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● 3D, virtuaalirekonstruktiot, pitkäaikaissäilytys, XML, 
kulttuurihistoriallisen datan mallintaminen, avoimet ohjelmat

● Opinpolku: Filosofia → taidehistoria → digitaalinen kulttuuri
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Open Sourcing Digital Heritage
Digital surrogates, museums and knowledge management in theage of open 
networks

Kansalaistoiminnan näkökulma: Kuka ja miten voi 
osallistua yhteisen kulttuuriperinnön määrittelemiseen?

Internet on kiehtova ja jopa anarkistinen tietoverkko, jonka 
käytännöt ovat venyttäneet esimerkiksi tekijänoikeuden ja 
yksityisyydensuojan käsitteitä. Museomaailmalla puolestaan 
on oma, pitkäikäinen traditio aineistoihin suhtautumisessa. 

Kun museot ja muut muistiorganisaation julkaisevat 
materiaalejaan Internetissä, syntyy mielenkiintoinen ristiriita 
kahden hyvin erilaisen kulttuurin välillä. 

Teknologian näkökulma: Teknologia on aina läsnä 
puhuttaessa digitaalisesta kulttuuriperinnöstä ja siksi 
teknologian ymmärtäminen on tärkeää esimerkiksi 
pohdittaessa digitaalisten aineistojen avoimuutta tai 
pitkäaikaissäilytystä. 

http://opendimension.blogspot.fi/2012/11/open-sourcing-digital-heritage.html

http://opendimension.blogspot.fi/2012/11/open-sourcing-digital-heritage.html


Digitaalinen kulttuuriperintö ja avoimuus
- joitain erityispiirteitä

● Mitä avoimuudella tarkoitetaan?

– Saako käyttää vapaasti vai vain katsoa ”vapaasti”?

– Avoimen datan samankaltaistaminen

– Onko kulttuurihistoriallinen avoin data ylipäätään mielenkiintoista?

● Miten avoimuus ”toimii”? 

– Eivätkö juuri tutkijat ole päässeet dataan käsiksi aiemminkin? Mikä muuttuu?

● Avoin digitaalinen kulttuuriperintö?

– Virallisten instituutioiden ja muiden toimijoiden suhde

– Onko kulttuurihistoriallinen avoin data ylipäätään mielenkiintoista?

– Miksei kaikki ole avointa? → ongelmat ja pelot

– Asiantuntijuus ja kontrolli avoimessa ympäristössä



Mitä avoimuudella tarkoitetaan?

● Avoin data on huono termi kulttuurihistoriallisessa yhteydessä, jos ei määritellä mitä 
tarkoitetaan

● Avoin data eri asia kuin Open Access 

– Saako vai katsoa vai myös levittää tai muokata?

● Avoimessa datassa ei rajoituksia käytölle (Open Knowledge Foundation)

– Ei myöskään kaupallisia rajoituksia!

● Parempia termejä digitaaliseen kulttuuriperintöön?

– Free Culture (Lessig)

– Avoin (digitaalinen) kulttuuriperintö



Avoin data ja yhteiskäyttöisyys

● Hajallaan olevat aineistot
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Avoin data ja yhteiskäyttöisyys

● Hajallaan olevat aineistot

– Turhauttavaa...

● Ratkaisu: yhdistetään aineistot

– Erilaisia aineistoja ei voi 
yhdistää → aineistot täytyy 
”samankaltaistaa”

– Samankaltaistaminen ei ongelma esimerkiksi kirjastoille

– Samankaltaistaminen ongelma esimerkiksi museoille.

● Johtaako samankaltaistaminen köyhään informaatioon?



Museoiden avoin data

Traditionally, museum information management has focused on supporting key 
collections operations: cataloguing, documentation, condition and treatment reporting, 
movements and curatorial research. Our information systems have been designed 
primarily to manage our collections as physical assets rather than to manage the 
information they represent or embody.

http://www.archimuse.com/mw2004/papers/peacock/peacock.html

● Mutta onko tällä aineistolla käyttöä ilman visuaalista referenssiä (kuvia, videoita)?

http://www.archimuse.com/mw2004/papers/peacock/peacock.html


Avoin digitaalinen kulttuuriperintö?

● Miksei kaikki ole avointa?

● Mikä merkitys aineistojen 
avoimuudella on?

● Virallisten instituutioiden ja muiden 
toimijoiden suhde

● Kuka siitä hyötyy?

