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“The world is full enough of hurts and 
mischances without wars to multiply 
them.” - J.R.R. Tolkien



Sota-arkistoprojektin kokoelmat - Erämaanjuna

“Aina ei erämaanjuna voi kulkea 
pääraidetta, joskus on poikettava 
kapeille ja huonoille sivuteille, joilla 
usein saattaa käydä näin”
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Sota-arkistoprojektin kokoelmat - Erämaanjuna



Tulipalo 3.5.1969. Muotti paloi, raudoitus riippuu taipuneena.

Kuva Kemijoki Oy:n arkistosta Elkasta

Vanttauskoski, Rovaniemi



ARKISTONJOHTAJAN
MIETTEITÄ



ARKISTONJOHTAJAN 
MIETTEITÄ

Kriisi jättää jälkensä

Palstalla Elkan arkistonjohtaja Jarmo Luoma-aho kertoo 
ajatuksiaan arkistoalasta. Teoriassa tarkoitus on myös tuoda 
katsaus alalla tapahtuviin trendeihin Elkan näkökulmasta, 
mutta kriisi-teemalla toimiva Eemeli ei hirveästi trendiaja-
tuksia tarjoa. Myöhemmin lehdessä, meitä kaikkia kosketta-
va rakas Korona, on tuotu esille Olli Almin toimesta.

Maailman historiassa on aina ollut erilaisia kriisejä. Luonnon-
katastrofeja, mutta valitettavan usein meidän itsemme ai-
heuttamia sotia ja kriisejä. Pahimmillaan kriisit aiheuttavat 
ihmisuhreja ja humanitaarisia katastrofeja. Joskus niiden hei-
jastusvaikutukset ovat välillisiä.   

Kriiseihin voi varautua ennakkoon. Valitettavan usein kuiten-
kin vasta kun tilanne on päällä, havahdutaan miettimään mitä 
pitäisi tehdä. Lisäksi kriiseistä tuppaa jäämän jälkiseurauksia, 
joita joudutaan ratkomaan joskus pitkänkin aikaa. 
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Kirkko palaa. Kalajoki 16.2.1930. Kuva Seurakuntain Keskinäinen Palovakuutusyhtiön arkistosta Elkasta

Lattia tulvan peitossa. Pori 17.4.1951. 

Kuva Porin Puuvilla Oy:n arkistosta 

Elkasta
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Mielenkiintoisia lukuhetkiä toivottaen,

Jarmo Luoma-aho

Kirkko palaa. Kalajoki 16.2.1930. Kuva Seurakuntain Keskinäinen Palovakuutusyhtiön arkistosta Elkasta

Pori 17.4.1951. Kuvat Porin Puuvilla Oy:n arkistosta Elkasta

Kirkko palaa. Alavus 7.4.1912. Kuva Seurakuntain Keskinäinen 

Palovakuutusyhtiön arkistosta Elkasta

Pommituksen jälkeen. Tampere 17.2.1940. Kyyhkylän Kuntoutus-

sairaalan arkisto Elkasta 

Tämän Eemelin viitekehyksenä ovat erilaiset kriisit. Niistä jää 
yritysten asiakirjoihin paljon tietoa. Jos kriisien seuraukset las-
ketaan mukaan, kokonaiskuva sen kun paisuu. Yritämme kui-
tenkin muutamin esimerkein kuvata, kuinka kriisit näkyvät 
yritysten arkistoissa.  



VAPO
TOI HELPOTUSTA 

ENERGIAKRIISEIHIN

VAPO syntyi ja kehittyi energiakriiseistä. Myös sen turveteollisuu-
den päättyminen johtuu kriisistä, tällä kertaa ilmastokriisistä.

VAPO perustettiin vuonna 1940 Rautatiehal-
lituksen puutavaratoimiston -nimisenä. Taus-
talla oli maailmansodan aiheuttama kiristyvä 
polttoainetilanne. Vain Valtionrautateillä oli 
olemassa valmis polttopuiden hankintajärjes-
telmä, joten halkojen hankinnan lisääminen 
sälytettiin Rautatiehallituksen uuden viraston 
tehtäväksi.  

Valtio myös edisti polttoturpeen tuotannon 
lisäämistä. Turveteollisuutta harjoittavia yri-
tyksiä oli tuolloin useampia. Niiden lisäksi val-
tio oli perustamassa alalle uutta toimijaa, Suo 
Oy:tä, josta valtio omisti 60 %.  

Sodan jälkeen olojen normalisoiduttua VAPO 
keskittyi energian hankintaan lähinnä valtion 
laitoksille. Tuotepaletissa oli muitakin energi-

anlähteitä kuin polttopuu. VAPO myös ryhtyi 
puutavaran tuottajaksi. 

