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Yhdistää eilisen ja huomisen



Teemme työtä, 
että menestyt.
Mikkelin kaupunki on elinvoimaohjelmassaan painottanut 

sen kärkialojen kehittämistä. Näitä kehittämisalustoja ovat 

arkisto- ja kirjastotoimialan osaamiskeskus Memory Campus, 

kiertotalouden kasvukeskus EcoSairila ja Kalevankankaan 

hyvinvointicampus.

Memory Campus -verkoston vahvistamisella tuemme 

perinteisen ja sähköisen arkistoinnin, digitoinnin ja 

digitalisaation kasvua sekä yritysten liiketoiminnan 

sijoittumista ja vahvistumista Mikkelin seudulla. Toivomme 

alueelle niin arkistotoimialan kuin muidenkin sitä vahvistavien 

toimialojen yrityksiä ja organisaatioita aina teknologian, 

ohjelmistojen, tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä tiedon 

säilytykseen ja turvaamiseen saakka.

Tarjoamme yrityksille tutkimus-, kehitys- ja 

innovaatioympäristöjä, monipuolisia palveluja, vahvoja 

verkostoja sekä valmiiksi kaavoitettua teollisuustilaa. 

Haluamme laaja-alaisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa olla 

tukemassa yrityksiä, jotka perustavat toimintansa Memory 

Campuksen alueelle.

 

Haemme nyt yrityksiä ja muita toimijoita hyödyntämään 
sekä vahvistamaan alueemme osaamista.
 

Timo Halonen

kaupunginjohtaja

Mikkelin kaupunki
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Helsinki St. Petersburg

Memory Campus on arkisto- ja kirjastotoimi-
alan osaamis- ja palvelukeskus Mikkelissä, 
Etelä-Savossa. Se pohjautuu Mikkeliin 
pitkäjänteisesti rakennettuun, valta-
kunnallisesti ainutlaatuiseen arkistoinnin, 
digitoinnin, aineistojen käytettävyyden ja 
tiedonhallinnan osaamiseen. 

Memory Campuksen toimijoiden yhteistyö 
takaa alueen arkistotoimialan osaamisen ja 
liiketoiminnan jatkuvan kehittymisen. Tutkimus ja 
koulutus kehittävät koko ajan uusia innovaatioita 
aineistojen digitointiin, saatavuuteen ja 
käytettävyyteen sekä tuottavat koko ajan 
uusia osaajia toimialalle. Julkisen sektorin tuki 
mahdollistaa asioiden etenemisen ja kehittämisen 
muun muassa rahoituksen ja fasiliteettien näkö-
kulmasta. 

Mikä on 
Memory 
Campus?
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Memory 
Campuksen 

kolme ulottuvuutta
Sähköisen arkistoinnin,  

digitoinnin ja digitalisaation 
osaaminen

Uusien liiketoiminta- 
mahdollisuuksien kehittäminen

Vahvat kansalliset 
ja kansainväliset 

verkostot
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Mistä Memory Campus 
rakentuu?
Memory Campuksen toimijat muodostavat yhdessä osaamiskeskittymän ja 
mahdollistavat uuden luomisen niin osaamisen, tutkimuksen, koulutuksen kuin 
liiketoiminnan kehittämisen näkökulmista.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Xamk ja Mikkelin yliopistokeskus (Helsingin 

yliopisto, Aalto yliopisto ja Lappeenrannan 

teknillinen yliopisto) luovat pohjaa osaamisen 

kehittämiselle, koulutukselle ja tutkimukselle 

ja näin mahdollistavat ammattitaitoisten 

osaajien riittävyyden alueella sekä 

innovaatioiden jatkuvan kehittämisen.

Memory Campuksen muistiorganisaatiot 

Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto ja 

Elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA 

varmistavat perinteisen arkistoinnin, 

sähköisen arkistoinnin ja digitoinnin 

osaamisen vahvistumisen alueella ja 

ovat omalta osaltaan kasvattamassa 

toimialan osaamistasoa sekä 

liiketoimintamahdollisuuksia.

Tämän toimijaverkoston ympärille 

yrityksillä on mahdollista kasvattaa 

liiketoimintaa, liittyi se sitten teknologiaan, 

laitteistoihin, ohjelmistokehitykseen, 

tiedonhallintaan, tiedon turvaamiseen,  

tiedon säilytykseen tai uusien  

innova tiivisten palveluiden luontiin.

Mikkelissä toimiva kirjasto- ja arkistoalan 
keskittymä kehittää koko alaa Suomessa.

– Täällä on hyvä toimia, sillä teemme hyvää 
yhteistyötä Xamkin, sisarorganisaatio 
Kansallisarkiston, muiden arkistotoimijoiden sekä 
Ruralia-instituutin ja yliopistokeskuksen kanssa.

