahepoolselt;
ligi kolmandik neist postkaartidest on saadetud ning
kannavad inimeste üksteisele saadetud sõnumeid.
Postkaart on tõeline multimeedia: ühel pool on pilt,
teisel pool sõnum, saaja andmed (nimi ja aadress),
mark ning templid, mis ju samuti aja- ja kohainfoga.
Praegu on kogu see info üksnes pildilt loetav, aga kui
see kõik oleks masinloetavale kujule viidud, siis saaksime visualiseerida postkaartide teekondi, arvutada,
kui kaua post teel oli jpm.
Eesti Ajaloomuuseum: AM _ 8766:35 F 14972, ajapaik.ee/photo/59125

Kristin, Jaan. Raamatukogu Suurel promenaadil,
Haapsalus [umbes 1905–1910, 1912].

Järvamaa Muuseum: PM F 2310:6, ajapaik.ee/photo/131171

Lõõla Raamatukogu Seltsi juhatuse koosolek koolimajas 1930.
Vasakpoolne mees peaks olema Johannes Tohvelmann,
kelle fotokogust on see pilt pärit. Küllap on kaamera ka
tema enda seatud ja pilt iseavaja abil tehtud. Teiste isikute
kohta info puudub.

Artikli aluseks on 6.–7. märtsil 2019 Käärikul toimunud
XXII mäluasutuste talveseminaril peetud ettekanne
Inimeste tuvastamine ja märgendamine Ajapaigas.

Ajapaik on avatud
igasugusele ajaloolisele
pildimaterjalile ja kaastööle!

Tallinna Linnamuuseum: TLM Fn 8086:35, ajapaik.ee/photo/82887

Vanaveski, Hans. Riikliku Raamatukogu hoone.
Pärast raamatukogu jõudis selles hoones tegutseda nii
kunstimuuseum kui ka kunstiakadeemia.