1970-luvun taitteessa Suomen tärkein ener-
gianlähde oli öljy. Puolustustaloudellinen 
suunnittelukunta oli pitkään huolestuneena 
seurannut tuontipolttoaineiden ja varsinkin 
öljyn käytön lisääntymistä. Se oli laskenut, että 
kriisitilanteissa väestön toimeentulo voitaisiin 
turvata hakkaamalla 15 milj. m3 polttopuuta 
ja tuottamalla 10 milj. m3 polttoturvetta vuo-
dessa. Energiaomavaraisuuden lisäämiseksi, 
eduskunnan toivomuksen mukaisesti, VAPO 
ryhtyi edistämään polttoturpeen käyttöä ja 
tuotantoa. Se myös käynnisti oman turvetuo-
tannon hankkimalla Suo Oy:n vuonna 1970.  

Palaturpeen kuivatusta keoissa. Viurusuo 1910-1920. Kuva 

Outokumpu Oy:n arkistosta Elkasta
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Tarvittiin kuitenkin kaksi kriisiä, jotka laittoivat 
vauhtia polttoturpeen tuotannon lisäämiseksi.  
Öljyntuottajajärjestö OPECin hinnan korotus 
vuonna 1971 ja Egyptin ja Israelin välinen sota 
vuonna 1973 nostivat voimakkaasti öljyn hin-
taa. Kriisien seurauksena Valtioneuvosto laati 
eduskunnan siunauksella tavoitteet polttotur-
peen tuotannon merkittävästä lisäämisestä. 
Valtion liikelaitoksella VAPOlla oli keskeinen 
rooli tämän suunnitelman toteuttamisessa. 
VAPOsta tuli ylivoimaisesti Suomen suurin 
polttoturpeen tuottaja. Öljyn hinnan nousu 
sai myös asiakkaita kiinnostumaan polttotur-
peesta. Suomen rakennettiin uusia polttotur-
vetta käyttäviä voimalaitoksia.  

Suomi muiden maiden tavoin on päättänyt 
luopua polttoturpeesta yhtenä keinona hillitä 
ilmaston lämpenemistä. Ilmastokriisi lopettaa 
1970-luvulla käynnistetyn laajamittaisen turve-
tuotannon. 

Ukrainan sodan yhteydessä keskustellaan jäl-
leen Suomen riippuvuudesta tuontienergias-
ta. Olisiko polttoturpeelle käyttöä, ainakin vä-
liaikaisesti?

Jarmo Luoma-aho

Mekaaniset kokoajavaunut keräävät jyrsinturvetta varastoaumaan. Kuva Imatran Voima Oy:n 

arkistosta Elkasta

HUOMIO!
VIDEO VINKKINÄ DOKUMENTTIELOKUVA TURPEEN NOSTOSTA JA 

TURVEHARKKOJEN VALMISTUKSESTA SEKÄ KULJETUKSESTA.

POLTTOTURVE 1943, POLTTOTURVETOIMIKUNTA JA 

TURVETEOLLISUUSLIITTO, KESTO 10 MIN. LÄHDE KAVI, ELONET

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_113245
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ENSON EVAKUOINTI - 
MELKOINEN OPERAATIO

Enso-Gutzeit Osakeyhtiötä sota koetteli ras-
kaasti. Enson tehtaat ja sitä myöten enso-
laisten kodit ja työpaikat jäivät rajan taakse. 
Enso-Gutzeit Oy:n arkistoista löytyy monen-
laista aineistoa Enson evakuoinnista.

Piti siirtää ihmiset ja heidän tavaransa, teh-
taiden koneet, laitteet ja muut tuotantotar-
vikkeet, asiakirjat sekä sairaalan tarvikkeet ja 
lääkkeet.

Ensolaisia ja heidän tavaroitaan siirrettiin 
aluksi mm. Mikkelin seudulle ja siitä sitten 
eteenpäin Lahden tienoille. Tehtaan henki-
lökuntaa sijoitettiin Outokummun kupari-
tehtaan rakennuksiin Imatralle.

Perheet joutuivat hajalle, asunto-olot olivat 
suurimmaksi osaksi väliaikaisia ja huonoja. 
Monilta meni työpaikatkin. Enson huolto-
sisar rouva Anna Laakso kiersi ensolaisten 
sijoituspaikoissa, ottaen selvää heidän olois-
taan ja auttaen missä voi. Hän kertoo En-
so-Gutzeitin henkilökunnan lehden 1/1945 
artikkelissa ensolaisten siirrosta Mäntyhar-
justa Lahden seudulle elävästi näin: ”Kyllä 
siinä siirtopuuhassa oppi sellaistakin, mitä 
ei ole ennen tiennyt. Kun me Mäntyharjun 
pankinjohtajan kanssa työnsimme lehmiä 
vaunuun, niin joku vanha pappa neuvoi, että 
’nykäise hännästä vain vähän alaspäin, niin 
kyllä menee’, ja sepä olikin hyvä keino.”

