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Toukokuun alussa 1981 Elka aloitti toimintansa arkisto-
käyttöön saneeratuissa tiloissa Mikkelin Kalevankan-
kaalla. Sitä oli edeltänyt melko pitkä suunnitteluvaihe, 
jonka tuloksena perustettiin säätiö vuonna 1979. Säätiön 
tarkoitus on edelleen sama kuin silloin, elinkeinoelämän 
keskusarkiston toiminnan ylläpitäminen.  
 
Elka osoitti nopeasti tarpeellisuutensa. Arkistoaineistoa 
on vastaanotettu vuosien varrella paljon, ja arkistoraken-
nusta on laajennettu kolme kertaa.  Historiantutkijoilla on 
Elkan ansiosta aivan erilaiset edellytykset tutkia elinkei-
noelämän historiaa kuin heidän kollegoillaan useissa 
muissa maailman maissa. Tarjoamme myös nostalgisia 
elämyksiä ja inspiraation lähteitä liki kahdelle miljoonalle 
henkilölle sosiaalisessa mediassa. Asiakaskuntammekin 
on kansainvälisempi kuin 40 vuotta sitten ehkä osattiin 
kuvitella.   
 
Pelkillä seinillä ei arkistokaan toimi. Parhaimmillaan Sota-
arkistoprojektin vuosina Elkassa työskenteli yli 40 työnte-
kijää. Kaikkiaan Elkassa on ollut erimittaisissa työsuh-
teissa tasan sata eri henkilöä. Elkalaiset ovat olleet sitou-
tuneita työhönsä, ja saamamme asiakaspalaute on ollut 
aina hyvää, suorastaan erinomaista. Nopea, palveleva, 
rento työyhteisö.   
 
Olemme vuosien varrella olleet mukana erilaisissa kehit-
tämishankkeissa. Jos nyt ei oltu ensimmäinen, niin aika-
kin ensimmäisten arkistojen joukossa, joka hankki tieto-
koneen. Tänään digitaalisuus on arkea, mutta myös huo-
mattavasti monimutkaisempaa kuin menneinä vuosina. 
Kaikkea ei voi enää yksin hallita. Memory Campuksessa 
ja sitä edeltäneissä paikallisissa yhteistyöfoorumeissa 
Elka on voinut hyödyntää erilaista osaamista palve-
luidensa kehittämisessä.   
 
Tässä Eemelissä on eri kirjoittajien näkökulmia Elkan his-
toriaan. Varsinaisesti vietämme nelikymppisiä – toivon 
mukaan – lokakuun lopulla kaksipäiväisen yrityshistorian 
kirjoittamisen seminaarin yhteydessä. (JL-A)   

Pääkirjoitus 
Nelikymppinen 

Olin historian opiskelijana kesätöissä Imatran kaupungilla vuosina 1979–
80 tavoitteena kirjoittaa alueella sijainneesta Tainionkosken vanhasta te-
ollisuuskeskuksesta gradu. Nämä muutamat kesäkuukaudet kuluivat 
vanhojen papereiden läpikäynnissä julkisissa arkistoissa ja myös haas-
tatteluja tehden. Tainionkoskella toimineen Tornatorin, myöhemmin 
Enso-Gutzeitin, omista arkistoista ei juuri ollut apua, sillä vanhoja pape-
reita ei juuri etsiskelyistä huolimatta tullut esille. Enso-Gutzeitilla ei ollut 
omaa keskusarkistoa ja jokaisessa paikallisyksikössä vanhaa arkistoai-
neistoa säilytettiin oman harkinnan ja tarjolla olevien säilytystilojen mu-
kaisesti.  
 

Helsingissä asuessani marssin alkuvuodesta 1981 Enso-Gutzeitin pää-
konttoriin Katajanokalle yhtiön talousjohtaja Veli Korven puheille ja ker-
roin yhtiön arkistojen heikosta tilanteesta ja tarjouduin tekemään selvityk-
sen asian vaatimista toimenpiteistä. Lopulta asia eteni ja aloitin kesäkuun 
alussa työni Enso-Gutzeitin pääkonttorissa. Syyskuussa selvitystyö oli 
valmis, ja siihen sisällytettiin vanhojen paperiarkistojen lisäksi myös van-
hat valokuvat, piirustukset, museoesineet ja jopa yhtiön vanha rakennus-
kanta.   
 

Arkistojen kohdalla vaihtoehtona oli oman keskusarkiston perustaminen 
Imatralle tai arkistojen sijoittaminen juuri perustettuun Elinkeinoelämän 
Keskusarkistoon eli Elkaan Mikkeliin. Enso-Gutzeitin johto ymmärsi heti, 
että paras ratkaisu oli aineiston sijoittaminen Elkaan. Minun tehtäväksi jäi 
vanhan arkistoaineiston läpikäynti ja siirrettävän aineiston, jota arvion 
mukaan oli lähes 1 000 hyllymetriä, pakkaaminen ja kuljetusten järjestä-
minen Elkaan. Suurin osa yhtiön vanhoista arkistoista sijaitsi konttorira-
kennusten vinteillä jopa 4. tai 5. kerroksessa, joista pakatut ja usein vielä 
painavat arkistolaatikot jouduttiin tuomaan portaita pitkin alhaalla olevaan 
kuljetusautoon. Tavallisesti minä poistuinkin heti pakkaustöiden päätyttyä 
paikkakunnalta, ettei tarvinnut jäädä kuuntelemaan haalausmiesten ähel-
lystä ja kiroilua. Ja tämähän oli vasta alkua, sillä suurin jälkityö jäi vielä El-
kan henkilökunnalle.   
 

Enso-Gutzeitin paikallisyksiköissä merkittävimmät säilyneet vanhat arkis-
tot sijaitsivat Kotkassa ja Pankakoskella. Sen sijaan yhtiön vanha pää-
konttori Ensossa jäi viime sotien aikana rajan taakse, eikä sen arkis-
toista ollut säilytetty kuin pieni osa. Monissa paikallisyksiköissä vanhaa 
arkistoaineistoa oli surutta hävitetty uuden tieltä, joten arkistojen pelasta-
misella oli kiire. Tavallisesti konttoripäälliköt olivatkin tyytyväisiä, kun 
vanhat arkistot siirrettiin pois arkistotiloista ja saatiin tilaa uudemmalle ai-
neistolle. Joissakin yksiköissä vanhaa arkistoaineistoa oli tilanpuutteen 
vuoksi sijoitettu huonoihinkin tiloihin ja kaikkien näiden tilojen löytäminen 
oli haastava tehtävä. Lisää järjestettävää tuli, kun Suomessa alkoi met-
säteollisuuden rakennemuutos 1980-luvun puolivälin tienoilla. Näin Enso-
Gutzeitillekin siirtyi uusia yksiköitä, joiden vanhoille arkistoille löytyi 
paikka Elkasta. Toki osa niistä oli hyvässä järjestyksessä ja siirretty jo ai-
kaisemmin julkisiin arkistoihin. 
  
 
 

  
Minun työrupeama Enso-Gutzeitissa kesti 12 vuotta. Arkistojen lisäksi sil-
loin ratkaistiin yhtiön hallussa olevien museoesineiden siirrot julkisiin ko-
koelmiin sekä selvitettiin vanhojen rakennusten säilytystilannetta. Järjes-
tetyt arkistot Elkassa mahdollistivat myös yhtiön historian julkaisemisen 
vuonna 1992.  Mainittakoon myös, että edellä mainittu Tainionkos-
ken historia, jonka laatimisesta olin ensimmäisen kerran neuvotellut 
jo vuonna 1979, valmistui laajana versiona marraskuussa 2020. Aikoi-
naan sen tekeminen tyssäsi lähdemateriaalin puutteeseen, mutta nyt 
sen tekeminen laajana versiona oli mahdollista, kun Elkassa on käytettä-
vissä yhä enemmän eri yhtiöiden ja yhteisöjen luetteloituja arkistokokoel-
mia.  Pekka Lehonkoski 

Kun Enso-Gutzeitin arkistot siirrettiin 
Elkaan… 

Stora Enson ja sen edeltäjien luovuttama aineisto on yrityksen toimialan 
huomioon ottaen sisällöltään Elkan monipuolisin arkisto. 
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Yritysten historiatietojen katoamisesta ensimmäiset huolestuneet kes-
kustelut käynnistyivät pääkaupunkiseudulla kauppakamarien aloit-
teesta 1930-luvun lopulla. Asia jäi silloin pohdiskelun asteelle ja sota-
aikana keskustelu ei ollut enää ajankohtaista. Sodan jälkeen asiasta 
ryhdyttiin uudelleen keskustelemaan muiden Pohjoismaiden mallin oh-
jaamana. Tanskassa ja Ruotsissa elinkeinoelämän arkistosuunnittelu 
eteni Suomen vielä taistellessa jatkosodassa.   
 
Liikearkistokomitea  
 
Suomessa liikearkistokomitea perustettiin Keskuskauppakamarin toi-
mesta 1947 ajamaan yritysten yhteistä arkistoasiaa, mutta taloudellista 
pohjaa yritysarkistojen kokoamiselle ja säilyttämiselle ei löytynyt. Elin-
keinoelämän arkistohanke pysyi keskusteluissa huolestuneiden yritys-
johtajien ja järjestöjen edustajien yhteisenä asiana, mutta edelleen ta-
loudellisten resurssien puute esti pääsyn eteenpäin.   
 
Liikearkistoyhdistys  
 
Huoli elinkeinoelämän yritysten ja järjestöjen arkistojen säilymisestä 
sai aikaan Liikearkistoyhdistyksen perustamisen vuonna 1960 ja sen 
myötä yritysarkistojen säilyttäminen nousi jälleen tärkeäksi puheenai-
heeksi. Liikearkistoyhdistys piti asiaa esillä, mutta keskittyi itse lisää-
mään arkistotietoutta yrityksissä ja kouluttamaan arkistonhoitajia.   
 
