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Finlaysonin mainosmateriaaleja 

Rajavuodet: 1926–1932 

Arkisto: Erva-Latvala Oy (1925–1991)  

Tiivistelmä aineistosta ja yrityksestä  

Amerikkalainen mainostoimisto Ervin Wasey perusti 1920-luvun puolivälissä haarakonttoreita eri 

maihin Fordin markkinoimiseksi. Suomen haarakonttorin Johtajaksi tuli W.K Latvala, Ja toimisto 

avattiin 1.12.1925. Muutaman vuoden kuluttua Erwin, Wasey D Co Ltd Oy oli Suomen suurin mai-

nostoimisto. Yhtiön kotimaisuus vahvistui, kun sen nimi muutettiin vuonna 1933 Erva-Latvala Oy:ksi. 

Toimisto suomalaistui kokonaan vuonna 1941 osakekannan siirtyessä Tukkukauppojen Oy:n omis-

tukseen. Aluksi toimisto valmisti lähinnä sanomalehti-ilmoituksia sekä jonkin verran myös esitteitä 

ja muita mainostuotteita. 

Toisen maailmansodan jälkeiset vuodet olivat tasaisen kasvun aikaa. Vasta seuraava vuosikymmen 

toi mukanaan suuria muutoksia mainostoimintaan. Myös Erva-Latvala Oy:ssä televisio, lisääntynyt 

valokuvien käyttö ja uudet ladontamenetelmät johtivat erikoisosastojen syntyyn. Vuonna 1958 pe-

rustettiin mm. TV-osasto. Mainosalalle tuli 1960-luvulla uusia kilpailijoita, mikä synnytti liikehdintää 

asiakkaiden keskuudessa. Toisaalta samanaikaisesti mainonnan merkitys korostui jatkuvasti, ja tämä 

loi mahdollisuudet yhä useammille yrittäjille. 1980-luvun alussa Erva-Latvala Oy oli Suomen kahdek-

sanneksi suurin toimisto Mainostoimistojen liiton mukaan. Erva-Latvalan mainostoimisto lakkautet-

tiin vuonna 1992. 

Erva-Latvala Oy:n arkisto sisältää 864 kansiota eli noin 61,70 hyllymetriä mainosmateriaalia vuosilta 

1926-1991. Digitoituja mainoksia arkistossa on 5609 kpl. 

Finlayson & Co:n Tampereen puuvillatehdas oli Suomen ensimmäinen, ja vuosikymmeniä ainoa 

suurteollisuuslaitos. James Finlayson perusti vuonna 1820 Tampereelle Tammerkosken rantaan pie-

nen konepajan, joka vuonna 1836 ostavat Venäjän Keisarin hovilääkäri Georg Adolf Rauch ja liike-

mies Carl Samuel Nottbeck. Tästä alkaa voimakkaan kasvun aika, joka tekee Finlaysonista Pohjois-

maiden suurin teollinen toimija. Finlayson työllistää pääasiallisesti naisia, mikä mahdollistaa naisten 

itsenäisempää elämää. Finlayson on tehtaana edistyksellinen, sillä se luo oman sosiaaliturvajärjes-

telmän aikana, jolloin sellaista ei ollut olemassa. Lisäksi tehtaan ympärille rakennetaan oma sairaala, 

päiväkoti, koulu, palokunta, apteekki ja vanhainkoti.  

Ensimmäinen Finlaysonin tehtaanmyymälä avataan vuonna 1923 ja samassa paikassa toimii edel-

leenkin Finlaysonin myymälä. Vuonna 1951 Finlayson perustaa Ateljeen Forssaan, jossa syntyy tu-

hansia kuoseja. Vuonna 1963 Finlayson tuo markkinoille pussilakanan ja vuonna 1975 Finlayson on 

Suomen suurin yksityinen työnantaja.  

Vuonna 2014 Finlayson saa uudet omistajat ja yrityksessä lähdetään kehittämään uusia konsepteja, 

joita lanseerataan seuraavien vuosien aikana: Tekstiilikierrätyksen aloittaminen, Jesus-pussilakanat 

50 vuoden takuulla, muille tuotteille 5 vuoden takuuaika jne. 

mailto:designarkisto@elka.fi


 
 

Tutkijantie 7 designarkisto@elka.fi puh.015321340 
50100 Mikkeli www.elka.fi/designarkisto  

Tutkielman aihe-ehdotuksia 

• Analyysi mainoksista käytetyistä kuva-aiheista. 

• Analyysi mainoksissa käytetyistä tekstistä mainonnan keinona. 

Aineiston kuvaus 

Finlaysonin mainosmateriaali sisältää mainosleikkeitä neljä isoa kansiollista vuosilta 1926–1932. 

Mainokset ovat pääasiallisesti mustavalkoisia, mutta värillisiä mainoksia on myös mukana. Yhteensä 

mainoksia on arviolta yli 1000 kappaletta. Aineistosta on digitoitu vain murto-osa. Aineisto on laaja 

ja soveltuu parhaiten pro gradu -tutkielman aineistoksi. 

Aineistomuodot 

Aineistot löytyvät kokonaisuudessaan Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistosta, joka sijaitsee Mik-

kelissä. Kaikki digitoidut aineistot löydät arkiston YKSA-tietokannasta.  

Digitoidut aineistot Määrä kpl/hyllymetri Tiedostomuoto 

Mainosleikkeistä, arkistoyksikkö 111 11 kpl tiff 

Mainosleikkeitä, arkistoyksikkö 112 11 kpl tiff 

Mainosleikkeitä, arkistoyksikkö 113 12 kpl tiff 

Mainosleikkeitä, arkistoyksikkö 114 12 kpl tiff 

 

Elkassa olevia ei digitoituja aineistoja Määrä/Selite Aineistotyyppi 

Mainosleikekansioita  4 kpl kansio 

Mainosleikekansio, jossa mainoksia vuosilta 
1926–1928, 47 sivua, arkistoyksikkö 111 

1 kpl kansio 

Mainosleikekansio, jossa mainoksia vuosilta 
1928–1929, 52 sivua, arkistoyksikkö 112 

1 kpl kansio 

Mainosleikekansio, jossa mainoksia vuosilta 
1929–1931, 89 sivua, arkistoyksikkö 113 

1 kpl kansio 

Mainosleikekansio, jossa mainoksia vuosilta 
1931–1932, 78 sivua, arkistoyksikkö 114 

1 kpl kansio 

 

Hakusanat YKSA-tietokantaan ja arkiston tietopalvelua varten 

Hae YKSA-arkistotietokannasta arkiston nimellä: Erva-Latvala Oy 

Arkiston tunnus: 347 

Arkistoyksiköt: 111,112,113,114 

Linkki YKSA-arkistotietokantaan Erva-Latvala Oy arkistoon 
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Aiheesta muualla 

Elkan Aikakoneen artikkeli Finlaysonin muotikuvien kautta 

 

Finlaysonin tarina 

 

Esimerkkikuvia 
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https://www.finlayson.fi/pages/meista


 
 

Tutkijantie 7 designarkisto@elka.fi puh.015321340 
50100 Mikkeli www.elka.fi/designarkisto  

 

mailto:designarkisto@elka.fi


 
 

Tutkijantie 7 designarkisto@elka.fi puh.015321340 
50100 Mikkeli www.elka.fi/designarkisto  

 

mailto:designarkisto@elka.fi