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI

Ote luettelosta Kaukopään tehtaan laiturista lähteneistä 

aluksista. Kesä 1944. Enso-Gutzeit Oy:n arkistosta Elkasta

Evakkoonlähtö Honkalahdesta. 1941. Kuva Hackman Oy:n 

arkistosta Elkasta
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Heljä Strömberg

Kadonneiden tavaroiden ja eläinten perään 
sitten kyseltiinkin monissa kirjeissä. Edellä 
mainitun lehden artikkelissa ”Evakko evak-
kovarastossa” kerrotaan, kuinka nimettömien 
pakettien omistajia selviteltiin jälkikäteen: 
”Monta haittaa tuotti meille, että nimet olivat 
usein jääneet pois kolleista. Tuntea nyt sel-
lainen kolli, joka on kokonaan paperilla pääl-
lystetty.” Tämä huomautus koski ilmeisesti 
vuoksenlaaksolaisten tavaroita, koska ”enso-
laisten tavarathan oli helppo tuntea, kun he 
paperia säästäessään olivat lähettäneet tava-
ransa ’alastomana’ evakkoon.”

Evakuointeja koskevat asiakirjat. 1944. Kirjeet 

Enso-Gutzeit Oy:n arkistosta Elkasta

Lehtimainos Postisäästöpankki.

Erva-Latvala Oy:n arkistosta Elkasta

Siirtolaisten tavaroita asemalta. 20.3.1940. Kuvat 

Enso-Gutzeit Oy:n arkistosta Elkasta
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Talvi- ja jatkosodassa ns. luovutetulla alueella 
toimineiden säästöpankkien oli mietittävä, 
kuinka niiden toiminnan jatkuvuus voidaan 
turvata sotatilanteessa. Alueen säästöpankit 
siirsivät asiakirjojaan turvaan kauemmaksi 
kahteen kertaan. Ensin pois talvisodan alta. 
Rauhan tultua 36 evakkopankkia lakkautet-
tiin. Kun jatkosodan rintamalinja oli kauka-
na, säästöpankit käynnistivät toimintaansa 
uudelleen takaisin vallatulla alueella. Täs-
sä yhteydessä säästöpankkeja yhdistettiin 
isommiksi kokonaisuuksiksi. Sitten säästö-
pankeilla oli edessään lopullinen lähtö koti-
seuduiltaan Moskovan rauhansopimuksen 
ehtojen mukaisesti vuonna 1944. Nopeaan 
evakuointiin oli varauduttu paremmin kuin 
talvisodassa. Asiakirjoista otettiin kopiot, ja 
toiminnan jatkuminen voitiin toteuttaa no-
peasti siirtymäkauden jälkeen. Ainoastaan 
yhden säästöpankin arkisto tuhoutui evaku-
oinnin yhteydessä.  

Sodan jälkeen annetulla lailla luovutetun 
alueen säästöpankkien oli tehtävä päätös 
toimintansa jatkamisesta tai yhdistämi-
sestä toiseen säästöpankkiin vuoden 1947 
loppuun mennessä. Tuloksena oli, että 20 
säästöpankkia liitettiin Kanta-Suomen sääs-
töpankkeihin. Ainoastaan Viipurin Säästö-
pankki jatkoi toimintaansa Säästöpankki 
Torkkeli -nimellä.  

Elkaan siirrettiin 1990-luvulla pankkikriisin 
seurauksena valtava määrä säästöpankkien 
asiakirjoja koko Suomen alueelta. Siirretty-
jen arkistojen mukana tuli myös luovutetun 
alueen säästöpankkien asiakirjoja. Siis taval-
laan kolmas evakkomatka.    

SÄÄSTÖPANKKIEN
EVAKKOMATKAT

Jarmo Luoma-aho

Lähde: Antti Kuusterä. Aate ja raha. Säästöpankit 

suomalaisessa yhteiskunnassa 1822–1994. Keuruu 

1995. 

Viipurin Suomalainen Säästöpankki 1930-luvulla. Finna, museovirasto, Matti Poutvaaran kokoelma
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JULISTE
KRIISISSÄ

Juliste on tehokas viestintäväline, jonka avulla on mahdollista 
vaikuttaa. Hyvin suunniteltu juliste pysäyttää. Sen sanoma on 
iskevä, se saa ajattelemaan ja toimimaan. Julisteiden avulla 
voidaan nostaa esiin niin maailmanlaajuisia kriisejä kuin ottaa 
kantaa rauhan tai demokratian puolesta. Seuraaville sivuille 
koottujen julisteiden suunnittelijat ovat Designarkistoon ai-
neistojaan lahjoittaneet palkitut graafikot Pekka Loiri, Esa 
Ojala, Kari Piippo ja Erkki Ruuhinen.

Sari Muinonen
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Will we never learn? (2011), Pekka Loiri 

Global crisis (2009), Pekka Loiri 
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Where is the sparrow (2004), Esa Ojala 

Baltic (dead) sea (2008), Esa Ojala  
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Missä on ääneni, Venäjä (2012), Kari Piippo 

Puuttuva linkki: Demokratia ja ihmisoikeudet (2014), Kari Piippo 
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Sodanvastainen juliste (1978), Erkki Ruuhinen 

Who will be the next one? (1972), Erkki Ruuhinen 

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI
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Muistin näyttelyt ovat vuorovaikutteisia ja niissä käytetään 
hyväksi teknologiaa ja digitaalisuutta. Tärkeintä on kuitenkin 
sisältö; toinen maailmansota koskettaa Eurooppaa ja meitä 
suomalaisia edelleenkin, omakohtaisina kokemuksina, suvun 
muistoina, kirjallisuudessa ja elokuvina. Helmikuussa alkanut 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut sodan kosketuksen 
todella konkreettisesti tähän päivään. Toisen maailmansodan 
historiaa käytetään oikeuttamaan tämän päivän sotaa.