Minna Kaukonen 
Kansalliskirjasto

Mikkelissä on tehty pitkäjänteistä työtä 
arkistoalan osaamisen varmistamiseksi. 

– Arvostamme Mikkelissä olevaa osaamista ja 
toivomme voivamme hyödyntää sitä entistä 
enemmän. 

Juhani Tikkanen 
Kansallisarkisto

Mikkelissä on Suomen toiseksi tärkein 
arkistokeskittymä Helsingin jälkeen. 
Elka kehittää arkistoalan toimintaa muiden 
Mikkelissä toimivien arkistoalan osaajien kanssa 
erilaisissa yhteishankkeissa. 

Jarmo Luoma-aho
Suomen elinkeinoelämän 
keskusarkisto ELKA

Yhdistää eilisen ja huomisen
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Visulahden 
matkailu-
keskus

Fujitsun Mikkelin osaamiskeskuksen ansiosta 
kuntalaisten sähköinen asiointi helpottuu 

– “Mikkelissä on hyvä toimia”, kertoo Fujitsun 
informaationhallinnan liiketoimintaa 
Pohjoismaissa johtava Mauri Mikkonen.

Mikkeli valikoitui Fujitsun toimipisteen sijainniksi 
Mikkelin laajan digitaalisen osaamisen ja 
yhteistyöverkoston vuoksi. 

– Mikkelissä on hyvä toimia, sillä meillä on hyvä 
yhteistyö kaupungin ja MikseiMikkelin sekä 
muiden toimijoiden kanssa. 

Mauri Mikkonen
Fujitsu

Mikkelin Visulahden 
alueella, uuden valtatie 
5:n läheisyydessä, on 
optimaaliset olosuhteet 
esimeksiksi jopa 5 MW:n 
datakeskukselle

Tarjolla loistavat liike-
toimintamahdollisuudet ja 
ainutlaatuiset synergiaedut
Memory Campuksen toimijat muodostavat yhdessä 
osaamiskeskittymän ja mahdollistavat uuden luomi-
sen niin osaamisen, tutkimuksen, koulutuksen kuin 
liiketoiminnan kehittämisen näkökulmista.. Mikkelin 

kaupunki on kaavoittanut alueen (12 ha) ja siellä on raken-

nusoikeutta yhteensä 60.000 m2. Alueen ensimmäinen 

rakennus on vuonna 2018 käyttöön otettu Kansallisarkis-

ton uusi Keskusarkisto.

Mikkelin Visulahden alue mahdollistaa jopa 5 MW:n 
datakeskuksen sijoittumisen. Visulahden tontit ovat 

kaavoitettu teollisuutta varten ja mm. sähkön saatavuus 

alueella on huomioitu datakeskusten tarpeista lähtien.

Haemme alueelle liiketoimintaa, liittyy se sitten 
perinteiseen tai sähköiseen arkistointiin, digitointiin 
tai toimialaa yleisesti tukeviin toimintoihin, tuotan-
toon tai palveluihin. Mikkelin kaupunki ja MikseiMikkeli 

auttavat yrityksiä ja organisaatioita etsimään heille 

sopivimman ratkaisun. Mikkeliin sijoittumista harkitsevalle 

yritykselle kokoamme sijoittumispäätökseen tarvittavan 

tiedon ja tuemme parhain mahdollisin keinoin sijoittumi-

sen toteutumista.
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Osaamista, tutkimusta, 
tuotekehitystä sekä 
kaupallistettavia 
innovaatioita

Mikkelin seudun arkistoalan ja digitoinnin vahva osaaminen 

ja sen jatkuva kehittäminen, tutkimus- ja kehitysympäristöt, 

alan toimijoiden yhteistyöverkosto sekä julkisen sektorin 

vahva tuki tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet liiketoimin-

nan kehittämiseen Memory Campuksessa.

Memory Campuksen tavoittee-

na on arkistoinnin, digitoinnin 

ja digitalisaation osaamisen, 

tutkimuksen ja koulutustoi-

minnan kehittäminen, toimi-

joiden toiminnan ja yhteistyön 

tukeminen ja vahvistaminen 

sekä uusien innovaatioiden ja 

konseptien kaupallistamisen 

tukeminen.

