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KUIDAS PILDISTADES AJALUGU ÕPPIDA
EHK REFOTOGRAAFIAST JA AJAPAIGAST
VAHUR PUIK õppis ülikoolis geograafiat, tegutses 
mõnda aega fotograafina ning töötas seejärel 
mitmes muuseumis näituste ja fotokogudega 
seotud ametikohtadel. Asutanud 2010. aastal koos 
kolleegidega MTÜ Eesti Fotopärand, on Vahur 
pühendunud ajalooliste fotode uuele digitaalsele elule 
vedades ühisloomeplatvormi Ajapaik, aga tegeledes 
ka digiteerimise tehniliste ja õiguslike küsimustega.

Muuseumide ja arhiivide fotokogudes hoiul olevaid ajaloolisi fotosid on 
digiteeritud ning veebis kättesaadavaks tehtud juba aastaid, aga seda 
tööd jätkub veel kauaks ajaks, sest oma järge ootavaid digiteerimata foto-
negatiive 20. sajandist on sadu tuhandeid kaadreid. Ent juba digitud ja 
mõnes ametlikus repositooriumis avaldatud pildipärandi kasutamisel 
ja leidmisel on mitmeid takistusi. Seni toetub piltide otsimine ikka veel 
üksnes tekstilistele kirjeldustele, mis on esiteks enamasti ikka selle maa 
keeles, mille kollektsiooni pildid kuuluvad. Lisaks aga on pildimaterjali 
kirjeldus sageli ka ajastuspetsiifiline, sisaldades ajaloolisi ja praegu juba 
unustuse hõlma vajuvaid tänavanimesid või haldusüksusi. Rääkimata 
piltidest, mille puhul on pildistamise koht üldse teadmata. Just selliste 
probleemidega tegelemiseks lõime juba 2011. aastal veebiplatvormi 
ajapaik.ee, kus kõik, keda huvitavad ajaloolised fotod, saavad kaasa lüüa 
pildipärandi andmete täiendamisel.

Ajapaiga esmaülesanne on algusest peale olnud piltide asukoha-
märgendamine ehk piltide kaardile märkimine sellesse punkti, 
kus fotograaf ajaloolist kaadrit jäädvustades seisis. Sel moel tekib 
fotode kaardilt otsimise võimalus, mis ei sõltu ebatäielikest või 
mitteajakohastest tekstilistest kirjeldustest. 
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Teine kaasalöömise võimalus on aga vanade ülesvõtete ülepildistamine 
ehk refotografeerimine, nii et tekib pildiline „enne ja nüüd“ võrdlus-
paar. 1990ndatel pildistas Peeter Tooming Carl Sarapi jälgedes ja andis 
välja raamatusarja „55 aastat hiljem“, viimasel kümnendil on juba terve 
sarja „Kadunud vaadete“ raamatuid koostanud Aare Olander. Aga 
et ajaloolisi pilte on tegelikult sadu tuhandeid, siis oleme Ajapaigaga 
soovinud mugava ülepildistamisvõimaluse pakkuda kõigile ning loonud 
refotografeerimiseks spetsiaalse mobiilirakenduse, mis asetab vana pildi 
poolläbipaistvalt kaameravaatele – nii saab ajaloolise pildi tänase maas-
tikuga väga mugavalt kohakuti asetada.

Ajapaigas olevad pildid ei piirdu Eestiga, sest eks ole Eestigi mäluasu-
tustes pilte, mis on pildistatud väljastpoolt Eestit, sealhulgas ka Lätis. 
Lisaks on Ajapaik liidestatud mitme rahvusvahelise repositooriumiga, 
näiteks soomlaste Finna, üle-euroopalise Europeana ning Wikimedia 
Commonsiga, kust võib Ajapaika lisada pildimaterjali kõikjalt maail-
mast. Samas on Ajapaiga peamine kasutajaskond seni ikkagi ennekõike 
Eestist ja seega on ka kaardistatud piltide tihedus suurim kodumaal.