SODAN JA RAUHAN 
KESKUS MUISTI

TUO PÄÄMAJAKAUPUNGIN 
UUDELLE VUOSITUHANNELLE

Sodan ja rauhan keskus Muisti avattiin 4.6.2021 Mikkelissä, entises-
sä koulurakennuksessa, jossa puolustusvoimien päämaja toimi yli-
päällikkö, Suomen marsalkka Mannerheimin johdolla toisen maa-
ilmansodan aikana. Muisti ja rakennuksessa 1970-luvulta lähtien 
toiminut Päämajamuseo muodostavat näyttelykokonaisuuden, jo-
hon pääsee yhdellä lipulla. 

Muistin näyttelyt

SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI

Kuva Pihla Liukkonen

Kuva  Jonne Vaahtera
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Tässä esittelemme muutaman Muistin yhdeksästä näyttely-
kohteesta: 
Tarinat  

TARINAT -näyttelykohteessa voit valita henkilön, jonka koke-
muksen sodasta haluat elää. TARINAT perustuvat aitojen hen-
kilöiden elämään. Valitsetko rivisotilaan, evakkonaisen, päät-
täjän, pasifistin vai lapsen tarinan? Vai huomaatko, että sota 
voi tuoda mukanaan yllätyksen? 

Taistelu  

Miltä tuntuu tappaa? Miltä tuntuu tykistökeskitys? Miten siitä 
voi selvitä? Taistelussa katsot sotaa eturintamamiehen silmin 
– virtuaalisesti talvisodan Kannaksella ja tutkimuksen nosta-
min tiedoin. Tiedätkö, missä maassa siviilejä kuoli eniten?  
Koti  

Mitä naiset ja lapset tekivät sodassa? He eivät olleet vain uh-
reja vaan myös aktiivisia toimijoita. Osa naisista osallistui ak-
tiivisesti sodan vaatimiin tehtäviin. Lasten sodassa oli mukana 
pelko ja seikkailu, velvollisuus ja vapaus. Koti-huoneessa tu-
tustut ja tulkitset naisten ja lasten sotakokemuksia valokuvi-
en avulla. Huomaatko, mitä kaikkea kuvat kertovat? 

Muistin palvelut
Muistilla ja Päämajamuseolla on yhteensä 1100 m2 näyttelyti-
laa. Ryhmille on tarjolla johdanto-opastuksia ja tarpeen mu-
kaan räätälöityjä muita palveluja. 

Muisti kokoaa sotahistoriallista erikoiskirjastoa, josta tutkija 
saattaa löytää pientenkin painosten julkaisuja. Kirjasto on lu-
etteloitu Lumme-tietokantaan ja on käytettävissä lukusalikir-
jastona.

Muistin lipunmyynnin yhteydessä toimii moderni museo-
kauppa, jossa on pyritty huomioimaan asiakkaiden mielen-
kiinnon kohteet monipuolisesti. ”Olemme kehittäneet oman 
brändituote-sarjan, jossa suomalaisten suunnittelijoiden ja 
osaajien avulla tuomme tuttuja tuotteita ja materiaaleja esille 
uudella tavalla,” kertoo Muistin myymälänhoitaja Hanna Koli-
maa. Kaupasta löytyvät myös Päämajamuseon tutut tuotteet. 
Kahvila Rauha toivottaa tervetulleeksi Muistin asiakkaat kuin 
muutkin kävijät.

Muistin toiminnasta vastaa yleishyödylli-
nen Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy, jon-
ka omistavat Mikkelin kaupunki ja Sodan 
ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr. 

Ristimäenkatu 4
50100 Mikkeli
muisti.org
info@muisti.org
+358 50 5524233

Pia Puntanen

HUOM!
Muisti sijaitsee lähellä Elkaa, kävellen voi 
toimia hyvin pysähdyspaikkana matkal-
la kohti rautatieasemaa! Huomioikaa siis 
Muistin aukiolot varatessa tutkimusmat-
kaa Elkaan, terveisin Elkan toimitus

Kuva Pihla Liukkonen

Kuva Pihla Liukkonen
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ÖLJYKRIISI
KOITUI SUOMALAISEN 
MENESTYSTUOTTEEN 
KOHTALOKSI



Kuvat Kai Salon arkistosta Elkasta (Designarkisto)



Oculus 104 -matkavene on muotoilija Kai Salon Tai-
deteollisen oppilaitoksen lopputyö vuodelta 1968. 
Salon lähtökohtana oli suunnitella matkavene, jol-
la voidaan liikkua merellä turvallisesti, kohtalaisen 

nopeasti ja erittäin mukavasti. Oculuksen suunnittelussa tilat 
käytettiin mahdollisimman hyvin hyödyksi ja tulokseksi saa-
tiin maksimitilavuutta ja uudenlaista merimukavuutta. 

