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Kaikille avoin aarreaitta 
Designarkisto on suomalaisen muotoi-
lun ja suunnittelun valtakunnallinen eri-
koisarkisto. Arkistossa olevat aineistot 
ovat eri muotoilualoihin liittyviä alku-
peräisiä suunnitteluasiakirjoja ja esinei-
tä. Niitä ovat lahjoittaneet muotoilun 
ja visuaalisen viestinnän alalla toimi-
vat suunnittelijat, yritykset ja järjestöt.  
 
Arkisto tarjoaa muotoilusta kiinnostunei-
den käyttöön ainutlaatuista materiaalia, 
johon kuka tahansa voi tulla tutustumaan  
ilman ajanvarausta. Aineistoja voi myös 
lainata eri puolilla Suomea toimiviin ar-
kistoihin, ja niitä on mahdollista saada 
käyttöön sähköisessä muodossa. Lisäksi 
arkiston laajat digitaaliset aineistot ovat 
vapaasti katseltavissa, vaikka omalta ko-
tisohvalta käsin. Designarkisto toivottaa 
tervetulleiksi kaikki muotoilun ystävät!Kirsti Maunula: Vaateluonnos

Kannessa  
Pentti Leskinen: Kuulosuojaimet 



Ulla-KIrsti 
Junttila: 
Ulkokalustesarja 



Timo Saarnio: Una-tuoli



Sukella muotoiluun

Designarkiston materiaalit ovat visuaalisia sisältäen runsaasti piirus- 
tuksia, valokuva-aineistoja, pienoismalleja ja muita esineitä.  
Arkistotietokannan kautta voi tehdä aineistohakuja, ja sieltä löytyvät 
myös laajat digitaaliset aineistot.

Designarkiston kotisivuilla voi tutustua tarkemmin muotoilijoihin ja hei-
dän suunnittelutöihinsä. Sieltä löytyvät esimerkiksi muotoilijaesit- 
telyt sekä muotoilutarinat, joissa muotoilijat pääsevät 
itse kertomaan tarinoita suunnittelutöidensä takaa. 

Designarkiston verkkonäyttelyt avaavat oven luo-
van työn taustoihin ja esittelevät monipuolisesti ja 
mielenkiintoisesti suomalaista muotoilua. Ne nos-
tavat esille suunnittelutöiden takana olevia tekijöitä 
ja tarinoita.

Katso lisää: www.elka.fi/designarkisto. 

Pekka Wikström: Saunamatic-kiuas

Timo Saarnio: Una-tuoli



Tätä kaikkea on Designarkisto:



Kai Salo: Oculus-vene

Jukka Vaajakallio:  
Tölkkien palautusautomaatti

Ahti Taskinen: Easy-vuodetuoli

Inni Pärnänen: Koru



Erkki 
Kangas: 
Gaddafi 



Näe, koe ja opi  

Kaikenikäiset vierailuryhmät ovat tervetulleita tutustumaan mielen-
kiintoisiin muotoiluaineistoihin ja Designarkiston toimintaan. Vierailu 
arkistoon soveltuu hyvin koululais-, opiskelija- ja senioriryhmille, mutta 
myös yritysten ja yhdistysten virkistyspäivän ohjelmaan. Jokainen vie-
railu räätälöidään aina ryhmäkohtaisesti, ja siihen voidaan sisällyttää 
esimerkiksi tutustumiskierros arkistotiloihin tai työpaja. Arkiston aula-
tilassa on vieraita varten esillä vaihtuvia näyttelyitä. 
 
Muotoilukasvatus on tärkeä osa Designarkiston toimintaa. Arkistossa 
järjestetään koululaisille ja opiskelijoille suunnattuja muotoilukasvatus-
työpajoja, joissa oppilaat tutustuvat muotoiluun erilaisten harjoitusteh-
tävien kautta. Designarkiston sivuilta on ladattavissa myös ilmainen 
muotoilukasvatusaineisto. Peruskoulujen opetuskäyttöön tarkoi-
tettu materiaali on laadittu arkistoaineistojen pohjalta, ja se tarjoaa 
opettajille apuvälineen muotoilun opetukseen. 

Designarkisto tukee muotoilun opetusta ja tutkimusta. Arkiston 
laajat muotoiluaineistot tarjoavat ainutlaatuista materiaalia niin tutki-
joiden kuin opettajien ja opiskelijoidenkin käyttöön. Aineistoja voidaan 
hyödyntää tutkimus- ja opetusmateriaalina sekä opinnäytetöiden läh-
deaineistona.  Nuorille muotoilijoille arkiston aarteet toimivat inspi-
raationa ja uusien ideoiden lähteenä, sillä katsomalla menneeseen voi 
nähdä tulevaisuuteen.  



Designarkisto palvelee

Designarkisto on suomalaisen muotoilun ja suunnittelun arkisto, joka 
sijaitsee Mikkelissä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston yhteydes-
sä. Arkiston tehtävänä on kerätä ja säilyttää pysyvästi suomalaiseen 
muotoiluun liittyviä asiakirjoja ja esineitä sekä tarjota kaikille muotoi-
lusta kiinnostuneille mahdollisuus aineistojen tutkimiseen. Designarkis-
to on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toimintaa rahoittaa 
opetus- ja kulttuuriministeriö.

Risto Väätänen: Paperikone



Kari Piippo: Anna-lehden kuvitus
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