Yksityisarkistolaki  
 
Yhteiskunnalliset asiat nousivat Suomessa monella alalla esille 1970-
luvulla. Poliittisten puolueiden toimesta pyrittiin saamaan puoluearkis-
tot lisärahoituksen piiriin. Vuonna 1971 valmistui Yksityisluontoisten 
arkistojen valtionaputoimikunnan mietintö. Siinä perusteltiin arkistojen 
rahoituksen tarve. Puoluearkistojen ja ammattiyhdistysliikkeen arkisto-
jen lisäksi mukana oli maininta elinkeinoelämän keskusarkistosta.   
 
Valtioneuvostossa päivitettiin vanha laki yksityisluontoisten arkistojen 
valtionavusta. Laki tuli voimaan 1975. Aiemmin voimassa olleen lain 
mukaan lakisääteistä valtionapua saanut arkisto sai valtionapua 60 % 
valtionapuun hyväksytyistä menoistaan. Uuden lain mukaan valtion-
apu oli 80 % valtionapuun hyväksyttävistä menoista. Valtioneuvosto 
hyväksyi yhteisöt, joille myönnettiin lakisääteinen valtionapu. Saajia 
olivat 1970-luvulla poliittisten puolueiden keskusarkistot, ammattiyh-
distysten arkistot, sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska 
Litteratursällskapetin arkistot.   
 
Uuden lain voimaan tultua elinkeinoelämän arkistohanke nousi jälleen 
pinnalle. Jyväskylän yliopiston silloinen taloushistorian apulaisprofes-
sori Jorma Ahvenainen yritti käynnistää arkistohanketta Jyväskylään. 
Olihan Jyväskylän maakunta-arkisto jo koonnut lukuisia yritysarkistoja 
säilytykseensä. Arkistohanke ei siellä kuitenkaan edennyt toivotulla ta-
valla ja Jorma Ahvenainen asettui sitten viemään hanketta eteenpäin 
Mikkelin hyväksi. Hanke ei edennyt Helsingissä eikä Tampereella-
kaan, kun kaupungeilta ei saatu maksusitoumuksia valtionavun ylime-
nevältä 20 % maksuosuudelta. Jälkeenpäin nämä kaupungit olivat sit-
ten harmissaan, etteivät olleet panostaneet arkistohankkeeseen riittä-
västi oikeaan aikaan.   
 
 
  
 
 

Elkan saaminen Mikkeliin 

Vuonna 1981 arkistonluovutus oli juhlallinen tilaisuus. Kirjoittaja toi-
nen vasemmalta. 

Muistiorganisaatiot: 

Mikkelin suunnitelma  
 
Mikkelin maakunta-arkiston johtaja Raimo Viikki esitti lokakuussa 
1978 ajatuksen arkiston perustamiseksi Mikkeliin. Kaupunki oli tun-
nettu perinteisenä hallinto- ja koulukaupunkina, ei teollisuuspaikka-
kuntana. Mikkelin läänin maakuntaliiton toiminnanjohtajan Olli Kervi-
sen kanssa he esittelivät hanketta Mikkelin kaupunginjohtaja Eero 
Rauniolle, joka innostui asiasta. Kaupunki asetti 30.10.1978 arkisto-
alan kehittämistoimikunnan, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus elin-
keinoelämän keskusarkiston perustamiseksi Mikkeliin. Toimikunnan 
työ pidettiin salaisena kilpailijoiden varalta, kunnes suunnitelmat ja 
saneerauksen piirustukset olivat valmiina. Suunnitelman tullessa jul-
kiseksi etulyöntiasema oli saatu muihin kaupunkeihin nähden. Mikke-
lin kaupunki päätti sitoutua maksamaan valtionavun ylimenevän osan 
arkiston kuluista ja saneeraamaan arkistolle tilat 2 milj. markan mää-
rärahalla.  
 
Arkistohankkeen esittely Helsingissä  
 
Mikkelin kaupunki katsoi asian eteenpäin viemisen hyväksi kehittä-
miskohteeksi ja kaupungin lähetystö matkusti Helsinkiin esittelemään 
Mikkeliin sijoitettavaa yritysarkistoa valtionarkistolle, opetusministeri-
ölle sekä elinkeinoelämän työnantajajärjestöille. Silloin valtionarkis-
tossa ylitarkastaja Pirkko Rastas otti asian hoidon käsiinsä ja tuki sen 
toteuttamista. Perustettiin ns. Elka-toimikunta viemään hanketta 
eteenpäin. Sen puheenjohtajana toimi Pirkko Rastas. Toimikunta sai 
työnsä ripeasti valmiiksi. Myöhemmin kaupunginjohtaja Raunio ke-
hui, että hän ei ole koskaan osallistunut mihinkään toimikuntaan, 
jossa asioiden eteenpäin vieminen olisi hoidettu paremmin kuin tässä 
toimikunnassa.   
 
Säätiön perustaminen  
 
Seuraavana vaiheena oli elinkeinoelämän arkistoa ylläpitävän sää-
tiön perustaminen. Sitä varten kutsuttiin STK:n tiloihin ne organisaa-
tiot, joiden toivottiin osallistuvan tulevan arkiston toimintaan. Perusta-
jajäseniksi haluttiin työnantajien ylimmät organisaatiot sekä tutki-
musta ja kulttuuria edustavat järjestöt.    
 
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön säädekirja allekir-
joitettiin Helsingissä Suomen Työnantajain Keskusliitossa 
12.12.1979. Arkiston nimeksi tuli Suomen Elinkeinoelämän Keskus-
arkisto, lyhyesti Elka. Säätiön perustamisasiakirjan allekirjoittajina oli-
vat Helsingin Kauppakorkeakoulu, Itä-Suomen Instituutin Kannatus-
yhdistys r.y., Keskuskauppakamari, Liikearkistoyhdistys r.y., Liike-
työnantajain Keskusliitto LTK r.y., Mikkelin Kauppakamari, Mikkelin 
kaupunki, Mikkelin läänin maakuntaliitto, Suomalaisen Liikesivistys-
rahaston kannatusyhdistys r.y., Suomen Kulttuurirahasto, Suomen 
Työnantajain Keskusliitto ja Teollisuuden Keskusliitto. Oikeusminis-
teriö vahvisti säätiön säännöt 15.2.1980.   
 
Perustajayhteisöt muodostivat säätiön valtuuskunnan, jonka alaisuu-
dessa säätiön kuusijäseninen hallitus toimi. Kun valtioneuvosto 
28.8.1980 hyväksyi Elkan lakisääteistä valtionapua saavaksi arkis-
toksi, Mikkelin kaupunki ryhtyi saneeraamaan Mikkelin Kalevankan-
kaalla tyhjillään ollutta puolustusvoimien varikkorakennusta, joka oli 
tullut kaupungin omistukseen puolustusvoimien kanssa tehtyjen 
maavaihtojen seurauksena.   
 
 
  
 

Toiminta alkaa  
 
Elkaan tulin itse mukaan ”puhtaaseen pöytään” suunnittelemaan ja käyn-
nistämään toimintaa 1.3.1981. Tilojen saneeraus oli kesken, joten sain vä-
liaikaisen toimipisteen eli työpöydän Mikkelin Pienyrityskeskuksen tiloista 
Lönnrotinkadulta. Ensimmäisiä tehtäviä minulla oli kartoittaa yritysten ar-
kistotilannetta ja halukkuutta luovuttaa aineistoa Elkaan. Liikearkistoyhdis-
tys oli tehnyt arkistokyselyn yrityksille. Ymmärrettävästi suhtautuminen uu-
teen asiaan oli hyvin varauksellinen. Epäiltiin jopa verohallinnon ”vakoilun” 
olevan hankkeen takana. Epäilyt vaimenivat, kun yrityksille selvisi, että 
työnantajajärjestöt olivat vahvasti mukana. Monet yritykset totesivat silloin, 
että tämähän on heidän oman edun mukaista toimintaa.    
 
Ensimmäisiä hoidettavia asioita minulla oli henkilökunnan palkkaaminen 
vakituisiin toimiin. Arkistonjohtajan lisäksi valtionapuun oikeuttavia toimia 
olivat kanslisti, vahtimestari-talonmies ja siivooja. Tutkijan toimeen valtion-
apu saatiin seuraavana vuonna.  Arkistorakennuksen saneeraus valmistui 
ajallaan ja toiminta pääsi alkamaan 2.5.1981.   
 
Elkan juhlallista vihkiäisjuhlaa vietettiin Mikkelin kirjastotalolla 27.10.1981 
arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnä ollessa lukuisine onnittelupuhei-
neen. Juhlapuheen piti opetusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Nummi-
nen. Akateemikko Eino Jutikkala kiitteli Elkan toiminnan tärkeyttä, mutta 
puheensa lopuksi ei malttanut olla sanomatta, että ”kyllä tämän arkiston 
olisi pitänyt sijaita Helsingissä”.  
 
Arkistojen vastaanotto  
 
Ensimmäinen vastaanotettu arkisto oli joensuulaisen toimintansa lopetta-
neen makkaratehtaan arkisto, joka yllättäen oli ilmestynyt pihalle jo huhti-
kuun puolivälissä jätesäkeissä parilla siirtolavalla odottamaan toiminnan 
käynnistymistä. Valtionarkisto, Keskuskauppakamari, Liiketyönantajain 
Keskusliitto ja Teollisuuden Keskusliitto luovuttivat 12.5.1981 yhteisluovu-
tuksena Elkaan omia arkistoaineistojaan. Se oli esimerkkinä yrityksille El-
kan toiminnan uskottavuudesta ja antoi esimakua tulevista arkistonluovu-
tuksista, joita suuresti vauhditti myös Enso-Gutzeitin päätös olla perusta-
matta omaa keskusarkistoa. Yhtiö teki 5.6.1981 päätöksen luovuttaa kai-
kista toimipaikoista vanhat arkistot Elkaan. Muut yritykset seurasivat näitä 
esimerkkejä. Tästä alkoivat sitten Elkan nopean kasvun vuodet.   
Matti Lakio, entinen Elkan johtaja. 
 