Veneen valmistusmateriaaliksi valittiin lujitemuovi sen muo-
toilumahdollisuuksien takia. Veneen kansi rakennettiin yhte-
näiseksi, sisätiloja peittäväksi vaipaksi. ”Oculuksen silmä” eli 
ohjaamon suojakupu nousi avattavana puolipallona kansi-
ranteen yläpuolelle, joten ohjaajalla oli kaikkiin suuntiin nä-
kyvyys.  
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Salo kehitteli venettä eteenpäin vuosina 1971–1973, ja venei-
den valmistus alkoi samaan aikaan Heinävedelle perustetussa 
tehtaassa. Oculus-veneestä tuli 1970-luvun alussa maailmal-
la venealan kuumin uutinen, ja se arvioitiin kansainvälisissä 
piireissä huipputuotteeksi. Omaperäisesti ja ennakkoluu-
lottomasti muotoillusta veneestä julkaistiin lehtikirjoituksia 
ympäri maailmaa ja ensimmäisen vuoden aikana tiedustelu-
ja saapui lähes 3 000. Muun muassa näyttelijä-laulaja Dean 
Martin tilasi Oculuksen itselleen neljännen avioliittonsa kun-
niaksi kesällä 1971. Hän ei kuitenkaan koskaan saanut sitä, sillä 
vene ei lopulta päässyt sarjavalmistukseen. 

Oculus ja veneen suunnittelijat kohtasivat uskomattomalta 
tuntuvia vastoinkäymisiä. Niistä tehty dokumenttifilmi olisi 
paras jännäri petoksineen, kavalluksineen ja sabotaaseineen. 
Vene mm. yritettiin polttaa Chicagon vapaasatamassa vuon-
na 1973, kun sitä oltiin viemässä venealan tapahtumaan. Val-
miiksi saakka Oculuksia saatiin lopulta vain neljä kappaletta. 
Lopullisen kuoliniskun veneen valmistukselle antoi vuoden 
1972 öljykriisi, joka vaikutti lujitemuovin hinnan nousuun. 
Vaikka Oculuksen tarina päättyikin öljykriisiin, jatkui kiinnos-
tus venettä kohtaan kuitenkin vielä pitkään tämän jälkeen. 
Vielä useiden vuosien jälkeen Kai Salo sai yhteydenottoja po-
tentiaalisilta ostajilta.

Sari Muinonen
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ÖLJYKRIISEISTÄ
ÖLJYN 
SÄÄSTÖTOIMIIN



Vuoden 1973 lopulla öljymarkkinat olivat 
sekavassa tilanteessa. Lokakuussa kuu-
si arabivaltiota irrottautui öljyä tuottavien 
arabimaiden järjestön (OPEC) hintasopi-
musneuvotteluista ja ryhtyi määrittelemään 
raakaöljyn hinnan yksipuolisesti. Niiden oli 
tarkoitus painostaa länsimaita, jotka olivat 
tukeneet Israelia sen käydessä sotaa Egyp-
tin ja Syyrian kanssa. Tämän seurauksena 
raakaöljyn hinta kohosi jopa nelinkertaisek-
si. Lisäksi öljyn vientiä länsimaihin ryhdyttiin 
rajoittamaan. 

Tilanne vaikutti myös Suomeen, koska sekä 
raskaan, että kevyen polttoöljyn saanti vai-
keutui. Öljyalan keskusliitto ryhtyikin esittä-
mään vapaaehtoisia rajoituksia muun muas-
sa kiinteistöjen lämmitykseen ja sähkön 
kulutukseen. Joulukuussa 1973 kauppa- ja 
teollisuusministeriön antamalla päätöksel-
lä otettiin käyttöön energiansäästöohjelma, 
jolla vähennettiin kiinteistöjen lämmittämis-
tä, alennettiin nopeusrajoituksia sekä rajoi-
tettiin mainosvalojen käyttöä. 

Seuraava raakaöljyn hinnan nousu ajoittui 
vuoteen 1978, jolloin Iranin öljyntuotanto 
loppui sodan vuoksi. Talousuudistusten seu-
rauksena öljyn kulutus oli kuitenkin laske-
nut sekä länsimaissa, että Japanissa, minkä 
vuoksi öljyn hinta jäi pitemmäksi aikaa kor-
keammalle tasolle. 

Epävakaa sotilaallinen ja poliittinen tilanne 
on vaikuttanut öljyn hintaan ja saatavuu-
teen myöhemminkin. Persianlahden sota  
vuonna 1990 nosti öljyn hintaa. 2000-luvulla 
poliittiset häiriöt ovat vaikeuttaneet öljyn-
tuotantoa muun muassa Afrikassa ja Lä-
hi-Idässä.  

Tällä hetkellä Ukrainassa käytävä sodan 
vuoksi siirtymä puhtaaseen energiaan on 
ajankohtaisempi kuin koskaan. EU-komissio 
haluaakin irrottautua Venäjältä tuotavista 
fossiilisista polttoaineista kokonaan jo täl-
lä vuosikymmenellä ja korvata tuotavasta 
maakaasusta 2/3 tämän vuoden loppuun 
mennessä.    

