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Rahvusarhiivi digiteerimise tehnilised põhimõtted 
 
 

1. Käesolevad põhimõtted käsitlevad digiteerimisel säilikutest digitaalsete kasutus- ja 
tagatiskoopiate loomisel rakendatavaid põhimõtteid.  

 
Kasutuskoopiate digiteerimise parameetrid 
 
2. Rahvusarhiivi säilikutest tehtud mikrofilme käsitletakse säilikute tagatiskoopiatena. 

Mikrofilmidest ei tehta täiendavaid digitaalseid tagatiskoopiaid, vaid tehakse 
digitaalsed kasutuskoopiad resolutsiooniga 300 dpi vormingus PNG halltoonides (8 
bit). 

 
3. Muude digitaalsete kasutuskoopiate loomisel lähtutakse igakordselt tehniliste 

parameetrite valikul kasutuskoopiate kasutamise optimaalsetest vajadustest ja 
tarkvararakenduste võimalustest. 

 
Tagatiskoopiate digiteerimise parameetrid 

 
4. Säilikute digiteerimisel tehakse digitaalsed tagatiskoopiad sõltuvalt säiliku kandja 

tüübist ja omadustest järgnevalt defineeritud parameetritega. 
 

5. Paberkandjal dokumendid ja kaardid. 
 

5.1. Paberkandjal dokumentide ja kaartide digiteerimise eesmärgiks on säilikute 
digitaalsete tagatiskoopiate loomine originaaliga samas suuruses (1:1). 

 
5.2. Paberkandjal dokumendid ja kaardid digiteeritakse resolutsiooniga 300 dpi, 

kompresseerimata vormingusse TIFF. 
 

5.3. Kui dokumendid või kaardid sisaldavad infot, mis on edasi antud värvidega, 
digiteeritakse säilik värviliselt (24 bit). Kui dokumendid või kaardid ei sisalda infot, 
mis on edasi antud värvidega, digiteeritakse säilik halltoonides (8 bit). Värviliselt 
digiteerimise vajaduse ja ulatuse määrab säiliku digiteerimise tellimuse esitaja 
(Rahvusarhiivi vastav struktuuriüksus või arhiivi klient). 

 
5.4. Paberkandjal säilikus sisalduvad leheküljed, mis sisaldavad teksti või muud infot, 

digiteeritakse terviklikult. Teksti või muud infot mitte sisaldavaid tühje lehekülgi ei 



digiteerita. Leheküljed, millel on ainult leheküljenumber, digiteeritakse. Kui 
lehekülgi, millel on ainult leheküljenumber, on järjestikku rohkem kui kaks, siis võib 
ülejäänud nimetatud leheküljed digiteerimata jätta, kui esimesele vastavale lehele on 
asetatud ja digiteeritud sellest informeeriv lisaleht.  

 
6. Fotod (sh fotonegatiivid filmil ja klaasil, slaidid, fotopositiivid fotopaberil ja ka 

albumites, kaadrid filmidest). 
 
6.1. Fotode digiteerimise eesmärgiks on säilikute digitaalsete tagatiskoopiate loomine 

suuruses, mis võimaldab kvaliteetset väljatrükki suuruses A3 (pikema külje pikkus 
vähemalt 5000 pikslit). 

 
6.2. Fotode digiteerimise resolutsioon sõltub originaali (kas negatiiv või positiiv) 

mõõtmetest ning resolutsioon määratakse järgmise tabeli alusel. 
 

Originaalsäiliku mõõdud (nii 
negatiivid kui positiivid) 

Tagatisfaili skaneerimise 
resolutsioon 

35 mm (fotonegatiiv) 3200 dpi 
6 x 6 cm  2400 dpi 
6 x 9 cm  2400 dpi 
9 x 12 cm  1200 dpi 
10 x 15 cm  1200 dpi 
13 x 18 cm  720 dpi 
18 x 24 cm  600 dpi 
24 x 30 cm  600 dpi 
30 cm ja suuremad 600 dpi 

 
6.3. Fotod digiteeritakse kompresseerimata vormingusse TIFF.  

 
6.4. Fotod digiteeritakse värviliselt (24 bit), RGB värvusskaalal, sealhulgas ka must-

valged fotod. 
 
6.5. Fotopaberil fotopositiividel digiteeritakse vajadusel ka pööre, kui sellel on 

informatsiooni säiliku sisu kohta. Pöörde digiteerimisel kasutatakse foto digiteerimise 
resolutsiooni. 

 
6.6. Kui fotod asuvad albumis või tekstidokumendis, siis üldjuhul säilikute terviklikul 

digiteerimisel digiteeritakse terve lehekülg paberdokumentide digiteerimise nõuete 
kohaselt. Vajadusel digiteeritakse albumis või tekstidokumendis asuv foto eraldi 
fotode digiteerimise nõuete kohaselt. 