  
 
  
 
 



 

 

S U O M E N   E L I N K E I N O E L Ä M Ä N   K E S K U S A R K I S T O N  T I E D O T U S L E H T I  1 / 2 0 2 1  5 6 
 
 
 
  
  
   ELKA perustettaessa lähin ajatus oli liike-elämän tradition säilyttäminen. 

Nyt kun 40 vuotta on kulunut ja asiakirjoja on hyllyissä yli 20 kilometriä, 
voi ottaa esille toisenkin tärkeän näkökohdan. 
 
  Tieteellisessä työssä uutta voi luoda vain esittämällä tuoreita kysymyk-
siä ja hakemalla niihin vastauksia. Niitä emme tiedä aloittaessaan uutta 
projektia. Jos tietäisimme lopputuloksen, tutkimus olisi tarpeetonta. Uu-
den tiedon saaminen edellyttää, että tutkijalla on tavoitteisiinsa tarvittavat 
edellytykset: kenttätyömahdollisuus, laboratoriot, kirjastot, arkistot ja muu 
vastaava. Hyvin harva tieteenala pystyy tuloksiin pelkän ajattelun avulla. 
 
Vuosikymmeniä sitten, tutkiessani Kansallisarkistossa 1500-luvun 
voudintilejä, edesmennyt historioitsija ja professori Yrjö Blomstedt sattui 
tulemaan luokseni ja totesi, että jos voudintilit olisivat tuhoutuneet ja vain 
pari nidettä jäänyt malliksi, pääsisin paljon vähemmällä. Vastasin siihen, 
että tuolla logiikalla ei olisi historioitsijoitakaan, vain jonkin sortin kronikoit-
sijoita.   
 
   Historioitsijalle on menneisyydessä kertyneen materiaalin käyttö rat-
kaisu uuden tiedon saamiseen ja johtopäätösten tekoon. Materiaalin säi-
lyminen on edellytys tutkimustyölle, ja laaja säilyvyys antaa mahdollisuu-
den syventävään kysymyksen asetteluun. Jo se seikka, että liikearkisto-
materiaalia on kerätty keskitetysti yhteen arkistoon, antaa tutkimukselle 
täysin toiset lähtökohdat kuin että materiaali olisi hajallaan. Myös se, että 
ELKAssa tutkimustyön voi suorittaa fyysisesti hyvissä oloissa ja tutki-
musta helpottavien laitteiden ympäröimänä on tutkijalle suuri asia. ELKAn 
merkitys paitsi aineiston säilyttäjänä on se, että monipuolinen ja eri ta-
hoilta tullut materiaali antaa mahdollisuuden syvään metodiseen kysy-
myksen asetteluun.  
 
  Suurien liikearkistojen, ELKAn ja myös UPM:n keskusarkiston (Valkea-
koskella) kokoelmat vaikuttavat historiankirjoituksen, erityisesti talous- ja 
sosiaalihistorian työmenetelmiin. Vertaamalla ja yhdistämällä materiaalia 
päästään uusiin tuloksiin eri arkistonmuodostajien tietoja vertailemalla. 
Keskusjärjestöjen päätökset toimenpiteistä saatetaan ottaa tarkasteluun 
jäsentasolla, kuinka niihin on reagoitu. Onko esimerkiksi palkkasuosituk-
sia tai muita työehdoista sovittua noudatettu. Keskusjärjestöillä oli mo-
nissa asioissa tärkeä merkitys maan taloudessa. Oli tavallista, että minis-
teriöt kysyivät niiden mielipidettä harkittavana olevista toimenpiteistä ku-
ten esimerkiksi jostain kanava- tai rautatiehankkeesta tai kannanottoa jon-
kin komitean esityksiin. Koska keskusjärjestöillä on ollut tapana pyytää 
jäseniltään erilaisia tietoja, niistä saattaa löytyä juuri yrityshistoriaa varten 
hyödyllistä ja myös kilpailijoita koskevia tietoja. 
  
  Yhden kokonaisen toimialan arkisto ELKAssa on Suomen säästöpank-
kien arkisto. Sitä hyväksi käyttäen voi asettaa useita kysymyksiä. Ensinnä 
ketkä olivat tallettajia ja ketkä lainanottajia, mihin tarkoituksiin lainoja otet-
tiin, oliko ylivelkaantuneita ja jouduttiinko lopulta pakkohuutokauppoihin? 
Millä tavoin keskuspankki painosti yksityisiä säästöpankkeja suuruuden-
hulluissa tavoitteissaan? Pai-kallishistorian kannalta nämä ovat aivan 
olennaisia kysymyksiä, mutta niillä on merkitystä koko maankin talous- ja 
sosiaalihistorialle.  

Yrityshistorian kirjoittamisessa keskeisin kysymys on firman kannatta-
vuus. Tase osittaa tietysti vuotuisen lopputuloksen, mutta kuinka siihen 
on tultu, on perustavalaatuisempi kysymys. Hyvin säilynyt tilimateriaali kir-
janpitokirjoineen antaa tilaisuuden tämän asia tutkimiseen, mutta johtaa 
syvempiinkin tuloksiin. Otan esimerkin massa- ja paperiteollisuudesta. 
Kyseessä on vientiteollisuus, jonka tuotteiden hinnat määräytyvät kan-
sainvälisillä markkinoilla. Yksittäinen yritys ei voi niihin juuri vaikuttaa. Sitä 
vastoin yritys voi säädellä omia tuotantokustannuksiaan pitääkseen ne 
saamansa hinnan alapuolella, ollakseen kilpailukyinen. Millä tavoin yritys 
pääsi tähän tavoitteeseen, on selvitettävissä valmistuskirjanpidosta. Itse 
tuotantoprosessissa aiheutuneita suurimpia menoeriä olivat palkka- ma-
teriaali ja käyttökustannukset. Kysymyksen saattaa asettaa, kuinka ne 
ovat vaihdelleet. Pyrkikö yritys jossain vaiheessa selviämään kilpailussa 
palkkoja alentamalla tai joutuiko se jossain muussa vaiheessa keskus-
järjestöjen sopimalla tavalla nostamaan palkkoja ja kuinka nämä siirrot  
vaikuttivat tulokseen. Palkkatietojen pohjalla on mahdollista laskea myös 
työntekijöiden reaalipalkka, jolloin siirrytään käsittelemään toimeentulon 
tasoa ja kyseessä on sosiaalihistoriaan suuntautuva laajennus. Metsäte-
ollisuudessa tuotantokustannuksien suurin kuluerä oli raaka-aineen eli 
puun hintaa. Se puolestaan jakautui moneen osaan ennen puun saapu-
mista tehtaalle. Suurin oli puun kantohinta eli se, mikä metsän omistajalle 
maksettiin kaadetusta puusta. Toisena olivat hankintakustannukset: 
kaato, ajo ja kuljetus tehtaalle. Mitä puusta maksettiin joissain vaiheissa, 
kuinka metsätyöpalkat muuttuivat ja mitä uittajat tienasivat eri suhdan-
teissa. Näitä tietoja harkitsemalla vastaa kysymykseen, miten yritys selvisi 
(tai ei selvinnyt) vallitsevassa markkinatilanteessa. Jos haluaa, voi selvit-
tää myös paikallista historiaa. On erilaisia menetelmiä ratkaista jonkin pi-
täjän yhtenä vuonna metsistään saaman tulon määrä. ELKAssa siihen on 
mahdollisuus firmojen metsäosastojen materiaalin avulla. 
 
 

Asiakkaan ja vaikuttajan näkökulma 
Elkan materiaalin antamat metodiset mahdolli-
suudet 

  Samantapainen kysymyksenasettelu voi tulla kysymykseen myös 
kotimarkkinateollisuudessa. Millä ehdoilla esimerkiksi puuvillakan-
kaan valmistus oli kannattavaa. Kuinka raaka-aineen hinta vaihteli, 
mitkä olivat työ- ja muut kustannukset ja mikä oli tullisuojelun merkitys 
toimialalle. Tällainen lähestymistapa sopii usealle muullekin kotimaan 
markkinoilla olleelle yritykselle. 
 
  Elkan monipuolinen ja lisääntyvä materiaali on saanut minut hiukan 
melankoliseksikin. Ehkä ystäväni Yrjö Blomstedt kuitenkin oli oike-
assa. Lisääntyvä lähdeaineisto ja sen käyttö saa aikaan sen, että kir-
joitettu talous- ja sosiaalihistoria vanhenee entistä joutuisammin sy-
ventävien kysymysten johdosta. Tavataan sanoa, että jokainen suku-
polvi kirjoittaa historian uudestaan. Minusta tuntuu siltä, että nykyisin 
talous- ja sosiaalihistoriassa riittää puoli sukupolvea tekemään aikai-
semmat tulokset vanhanaikaisiksi.  
Professori emeritus Jorma Ahvenainen  
 
 

Elkan vihkiäisjuhla 1981. Henkilöt vasemmalta: Mikkelin kauppakamari: 
Paavo Koponen, Heikki Kosonen, Elka: Jorma Ahvenainen ja  Matti Lakio 
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 Elkan toimitila sijaitsee parin kilometrin päässä Mikkelin torilta. Osoite 

on osuvasti Tutkijantie 7. Keskustan ulkopuolella oleva sijainti on ollut 
siinä mielessä oivallinen, että se on mahdollistanut kiinteistön laajen-
tamisen ja toiminnan pitämisen yhdessä toimipaikassa.   
 