Suomen tuontiriippuvuus koskee erityises-
ti venäläistä öljyä ja muita energiatuottei-
ta. Maakaasulle ja sähkölle Suomi pystyy 
todennäköisesti löytämään vaihtoehtoisia 
markkinoita. Etlan tutkijoiden mukaan Suo-
men maakaasun tuonnista noin viidesosa 
tuli viime vuonna Virosta ja määrää voitai-
siin helposti kasvattaa. Sähkön osalta Venä-
jän tuonti voitaisiin todennäköisesti korva-
ta pohjoismaisilla vaihtoehdoilla, mutta se 
nostaisi todennäköisesti kustannuksia. Öl-
jyn tuonnin loppumisella olisi suuremmat 
vaikutukset, mutta pidemmällä aikavälillä 
vaihtoehtoisia hankintakanavia tullaan Etlan 
mukaan löytämään. 

Jutun kuvat Sek & Grey Oy:n ja Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry:n 

arkistoista Elkasta

Jukka Liukkonen
SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTON TIEDOTUSLEHTI
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KULKUTAUTI-
MAINOKSIA

Lehtileikkeet Erva Latvala Oy:n arkistosta Elkasta
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KORONA
ARKISTOSSA

Elkan kahvipöytäkeskusteluihin sana ”ko-
ronavirus” putkahti ensimmäisen kerran 
joulukuussa 2019. Kiinassa oli havaittu uu-
dentyyppinen virus, joka alkoi leviämään 
Wuhanin maakunnassa. Pian uutisjutuista 
selvisi, että kyse taitaa olla melko vakavas-
ta uhasta. Vuodenvaihteeseen mennessä 
tautitapauksia alkoi ilmenemään myös Eu-
roopassa. Etunenässä Keski-Euroopan suu-
rissa laskettelukeskuksissa. Siinä vaiheessa 
oli selvää, että uusi virus tulee saapumaan 
myös Suomeen. Kyse oli vain ajankohdasta. 
Vastaus tähän saatiin noin kuukautta myö-
hemmin, 29. tammikuuta 2020, kun Suo-
men ensimmäinen tautitapaus löydettiin 
Lapissa Wuhanista kotoisin olleelta turistilta. 
Sen jälkeen tautitapausten määrä kasvoi rä-
jähdysmäisesti ympäri maailmaa. Suomes-
sa hallitus teki 16. maaliskuuta päätöksen 
valmiuslain käyttöönotosta ja mm. julkiset 
kokoontumiset rajattiin kymmeneen hen-
kilöön. Samalla kirjastot, museot, teatterit ja 
uimahallit laitettiin kiinni. Pari päivää myö-
hemmin kaikki Suomen peruskoulut ja op-
pilaitokset siirrettiin etäopetukseen ja 28. 
maaliskuuta aloitettiin Uudenmaan sulku, 
joka oli voimassa 15. huhtikuuta saakka. 

Edellä mainittu kehityskulku on varmasti 
monella vielä tuoreessa muistissa. Se toimii 
lähinnä muistin virkistyksenä ja johdanto-
na seuraavalle osiolle, jossa kerron koronan 
vaikutuksista Elkan toimintaan. Samanlaise-
na arki koettiin varmasti monissa muissakin 
arkistoissa ja muistiorganisaatioissa. Ensin-
näkin heti aluksi tuon esille sen, että Elkas-
sa koronan aiheuttamien terveysturvalli-
suuteen ja toimintoihin liittyvien päätöksien 

katsottiin kuuluvan työsuojelutoimikunnal-
le, johon kuului työnantajan edustajana työ-
suojelupäällikkö ja henkilöstön edustajina 
työsuojeluvaltuutettu sekä kaksi varavaltuu-
tettua. Omasta päästä työsuojelutoimikun-
ta ei suinkaan toimenpiteitä keksinyt, vaan 
seurasimme tarkasti alueellisen sairaanhoi-
topiirin sekä aluehallintoviraston päätöksiä 
ja suosituksia. Toimikunnan rooli oli lähinnä 
istuttaa nuo rajoitukset ja suositukset Elkan 
toimintaan. 

