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Lieksankosken voimalaitos valmistui vuonna 1960. Kuva on 
Enso-Gutzeit Oy, Pankakosken tehtaiden arkistosta.
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ARKISTONJOHTAJAN 
MIETTEITÄ

Talletettua energiaa

Ilman sähköä ei olisi nykymuotoisia arkistoja. Kaiken säily-
tyksen taustalla on valtava määrä laitteistoa, joilla seurataan 
ja pidetään hyllyillä loikoilevat asiakirjat vielä selkolukuisina 
pitkän aikaa. Näillä sanoilla lähdetään tutustumaan Elkan 
materiaaleihin energia-teemalla!

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI

Jarmo Luoma-aho

Turbiinin alapuolelta 1930-1940 -luvulla. Lieksa. Kuva Enso-Gutzeit Oy:n Pankakosken tehtaan arkistosta Elkasta

Varmaan energiaa voidaan jossain määrin tal-
lettaakin. Mutta se siitä, en ole fyysikko. Sen 
sijaan me arkistoammattilaiset osaamme 
tallentaa energia-alaan liittyvää tietoa. Se on-
kin tärkeää, jotta ymmärrämme paremmin, 
kuinka nyky-yhteiskunta toimii ja kuinka sii-
hen on tultu. Energia on ytimessä. Mikään ei 
toimi, liiku, lämmitä ilman energiaa. Tähän ei 
kuitenkaan ole tultu hetkessä. Se on vaatinut 
pitkäjänteisen työn. Esimerkiksi Etelä-Savossa 
sodan jälkeen alkanut maaseudun sähköistys 
kesti 1980-luvulle saakka. 

Elkaan on vuosien varrella kertynyt useita 
energia-alan yritysten arkistoja, kuten IVO, 
Fortum, Pohjolan Voima, Neste, Kemijoki Oy, 
Etelä-Suomen Voima, Suur-Savon Sähkö, Lah-
ti Energia, Esso, Shell. Myös yrityksillä on ollut 

omia voimalaitoksia. Järjestöpuolelta Elkaan 
ovat aineistojaan luovuttaneet Energiateolli-
suus ry ja Bioenergia ry. 

Tämä vuoden toinen Eemeli keskittyy energia-
teollisuuteen. Sitä esitellään eri tulokulmista 
Elkassa säilytyksessä olevan aineiston kautta. 

Martti Häikiön kirjoituksessa kerrotaan, kuinka 
Suur-Savon Sähkön historian lähdetutkimus 
onnistui korona-aikana. Sen verran juonipal-
jastusta, että sähköä siinäkin tarvittiin. 
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Erva-Latvala Oy:n arkistosta Elkasta



YRITYSHISTORIA
KORONAN JA ENERGIAKRIISIN 

PYÖRTEISSÄ

Työtä alettaessa ensimmäinen tehtävä on 
ymmärtää yhtiön ja toimialan luonne. Kun 
kirjoitin Alkon historian, kesti jonkin aikaa 
ymmärtää, että kyseessä on yhden ainoan 
molekyylin – etyylialkoholin – brändäämisen 
ja markkinoinnin varaan rakennettu toimi-
ala. Jokaisen alkoholijuoman vaikuttava aine 
on sama, toisin on lääketeollisuudessa, jossa 
jokainen lääke rakentuu oman molekyylinsä 
varaan.

Oli siis aluksi vastattava kysymykseen, mil-
lä toimialalla Suur-Savon Sähkön vaikuttaa. 
Tätä kuvaamaan valitsimme historiateoksen 
kansikuvaksi Hirvensalmen Kissakosken voi-
malaitosalueen. Viiden metrin putouskor-
keutta hyödynnettiin sähköntuotannossa 
ensi kerran vuonna 1910. Uusi voimalaitos 
valmistui vuonna 2012. Yhtiö omistaa myös 
Savonlinnan voimalaitoksen. 

