


KIRSTI MAUNULA

JOKAISELLA YRITYKSELLÄ ON  

OMANLAISENSA HISTORIA,  

JA SE ON SÄILYTTÄMISEN  

ARVOINEN.



Suomen Elinkeinoelämän 

Keskusarkisto, eli Elka 

on nimensä mukaisesti 

valtakunnallinen yritysten ja 

elinkeinoelämän järjestöjen 

asiakirjojen säilytys- ja tutkimus- 

paikka. Elka kerää ja säilyttää 

pysyvästi suomalaisten yritysten 

ja niihin liittyvien järjestöjen  

dokumentteja. Elka aloitti 

toimintansa vuonna 1981.

MIKÄ?

TEOLLISUUSVIIKKO-LEHTI KAIVOSMIESTEN RUOKASALI 160 METRIN SYVYYDESSÄ. OUTOKUMPU.



Elkaan voivat aineistojaan luovuttaa suomalaiset yritykset 

sekä elinkeinoelämän järjestöt. Materiaalia vastaanote-

taan sekä paperisena että 

sähköisessä muodossa.  Ai-

neistot voivat olla mitä ta-

hansa yritysten historiaan 

ja toimintaan perustuvia 

asiakirja-, kuva- ja piirustus-

aineistoa.

MITÄ?

BESTFORM OY

ULLA-KIRSTI JUNTTILA

TIMO SAARNIO

TEOLLISUUSVAKUUTUS

HELLAS

KONE



MIKSI?
Elkan toiminnan tarkoituksena on turvata suoma-

laista elinkeinoelämää koskevan ja sivuavan his-

toriatiedon ja -perinteen säilyminen. Elkassa ole-

va materiaali on tarkoitettu nykyisten ja tulevien 

eri tieteenalojen tutkijoiden sekä muiden tiedon 

tarvitsijoiden hyödynnettäväksi. Elkan yhteydessä 

toimii myös suomalaisen muotoilun arkisto.

YIT VALMET AUTOMOTIVE

RAUTAKIRJA



ARKISTOLUOVUTUKSEN POLKU

Käytössämme on  
laadukkaat skannerit 

AO kokoon saakka. 



Elkaan ovat tallettaneet 

aineistojaan mm.  

EK 
Fortum  
Kemira 
Kesko 
Keskuskauppakamari 
Kone 
Nokia 
Nordea Bank 
SSAB  
Stora Enso  
YIT 
Yleisradio

MITEN?
Autamme aineistojen valinnassa ja muissa siirtoon liittyvissä vaiheissa. Järjestämme  

ja luetteloimme vastaanottamamme materiaalit ja säilytämme ne pysyvästi ja luotetta-

vasti arkistotiloissamme. Aineistojen tutkimus- ja muunlainen käyttö arkistossa tapahtuu  

aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tarvittaessa luovuttajan kanssa voidaan 

sopia myös muista käyttöehdoista. Arkistossa aineistot ovat edelleen myös aineistoluo-

vuttajan omassa käytössä; he voivat lainata asiakirjoja haluamaansa paikkaan tai voimme 

lähettää ne sähköisessä muodossa. 

Modernit arkistotilamme 
täyttävät pitkäaikaissäilyt-
tämisen vaatimukset.



FIDA

Finnish Industrial Design Archives

Tutkijantie 7 • 50100 MIKKELI

Puhelin 015 321 340

Avoinna: ma – pe klo 8.00 – 16.00

fida@elka.fi

www.elka.fi/fida

www.facebook.com/finnishindustrialdesignarchives

Tutkijantie 7, 50100 Mikkeli

Puhelin 015 321 340

Avoinna ma – pe klo 8.00 – 16.00

e-posti@elka.fi

www.elka.fi

www.facebook.com/elka

ELKAN TOIMINNASTA VASTAA  

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN  

KESKUSARKISTON SÄÄTIÖ  

Säätiön jäseniä ovat: 
Aalto-yliopisto 
Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) 
Etelä-Savon kauppakamari 
Etelä-Savon maakuntaliitto 
Keskuskauppakamari 
Liikearkistoyhdistys ry 
Liikesivistysrahasto 
Mikkelin kaupunki 
Stiftelsen för Åbo Akademi  
Suomen kulttuurirahasto