Keväällä 2020 – valmiuslain aikana – Elkan 
asiakaspalvelu oli tietenkin kiinni, ja henki-
lökunta valtaosin etätöissä. Suureksi ongel-
maksi muodostui heti kaksi asiaa: 1) kuinka 
pystymme palvelemaan asiakkaiden tiedon-
tarpeita, ja 2) kuinka keksimme mielekästä 
ja hyödyllistä tekemistä etätöissä olevalle 
henkilökunnalle. Esimerkiksi arkistojen jär-
jestämistä ja digitointia kun ei oikein voi teh-
dä kotona. Asiakaspalvelu päätettiin hoitaa 
pääosin digitaalisessa muodossa. Arkistolla 
oli kerrallaan muutaman henkilön ydintiimi, 
joka pystyi vastaamaan asiakkaiden tiedus-
teluihin ja aineistotilauksiin. Jälkimmäiset 
hoidettiin digitoimalla pyydetty aineisto. 
Suurimmat näistä tilauksista olivat useiden 
hyllymetrien kokoisia. Henkilöstölle taas löy-
tyi hyvinkin hyödyllistä tekemistä siitä, kun 
vanhat 1980-luvulla kirjoituskoneen kanssa 
kirjoitetut arkistoluettelot naputeltiin arkis-
totietokantaan. Näin Arkistotietokantaan 
saatiin kymmeniä tuhansia uusia arkistoyk-
siköitä tutkijoiden haettavaksi. Merkittävin 
tällaisista korona-aikana arkistotietokantaan 
tuoduista arkistoista oli Finlaysonin historial-
linen arkisto. 
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Arkiston toiminnan jatkumisen kannalta 
oli ensiarvoisen tärkeää, että siirtymä ns. 
pilvipalveluiden käyttöön saatiin valmiik-
si tammikuussa 2020, siis vain hetki ennen 
koronapandemian iskemistä Suomeen. Tär-
keimmät päivittäisessä työssä käytettävät 
tiedostot oli toki siirretty Sharepointiin jo al-
kuvuonna 2018, mutta varsinkin ryhmätyös-
kentelyn ja viestinnän kannalta oleellinen 
Microsoft Teams otettiin käyttöön syksyn 
2019 aikana. Uhkaavan kriisin lähestyminen 
sai vauhtia Teamsin koulutukseen ja jalkau-
tukseen osaksi työntekijöiden päivittäistä 
käyttöä. Voidaan todeta, että yhteydenpi-
dosta etätyöskentelyjakson aikana olisi tul-
lut erittäin haastavaa mikäli käytettävissä ei 
olisi ollut Teamsin kaltaista viestintä- ja yh-
teistyöalustaa. 

Kesäksi 2020 koronatilanne rauhoittui ja tut-
kijasali pystyttiin taas avaamaan – toki erilai-
sin ja vaihtuvin rajoituksin. Elämä näytti taas 
palavan raiteilleen. Syksyllä tilanne taas lähti 
huonontumaan, ja kävi selväksi, että ei koro-
navirus keskuudestamme tule häviämään. 
Vuosi 2021 elettiin vaihtelevan tilanteen kes-
kellä. Välillä tautitapaukset olivat nousussa 
ja välillä laskussa. Ja viranomaisten rajoituk-
set ja ohjeet elivät niiden mukaisesti. Toki 
käynnistyneet koronarokotukset toivat ih-
misille toivoa. Keskustelun aiheet liittyivät 
siihen kuinka monta piikkiä kukin on saanut, 
milloin on seuraava rokotuskerta ja monta-
ko viikkoa on rokotusväli kullakin henkilöllä. 
Toiminnan kannalta hankalinta oli jatkuva 
epätietoisuus. Kuinka suunnitella vaikka-
pa jotakin tapahtumaa kolmen kuukauden 
päähän, kun ei ole mitään tietoa millaiset 
rajoitukset silloin on päällä, ja pystytäänkö 
tapahtumaa edes järjestämään. Tutkijasalin 
aukioloa ja muita toimintaan liittyviä rajoi-
tuksia jouduttiin soutamaan ja huopaamaan 
jos ei nyt sentään viikoittain niin ainakin joka 
kuukausi. Se oli varmasti raskasta niin asiak-
kaille kuin henkilökunnallekin. 

Yksi hyvin konkreettinen koronan tuoma 
muutos on ollut työmatkailun vähenemi-

nen. Se on Elkan kohdalta vähentynyt noin 
60 – 70 prosenttia koronaa edeltävään ai-
kaan verrattuna. Valtaosa palavereista jär-
jestetään nykyisin etäyhteyksin, joten var-
sinkin kokousmatkailu on loppunut lähes 
kokonaan. Toki edelleen on joitakin fyysistä 
tapaamista vaativia työtehtäviä – kuten esi-
merkiksi arkistojen katselmointeja – joita ei 
vielä pystytä hoitamaan virtuaalisesti. Ko-
koontumis- ym. rajoituksista johtuen myös 
aikaisemmin hyvin yleiset ryhmävierailut El-
kaan ovat loppuneet lähes kokonaan. Joita-
kin koululaisryhmiä toki on koronan tilapäi-
sesti helpottaessa päässyt meillä käymään. 
Toivottavasti näiden osalta päästäisiin joskus 
siihen vanhaan normaaliin, jolloin mm. su-
kututkimus- ja opiskelijavierailuita oli hyvin-
kin usein. 