Hujalan muuntopiirissä tutustuimme äly-
verkkoon, jota Lappeenrannan–Lahden 
teknillinen yliopisto (LUT-yliopisto) on yh-
teistyössä Järvi-Suomen Energian kans-
sa tutkinut. Sovelluksessa vaihtosähkö 
tasasuunnattaan muuntamon alajännite-
puolella invertterillä ja varastoidaan akustoi-
hin, Yhtiössä on kehitetty 1000 V jakelujär-
jestelmä ja kevytsähköasemat. 

Suur-Savon Sähkö on ennen kaikkea tekno-
logiayritys. Sähkö on yksi merkittävimmistä, 
ellei merkittävin, nykyaikaisen yhteiskunnan 
tekninen infrastruktuuri.

Teknologialle on ominaista, että se kehittyy 
koko ajan. Sähkön tuotannon, siirron, jake-
lun ja käytön tekniset ratkaisut ovat vuosi-
kymmenten saatossa muuttuneet ja ne ovat 
tälläkin hetkellä merkittävässä murroksessa. 
Siirtymä hiilineutraaliin sähköntuotantoon 
muuttaa toimialan rakenteita.

Tämän havainnon seurauksena historiate-
oksen painopisteeksi tuli luontevasti tekno-
logia, jonka ymmärtäminen on avain toimi-
alan ja yhtiön kuvaukseen.

Tutkimustyömme kannalta korona-pande-
mia näytti ensin aiheuttavan vakavan haas-
teen, jopa esteen, mutta tilanne kääntyi 
päinvastaiseksi. Kaikki pöytäkirjat digitoitiin 
Elinkeinoelämän keskusarkiston toimesta, 
minkä ansiosta arkisto oli koko ajan tutkijoi-
den työpöydällä. Nyt pystyimme palaamaan 
keskeisiin päätöksiin muutamalla hiiren 
napsautuksella, kun tutkimuksen edistyessä 
lähteille esitettävät kysymykset täsmentyi-
vät ja näkökulmat muuttuivat.

Digikumous mullisti myös muita työmene-
telmiä. Historiatoimikunta piti palavereja 
etänä, haastatteluja tehtiin Teamsin välityk-
sellä, kuvia valikoitiin digitaalisessa kuva-
pankissa ja niitä tunnistettiin sähköpostilla, 
teksti oli pilvessä, taittoa tarkasteltiin sähköi-
sistä luonnoksista ja pidimme työparini Eero 
Sinkon kanssa whatsupp-videopalavereita.

Suur-Savon Sähkön (SSS) historiakirja Ener-
giaa tarvitaan aina (2022), jonka olen kirjoit-
tanut yhdessä diplomi-insinööri Eero Sinkon 
kanssa, syntyi koronan asettamien rajoitus-
ten keskellä. Loppuvaiheessa tuli vielä ener-
giakriisi, joka ravisutti koko toimialaa. Kuvaan 
kirjoittajan työn näkökulmasta vanhojen toi-
mintatapojen järkkymistä. Apu löytyi digiloi-
kasta.



YRITYSHISTORIA
KORONAN JA ENERGIAKRIISIN 

PYÖRTEISSÄ
Jokaisella tutkimukselle ja teokselle hah-
mottuu työn edistyessä rakenneidea. Sitä 
voi jäsentää kysymyksellä käännekohdista ja 
vaikuttajista. Koska yhtiö oli julkaissut Harri 
Turusen kirjoittaman 50-vuotishistorian Elä-
misen laatua energiasta, oli uuden teoksen 
ajallisena painopisteenä viimeksi kulunut 
neljännesvuosisata.

Merkittävin käännekohta yhtiön ja koko 
toimialan uudemmassa historiassa on säh-
kömarkkinalain tulo vuonna 1995. Yhtiön 
rakenne muutettiin uuteen toimintaympä-
ristöön soveltuvaksi luopumalla piiriorgani-
saatiosta ja siirtymällä yhtiöihin perustuvaan 
konsernirakenteeseen. Sen jälkeen eri toi-
mintoja – sähkönsiirto, sähkökauppa, sähkö-
työ, kaukolämpö – on kehitetty niiden oman 
liiketoimintalogiikan mukaisesti.