Elkan perustamiseen Mikkeliin, kuten myös sen rakennuksen sijainti-
paikkaan, vaikutti keskeisesti silloisen Mikkelin maakunta-arkiston joh-
taja Raimo Viikki. Hänellä oli mietittynä sopiva rakennus arkistolle: puo-
lustusvoimien vanha varikkorakennus Kalevankankaalla. Rakennus oli 
tullut kaupungin omistukseen puolustusvoimien kanssa tehtyjen maan-
vaihtokauppojen yhteydessä.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entisen varikkorakennuksen muuttaminen arkistokäyttöön alkoi, kun 
valtioneuvosto oli hyväksynyt Elkan pysyväisluonteisen valtionavun pii-
riin vuonna 1980. 1107 m2 rakennuksessa arkistohuoneita on pohja-
kerroksessa ja kahdessa maanpäällisessä kerroksessa. Tutkija- ja toi-
mistotilat sijoitettiin maanpäällisiin kerroksiin. Rakennukseen asennet-
tiin myös henkilö- ja tavarahissi. Tämä kolmikerroksinen ratkaisu toteu-
tettiin myöhemmissä laajennuksissa.  Saneerauskohde oli lähtökohtai-
sesti järeä rakennus. Silti rakennetta jouduttiin vahvistamaan paksum-
milla arkistolattioilla ja lisäpilareilla. Rakennuksen toimisto- ja sosiaali-
tiloja saneerattiin vuosina 2007 ja 2019. Muualla rakennuksessa kui-
tenkin edelleen henkii 1980-luvun värimaailma. Mikkelin kaupunki 
omisti rakennuksen, jonka vuokralaisena Elka aloitti toimintansa.   
 

 
Ei mennyt kymmentäkään vuotta, kun taas oli tarvetta saada lisää ar-
kistotilaa. Kolmas laajennus valmistui ensimmäisen laajennuksen pe-
rään vuonna 2007. Koska vastaanotettavat asiakirjat määrät ovat 
usein kooltaan suuria, arkistomakasiinien lisäksi laajennukseen suun-
niteltiin aikaisempaa reilumpi aineiston vastaanottotila. Aineistojen 
vastanottolaituria laajennettiin ja käyttöön saatiin toinen nostolava. Jät-
teiden lajitteluakin varten tarvittiin lisää tilaa. Myös 1990-luvulla han-
kittu järeä asiakirjasilppuri ja sen silppusäiliö saivat erillisen, ulko-
ovella varustellun tilan. Myöhemmin vastaanottotilaan rakennettiin 
eristetty huone likaisten asiakirjojen puhdistamistarpeisiin. Huoneessa 
on vetokaappi ja huippuimuri.  
 
Kolmannen laajennuksen valmistuminen osui hyvään saumaan. Ke-
sällä 2007 varmistui, että sota-arkiston kunnostusprojekti toteutetaan 
Elkan toimesta Mikkelistä. Uudet tilat soveltuivat yllättävän hyvin ai-
neistomäärältään mittavan ja kymmeniä henkilöä työllistäneen projek-
tin tarpeisiin.  
 
Kuriositeettina mainittakoon, että Kansallisarkiston keskusarkiston yh-
tenä sijaintipaikkana esitettiin Elkan käytössä olevaa tonttia. Ajatus oli 
saada toiminnallista synergiaetua. Lopulta todettiin, että tontti ja sen 
ulkopuolella käytettävissä oleva alue eivät mahdollista keskusarkiston 
rakentamista ideoidulle alueelle. Sittemmin Kansallisarkiston keskus-
arkisto valmistui linnuntietä n. kilometrin päähän Elkasta.  
 
Kahdessa ensimmäisessä laajennuksessa arkkitehtinä toimi Mikkelin 
kaupunginarkkitehti Pauli Lehti ja kolmannessa Arkkitehtitoimisto Sa-
janiemi Oy. Puolustusvoimien entisen varikkorakennuksen arkkiteh-
tuuri on selvittämättä. Vastaavanlaisia rakennuksia on muullakin Suo-
mea, joten kyseessä lienee jonkinlainen tyyppirakennus.  
 
Arkistotilat on suunniteltu voimassaolleiden asiakirjojen pitkäaikaisen 
säilyttämisen vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. Tämä on tarkoittanut 
olosuhdevaatimusten huomioimista ja suojautumista erilaisilta ulkoi-
silta riskeiltä. Kiinteistössä on neljä ilmastointilaitetta huolehtimassa 
kuitupaperin kosteuden ja lämpötilan pysymisestä ohjearvoissa. Viides 
laite mahdollistaa viileämpää ja kuivempaa ilmaa, joka soveltuu usei-
den erityisaineistojen, kuten valokuvien, pitkäaikaiseen säilyttämiseen. 
Näiden lisäksi kaksi ilmastointilaitetta huolehtii toimistotilojen ilman-
vaihdosta.  
 
 
Kiinteistöhoitaminen oli pitkään suurelta osin Elkan vastuulla. Tietopal-
velusihteeri Anneli Kortekallio siivosi iltaisin ja arkistomestari Tommi 
Vilén huolehti piha-alueesta, säilytysolosuhteista ja vastasi, että monet 
tekniset laitteet olivat toimintakunnossa. Nykyään kiinteistöhoito on ul-
koistettu. Mutta kun kyseessä suuri kiinteistö, jossa on monia teknisiä 
laitteita, Tommille vuosien varrella kertynyttä hiljaista tietoa tarvitaan 
edelleen, esim. erilaisten vikojen syiden selvittämisessä.   
 
Elkalla vuokralla oleva rakennus ja tontti käyttöoikeuksiin on nykyään 
kokonaan Mikkelin Arkistotalo Oy:n omistuksessa. Kiinteistön koko-
naispinta-ala on 5 350 m2. Tontilla on rakennusoikeutta jäljellä n. 2 000 
kerrosneliötä. Tällä hetkellä Elkalla ei ole sille käyttötarvetta.  (JL-A)  
 
 

Rakennushistoriaa Arkistotilat täyttyivät nopeasti, ja akuuttiin tilantarpeeseen vuokrattiin 
tontilla sijaitsevasta kaupungin varastosta 250 m2 säilytystilaa.  Py-
syvä ratkaisu lisätilalle varmistui vuonna 1989, jolloin perustettiin Mik-
kelin Arkistotalo Oy. Sen osake-enemmistö on edelleen Mikkelin kau-
pungilla. Vähemmistöosakkaina on yrityksiä ja elinkeinoelämän järjes-
töjä. Elkakin merkitsi yhden osakkeen. Osakeyhtiömallilla haettiin elin-
keinoelämän uudenlaista sitoutumista Elkan toiminnan tukemiseen. 
Arkistonjohtaja Matti Lakio ja säätiön hallituksen puheenjohtaja, pro-
fessori Jorma Ahvenaine kolkuttelivat ahkeraan yritysten ja järjestöjen 
ovia. He saivat tukun sitoumuksia perustettavaan kiinteistöyhtiöön mu-
kaan tulosta.  Kiinteistöyhtiö nähtiin myös järjestelynä, jolla turvataan 
Elkan toiminnan jatkuvuus tulevaisuudessa vastaanotettavan aineiston 
määrän alati kasvaessa. Elkalla oli nyt kaksi vuokraisäntää.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laajennus otettiin käyttöön vuoden 1991 alussa. Vanhan ja uuden 
osan arkistokerrokset yhdistettiin toisiinsa kolmella väliovella. Uudisra-
kennukseen tehtiin myös nosturilla varustettu lastaussilta aineistojen 
vastaanottoa varten ja asiakirjojen järjestämistila. Rakennuksen suun-
nittelussa huomioitiin tulevat laajennukset. Uusi tavarahissi onkin hoi-
tanut kaikkien laajennusten tavaroiden ja aineistojen siirtotarpeita kiin-
teistössä. Lisäksi vanha tavarahissi on edelleen käytössä. Arkistohuo-
neiden käytävät suunniteltiin siten, että ne mahdollistaisivat ovien puh-
kaisemisen tulevan laajennuksen eri kerrosten arkistomakasiineihin.   
 
 Myös laajennus täyttyi nopeaan 
tahtiin uusilla arkistoilla. Mikkelin 
Arkistotalo Oy aloitti laajennuksen 
rakentamisen vuonna 1998. Uu-
disrakennus valmistui keväällä 
1999 vanhan, vuonna 1981 käyt-
töönotetun rakennuksen pitkän si-
vun kylkeen. Rakennuskompleksi 
sai L-kirjaimen muodon. Uuteen 
rakennukseen tuli myös toimisto-
huoneita ja tutkijasali. Vanhan ra-
kennuksen toimistohuoneet yhdis-
tettiin kirjastohuoneeksi. Uudisra-
kennukseen tuli myös uusi pää-
sisäänkäynti. Oviaukkoja puhkot-
tiin vanhimman osan ja laajennuk-
sen välille, myös aikaisempaan 
laajennukseen.   
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Vuoden 2010 helmikuussa Elkan kainalossa toimin-
tansa aloitti suomalaisen muotoilun ja suunnittelun eri-
koisarkisto. Designarkiston perustaminen Elkan yhtey-
teen oli luonteva ratkaisu, sillä Elkassa on jo valmiiksi yri-
tysarkistojen yhteydessä muotoiluun liittyviä asiakirjoja. 
Kun näitä täydentämään on saatu vielä muotoilijoiden ar-
kistoja, voidaan tutkijoiden käyttöön asettaa hyvin moni-
puolista muotoiluaineistoa.   
 