DIGITALI- 
SAATIO

VIRTUAALINEN 
YHTEISTYÖ-

ALUSTA

TIEDON 
TURVAAMINEN 

JA 
SÄILYTYS

SÄHKÖINEN 
ARKISTOINTI 

JA 
DIGITOINTI

AINEISTOJEN 
SAATAVUUS 
JA KÄYTET-

TÄVYYS

OHJELMISTO-
OSAAMINEN

LIIKE- 
TOIMINTA

JULKIS-
YKSITYISET

KUMPPA- 
NUUDET

KAUPALLISTA-
MINEN

OSAAMINEN 
JA 

KOULUTUS

TESTAUS 
JA

PILOTOINTI

TUTKIMUS 
JA 

TUOTE- 
KEHITYS

Mikkeliläinen tiedonhallinta- ja digitointi-
palveluita tuottava yritys Disec hallinnoi isoa 
osaa Suomessa terveydenhuollon käytössä 
olevista kuvista ja tutkimuksista, kertoo Disecin 
toimitusjohtaja Aki Lassila.

Mikkeliä Lassila pitää arkistoinnin ja digitoinnin 
alan yritykselle tehokkaana paikkana toimia.  
Se, että saman alan toimijoita ja ihmisiä on täällä 
useita, luo tietyn ilmapiirin kaupunkiin.

Aki Lassila
Disec

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 
Xamkin kampuksella tehdään sähköisen 
arkistoinnin alan tutkimus- ja kehittämis-
toimintaa sekä koulutetaan alalle tulevia 
ammattilaisia. Arkistotoimijoiden keskittymä 
Mikkelissä mahdollistaa monenlaista 
yhteistyötä ja tiedonjakamista.

Noora Talsi
Xamk
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Kenelle Memory  
Campus on rakennettu?
Yrityksille ja organisaatioille, jotka sijoittuvat 
alueelle aloittaakseen tuotannollisen toiminnan 

hyödyntääkseen alueen vahvuuksia; dataa, digita-

lisaatiota, kohdennettuja yrityspalveluita, lupa-

menettelyjä ja yritystoimintaan soveltuvia tontteja.

Yrityksille ja organisaatioille, jotka sijoittuvat 
alueelle kehittääkseen uutta teknologiaa, 
tuotetta tai palvelua testatakseen, pilotoidakseen, 

viedäkseen markkinoille ja skaalatakseen uuden 

teknologian, menetelmän, tuotteen tai palvelun – 

hyödyntäen alueen vahvuuksia, alustan tutkimus-, 

kehitys- ja innovaatiotoimijoita ja palveluita sekä 

verkostoja.

Asukkaille, tutkijoille ja yrityksille, jotka käyttä-
vät ja hyödyntävät sähköisiä arkistoja etsiäkseen 

tietoja ja käyttääkseen niitä esimerkiksi tutkimus-

työssä tai innovaatiotoiminnoissa.

Mikkelin Memory Campuksessa  
yrityksille kilpailuetua tuottavat:
• Sähköiset aineistot/digitalisaatio

• Tutkimus- ja kehitystoiminta

• Tuotekehitys, testaaminen ja  

pilotointi

• Verkostot ja kumppanuudet

• Uudet tuoteinnovaatiot ja palvelut

Mikkeli tarjoaa loistavat mahdollisuu-

det tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- 

toimintaan. Profiililtaan erilaisilla 

menestysalueilla toimijat tekevät 

tiivistä yhteistyötä sekä paikallisesti 

että maailmanlaajuisesti.

Menestyksen
paikat Mikkelissä

Kolme 
faktaa Mikkelistä

Kestävästi kehittyvä ja elinvoimainen 
maakuntakeskus Saimaan rannalla.

Erinomainen sijainti vain reilun parin 
tunnin päässä pääkaupunkiseudusta.

Yksilölliset tonttiratkaisut ja 
joustava viranomais- 

yhteistyö

Löydä itsesi 
Mikkelissä
Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo 

työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu 

syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon 

kattausta; metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, 

koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat 

aina olleet täällä hyvän elämän perustana. 

Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista 

saavutuksista ja luomme rohkeasti kehitty-

vän kaupungin tulevaisuutta.
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Mikkeli

Sport 
Campus 
Mikkeli

Google Maps

EcoSairila
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Kati Saltiola
Ohjelmakoordinaattori
044 036 1612
kati.saltiola@mikseimikkeli.fi
www.mikseimikkeli.fi

Ota yhteyttä! 
Me autamme yritystäsi 
tulemaan osaksi menestys- 
tarinaa, jossa eilinen ja 
huominen yhdistyvät!

• Raaka-aineena data

• Synergiaetuja

• Virtuaalinen yhteistyöalusta

• Vahva koulutus- ja 
tutkimustoiminta

• Sähköisen arkistoinnin ja 
digitoinnin osaaminen

• Ohjelmisto-osaaminen

• Julkisen sektorin tuki

• 100 hehtaaria kaavoitettuja 
teollisuustontteja

Kaikki 
tämä odottaa 

yritystäsi!