Asiantuntijoiden mukaan koronavirus tulee 
jäämään keskuuteemme vielä pitkäksi ai-
kaa, eikä vielä ole myöskään merkkejä sen 
laimentumisesta tavallisen flunssan kaltai-
seksi virukseksi. Toki väestön jatkuvasti pa-
raneva rokotuskattavuus sekä sairastettujen 
tautitapausten tuoma vastustuskyky tuo 
pikkuhiljaa sitä ns. laumasuojaa. Mutta tu-
levaisuuteen on silti vaikea ennustaa. Mikä 
tulee olemaan se uusi normaali. Melko ison 
digiloikan koronaviruspandemia on joka ta-
pauksessa Elkassa aiheuttanut, ja varmas-
ti monella muullakin työpaikalla. Käsidesit, 
kasvomaskit ja turvavälien pitäminen ovat 
varmastikin arkipäivää vielä ainakin tämän 
vuoden ajan. Epidemia on myös muuttanut 
ihmisten käyttäytymistä, ja palaako se millä 
viiveellä koronaa edeltävälle tasolla – ja pa-
laako täysin ollenkaan – jää aikanaan näh-
täväksi. Joka tapauksessa työsuojelutoimi-
kunnan tuleviin haasteisiin kuuluu näiden 
terveysturvallisuuteen kuuluvia toimenpi-
teiden miettiminen pidemmällä aikavälillä. 
Jääkö korona-ajasta jokin sellainen perintö, 
joka otetaan huomioon esimerkiksi julkisten 
tilojen suunnittelussa ja kalustamisessa aina 
hamaan tulevaisuuteen asti.

Olli Alm
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AJANKOHTAISTA

Designarkiston kotisivut ovat uudistuneet 

Samalla myös sivujen osoite on vaihtunut. De-
signarkiston verkkosivut löytyvät nyt osoitteesta 
www.designarkisto.fi. Sivuilla voi tutustua esimer-
kiksi Designarkiston verkkonäyttelyihin sekä lukea 
muotoilutarinoita ja suunnittelijoiden esittelyitä. 
Uutena osiona sivuilta löytyy korkeakouluopiskeli-
joiden käyttöön tarkoitettuja opinnäytetöiden ai-
neistopaketteja. Aineistopakettien tarkoituksena 
on esitellä arkistossa tarjolla olevaa ainutlaatuista 
suunnitteluaineistoa ja helpottaa arkistoaineistojen 
hyödyntämistä opinnäytetöiden lähdemateriaalina. 
Käykäähän tutustumassa!

Elkan kotisivut myös kokeneet uudistuksen

Saa käydä kurkkaamassa! Molempien sivujen taus-
talla hääri yhteistyössä Aalto ja Verkkoverstas. Nyt 
myös mm. tämän rakkaan Eemelin saa sieltä luet-
tua ja kenties oletkin jo sivujen kautta tätä tällä het-
kellä lukemassa?

Merkittävä laivapiirustusarkisto siirrettiin Elkaan

Viime joulun alla siirrettiin Elkaan yli 700 Raumalla rakenne-
tun laivan piirustukset. Laivat valmistuivat Rauma-Repolan ja 
Hollmingin telakoilla. Arkisto sisältää mm.  sotakorvauslaivo-
jen piirustuksia. 

Arkisto oli alun perin siirretty Raumalta UPM:n keskusarkis-
toon Valkeakoskelle, josta ne kuljetettiin Elkaan. Siirto mah-
dollistui Rauman kaupungin myöntämällä avustuksella, jon-
ka hakijana toimi Rauman merimuseo. Elka ja raumalaiset 
merihistorian asiantuntijat tekevät yhteistyötä piirustusten 
jatkokäsittelyssä.
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MEMORIAALI

D ALAI-hankkeessa on kevään aikana toteu-
tettu digitoitujen aineistojen kuvanlaadun 
parantamiseen tähtääviä työkaluja. Kom-

ponentteja on jo päästy pilotoimaan Kansallisar-
kiston massadigitoinnissa. Välineiden kehitys jat-
kuu, ja niitä testataan myös Elkan digitoinnissa. 
Seuraavaksi projekti keskittyy aineistojen sisällön 
ja rakenteiden tunnistuksen kehittämiseen. Pro-
jektin kuuluu myös tuottaa yleiskäyttöisiä kompo-
nentteja ja toteuttaa helppokäyttöinen käyttöliitty-
mä niiden käyttöön, jolloin välineitä voi hyödyntää 
muissakin KAM-organisaatioissa. 

DALAI-hankkeen tavoitteita ja edistymistä esitel-
lään tarkemmin vielä alkukesän aikana, tavoittee-
na on järjestää tilaisuus Memoriaali-verkkopalve-
lun julkistamistilaisuuden yhteyteen (mainos yllä). 
Hanke tiedottaa tilaisuudesta vielä lähempänä 
tuota ajankohtaa. 

Kansallisarkiston verkkosivuilta löytyy lisätietoja 
hankkeesta ja ajankohtaisista asioista, osoitteesta 
https://kansallisarkisto.fi/dalai

Molemmat hankkeet on rahoittanut Etelä-Savon maakuntaliitto (EAKR-rahoitus)

DALAI
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EEMELI
VAPAANA

Kriisi -edition

Ajankohtainen aihe Ukrainan tilanteesta johtuen on erilai-
nen propaganda. Tätä uutisten mukaan ainakin Venäjällä 
edelleen harrastetaan. On sitä osattu ennenkin..

Kuvat Sota-arkistoprojektin kokoelmasta
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Näihin kuviin ja tunnelmiin Eemelin kriisi-version merkeissä. 
Toivotaan, ettei varsinkaan sotaisaa propagandaa enää kauaa 
maailmalla tarvita..

Mika Kokkonen
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