Designarkisto poikkeaa monesta perinteisestä arkis-
tosta mm. siten, että se taltioi myös esineitä. Erilaiset 
hahmomallit, prototyypit ja valmiit tuotteet kuuluvat 
olennaisesti tuotteiden suunnitteluprosessiin ja ovat si-
ten luonnollinen osa myös muotoiluarkistoa. Erikokois-
ten ja -muotoisten esineiden säilyttäminen on tuo-
nut mukanaan omat haasteensa arkistoinnille, sillä arkis-
tokotelot ja makasiinien hyllyt ovat suunniteltu asiakirjo-
jen eikä esineiden säilyttämistä varten. Designarkis-
tolle onkin täytynyt hankkia esineiden säilytykseen sovel-
tuvia säilytysvälineitä ja myös hyllyratkaisuja on jouduttu 
miettimään uusiksi. Arkistointihaasteista huolimatta esi-
neet tuovat kuitenkin Designarkiston toimintaan mitta-
vaa lisäarvoa, sillä esine kertoo tuotteesta aina enem-
män kuin pelkkä kaksiulotteinen piirustus tai valokuva. 
Esineistöä onkin hyödynnetty esimerkiksi Designarkis-
ton näyttelyissä ja koululaisten muotoilukasvatuksessa.   
 

Muotoilukasvatuksesta on muodostunut vuosien kulu-
essa tärkeä osa Designarkiston toimintaa. Vuodesta 2012 
lähtien Designarkistossa on järjestetty suosittuja koulu-
laisten työpajoja. Niissä oppilaat pääsevät tutustu-
maan muotoiluarkiston aineistoihin ja muotoilijoiden 
työhön erilaisten harjoitustehtävien kautta. Lisäksi Desig-
narkiston verkkosivuilta löytyy peruskoulujen muotoi-
lun opetukseen tarkoitettu muotoilukasvatusmateri-
aali. Materiaali on ladattavissa ilmaiseksi Designarkiston 
verkkosivuilta. 
 

Designarkiston ja koulujen opetuksellinen yhteistyö tuo mo-
nella tavalla väriä Elkan arkiharmaaseen rutiiniin. 

Designarkiston täytti viime vuonna 10 vuotta ja juhlan puitteissa järjestettiin 
myös asiaankuuluva juhlanäyttely. 

Designarkisto – Elkan väripilkku 

Muotoilijoiden työn tekeminen näkyväksi sekä tuotteiden takana ole-
vien tarinoiden esiin nostaminen on yksi Designarkiston toiminnan pää-
määristä. Arkiston verkkosivuilta löytyvät muotoilijoiden itse kertomat 
muotoilutarinat sekä verkkonäyttelyt. Vielä tämän vuoden aikana De-
signarkiston ”verkkonäyttelyperhe” täydentyy mielenkiintoisella uu-
tuudella, sillä Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt 10 000 euron eri-
tyisavustuksen Designarkiston monet muodot -virtuaalinäyttelyn tuot-
tamiseen. Se pohjautuu viime vuonna Elkan tiloissa esillä olleeseen De-
signarkiston 10-vuotisjuhlanäyttelyyn. Virtuaalinäyttelyssä tulee kuiten-
kin olemaan esillä myös sellaista materiaalia, joka ei mahtunut mukaan 
fyysiseen näyttelyyn. Virtuaalinäyttely on tarkoitus julkaista syksyn 2021 
aikana. (SM)  
 

ED-Design Oy:n Nokialle tekemiä luonnoksia. 

Värikkyyden lisäksi ja avuksi on se piirre Designarkiston toiminnassa, että vas-
taanottotoimintaan kuuluvat huomattavasti Elkaa laajemmin myös esineet. 

10 -vuotisen taipaleen 
aikana Designarkisto 
on ehtinyt vaihtamaan 
nimeäkin vuonna 2016. 

https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/muotoilukasvatus
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/muotoilukasvatus
http://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/
http://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/


 

 

S U O M E N   E L I N K E I N O E L Ä M Ä N   K E S K U S A R K I S T O N  T I E D O T U S L E H T I  1 / 2 0 2 1  11 12 

Kun 01.6.1981 avasin vastaperustetun Elkan kirkuvan keltaisen pääoven en todellakaan odottanut, että 
kestäisi peräti 40 vuotta kun sulkisin pääoven viimein lähteäkseni. Sinä aikana on muuttunut paljon 
muutakin kuin pääoven paikka ja väri sekä kulkijan hiusväri ja ryhti.  
 
Pihaan tullessani minua tervehti parisen kymmentä mustaa jätesäkkiä, jotka sisällöstään pulleina odot-
tivat, kuten myöhemmin selvisi, minua. Jos vastaanotto ulkona ei ollut kaikkein mairittelevin, niin sisällä 
sitäkin lämpimämpi. Toki jo paikalla ollutta henkilökuntaa toi paikalle odottamaton ulko-oven avautu-
minen, joka oli tapahtuma sinänsä.  
 
Samana päivänä jo pääsin varsinaiseen asiaan, purkamaan niitä mustia jätesäkkejä, jotka mieleenpai-
nuvasti olivat minua pihalla odotelleet. Säkkien sisältö paljastui A. Halonen Oy lihanjalostustehtaan ar-
kistoksi. Sen verran järisyttävä kokemus oli, että vieläkin muistan materiaalia olleen n. 120 hm ja jäljelle 
jäi alle 10 hm. Mieleen on jäänyt sekin pieni yksityiskohta, että Halonen kehitteli herkkusienileikettä jo 
70-luvulla. Tänään to herkku löytyy jokaisen marketin makkarahyllystä. Oli aikaansa edellä Halonen.  
 
Tuohon aikaan ei mikään voinut olla toisistaan kauempana kuin tietotekniikka ja arkisto. Tuolloin pape-
riarkiston järjestäminen teknisesti tapahtui hyvin samalla tavalla kuin tänään. Paperit pois mapeista, 
turhat paperit, klemmarit ja muovit pois. Asiakirjat järjestykseen vaippalehteen ja kansioon asiaan kuu-
luvine merkintöineen.  Kaikki muu järjestelytyöhön liittyvä on sitten muuttunut enemmänkin.  
 
Esimerkiksi luettelointi. Tuolloin kansioinnin edistyessä käsin kirjoitettiin ruutupaperille luetteloa. Sit-
ten kun työ oli valmis vietiin ruutupaperinippu kanslistille, joka naputteli luettelon kirjoituskoneella asi-
alliselle arkistoluettelolomakkeelle. Kalkkeripaperin kanssa tietysti, että saatiin kaksoiskappale. Äkki-
näinen luulisi, että se oli sitten siinä. Ei ollut. Seuraava työvaihe oli ns. vertaaminen. Eli arkistonjärjestäjä 
tavasi kirjoittamiaan harakanvarpaitaan ja kanslisti seurasi konekirjoittamastaan luettelosta, että tari-
nat olivat samat. Aina eivät olleet. Hereillä pysyminenkin oli vaikeaa ja useita sivuja jouduttiin lukemaan 
pariin kertaan.  
 
Oman työura  sai uutta suuntaa kun tietokoneet alkoivat tehdä tuloaan 80-luvun puolivälissä. Silloin jo 
muodostui aavistus, että tulevaisuus on varmaan harmaa ja kiinnostava. Noissa sumuisen päivän väri-
sissä laatikoissa oli jotain, joka kiehtoi ja antoi lupauksen suuresta muutoksesta. Info-star, Word-star ja 
sitten WordPerfect, Dbase, www-palvelin, postipalvelin, MS Office, kirjastotietokanta. Historiallisia asi-
oita, jotka tänään näyttävät hellyttävältä, suorastaan säälittäviltä. Mutta tuolloin ne olivat kehityksen 
etupuskuria etenkin arkistomaailmassa ja veivät siten miehen mennessään.  
 
Sitten tulivat kaikki mielenkiintoiset sähköiset tallenteet. Kovin kiinnosti, kuinka nuo tallenteiden sisäl-
tämät tietomäärät saataisiin järkevästi säilymään tuleville polville. Nopeasti alkoi selvitä kuinka katoa-
vaista kaikki tämä tulisi olemaan. Videot, cd:t, dvd:t, tiedostot formaatit jne. jne. Samalla hahmottui 
näkemys kuinka paljon siellä oli turhaa, helpon luomisen ja kopioimisen vuoksi. Alkoi suorastaan ahdis-
taa, olenko lusikalla melomassa valtamerilaivaa kohti satamaa? Ongelma ei siis olisikaan datan määrä, 
vaan kuinka löytää sieltä arvokas sisältö. Arvokas sisältö on muutakin kuin pöytäkirjat ja diaarit. Valo-
kuvia videoita, haastatteluja, mutta kuinka löydät sen 5% kaiken pupun seasta. Myös ympäröivän maa-
ilman arvostukset ovat muuttuneet ja tuoneet uutta haastetta. Muuttunut maailma on rohkaissut ja 
vaatinut ottamaan omiin näkemyksiin uutta näkökulmaa. 90-luvulla mainokset olivat pelkkää roskaa 
niin paperi kuin sähköisessä muodossakin, mutta nyt on huomattu, että mikä kuvaa paremmin yhteis-
kunnan arvoja, asenteita ja henkistä tilaa paremmin kuin mainokset? Ja moni muu asia.  
 
