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Kansikuva Uskomatonta mutta totta! Nipponinlähdesammal (Philonotis yezoana) löytyi 2016 uudestaan tästä Ylläksen 
Varkaankurun satumaisesta maisemasta puron penkalta, kaatuneen kuusen juurakon alta. Katso kasvihavainto s. 29. — 
Valokuva Timo Kypärä 6.8.2016.

Herbaarionäytteet ovat välttämättömiä 
kasvitieteelliselle tutkimukselle. Käy-
tettäessä, lainattaessa ja postitettaessa 
ne kuitenkin kuluvat ja ovat vaarassa 
vaurioitua tai kadota. Tiedon käsittelyn 
tehostamiseksi näytetietoja on jo pit-
kään tallennettu sähköiseen muotoon. 
Tekstimuotoinen tieto näytteestä riit-
tääkin usein kasvimaantieteellisen tut-
kimuksen tarpeisiin, mutta taksonomi-
sia ongelmia ei sen perusteella ratkota. 
Tietotekniikan kehityksen ja tallennus-
tilan halpenemisen seurauksena näyttei-
den digitaalinen kuvantaminen on nope-
asti yleistynyt. Monet vähäisemmät tak-
sonomiset ongelmat ovat ratkaistavissa 
hyvän kuvan avulla ja näytteiden digi-
tointi siis vähentää niiden fyysisen kä-
sittelyn tarvetta. Samalla näytteestä saa-
daan ”digitaalinen varmuuskopio”. Ku-
vauksen ohessa syntyvä tekstitietokanta 
toimii myös sinällään erityisesti kasvi-
maantieteellisen tutkimuksen lähteenä.

Kokoelmien digitointiin onkin maa-
ilmalla panostettu vahvasti viime vuo-
sina. Esimerkiksi Pariisissa sijaitsevan 
maailman suurimman herbaarion putki-
lokasvikokoelmat, yli kuusi miljoonaa 
näytettä, digitoitiin museon remontin 
yhteydessä vuosina 2010–2012. Urakka 
oli massiivinen. Pelkän digitoinnin bud-
jetti oli lähes seitsemän miljoonaa eu-
roa. Digitoinnin parissa työskenteli 20 
henkilöä kahdessa vuorossa, ja kuvaus-
vauhti oli n. 17 000 näytettä päivässä.

Kasvimuseon kokoelmien kuvan-
taminen käynnistyi varsinaisesti vuon-
na 2009, kun tyyppinäytteidemme di-
gitointiin saatiin amerikkalaisen Mel-
lonin säätiön rahoitus. Tyyppinäyttei-
den digitointi on kuitenkin pikkutark-
kaa ja hidasta käsityötä ja koskee vain 
murto-osaa kokoelmista. Muiden putki-
lokasvikokoelmien digitointi alkoi ke-
väällä 2013 Joensuussa sijaitsevassa 
Luonnontieteellisen keskusmuseon ja 
Itä-Suomen yliopiston digitointikeskuk-
sessa Digitariumissa. Kasvimuseon ul-
komaiset sanikkaiskokoelmat, runsaat 
31 000 näytettä, muodostivat herbaa-
rioarkkien kuvausta varten suunnitellun 
ja rakennetun kuvauslinjaston ensim-
mäisen suuren kokonaisuuden. Näyttei-
den kuvaaminen kesti kolme kuukautta. 
Vuoden 2013 jälkeen digitointi oli pit-
kään pysähdyksissä, vaikka suunnitel-
mia kaikkien näytteiden kuvaamisesta 
jatkettiinkin. Nytkähdys eteenpäin ta-
pahtui syksyllä 2016, kun Kasvimuseon 
etäherbaarion tiloihin Kansalliskirjaston 
maanalaiseen kokoelmarakennukseen 
pystytettiin Digitariumissa suunniteltu 
uusi kuvauslinjasto. Harjoitteluvaiheen 
jälkeen digitointi käynnistyi tammikuun 
2017 puolivälissä museon ja kasvitie-
teellisen puutarhan oman väen ja kah-
den tähän tehtävään palkatun henkilön 
voimin. Linjastoa on nyt pyöritetty noin 
2,5 kuukautta kahdessa puolipäiväises-
sä vuorossa, kummassakin kolmen hen-

gen voimin, ja tänä aikana on kuvat-
tu noin 40 000 herbaarioarkkia. Nope-
utta saadaan hieman lisättyä kokemuk-
sen kasvaessa sekä pienin teknisin pa-
rannuksin. Kaikkien 1,8 miljoonan put-
kilokasvinäytteen kuvaaminen vie kui-
tenkin hyvän tovin. Kokoelmien digi-
toinnilla on myös kääntöpuolensa, sillä 
siihen joudutaan siirtämään huomattava 
työpanos muusta kokoelmanhoidosta, 
ja digitoitujen näytteiden tietojen päivi-
tys uusien määritysten tai muiden muu-
tosten jälkeen vaatii oman työnsä. Tämä 
tulee näkymään entistä suurempana vii-
veenä uusien kokoelmanäytteiden käsit-
telyssä.

Näytteiden digitoinnista saadaan ta-
voiteltu hyöty vasta sitten, kun kuvat 
ovat kansainvälisen tutkijayhteisön käy-
tettävissä vapaasti ja tehokkaasti. Omi-
en kuviemme kohdalla emme ole vielä 
päässeet näin pitkälle; toistaiseksi vain 
digitoidut tyyppinäytteemme ovat ylei-
sesti saatavilla. Hyvin toimiva digitaa-
linen kuvakirjasto paitsi palvelee tutki-
musta, myös tekee kokoelmiamme tun-
netummiksi ja edistää niiden tehokasta 
käyttöä. — Mikko Piirainen
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