Muutosta täydensi sähköpörssin tulo, joka 
muutti sähkönhankinnan perusteet. Suu-
ri trendi on ollut maakunnan omien bioe-
nergiavarojen hyödyntäminen. Suur-Savon 
Sähkö on suuri osakas Olkiluoto 3 -atomivoi-
malassa ja Lestijärven tuulipuistossa. 

Yhtiön historiaa voi jäsentää myös toimitus-
johtajien kausien mukaan. Ensimmäiset toi-
mitusjohtajat Eino Silkko ja Matti Pylkkänen 
olivat maaseudun sähköistäjiä. Seuraava toi-
mitusjohtaja Martti Lappalainen vei yhtiötä 
läpi sähkömarkkinalain tulon ja hankki Sa-
vonlinnan sähkö- ja kaukolämpöverkon. 

Perttu Rinnan kaudella oli merkittävää muun 
muassa strategiatyö ja uusiutuvien tuotan-
toresurssien merkittävä lisääminen. Markus 
Tykkyläisen kauden suurimmat muutokset 
ajoittuvat aivan viime vuosiin. Loiste Sähkö-
myynnin osto kolminkertaisti asiakasmää-
rän ja mukaan meno Suomen suurimpaan 
tuulivoimapuistoon ovat suurinvestointeja 
tulevaisuuteen.

Suur-Savon Sähkön erityispiirre on sen omis-
tuksen vakaus ja jatkuvuus. Etelä-Savon 

kunnat ovat olleet yhtiön suurimpia omista-
jia alusta saakka. Toisin kuin monia vertais-
yhtiöitä Suur-Savon Sähköä tai sen osia ei ole 
myyty. Yhtiön suurin omistaja on historiate-
oksen toinen tilaaja, ainutlaatuinen Suur-Sa-
von Energiasäätiö, joka syntyi suunnatulla 
osakeannilla vuonna 1990. Tavoitteena oli 
nurkanvaltausten estäminen.

Vakaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että omis-
tajuuskeskustelu ei ajoittain olisi käynyt läm-
pimänä. Yrityshistoriaan kuuluu myös omis-
tajuuden eri vaiheiden avaaminen.

Teos ulotettiin aivan tähän päivään. Vuoden 
2021 lopulla sähkökaupan riskit realisoitui-
vat, kun pörssisähkön hinta nousi dramaat-
tisesti. Tuloksena oli yhtiön ensimmäinen 
ja varsin suuri liiketoimintatappio. Tämän 
vuoden puolella energiatoimiala on syvässä 
murroksessa koko Euroopassa.

Oman lukunsa muodostaa regulaatio. Yh-
täältä on monopolina toimiva sähkönsiirto ja 
toisaalta on kilpailun alainen sähkökauppa, 
sähkötyö ja lämpöliiketoiminta. Viranomai-
set säätelevät sähkönsiirron hinnoittelua yk-
sityiskohtaisilla kohtuullisen tuoton lasken-
tamalleilla.

Tavoitteena on säävarma verkko, mikä tar-
koittaa maakaapeloinnin suosimista. Järvien 
ja kallioiden pirstomassa haja-asutetussa 
Etelä-Savossa kaapelointi on hidasta ja kallis-
ta. Sähköverkon rakentaminen ja kunnossa-
pito sekä uudistaminen ovat keskeinen osa 
yhtiön toimintaa. Alussa lähes kaikki tehtiin 
itse. Sähkötyöstä halutiin kilpailuympäris-
tössä toimiva oma urakointiyhtiö, jotta saa-
taisiin verkostorakentamiseen kustannuste-
hokuutta ja vertailua muihin toimijoihin.

Emmepä työtä aloitettaessa arvanneet, mi-
ten polttavan ajankohtainen siitä tuli.