Nyt työuran päässä olen pitkälti päässyt siihen mihin loppuvuosina olen pyrkinyt, Elkan it-infran suh-
teen tekemään itsensä tarpeettomaksi.  Työyhteisö on ollut hieno, asiakkaat ja yhteistyökumppanit 
upeita, erilaisia näkemyksiä on ollut, mutta aina on hymyilty kun on tavattu, toivottavasti jatkossakin. 
Näissä tunnelmissa ja näkymissä suljen etätyöyhteyden 30.6.2021, kiitos.  (JJL) 

Vanha muistelee 
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi oli todella hankalaa löytää TET- harjoitte-
lupaikkaa. Olin hakenut jo monesta paikasta, ja TET- paikan saaminen venyi 
lopulta aivan viime hetkelle. Onneksi olin käynyt täällä koulun kanssa, ja sain 
idean tulla kysymään täältä mahdollisuutta TET- paikkaan. Sain harjoittelu-
paikan kahdeksi viikoksi. Ensimmäinen tehtäväni oli tehdä aulaan joulunäyt-
tely.   
 
Näyttelyä tehdessäni selasin luultavasti kaikki arkistotietokannan joulukortit, 
-valokuvat ja -mainokset läpi. Niitä löytyikin todella paljon. Pidin erityisesti 
vanhoista mainoksista. TET- harjoittelun aikana tutustuinkin aineistoihin pää-
sääntöisesti sähköisesti arkistotietokannan avulla. Olen sitä mieltä, että ar-
kiston aineistot ovat hyvin kattavia. Elkan aineistoissa on mukana runsaasti 
asiakirjoja, valokuvia, karttoja, piirustuksia sekä erilaisia ääni- ja kuvatallen-
teita. Elka tarjoaa myös sähköisen arkistoinnin palveluita pitkäaikaiseen säi-
lytyksen tarpeeseen. Arkistointia tapahtuu siis myös sähköisesti.   
 
Arkisto saattaa kuulostaa työpaikkana vähän tylsältä, mutta Elka vaikuttaa 
mielestäni mielenkiintoiselta. Eräs työntekijä kertoi, että aamulla töihin tul-
lessa ei ikinä tiedä mitä aihetta koskeviin aineistoihin tulee työpäivän aikana 
perehdyttyä. Elkaan tulee hyvin monenlaista aineistoa: kultahampaista lai-
van moottoreita koskeviin piirroksiin ja tupakka-askeista YLE:n aineistoihin. 
Hänen mielestään työ onkin kiinnostavaa mm. sen vuoksi. Joskus työ voi olla 
myös tylsää. Esimerkiksi arkistokansioiden järjestely voi olla välillä pitkästyt-
tävää.    
 
Kun Elka aloitti toimintansa vuonna 1981, käytössä oli 1107 neliömetriä lat-
tiapinta-alaa ja 6500 metriä hyllykapasiteettia. Vuosien varrella tiloja on jou-
duttu laajentamaan yhteensä kolme kertaa. Nykyään pinta-alaa rakennuk-
sella on 5350 m2 ja hyllytilaa yhteensä jopa 30 hyllykilometriä. Arkistomaka-
siineissa tilan tehokas hyödyntäminen on toteutettu liikuteltavien hyllyjen 
avulla. Totesin makasiineissa käydessäni, että onpa tosiaan erinomainen kek-
sintö. Asiakaspalvelutilat ovat mielestäni viihtyisät. Heti aulassa on vitriini, 
jossa on vanhoja esineitä näytillä. Aulassa on asiakkaille myös evästämismah-
dollisuuksia. Elka on mielestäni työntekijöille viihtyisä työympäristö.   
 
TET- harjoittelu- jaksollani pääsin tutustumaan hyvin siihen, millaista työtä 
arkistossa tehdään ja millainen tämä olisi työpaikkana. Opin myös uusia tai-
toja, joita voin hyödyntää jatkossa. Suosittelen ehdottomasti Elkaa muillekin 
TET- paikaksi.  
 
 Kiitokset vielä Elkan henkilökunnalle opastuksesta ja ohjaamisesta, sekä mu-
kavien työtehtävien keksimisestä.  Aleasha Alvan, Elkan TET- harjoittelija   
 
 
Toimittajan huomio. Olisiko tällä promo-videolla lisätty Aleashan innok-
kuutta vai…  

Elka TET- harjoittelijan silmin 

JJL hyvässä vauhdissa vanhan liiton puitteissa 80-luvulla. 

20 kiloa ja 40 vuotta myöhemmin 

Uran laskukiidossa koronan innoittamassa etätyössä, 
elämänmuutos tapahtuu kuin liukumalla. 

https://youtu.be/BNBHxLWYpyU
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Puolustuslaitos tuotti sotavuosina hyllykilometreittäin asiakirja-aineistoa, 
jota eri joukko-osastot ja muut yksiköt lähettivät monenlaisissa puulaati-
koissa ja paperikääreissä Sota-arkistoon. Aineistoa tuli lyhyen ajan kulu-
essa niin paljon, ettei sitä mitenkään pystytty järjestämään ja luetteloi-
maan heti sotavuosien jälkeen, vaan vielä 2000-luvun alussa oli 15 hylly-
kilometriä odottamassa kunnostusvuoroaan. Kun Sota-arkisto päätettiin 
vuoden 2008 alusta lukien liittää osaksi Kansallisarkistoa, vaati jälkimmäi-
nen, että Puolustushallinto sitoutuu järjestämään rahoituksen järjestämät-
tömän aineiston kuntoon saattamiseksi. Näin sitten vuoden 2007 keväällä 
käynnistyi ennennäkemättömän suuri järjestämisprojekti, jonka toteutus-
paikaksi valikoitui Mikkelissä sijaitseva Elka.  
 
Projekti toteutui lopulta kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen niistä oli 1.5. 
– 31.12.2007 toiminut valmisteluvaihe, jonka aikana projektin henkilö-
kunta rekrytoitiin ja koulutettiin. Tarvittiin projektipäällikkö, neljä tiiminve-
täjää sekä viisitoista kunnostajaa. Heidän lisäkseen Helsingin päähän 
rekrytoitiin vielä tutkimus- ja logistiikkavastaava. Valmisteluvaihe toteutet-
tiin Itä-Suomen lääninhallituksen myöntämällä ESR-rahoituksella, ja sen 
kulut olivat kaikkiaan 524 000 euroa. Projektin toinen vaihe käynnistyi 
1.1.2008, jolloin varsinainen Puolustusministeriön maksama kunnostus-
projekti alkoi. Valmista piti tulla vuoden 2013 loppuun mennessä, mutta 
koska aineiston kunnostaminen osoittautui suunniteltua hitaammaksi – ja 
sitä löytyi vielä kolme kilometriä lisää – tarvittiin projektiin vielä kolmas 
vaihe: Jatkokausi vuosille 2014 ja 2015.  
 
Yhteenvetona voidaan siis sanoa, että koko hanke kesti kaikkiaan vajaat 
yhdeksän vuotta, rahaa kului hieman alle yhdeksän miljoonaa euroa ja 
arkistoja kunnostettiin ja luetteloitiin kahdeksantoista hyllykilometriä. Pro-
jektin aikana henkilöstön vahvuus vaihteli 20 – 30 välillä. Kaikkiaan pro-
jektin palveluksessa palkattuna työntekijänä ahersi 43 eri henkilöä. Ta-
loustiedoista mainittakoon vielä, että arkistokoteloihin ja vaippalehtiinkin 
upposi projektin aikana yhteensä 456 000 euroa. Sota-arkistoprojekti toi 
moneen perheeseen leivän pöytään vuosina 2007 – 2015 ja se myös toi 
monia uusia ihmisiä arkistoalalle. Projektin päätyttyä näitä työssä ja opin-
noissa pätevöityneitä henkilöitä onkin siirtynyt mm. Kansallisarkiston, mu-
seoiden, kirjastojen, kuntien ja myös Elkan palvelukseen. Toki moni pääsi 
projektin aikana, tai sen jälkeen, nauttimaan myös hyvin ansaituista elä-
kepäivistä. (OA)   

Aineisto ennen ja jälkeen käsittelyn 

Sota-arkistoprojekti 2007 - 2015 

Koska kunnostettavat asiakirjat olivat matkanneet 
jopa rintamalta saakka, olivat säilytysolosuhteetkin ol-
leet varsin moninaiset. Tämän vuoksi osassa asiakir-
joja esiintyi myös hometta, joka pakotti erityisjärjeste-
lyihin niin tilojen kuin varusteidenkin osalta. 

Työviihtyvyydestä ja -kunnosta huolehdittiin myös eri-
laisin toimenpitein ja tapahtumin. Kuvassa ohjattu tau-
kojumppa. 
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Kuv

Höyrykoneesta pilveen 

Elka on toiminnan alusta lähtien ollut myötämielinen uusille asioille 
ja välineille. Tämä on varmaan ollut pienten resurssien ansiota, 
koska toimintaa on pitänyt tehostaa, vaikka tuottavuuden tehosta-
minen ei vielä tuolloin ollut kaiken uuden ydinkysymys. Sopivasti 
1980 -luvun alussa Intellin ja IBM:n johdolla alkoi henkilökohtaisten 
tietokoneiden eli PC:n maailmanvalloitus. Elka oli totta kai Suo-
messa arkistomaailman ensimmäisiä tietotekniikan hyväksikäyttä-
jiä. 
 
