


JOKAISELLA  

MUOTOILIJALLA  

ON TARINA  

KERROTTAVANAAN, 

JA SE TARINA ON  

SÄILYTTÄMISEN  

ARVOINEN.

KIRSTI MAUNULA



Designarkisto on suomalaisen 

muotoilun ja suunnittelun 

valtakunnallinen erikoisarkisto, 

joka sijaitsee Mikkelissä 

Suomen Elinkeinoelämän 

Keskusarkiston yhteydessä. 

Designarkisto kerää ja säilyttää 

pysyvästi suomalaiseen 

muotoiluun ja suunnitteluun 

liittyviä asiakirjoja ja esineitä. 

Designarkisto on voittoa 

tavoittelematon organisaatio, 

jonka toimintaa rahoittaa 

opetus- ja kulttuuriministeriö.

MIKÄ?

ERGOPLAN OY



Designarkistoon voivat aineistojaan luovuttaa muotoilun 

ja visuaalisen viestinnän alalla toimivat suunnittelijat, 

muotoilualan yritykset ja järjestöt. Materiaalia vastaan-

otetaan sekä paperisena että sähköisessä muodossa.  

Aineistot voivat olla mitä tahansa suunnitteluprosessin 

aikana syntynyttä asiakirja-, kuva- ja piirustusaineistoa 

sekä pienimuotoisia esineitä.

MITÄ?

BESTFORM OY ULLA-KIRSTI JUNTTILA

TIMO SAARNIO

KAI SALO

PEKKA WICKSTRÖM



Designarkiston tavoitteena on edistää muotoilun tut-

kimusta ja turvata suomalaista muotoilua koskevan 

historiatiedon säilyminen myös tulevaisuuden tiedon-

tarpeisiin. Luovuttamalla aineistojaan Designarkis-

toon muotoilija saa oman elämäntyönsä talteen ja on  

mukana turvaamassa suomalaisen muotoiluperin-

nön säilymistä. Muotoiluaineistojen tallettaminen 

on luovuttajalle maksutonta.

MIKSI?

PEKKA LOIRI KARI PIIPPO KIRSTI MAUNULA

PENTTI PILVE YRJÖ WEGELIUS



ARKISTOLUOVUTUKSEN POLKU

Käytössämme on  
laadukkaat skannerit 

AO kokoon saakka. 



Designarkistoon  

ovat tallettaneet  

aineistojaan mm.  

Kari Asikainen 

ED-Design Oy  

Grafia ry  

Ulla-Kirsti Junttila  

Linja Design Oy  

Pekka Loiri  

Kirsti Maunula  

Kari Piippo  

Timo Saarnio 

Yrjö Wegelius

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; hän voi lainata asiakirjoja haluamaansa paikkaan tai voimme 

lähettää ne hänelle sähköisessä muodossa. 

Modernit arkistotilamme  
täyttävät pitkäaikaissäi-
lyttämisen 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

DESIGNARKISTO

Tutkijantie 7

50100 Mikkeli

Puhelin 015 321 340

Avoinna ma – pe klo 8.00 – 16.00

designarkisto@elka.fi

www.elka.fi/designarkisto

www.facebook.com/designarkisto

Designarkisto sijaitsee Mikkelissä Suomen  
Elinkeinoelämän Keskusarkiston yhteydessä.