Martti Häikiö

Käännekohtia ja vaikuttajia

Professori Martti Häikiö on kirjoittanut kahdeksan yrityshistoriaa (mm. Nokia, Alko) ja useita muita tilausteoksia.

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI
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ENERGIAOMAVARAISUUS -
KANSALLINEN ETU

Suomi on perinteisesti ollut energiatalouden suhteen riippuvainen 
ulkomaisesta tuonnista. Vuonna 2005 kotimaisia polttoaineita oli-
vat vesivoima ja turve. Kyseisenä vuonna peräti 70 % energialähteis-
tä tuotiin ulkomailta, pääosin Venäjältä, josta tuotiin lähes puolet 
käytetystä energiasta. Venäjältä peräisin oli 82 % käytetystä kivihii-
lestä, 81 % raakaöljystä ja maakaasu kokonaan.

Venäjän osuus eri energianlähteiden tuonnista prosenttei-

na vuonna 2005. Suomen malli vuoteen 2025. Kuva Öljy- ja 

Kaasualan Keskusliiton arkisto Elkasta

Vuoteen 2021 tultaessa Venäjältä tuodun 
energian osuus on laskenut 34 %:iin. Maa-
kaasun osuus on edelleen suurin. 92 % käy-
tetystä maakaasusta oli peräisin Venäjältä. 
Fossiilisen öljyn osuus oli 67 % ja hiilen osuus 
52 %. Kotimaisista polttoaineista perinteisten 
rinnalle ovat tulleet mm. tuuli- ja aurinkovoi-
ma.

Venäjä on suurimpia fossiilisten polttoainei-
den tuottajia ja viejiä. Siksi ei ole yllättävää, 
että venäläisen energian osuus kulutuksesta 
on ollut suurinta juuri niiden kohdalla myös 
meillä Suomessa. Ukrainan sota on kuiten-
kin pakottanut miettimään kotimaista ener-
giaomavaraisuutta, uusia energianlähteitä 
ja riippuvuutta tuontienergiasta entistä tar-
kemmin.

Jukka Liukkonen
ELKA. ÖLJY- JA KAASUALAN KESKUSLIITON ARKISTO. SUOMEN MALLI VUOTEEN 2025 (TUNNUS 11209/75 & 11209/94).

HTTPS://WWW.STTINFO.FI/TIEDOTE/SUOMI-TOI-34-ENERGIASTAAN-VENAJALTA-VUONNA2021-MAAKAASUSSA-ARVIOITU-OSUUS 

-92-?PUBLISHERID=69818838&RELEASEID=69940400 LUETTU 15.11.2022

HTTPS://WWW.STAT.FI/JULKAISU/CL1XMEKVW1PP80BUVN1CZNXMY LUETTU 15.11.2022

Öljylämmitys. Oikein. -kampanja. Kuva Öljy- ja Kaasualan 

Keskusliiton arkisto Elkasta



SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI

Erva-Latvala Oy:n arkistosta Elkasta
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DESIGNARKISTON
MUOTOILUVIIKOLLA

LUOTIIN UUSIA
INNOVAATIOITA
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Vaikka syksy ei lempivuodenaikani olekaan, 
niin nykyään jopa hieman odotan syyskuu-
ta. Syy lisääntyneeseen syksymyönteisyytee-
ni on Designarkiston muotoiluviikko, jonka 
ajankohdaksi on vuosien saatossa vakiintu-
nut syyskuu. Muotoiluviikolla Designarkisto 
kutsuu mikkeliläisiä koululaisia ja opiskeli-
joita työpajoihin oppimaan ja oivaltamaan 
muotoilua itsetekemisen kautta.  

Tänä syksynä saimme muotoilupajoihin vie-
raaksemme yhteensä lähes 300 oppilasta ja 
opettajaa. Viikon aikana tarjolla oli 15 pajaa, 
jotka totuttuun tapaan varattiin täyteen hy-
vin nopeasti. Tänä vuonna muotoiluviikko oli 
suunnattu peruskoulun 4.–9. luokkien oppi-
laille ja toisen asteen opiskelijoille. Mukaan 
ilmoittautui kahdeksan alakoulun ja kuusi 
yläkoulun luokkaa sekä yksi lukion kurssi. Eli 
aika mukavasti eri ikäryhmät olivat lopulta 
edustettuina. 