Koska rahaa oli hyvin rajallisesti ja sitä aiottiin käyttää totutusta poik-
keaviin käyttötarkoituksiin eli mikroihin ja ohjelmiin, ei omien konei-
den ostaminen tullut kysymykseen. Pelkkä rahoituksen hankkimi-
nen oli aikamoisen työn takana mutta hyville perustelluille suunnitel-
mille löytyi tukijoita myös rahoittajien puolelta. Ensimmäiset laitteet 
hankittiin siis leasingilla ja laitekokoonpano oli tällainen: Ericsson 
Step One 0088 prosessorilla varustettu PC, kahdella 5 ¼ disketti-
asemalla sekä uskomattoman suurella ulkoisella 10 MB:n levyase-
malla täydennettynä. Tulostukseen oli matriisikirjoitin, jonka käyttä-
minen tänään vaatisi kuulosuojaimet. Vaativaan tietojenkäsittelyyn 
hankittiin Word-Star tekstinkäsittelyohjelma sekä Info-Star tietokan-
taohjelma. Käyttäjäkokemusten mukaan Info tosin muuttui Inhoksi. 
Tuloksia ja tapahtumia tähyiltiin 12” musta/vihreä -näytön avulla. 
Hiiri, ai mikä? Näppäimistö ja F-näppäimet riittivät hyvin. Tällä yh-
distelmällä suunniteltiin mentävän ainakin viiden vuoden ajan.   
 
Tuo suunniteltu ajanjakso kutistui kuitenkin vuoteen. Laitteisto ja oh-
jelmisto eivät vastanneet odotuksia ja ne päivitettiin Ericssonin seu-
raavan sukupolven malliin. Ohjelmistokin vaihtui varmaan varttu-
neemmalle väelle tuttuun Word-Perfect -tekstinkäsittelyyn  ja DBase 
-tietokantaan. Ensimmäiset kokeilut olivat kuitenkin raottaneet tieto-
tekniikan mahdollisuuksia arkistotyön työkaluina. Tämän vuoksi lait-
teita uusittaessa hankittiin toimistosihteerin käytössä olleen ”ison 
koneen” lisäksi pari kappaletta mikroja, joissa oli kaksi 5 ¼ tuuman 
diskettiasemaa. Uudet koneet olivat myös varustettu suuremmilla 
13” näytöillä, joissa musta/vihreä näyttötekniikka oli vaihtunut edis-
tykselliseen amber-näyttöön, joksi sitä kutsuttiin. Kyseessä siis oli 
vaalean ruskean kellertävä teksti ja viivat tumman punaruskealla 
pohjalla. Huikea edistys. Myös tulostin vaihtui Facitin kiekkokirjoitti-
meen, joka avasi huimia mahdollisuuksia tekstinkäsittelyyn. Kirjasin-
kiekkoja vaihtamalla sai tulostettua jopa kursiivitekstiä. Toki yksittäi-
siä sanoja ei tullut kenellekään mieleen kursivoida. 
 

Arkistotietokanta osoittautui oivaksi työkaluksi asiakaspalvelussa 
niin, että heräsi halu vastata myös asiakkaiden kysymyksiin, että 
missähän muualla se arkisto mahtaisi olla. Vuoteen 1988 mennessä 
lähetettiin kyselyt julkisille kirjastoille, museoille, kaupungeille ja 
kunnille. Kyselyllä kartoitettiin näiden laitosten hallussa olevia yri-
tysarkistoja ja saatiin aikaiseksi valtakunnallinen yritysarkistotieto-
kanta. Kysely laajennettiin myös eräisiin suurempiin yrityksiin, joten 
näin saatiin tieto myös ei julkisista arkistoista. Kerätyt tiedot yhdis-
tettiin Elkassa olevien arkistojen tietokantaan, jolloin asiakkaita voi-
tiin palvella maan laajuisella arkistotiedolla. Rekisterin tiedoista 
koottiin ja julkaistiin myös painetut hakemistot Yritysarkistot I ja II. 
 
1980 -luvun loppupuolella muodostettiin rekisterit myös ns. erikois-
materiaaleille, koska niitä usein kysyttiin, mutta niiden löytyminen 
oli hankalaa, sillä niitä ei erikseen luetteloitu. Nyt osa arkistojen si-
sältämästä erikoismateriaalista luetteloitiin tietokantaan kappaleit-
tain. Rekisteröitävät materiaalit olivat valokuvat, av-materiaali, kar-
tat ja piirustukset. Jokaiselle lajityypille oli oma rekisteri. Tässä vai-
heessa jokaisessa työasemassa oli oma luettelointisovellus ko. ai-
neistolle ja kun luettelointi oli valmis, siirrettiin tallennetut tiedot dis-
ketillä varsinaiseen päärekisteriin.  
 
1990 -luvun alussa myös muun arkistoaineksen luettelointia varten 
luotiin Paradox-pohjainen luettelointisovellus. Arkistotietokantaa 
laajennettiin vastaanottamaan myös Paradox-sovelluksella luette-
loidut tiedot sekä erikoismateriaalirekisterit. Näin arkistotietokanta 
oli laajentunut myös materiaalitietojen viitetiedot sisältäväksi tieto-
kannaksi. Tiedot siirrettiin kuitenkin edelleen disketeillä erillisiltä 
PC:ltä tietokantakoneeseen.  
 
Vuoden 1993 aikana saatiin myös kirjastotietokanta aluille ja irtau-
tuminen perinteisestä kirjastokortistosta alkoi. Kortistoa ei heti viety 
roskalavalle, vaan se oli vielä pitkään varalla ”jos…”. Kortistoa ei to-
sin enää täydennetty, mutta poiskaan ei hennottu heittää 

Kuinka näitä uusia työkaluja sitten käytettiin? Aluksi käyttö oli toi-
mistosihteerin tekstinkäsittelyssä, kirjeet ja arkistoluettelot syntyivät 
huomattavasti vaivattomammin ja ennen kaikkea virheiden korjaa-
mineen oli helpompaa. Arkistoluetteloiden kohdalla vanha, järjestäjä 
kirjoittaa käsin – toimistosihteeri koneella – järjestäjä ja sihteeri ver-
taavat tekstin – tehdään korjaukset – verrataan korjaukset - sihteeri 
tulostaa paperiluettelon, oli vielä käytössä. Kun toisen polven koneet 
tekstinkäsittelyohjelmineen saatiin käyttöön alkoivat arkistonjärjes-
täjät lähes poikkeuksetta itse kirjoittaa luettelon tiedostoksi ja toimis-
tosihteeri vain tulosti sen paperille. Olihan vain yksi kirjoitin, joka oli 
toimistosihteerin koneessa kiinni. 
 
Järjestäjien käyttämät koneet toimivat muuten siten, että käyttöön 
tarvittiin kolme diskettiä. Ensimmäinen käyttöjärjestelmän sisältämä 
disketti laitettiin asemaan samalla kun koneeseen kytkettiin virta. 
Käyttöjärjestelmä lataantui ja kun se oli valmis vaihdettiin asemaan 
WordPerfect disketti, jolta lataantui varsinainen tekstinkäsittelyoh-
jelma. Ohjelmadisketin piti jäädä asemaan työskentelyn ajaksi. Sit-
ten laitettiin toiseen asemaan disketti käsiteltävää tekstiä varten. 
Voin vakuuttaa, että alkutoimet kestivät pitempään kuin nyt työase-
man kirjautuminen toimialueelle ja sähköpostin ja kalenterin latautu-
minen. 
 
Tietokantaohjelman vaihduttua kätevämpään kehkeytyi ajatus, että 
kuinka makasiineissa olevat arkistot voitaisiin hallita tällaisen tieto-
kannan avulla. Tiedettäisiin nimet, sijainnit, määrät, luovuttajat, toi-
minta-alueet ja toimialat, joita asiakirjat edustivat. Ja kaikki tieto sa-
tavissa sekunneissa. Ajatus tuntui tähtitieteelliseltä edistykseltä 
vanhaan paperi/vetolaatikko -järjestelmään verrattuna. Tekninen al-
kuapu saatiin silloiselta Mikkelin maakunta-arkiston johtajan Raimo 
Viikin pojalta Juhalta. Hänen johdollaan luotiin silloin vielä niin ek-
soottisella relaatiotietokantatekniikalla Elkan tulevien tietojärjestel-
mien verso. 

Arkistonjärjestäjän työpiste 1980 -luvulla. 

Luetteloiden vertaaminen käynnissä, Sirpa Seppänen ja Hilkka Aro. 

Elkan ensimmäinen tietokone Ericsson PC Step One 
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Näin ”Adidas-verkolla” jatkettiin aina vuoteen 1996 saakka, jol-
loin Elkan oma lan-verkko valmistui ja erillisistä PC:stä tuli työ-
asemia kun kaveriksi saatiin palvelin. Näin päästiin resurssien 
yhteiskäyttöön ja tehokkaampaan tiedonsiirtoon, vaikka kaikki 
toiminta tapahtui edelleen erillisinä työasemina. Samana 
vuonna saatiin auki myös tietotekninen reitti ulos ISDN-mo-
deemin avulla. 
 
Mutta koska langat oli vedetty ja vielä ulos asti, piti niistä myös 
saada täysi hyöty ja 1998 avattiin ovet nettiin ja www.elka.fi 
heräsi henkiin. Heti alkuun tarjolla oli varsin hyvä palvelukat-
taus tietokantoineen, ohjeineen ja materiaalitarjonnan osalta. 
Elokuussa 2003 sivusto oli saanut alleen myös kieliversiot 
(englanti, savo) ja verkkonäyttelyt, mutta jo ”hieman” vanhen-
tuneena sivusto siirrettiin eläkkeelle.  
 
Vuosikymmenen alkupuolella 2002 otettiin harppaus myös tie-
tojärjestelmän osalta kun DBase-tietokannat yhdistettiin El-
maksi ristittyyn tietojärjestelmään. Kehitystyötä lähdettiin teke-
mään logistiikkatietojärjestelmiä kehittäneen silloisen mikkeli-
läisen e-Planet Oy:n kanssa. Yhtiöllä oli halu laajentaa osaa-
mistaan arkistollisen materiaalin hallintaan. Yhteistyön tavoit-
teena oli kehittää arkistolle työkalu, jolla pystyttäisiin hoita-
maan materiaalin koko elinkaari ja hallinnointi, käyttö sekä 
sähköinen asiakaspalvelu. Kehitystyö jatkui lähes seuraavan 
vuosikymmenen puoliväliin lopuksi tosin hiipuen ja pari vii-
meistä vuotta olivat eri syistä johtuen hyvin pysähtyneitä. Lo-
pulta vuonna 15.6.2016 Elma poistui käytöstä ja siirryttiin käyt-
tämään silloisen Mikkelin ammattikorkeakoulun kehittämää 
Yksa -järjestelmää, joka materiaalin hallinnan lisäksi mahdol-
listi sähköisen materiaalin suoran jakamisen ja digitaalisen ai-
neiston säilyttämisen.  
 
