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VANHOJA KUVIA LIEDOSTA KARTALLE SIJOITETTUNA
Vanhoja Liedossa otettuja valokuvia on nyt mahdollisuus katsella verkossa niin, että kuvat
on sijoitettu ja linkitetty karttapohjaan. Kuvia on yhteensä 677 eri puolilta Lietoa, niin Kanta-Liedon kuin Tarvasjoen alueelta. Liedon museo on tallentanut kuvat digitaaliseen Topoteekki – Kotiseutuarkisto verkossa -palveluun. Topoteekki on kansainvälinen verkkotyökalu, jonka käyttöä Suomessa koordinoi Kansallisarkisto.

Eurooppalainen projekti toi paikalliskulttuuria verkkoon
Eurooppalaisten arkistojen ja yliopistojen yhteishankkeessa Community as Opportunity
(CO:OP) etsittiin ratkaisua siihen, miten kotiseutuaineistoja voitaisiin pitkäaikaisesti säilyttää ja myös jakaa verkon välityksellä. Kansainvälisen arkistotutkimuksen keskuksen (ICARUS) johtamaa projektia toteutettiin vuosina 2015–2018. Suomesta projektiin osallistui
Kansallisarkisto.
Hankkeessa kehitettiin topoteekki-niminen verkkoalusta, johon voi tallentaa digitaalisia
aineistoja ja niiden metatietoja. Tiedostot tallennetaan karttapohjalle, jolloin voi katsella
tietyn alueen kohteita, tai katsoa mihin paikkaan joku tiedosto linkittyy kartalla. Topototeekkeja on julkaistu useissa Euroopan maissa, muun muassa Saksassa, Virossa, Itävallassa, Espanjassa ja Sveitsissä. Suomalaisista topoteekeista katseltavissa ovat Liedon
lisäksi tällä hetkellä Hailuoto, Helsingin Östersundom, Kaarinan Piikkiö, Mäntsälä, Mikkeli,
Saamenmaa, Sastamalan Suodenniemi, Säkylä ja Taivassalo.

Liedon Topoteekki löytyy helposti Liedon museon verkkosivuilta
Liedon Topoteekki löytyy helpostiLiedon museon verkkosivun (www.liedonmuseo.fi) kautta. Sivun alalaidassa on linkki ”Valokuvia”, josta pääsee museon verkossa olevien valokuvakokoelmien sivulle. Sieltä löytyy suora linkki ”Topoteekki valokuvia kartalla”, josta pääsee kuvia katselemaan.
Liedon Topoteekki -sivun alalaidassa on linkit muihin julkaistuihin topoteekkeihin.
Liedon Topoteekki -sivulla voi kuvia katsella viemällä kursorin kartalla näkyvän ympyrän
päälle. Kuvaa napauttamalla se aukeaa isompana, jolloin pääsee lukemaan myös kuvasta
tallennetut tiedot. Karttanäkymäksi voi valita joko maastokartan tai satelliittikuvan. Kuvia
näkyy kartan vieressä myös luettelona, jonka lajittelujärjestykseksi voi valita esimerkiksi
”satunnainen” tai ”vanhimmat”. Kuvia voi hakea myös hakusanoilla, kuten ”Littoinen”, ”Vintala” tai ”Tarvasjoki”. Kuvien katsojilla on mahdollisuus osallistua kuvatietojen täydentämiseen.
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Liedon museon verkkosivuilta löytyy Topoteekin lisäksi myös runsaasti muita valokuvia,
joita voi katsella verkossa. Kaikki Topoteekissa ja museon verkkosivuilla oleva kuvat ovat
vapaasti käytettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan käytettäessä mainitaan lähteeksi Liedon museo.

Lisätiedot:
Topoteekista yleisesti:
www.arkisto.fi/coop
nakokulmiaarkistosta.blogspot.com/2018/02/eurooppa-projekti-toi-ratkaisun.html
kotiseutuliitto.fi/kotiseutuaineistot-talteen-ja-esille-verkkoon-topoteekki-verkkotyokalulla/

Liedon museon Topoteekista:
museonjohtaja Leena Viskari
puh. 050 593 1692
leena.viskari@liedonmuseo.fi
Liedon museo
info@liedonmuseo.fi
www.liedonmuseo.fi
liedonmuseo.wixsite.com/valokuvat
www.facebook.com/liedonmuseo
http://lieto.topoteekki.fi/

Nautelankoski-säätiö sr. • Nautelankoskentie 40 • 21360 Lieto As. • puh: 050 593 1692, 050 535 6212
info@liedonmuseo.fi • www.liedonmuseo.fi • www.facebook.com/liedonmuseo
Ly-tunnus: 1108935-4 • Alv.rek. • Säätiörek.nro 3215