Muotoilupajojen ohjaaja oli tänä vuonna 
muotoilija Heidi Huovinen, jolla on vuosien 
kokemus eri-ikäisille suunnattujen työpajo-
jen toteuttamisesta. Heidi on myös henkilö, 
jota on kiittäminen, että koululaisten muo-
toilukasvatus ylipäätään alkoi Designarkis-
tossa kymmenisen vuotta sitten. Oli siis to-
della helppo uskoa Heidin ammattitaitoisille 
harteille tämän vuoden muotoilupajojen si-
sällön suunnittelu ja ohjaaminen.  

Muotoiluviikon teemaksi Heidi valitsi luovuu-
den ja innovaatiot. Aiheeseen liittyen minä 
suunnittelin Designarkiston aineistojen 
pohjalta Aikansa innovaatiot -näyttelyn. Se 
esitteli suomalaisia innovaatioita ja uuden-
laisen luovan ajattelun tuloksena syntyneitä 
tuotteita eri vuosikymmenten ajalta. Näyt-
telyn avulla oppilaat johdateltiin muotoilu-
pajojen teemaan, minkä jälkeen he pääsivät 
Heidin opastuksella harjoittelemaan, miten 
luovuutta voidaan ruokkia ja innovaatioita 
luoda. Oppilaat heittäytyivät ihailtavalla ta-
valla tehtävien pariin ja antoivat luovuutensa 
virrata. Itsekritiikille ei ollut sijaa, vaan kaikki 
ideat ja ehdotukset olivat hyviä. Muotoiluvii-
kon aikana syntyikin huima määrä niin upei-
ta innovaatioita, että huokailimme useita 
kertoja: ”Miten tätä ei vielä ole keksitty?”       

Heidin muotoiluviikolle laatima Luova 
mieli -luento ja harjoitustehtävät löytyvät 
Designarkiston verkkosivuilta: https://de-
signarkisto.f i/palvelut/muotoilukasvatus/. 
Materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi kou-
lujen kuvataiteen oppitunneilla. 

Sari Muinonen
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ENERGIAAN LIITTYVÄT 
ARKISTOT ELKASSA

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI

Energian tuotantoa, siirtoa tai käyttöä poh-
diskeleva tutkija voisi tietysti aloittaa työnsä 
jo 1500- ja 1600-lukujen ruukkiarkistoja pen-
komalla. Tai ehkäpä häntä kiinnostaisi höy-
rykoneiden yleistyminen niin tehtaissa kuin 
laivoissakin 1800-luvun kuluessa. Tämän leh-
den teemana on kuitenkin 1900- ja 2000-lu-
kujen energiakriisit, joten tyydyn tuomaan 
esille uudempia energiaan liittyviä arkisto-
kokonaisuuksia täällä Elkassa. Asiaa voisi 
tietysti palastella useammallakin eri tavalla, 
mutta tyydyn nyt yksinkertaistamaan, että 
meillä on monien energiayhtiöiden arkisto-
ja, useiden energia-alan etujärjestöjen arkis-
toja sekä lukuisien energiainfrastruktuuria 
rakentavien yritysten arkistoja.

Voimayhtiöistä tulee ensimmäisenä mieleen 
Imatran Voiman, Pohjolan Voiman, Kemi-
joen ja Fortumin arkistot. Fortumin arkiston 
mukana tuli myös monien siihen fuusioitu-
jen alueellisten voimayhtiöiden arkistoja. Öl-
jynjalostuspuolelta Nesteen arkisto on mer-
kittävin. Jakelupuolelta meillä on Nesteen 

lisäksi myös Suomen Esson ja Shellin vanhat 
arkistot, jotka tulivat St1:n luovutuksena.