 
7. Helikandjad (sh helilindid, heliplaadid, helikassetid). 

 
7.1. Helikandjate digiteerimise eesmärgiks on säilikute digitaalsete tagatiskoopiate 

loomine, mis ei muuda analoogkandjalt üle kantava helisageduse karakteristikat 
(värvingut), ei ahenda helisalvestuse dünaamilist ulatust ega lisa mürakomponente. 

 
7.2. Helikandjad digiteeritakse diskreetimissagedusega 96 kHz resolutsiooniga 24 bit. 

 
7.3. Helikandjad digiteeritakse vormingusse PCM WAV (lineaarne audio). 



 
8. Videokandjad. 

 
8.1. Analoogvideo säilikute digiteerimise eesmärgiks on nendest digitaalsete 

tagatiskoopiate loomine, mis on omadustelt võrdsed Digital Betacam video 
kvaliteediga (bitisagedus vähemalt 80 Mbit/sec). 

 
9. Filmilindid (punktid 9.1-9.4 muudetud 27.01.12) 
 
9.1. Filmisäilikute digiteerimise eesmärgiks on digitaalsete tagatiskoopiate loomine kujul 

ja moel, mis võimaldab filmi digitaalse taastamise läbiviimist ning tulemi (filmi 
digimasteri) printimist filmilindile. Samuti peab tulem võimaldama piisava 
kvaliteedivaruga digitaalsete kasutuskoopiate loomist. Eeldatakse sellise 
skaneerimistehnoloogia kasutamist, mis protsessi käigus minimaalselt kahjustab 
originaalfilmi (hammasratasteta filmitransport). 

 
9.2. Filmilindid digiteeritakse skaneerimisresolutsiooniga 2K (kasuliku kaadri suurus 16 

mm filmi korral 2048 x 1240 pikslit ning 35 mm filmi korral 2048 x 1536 pikslit). 
 

9.3. Filmilindid digiteeritakse minimaalselt 8 bit RGB värviruumis ühes värvuskanalis. 
 

9.4. Filmilindid digiteeritakse ühte järgnevaist vorminguist: kompresseerimata TIFF, 
DPX, SGI või CIN. 

 
 

 
Digiteeritud failide nimetamine  
(punktid 10-16 muudetud 05.06.09, punktid 10, 11, 13, 13.1 ja 13.2 muudetud 27.01.12) 

 
10. Digiteeritud failide failinimi koostatakse failinime elementide kombinatsioonina 

vastavalt säiliku tüübile lähtudes punktides 11 kuni 14 sätestatud elementidest. 
Failinimes kasutatakse väikseid tähti, v.a Rooma numbrite kasutamisel heliarhivaali 
osade tähistamisel. 

 
11. Failinime elemendid digiteeritud mikrofilmide, tekstidokumentide, jooniste, kaartide, 

pitserite, pärgamentide ja esemete puhul koostatakse lähtuvalt järgnevas tabelis toodud 
põhimõtetest. 
 
 Pikkus Näidis 
Arhiiv 3 tähte eaa / era / erf / efa / ham / lam / 

lvm / vam / jom / sam 
Fond 4 või enam sümbolit 0001_ 
Nimistu 3 või enam sümbolit 001_ 
Säilik 7 või enam sümbolit 0000001_  
Lk/kaader 5 või enam sümbolit 00001_, 

0001p_ (vajadusel pöörde 
puhul). 

Objekti tähis 1 täht ja 1 number (detaili 
number) 

m  (mikrofilm), 
t  (tekst), 
a  (arhitektuurijoonis, projekt, 



inventeerimisplaan), 
j  (joonis), 
k  (kaart tervikuna), 
k1  (kaart, detail 1), 
k01 (kaart, detail 1 juhul kui 
detaile on üle 10), 
p  (pitser), 
x (pärgament), 
e (ese). 

Faili laiend 3 tähte .tif / .png 
 

12. Failinime elemendid digiteeritud fotode puhul koostatakse lähtuvalt järgnevalt 
sätestatud põhimõtetest. 

 
12.1. Filmiarhiivi fotode puhul lähtutakse järgnevas tabelis toodud põhimõtetest. 

 
 Pikkus Näidis 
Arhiiv 3 tähte efa  
Fond 4 või enam sümbolit 0001_ 
Nimistu 3 või enam sümbolit 000_ … 007_ sõltuvalt fotode 

suuruse klassifikatsioonist,  
00a_ albumite puhul, 
00d_ diapositiivide puhul, 
010_ digifotode puhul. 

Säilik 7 või enam sümbolit 0000001_, 
albumite ja mitut fotot 
sisaldavate pabersäilikute 
puhul albumi või pabersäiliku 
number. 