● Voiko virallinen aineisto ”jäädä 
jalkoihin” vapaassa Internetissä?



Verkkojen verkko...



Osallistuva media/Internet

Internetin Suuri Muutos (access Internet → participatory Internet)  

Ihmiset osallistuvat luomalla sisältöjä Internettiin ja kuka tahansa voi 
osallistua.

Tämä haastaa viralliset organisaatiot.



Vapaa InternetVirallinen 
digitaalinen
kulttuuriperintö
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DATABASES
PORTALS

HOME PAGES
BLOGS
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Vapaa Internet



Sinä voit osallistua 
instituution 
asettamissa rajoissa

- crowdsourcing
- user-generated
  content
- social media

Sinä voit 
osallistua omilla 
ehdoillasi

Virallinen 
digitaalinen
kulttuuriperintö

- users

epävirallinen 
digitaalinen
kulttuuriperintö
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Free culture

- vapaus
- “hakkeri”
- kontrolloimaton output
- anarkiataso
- “figure out youself!”
- takuu raukeaa 

full none

Digitaalinen vitriini
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- “älä koske”
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Crowdsourcing

- sisältökontrolli
- työntekijä
- kontrolloitu input
- mukavuusalueella
- “sisältöä, kiitos!”

Kontrolli, museo ja digitaalinen kulttuuriperintö  

Kontrolli



Goya 



 

The Striker family of Washington State contacted me 
about their quite beautiful painting of Josepha, Goya's 
wife (and they let me put it on the site, see it here) - - 
that's not something you can walk into a library and look 
up. Hence the crazy advantages the internet offers, 
being a place where unofficial (and unofficially endorsed) 
artwork can be seen, read about, all without the experts 
of the art world (or, really, the art business world) 
controlling it .

Erik Weems
quote from: http://www.eeweems.com/goya/contact.html





● Paras Commadore -museo

● Pelitiedostoja, sekä artikkeleja ja 
haastatteluja Commodore 64:n 
peleistä ja demoista.

● Pelejä voi ladata ja pelata

● Perustuu käyttäjien ”lahjoituksiin”

● Perinteiset museot eivät pysty 
kilpailemaan!

C64.com



Verkkomaailmassa kokoelma on rajoite

– Jos haluan selata Goyan töitä, miksi rajoittuisin yhteen kokoelmaan?

Copyright

– Fair-use on yleisesti hyväksytty periaate Internetissä

– Lainsäädöntö ei tunne termiä ”abondonware”

● Resurssit

– Museon henkilökunta vastaan kaikki Internetin käyttäjät

● Dokumentointi/luettelointikäytännöt

– Sisäiseen käyttöön

– EI vetoa suureen yleisöön

Institutionaalinen taakka



Kuva linkittäjänä

Idea:

● Kuva on hakukriteeri

● Hakukone etsii 
samanlaisia/samoja kuvia

● Olemassaolevaa 
teknologiaa:

– Google

– Tineye



Kuvahaku



Kuvahaku









Mitä Brooklyn Museum teki?

Lisenssoivat kuvansa 
Creative Commonsin alla



(avointa) digitaalista roskaa?



Yllättäviä löytöjä...

● Arnold Böcklinin Kuolleiden saari

● Kuvassa 3D-malli peliin 
Operation Highjump

● Peli perustuu Iron Sky -elokuvaan



Linkittyvä (reaali)maailma

● Entä kun esineet, avoin data ja ihmiset alkavat linkittyä reaalimaailmaan?
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Reaalimaailma linkittyy (Goggles)

● Seuraava askel on jo oven takana...





Yhteenvetoa

● Kulttuurihistoriallinen avoin data on (enimmäkseen) epäkonstekstualisoitua.

● On tehtävä ero avoimen datan ja muun aineiston välillä. Avoimen datan määreet 
eivät suoraan sovi esimerkiksi visuaaliseen aineistoon.

● Digitaalista kulttuuriperintöä luodaan sekä virallisesti sekä epävirallisesti. 

● Digitaalisten aineistojen avoimuudella on merkitystä, mutta ei ehkä niinkään suoraan 
tutkimukselle. Suurin merkitys on ihmisten osallistumisen mahdollistaminen.

● Tutkijan on päätettävä miten suhtautua virallisten instituutioiden ulkopuolisiin 
lähteisiin.
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