Energia-alan etujärjestöjen arkistoja on hy-
vin monipuolisesti. Näistä mainittakoon 
mm. Energiateollisuuden, Turveteollisuus-
liiton, Öljy- ja kaasualan keskusliiton sekä 
Bioenergian arkistot. Kaikista laajin ja he-
terogeenisin ryhmä on varmastikin niiden 
yritysten joukko, jotka ovat tavalla tai toisel-
la osallistuneet Suomen energiainfrastruk-
tuurin rakentamiseen. Esimerkiksi Ekono 
osallistui ydinvoimaloiden suunnitteluun ja 
Lemminkäinen rakensi kaasuputkia. 

Tässä oli pieni luettelonomainen pintaraa-
paisu Elkan energiaan liittyvistä arkistoista. 
Mikäli aihe kiinnostaa enemmän, niin suo-
sittelen tekemään hakuja meidän tietokan-
nastamme tai kysymään asiakaspalvelum-
me avuliailta yksilöiltä lisätietoja.

Olli Alm

Kilpailuesite.. Kuva Öljy- ja 

Kaasualan Keskusliiton arkisto 

Elkasta
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AJANKOHTAISTA

Ja bonuksena video Elkan toiminnasta, saa käydä katsomassa!

https://www.youtube.com/watch?v=vp00QJpli7g

Arkistojen päivä keräsi taas yleisöä

Vuosittainen Arkistojen päivän avointen ovien tapah-
tuma on vakiinnuttanut asemansa mikkeliläisten kes-
kuudessa. Tapahtuma kerää Elkaan yleensä sadasta 
kahteensataan kävijää, eikä tämä vuosi ollut poikkeus. 
Sisäänheittotuotteena toimivat tälläkin kertaa paikal-
lishistoriallisesti kiinnostavat valokuvat, jotka oli täl-
lä kertaa valikoitu Mikkelin Osuusmeijerin ja Kivimies 
Veikko Salmelan kokoelmista. 

Visuaalisesti näyttävää aineistoa oli esillä tavallista 
enemmän. Näistä mainittakoon painotalo Tilgmannin 
arkiston kirja-aarteet ja Designarkiston Aikansa inno-
vaatiot -näyttely. Designarkisto järjesti vieraille myös 
tekemistä, sillä ohjelmassa oli Luova mieli -työpaja, jos-
sa sai antaa luovuuden loistaa ja suunnitella uusia kek-
sintöjä.

Varsinaisena vetonaulana Elkan Arkistojen päivän -ta-
pahtumassa toimi tänä vuonna tunnettu graafikko ja 
mainosmies Ilpo Aalto. Hän piti yleisölle luennon, jos-
sa esitteli suunnittelemiaan logoja, ja kertoi tarinoita ja 
ajatuksia niiden taustalta.

Kaksisataa vuotta pankkitalletuksesta

Tammikuun 4. päivänä 2023 tulee kuluneeksi 200 
vuotta Suomen ensimmäisestä pankkitalletukses-
ta. Sen teki hovioikeudenneuvos Gestrinin piika He-
dvig Nyström vuotta aiemmin perustettuun Turun 
Säästöpankkiin. Turun ja 400 muun säästöpankin 
arkistoja on talletettu Elkaan. 

Kilometri uutta aineistoa

Tänä vuonna on Elkaan talletettu uusia asiakirjoja hiukan yli hyllykilomet-
rin verran. Vastaanottokertoja, mukaan lukien Designarkiston talletukset, 
on yhteensä 74. Siis keskimäärin useammin kuin kerran jokaisena vuoden 
viikkona. Määrällisesti suurin talletus tuli OP-osuuskunnalta. Muista siir-
roista voisi nostaa esille Wärtsilän Meriteollisuuden konkurssipesän arkis-
ton.   
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DALAI