Yksan uusin 4. sukupolven versio otettiin käyttöön aivan vuo-
den 2020 lopulla ja sen kehitys jatkuu Elkan lisäksi myös mo-
nen muun huomattavan suuren käyttäjän voimin.  
 
 

Vuosikymmenien vaihteessa vuodesta 2009 lähtien käynnistyi tietoteknisellä 
puolella Elkan tietokoneiden saapumisen jälkeen suurin muutos. Alku oli melko 
huomaamaton kun elokuussa tietoliikenneyhteyksissä otettiin käyttöön valo-
kuitu ja kuparijohto jäi historiaan. Tekniikan parantumisen avulla luotiin teknistä 
pohjaa tulevalle muutokselle ja kehitykselle. Yleismaailmallinen tietotekninen 
kehitys oli nopeaa eri osa-alueilla ja siten myös kehityksen suunta oli hieman 
epämääräinen. Tuon aikaisten visioiden mukaan 2010 otettiin Elkassakin käyt-
töön hieman raskaampia palvelin- ja datansäilytysratkaisuja. Yleinen kehitys ja 
vaatimukset kuitenkin tulivat osoittamaan suuntaan, jossa resurssien hankinta 
muulla tavoin kuin omistamalla on kokonaistaloudellisempaa ja tehokkaampaa, 
samalla saavutetaan huomattavaa toiminnallista etua, mikäli resurssien tarve 
skaalautuu suuntaan tai toiseen. 
 
Parantuneet datansäilytysmahdollisuudet saivat vauhtia myös digitointitoimin-
taan. Nyt oli mahdollista säilyttää hyvälaatuiset skannatut valokuvat turvalli-
sesti.  2010 -luvulla hankittiin myös A1 -koon kirjaskanneri  ja myöhemmin saa-
tiin vielä A0 -koon kameraskanneri. 

Vuosikymmenen puolivälissä alkoi lopullinen siirtyminen uuden ajan tietotekni-
seen ympäristöön. Tammikuussa 2015 saatiin langaton sisäverkko Elkan ja 
asiakkaiden käyttöön. Seuraavana vuonna luovuttiin omasta fyysisestä www- 
ja postipalvelimesta ja siirryttiin pilvipalvelujen käyttöön Office 365 käyttöön-
oton myötä. Myös verkkonäkyvyys parani Aikakone -sivuston avaamisella. 
 
Lopullisesti saavuttiin yhden aikakauden loppuun kun omissa tiloissa hyrise-
västä viimeisestä palvelimesta sammutettiin virta 27.9.2018. Tämän jälkeen 
työskentely, kommunikaatio, resurssit  ja asiakaspalvelu ovat käytännössä 
ajasta ja paikasta riippumattomia. Paikallisiksi ovat jääneet vain työasemat, di-
gitointiasemat sekä väliaikaiseen tiedonsäilyttämiseen tarkoitettu verkkolevy-
asema. Kirjoittaja, nyt sivuun siirtyessään, tulee mielenkiinnolla odottamaan 
minkälaisia palveluja Elka asiakkailleen tulevaisuudessa tarjoaa. (JJL) 
 

Valokuvien digitoiminen voi joskus olla haastavaa. 

Elkan toisen polven palvelimet eivät vielä ihmeellisiä olleet. 

Nettisivusukupolvet. Tarkemmin näet web-arkistosta 

https://web.archive.org/web/20170501000000*/http:/elka.fi/
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JULKAISIJA:  
 

Suomen Elinkeinoelämän Kes-
kusarkisto 
 
Tiedotuslehti  
 
Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa
   
Päätoimittaja: Jarmo Luoma-aho
   
tiedotuslehti@elka.fi 
   
Tutkijantie 7, 50100 Mikkeli
   
p. 015 321 340  

www.elka.fi    
 
Kirjoittajat: 
Olli Alm, Elka OA 
Jari Lehtonen, Elka JJL 
Jarmo Luoma-aho, Elka JL-A 
Sari Muinonen, Designarkisto SM 
 
 

Vuosien varrelta 

http://www.elka.fi/
http://www.elka.fi/aikakone/
http://www.elka.fi/aikakone/
mailto:tiedotuslehti@elka.fi
http://www.elka.fi/
https://www.facebook.com/ElkaArkisto/
http://elkasta.blogspot.fi/
https://fi.pinterest.com/elkamikkeli/
https://www.youtube.com/user/Elkatoyou
https://twitter.com/elka_arkisto?lang=fi
http://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Toiminta alkaa 02.5.     
4 työntekijän voimin. 

Kansainvälisen lii-
kearkistokomitean 
kokous Elkassa. 

Elkan koulu-
tustoiminta 

alkaa. 

Ensimmäi-
nen PC käyt-
töön. Teks-
tinkäsittelyä. 

Tietokanto-
jen suunnit-
telu ja käyt-

töönotto 

Mikkelin Arkis-
totalo Oy pe-
rustetaan en-

simmäistä laa-
jennusta ra-
kentamaan. 

Suomen Yri-
tysarkistot I 
ja II julkais-

taan 

Enso-Gutzeit 
oy:n stipendi-
rahasto pe-
rustetaan 

Taloushisto-
rian tutkijare-

kisteri. 

Pohjoismai-
set liikearkis-
topäivät Mik-

kelissä 

Kirjasto-
tietokanta 

10 000 
hm 

Ensimmäi-
nen laajen-
nus valmis-

tuu 

Arkistoluette-
lojen kirjoitta-
minen tieto-
kantaan al-

kaa 

Elkan ether-
netverkko 

otetaan käyt-
töön. 

Yksityisarkisto-
jen yhteistä tie-
tokantaa ale-

taan luomaan . 

www.elka.fi 
aloittaa toi-
mintansa  

Elma-järjes-
telmä ote-
taan käyt-

töön.  

Elka mukana 
Etelä-Savon 
aluetietokan-
nan toeteu-

tuksessa  

Valokuvien 
digitointipro-
jekti, KARK-
kuvatieto-

kanta  

Elka mukana 
perustamassa  
Yksityiset kes-

kusarkistot ry:tä  

Selailukuvilla 
varustettu 
kuvatieto-

kanta julkais-
taan 

Päätoiminen 
digitoija aloit-
taa työsken-

telyn. 

Elkad-pro-
jekti Mikkelin 
ammattikor-
keakoulun 

kanssa 
2004-2006 

Kolmas laa-
jennus val-

mistuu 

Ylen Musa-
tietokannan 
julkaisu Mik-
kelin Amk:n 

kanssa  

20 000 
hm 

Sota-arkiston jär-
jestämisprojekti. 

2007 - 2015 

Elka mukana Di-
gitalmikkeli-, Me-
mory Park- ja Me-

mory Campus 
klustereissa. 

Eemeli 
verkko-

lehti. 

Finnish Industrial 
Design Archives 
(FIDA) aloittaa 

toimintansa 

Capture-
hanke ja tie-

tojärjestelmän 
uudistaminen 

alkaa. 

Muotoi-
lukasva-
tus kou-
lulaisille 
alkaa. 

Muotoi-
lukas-
vatuk-

sen op-
pimate-

riaali 
verk-
koon. 

Voiko luo-
vaa työtä 
dokumen-
toida-se-
minaari. 

Teollisen 
muotoi-
lun tari-

noita-se-
minaari 

Ensim-
mäinen 
sähköi-
nen uu-
tiskirje 

Yksa-
arkis-
tojär-
jes-

telmä 
käyt-
töön. 

30.000 
hm 

Aika-
kone 
por-
taali 
avat-
tiin. 

Laiva-
data  

Varkau-
den 

museon 
kanssa 

FIDAsta 
tuli De-
signar-
kisto 

1.000.000 kat-
selukertaa Fa-

cebookissa 

Desing-
arkiston 

10 v. juh-
lanäyttely 

Memori-
aali-

hanke 

Toinen laajennus 
valmistuu 

1975  Yksityisarkistojen valtioapulaki 
1979 Elka säätiö perustetaan 
1980 Elka hyväksytään valtioavun  
         piiriin 
 

40 vuoden  arkistotarina 

http://www.elka.fi/
http://www.digitalmikkeli.fi/
http://www.digitalmikkeli.fi/
https://mikseimikkeli.fi/memorycampus/
https://mikseimikkeli.fi/memorycampus/
https://www.elka.fi/index.php/fi/tiedonhaku/eemeli-verkkolehti
https://www.elka.fi/index.php/fi/tiedonhaku/eemeli-verkkolehti
https://www.elka.fi/index.php/fi/tiedonhaku/eemeli-verkkolehti
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/muotoilukasvatus
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/muotoilukasvatus
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/muotoilukasvatus
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/muotoilukasvatus
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/muotoilukasvatus
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/aineistot/muotoilukasvatus
https://www.elka.fi/aikakone/
https://www.elka.fi/aikakone/
https://www.laivadata.fi/
https://www.laivadata.fi/
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/
https://www.elka.fi/designarkisto/index.php/fi/
https://www.facebook.com/ElkaArkisto
https://www.facebook.com/ElkaArkisto
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/memoriaali/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/memoriaali/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/memoriaali/


 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