JELGAVAS LÄTI ESIMESELE PRESIDENDILE JĀNIS ČAKSTELE 1931. AASTAL PÜSTITATUD MONUMENTI 
POLE TAASTATUD. ELERI PAATSI REFOTO ON 2020. AASTA MAIST

LÄTI RAHVUSRAAMATUKOGUS HOIUL OLEVA 1967. AASTA VAATE BRĪVĪBASE JA MATĪSA TÄNAVATE 
NURGALT RIIAS PILDISTAS 2020. AASTA AUGUSTIS ÜLE EESTLANNA ELERI PAATSI. 

ELERI ÜTLEB ÜLEPILDISTAMISE KOHTA: „REFOTOGRAFEERIMINE VÕÕRSIL AITAB TUTVUDA UUE 
KESKKONNAGA NING AVASTADA UUSI PAIKU. LISAKS TEKITAB SEE HUVI PAIKADE AJALOO SÜGAVAMA 
UURIMISE JÄRELE. TÄNU AJAPAIGALE EI TUNNE KUNAGI VÕÕRAS LINNAS IGAVUST.”
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Innustame kõiki ka Lätti reisides oma nutisead-
messe laadima Ajapaiga mobiilirakendust (mis 
hetkel on olemas küll üksnes Android-seadme-
tele, aga 2021. aasta suve keskpaigaks valmib uus 
versioon nii Androidile kui ka iOSile) ja ka Läti 
reisil aeg-ajalt vaatama, ega teie lähikonnas pole 
mõnd ajaloolist pilti, millele saaksite tänase vaate 
kõrvale pildistada. 

Riia kõrval, millest on Ajapaigas üle 700 pildi, leidub veel seeria Ķegumsi 
hüdroelektrijaama ehitusest, pilte Pihkva-Riia raudtee rajatistest, Balti 
ketist, loomulikult Valkast, Cēsisest ehk Võnnust. Alles hiljuti on õnnes-
tunud Lätti lokaliseerida mõned pildid Eesti Rahva Muuseumis hoiul 
olevast Vidrik Haljasmäe I maailmasõja aegsest kollektsioonist – üks 
uhke talvine ülesvõte tänapäeval varemetes olevast Odziena mõisahoo-
nest ning pilt Krustpilsi lossist. Mõlema pildi puhul oli seni oletuslikuks 
pildistamise kohaks hoopiski Galiitsia Poolas.

Ülepildistamine on väga avastusliku iseloomuga tegevus  – vana pildi 
tänapäevaga kohakuti asetamine nõuab hoolikat vaatlusoskust, et leida 
võimalikult ligilähedaselt sama ruumipunkt, kus varasem fotograaf 
oma kaadri filmile püüdis. Kui jälgida, kuidas joonduvad üksteise suhtes 
hoonete detailid esi- ja tagaplaanil, tuleb alati välja üllatavaid muutusi, 
mis keskkonnas aja jooksul aset on leidnud. Nii võivad ajaloolised 
„varemed“ tänapäeval hoopis paremas seisus olla kui 100 aasta eest, 
eemaldatud monumendid tuletavad meelde möödunud riigikorda, ülla-
tavaid äratundmisi võivad pakkuda muutused liikluskorralduseski jne. 
Lisaks ise tehtud avastustele muudab refotode Ajapaika talletamine need 
ajaloolised muutused nähtavaks ka kõigile teistele, kes Ajapaigas pildi-
paare uurima juhtuvad.

Just 2021. aasta kevadel oleme 
alustanud fotokogude mass-
importi Ajapaika Eesti muuseu-
mide portaalist MUIS, mis 
tähendab, et Ajapaika on lisan-
dumas isegi mitusada tuhat uut 
ajaloolist pilti, ja kindlasti on 
nende hulgas pilte ka Lätimaalt. 

ODZIENA MÕISAHOONE JA KRUSTPILSI LOSS. KES JÕUAB ESIMESENA ÜLE PILDISTADA?

KAS EESTIS NII SUURT KIVIST LENINIT ÜLDSE 
LEIDUS, NAGU OLI VALKA KULTUURIMAJA EES?