Foto number 5 või enam sümbolit 00001_; 
0001p_ paberpositiivi pöörde 
puhul; 
000001_ 6-kohaline nimetus 
juhul kui tegu on filmilindilt 
pärineva kaadriga filmist; 
albumite ja mitut fotot 
sisaldavate pabersäilikute 
puhul albumi või pabersäiliku 
sisene foto number. 

Objekti tähis 1 või 2 tähte f (foto), 
ft (vajadusel foto tagatiskoopia 
eristamiseks), 
fk (vajadusel foto 
kasutuskoopia eristamiseks). 

Faili laiend 3 tähte .tif   
 
12.2. Ajalooarhiivi, Riigiarhiivi ja maa-arhiivide fotode puhul lähtutakse järgnevas tabelis 
toodud põhimõtetest. 
 

 Pikkus Näidis 



Arhiiv 3 tähte eaa / era / erf / ham / lam / lvm 
/ vam / jom / sam 

Fond 4 või enam sümbolit 0001_ 
Nimistu 3 või enam sümbolit 001_ 
Säilik 7 või enam sümbolit 0000001_, 

albumite ja mitut fotot 
sisaldavate pabersäilikute 
puhul albumi või pabersäiliku 
number. 

Lehekülje 
number säilikus 

5 või enam sümbolit 00001_; 
0001p_  pöörde puhul; 
lehekülje number võib olla 
00000, kui säilikus on fotod 
läbivalt nummerdatud 

Foto number 
albumis või 
pabersäilikus 

5 või enam sümbolit 00001_; 
0001p_  pöörde puhul; 
foto number lisatakse ka juhul, 
kui säilik koosneb ühest fotost 

Objekti tähis 1 või 2 tähte f (foto), 
ft (vajadusel foto tagatiskoopia 
eristamiseks), 
fk (vajadusel foto 
kasutuskoopia eristamiseks). 

Faili laiend 3 tähte .tif   
 
 
13. Failinime elemendid digiteeritud helikandjate, videode ja filmide puhul koostatakse 

lähtuvalt järgnevalt sätestatud põhimõtetest. 
 
13.1. Videode ja filmide puhul lähtutakse järgnevas tabelis toodud põhimõtetest. 
 

 Pikkus Näidis 
Arhiiv 3 tähte efa  
Fond 4 või enam sümbolit 0001_ 
Meediumi liik 1-2 tähte f_ (film) 

vi_ (video) 
Arhivaali nr 5 või enam numbrit 00001_ 
Täiendav 
andmeväli 

3 või enam sümbolit 000_ (täiendavaid andmeid ei ole) 
kfm_ (kasutamata filmimaterjal) 
est_ (keeletähis helifailidel) 
int_ (rahvusvaheline taustaheli) 

Filmi osa (rull) nr. 5 või enam sümbolit 01-0-03_ (esimene osa kolmest) 
Pala number 2 või enam numbrit 01_ (esimene) 
Kandja liik 1 või enam sümbolit n_ (filmi pildi negatiiv) 

p_  (filmi pildi positiiv) 
hn_ (filmi heli negatiiv) 
mh_ (filmi magnetheli) 
pp_ (pöördfilm-positiivkujutis, 
originaal) 
dn_ (filmi duubelnegatiiv) 



dp_ (filmi duubelpositiiv) 
fkp_ (filmi foonid-kirjad-passid) 
tp_ (filmi tööpositiiv) 
pk_ (filmi positiivi koopia) 

Põhimik 1 täht n_ (nitro) 
a_ (atsetaat) 
p_ (polüester) 

Kaadri number 6 või enam numbrit 000001_ 
Koopia tüüp 1 täht t (tagatiskoopia) 

k (kasutuskoopia) 
Faili laiend 3 tähte .wav  / .avi / .tif 

 
 

13.2. Helide puhul lähtutakse järgnevas tabelis toodud põhimõtetest. 
 

 Pikkus Näidis 
Arhiiv 3 tähte efa 
Fond 4 või enam sümbolit 0001_ 
Meediumi liik 1 täht h_ (heli) 
Kandja liik 3 või enam sümbolit hp_ (heliplaat, schellakplaadist 

vinüülplaadini) 
hl_(helilint)_ 
hk_ (helikassett) 
odd_ (optiline andmekandja, näiteks 
CD, DVD, BD)  
000_ (digitaalselt sündinud ja ilma 
püsiva andmekandjata üleantud 
helifail, ka kui andmed pole teada) 

Arhivaali nr kuni 5 numbrit 00001_ 
Heliarhivaali osa 
(rulli) nr 

1 või enam sümbolit I_ / VI_ / XXVII_ 

Pala nr 2 või enam numbrit 01_ 
Koopia liik 1 täht t (tagatiskoopia), 

k (kasutuskoopia) 
Faili laiend 3 tähte .wav; mp3 

 
 

14. Failinime elemendid ühendatakse failinimeks eraldades arhiivi tähisele järgnevad 
failinime elementide tähised üksteisest allkriipsuga („_“).  