Ensimmäisenä vuotena projekti on keskittynyt skannauksen 
laadun parantamiseen ja nopeuttamiseen tekoälyä hyödyn-
tävillä komponenteilla. Esimerkiksi Kansallisarkiston massa-
digitoinnissa syntyy paljon tyhjiä sivuja, joita halutaan jatkos-
sa vähentää aineistosta. Ihmisen on helppo havaita, että kuva 
ei sisällä informaatiota, vaan kuvassa näkyy esimerkiksi teks-
tiä ohuen paperin toiselta puolelta. Koneelle tämä on osoit-
tautunut haastavaksi, kuten myös skannatessa syntyneiden 
virheraitojen erottaminen muista viivoista tai raidoista. 

Muita tekoälykomponentteja on kehitetty tunnistamaan esi-
merkiksi asiakirjan sisältöä peittäviä virheitä, kuten liimalap-
puja tai taittuneita kulmia. Kun aineistoja käsitellään isoina 
massoina, ei jokaista asiakirjaa voi tarkistaa erikseen ennen 
digitointia. 

Elkan digitoinnissa on jo testattu tekoälykomponentteja El-
kan omilla arkistoaineistoilla. Teknisesti prosessi on hyvin sa-
manlainen massadigitoinnissa ja muussa arkistoaineiston di-
gitoinnissa. Prosessien erot löytyvät toiminnalliselta puolelta. 
Pieniä, monimuotoisia aineistoja digitoitaessa laadun tarkas-
tus lomittuu skannaustyöhön, aineiston virheet voi havaita ja 
korjata skannauksen kuluessa. 

DIGITAALISEN AINEISTON LAADUN JA KÄYTETTÄVYYDEN 
PARANTAMINEN TEKOÄLYAVUSTEISESTI

Elka osallistuu partnerina Kansallisarkiston DALAI-hank-
keeseen, jonka tavoite on tekoälyn avulla parantaa digitoin-
tityön laatua, ja digitoidun aineiston käytettävyyttä. Hanke 
käynnistyi loppuvuodesta 2021, ja päättyy elokuussa 2023. 
Projektiin osallistuvat myös Disec Oy ja Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu XAMK.
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Massadigitoinnissa skannaustuloksen vali-
dointi on työvaihe, jossa tarkastetaan kerral-
la suuria määriä samantyyppistä, digitoitua 
aineistoa. Massojen käsittelyä tekoälykom-
ponentit voivat helpottaa ja nopeuttaa huo-
mattavasti. Kun sarjat ovat pieniä ja aineistot 
monimuotoisia, on vaikeampaa saada kom-
ponentit tunnistamaan vaihtuvia sisältöjä. 
Komponentit eivät opi uutta itsestään, teko-
äly tulee opettaa erityyppisiin aineistoihin.  

Toisena vuotena DALAI-projektissa keski-
tytään digitaalisen aineiston sisältöön, ra-
kenteeseen ja metatietoihin. Projektissa 
hyödynnetään muualla tuotettuja avoimen 
lähdekoodin ratkaisuja, kuten Kansalliskir-
jaston Annif-työkalua asiakirjojen asiasa-
noituksessa. Projekti tuottaa DALAI-kom-

ponenttien käyttöön käyttöliittymän ja 
rajapinnat, joiden avulla projektissa kehitet-
tyjä tekoälykomponentteja on mahdollista 
hyödyntää myös muissa, digitaalista aineis-
toa tuottavissa organisaatioissa. 

Vuoden 2023 aikana DALAI-projektissa jär-
jestetään työpajoja, joihin toivotaan laajaa 
osallistumista erityisesti KAM-sektorilla digi-
taalista aineistoa tuottavilta ja hyödyntävil-
tä organisaatioilta. Työpajoista tiedotetaan 
tarkemmin lähempänä niiden toteutusajan-
kohtaa.   
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Energia -edition

Ja lisänä vielä muutama palanen energiahistoriaa Elkan ar-
kistoista!

Kriisitöntä energiaa Sähköviesti v. 1974

Erva-Latvala 1940
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