 
15. Kui tegelik fondi tunnus on lühem kui neli märki, kui tegelik nimistu tunnus on lühem 

kui kolm märki, kui tegelik säiliku tunnus on lühem kui seitse märki või kui tegelik 
lehekülje või kaadri tunnus on lühem kui viis märki, lisatakse failinimes sellele ette 
vastav arv nulle.  
 
Näide nr 1: era0014_010_0000213_00001_m.tif 

 
16. Fondi, nimistu ja säiliku tunnusest võib failinimesse otse üle kanda ainult täppideta 

tähti ja numbreid. Kui tegelik tunnus sisaldab täpitähti või muid erimärke, siis tuleb 
need failinimes asendada, kasutades järgnevas tabelis määratud teisendusi: 



 
Erimärk Asendus failinimes 

- (sidekriips) -0- 

/ (kaldkriips) -1- 

_ (allkriips) -2- 

. (punkt) -3- 

: (koolon) -4- 

ä -a- 

ö -o- 

ü -u- 

õ -d- 

š -s- 

ž -z- 

 
Näide nr 2. Kuidas fondi tunnuses tuleb asendada erimärk, antud juhul sidekriips 
(ERA.R-364.1.381): eraR-0-364_001_0000381_00001_m.tif 

 
Näide nr 3. Kuidas nimistu tunnuses tuleb asendada erimärke (EAA.M-615.1aü.52): 
eaaM-0-615_1a-u-_0000052_00001_m.tif 
 
Näide nr 4. Kuidas säiliku tunnuses tuleb asendada erimärke (EAA.1864.2.X-14/1): 
eaa1864_002_x-0-14-1-1_00001_m.tif 

 
 

Failide töötlemine digiteerimisel 
 

17. Säilikute digiteerimisel ja digiteeritud failide kuvamisel ja töötlemisel kasutatavad 
seadmed peavad olema kalibreeritud, tagamaks digiteeritud failide korrektset loomist 
ja esitust.  

 
18. Säilikute digiteerimisel tuleb digiteerimisseadmed seadistada ning säilik asetada 

seadmesse selliselt, et peale digiteerimist ei oleks tarvis digiteeritud tagatiskoopiate 
faile töödelda. 

 
19. Lubatud on digiteeritud tagatiskoopiate failide töötlemine viisil, mis ei moonuta faili. 

Nimetatud töötlemise all mõeldakse kujutiste pööramist 90 või 180 kraadi ning 
digiteeritud kujutist (dokumendi lehekülge, kaarti vms) mitte sisaldavate faili servade 
ära lõikamist. 

 
20. Fotode digitaalsete tagatiskoopiate puhul ei ole lubatud failide täiendav töötlemine 

foto kvaliteedi parandamiseks. Töödelda võib tagatiskoopiast loodavat kasutuskoopiat. 
 

21. Paberkandjal dokumentide ja kaartide digitaalsete tagatiskoopiate puhul ei ole lubatud 
failide täiendav töötlemine kujutise kvaliteedi või asetuse parandamiseks. Töödelda 
võib tagatiskoopiast loodavat kasutuskoopiat. 

 



22. Kasutusel olevates rakendustes kasutamiseks mõeldud digitaalsed kasutuskoopiad 
tehakse digitaalsetest tagatiskoopiatest üldjuhul automaatselt digiteerimise ja andmete 
kettamassiivi salvestamise protsessi käigus. 

 
23. Säilikute digiteerimise parameetrid tuleb salvestada automaatselt digiteeritud faili 

metaandmetes vastavalt Rahvusarhiivi digiteeritud ainese metaandmestikule. 
 

24. Iga Rahvusarhiivis digiteerimiseks kasutatava seadme opereerimiseks koostatakse 
tehniline juhend operaatorile, milles kirjeldatakse seadme häälestamise ja kasutamise, 
kasutatava tarkvara seadistamise ja kasutamise, tagatiskoopiatest kasutuskoopiate 
loomise ning digiteeritud failide kettamassiivi salvestamise juhised. 

 
Failide säilitamine 

 
25. Digiteeritud tagatiskoopiaid ja kasutuskoopiaid säilitatakse Rahvusarhiivi 

digitaalarhiivi büroo poolt digitaalarhiivi kettamassiivides ning neist tehakse 
varukoopiaid vastavalt digitaalarhiivi haldamise põhimõtetele. 

 
26. Kuni digitaalarhiivi vastuvõtumooduli rakendamiseni kantakse digiteeritud 

tagatiskoopiad digitaalarhiivi büroo poolt digitaalarhiivi kettamassiividesse kas käsitsi 
või selleks spetsiaalselt koostatud skriptide abil automaatselt. 


