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JOHDANTO

Kanttilan sijainti Kuopion keskustassa on merkitty 
punaisella täplällä tähän karttaan. MML 3/2020. 
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Selvitys koskee Kuopion keskustan ruutukaa-
va-alueella 1. kaupunginosan korttelin 3 tontilla 6, 
Minna Canthin kadun ja Kuninkaankadun kulmassa 
sijaitsevaa rakennusta, joka tunnetaan nimellä Kant-
tila. Selvityksen on tilannut Minna Canthin talo ry. 
Selvityksessä on paneuduttu korttelin ja Kanttilan 
tontin historiaan kaupungin varhaisvaiheista asti. 
Pääpaino on kuitenkin nykyisissä rakennuksissa, joi-
den vaiheita tarkastellaan rakennushistorian näkö-
kulmasta. Rakennusten käytön vaiheita, Minna Can-
thin liiketoimintaa ja henkilöhistoriaa tai myöhempiä 
käyttäjiä käsitellään vain tiiviisti, näkökulmana täs-
säkin rakennusten vaiheet. Samoin Kanttilasta tehty-
jä aiempia selvityksiä, suojeluprosessia ja rakennus-
ten suojelustatusta esitellään tiiviistäen. 
Selvityksen lopussa olevassa yhteenvedossa tekijät 
kiteyttävät käsityksensä Kanttilan rakennusten vai-
heista ja kohteen merkityksestä.
Selvitys perustuu arkisto- ja kenttätöihin, jotka teh-
tiin talven 2019-2020 aikana. Selvityksen ovat teh-
neet FM Eeva Martikainen ja arkkitehti Hannu Puu-
runen, joista ensinmainittu on toiminut tehtävän 
vastuuhenkilönä.

Kanttilan tontti sijaitsee Kuopion keskustassa Snellmaninpuiston varrella. Tontti korostettu ilmakuvaan punaisella ke-
hyksellä. MML 3/2020. 

ESIPUHE
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MINNA CANTHIN KANTTILA

Nykyinen Kanttilana tunnettu rakennus Kuopi-
on Snellmaninpuiston varrella on entinen kirjailija 
Minna Canthin koti ja liikeyritys. Minnan isä Gustaf 
Wilhelm Johnson oli Tampereen Finlaysonin teh-
taan työnjohtaja, joka muutti Kuopioon pitämään 
Finlaysonin tuotteiden myymälää perheensä kanssa 
vuonna 1853. Johnsonin mukana Kuopioon muutti 
myös hänen perheensä, vaimo Ulrika ja lapset Ul-
rika Wilhelmiina, Gustaf Wilhelm ja Augusta Kata-
riina. Lapsista vanhin, vuonna 1844 syntynyt Ulrika 
Wilhemiina, kutsumanimeltään Miina tai Miinu, sit-
temmin lehtori Canthin vaimona tunnettu kirjailija 
Minna Canth on henkilö, jonka perusteella nykyinen 
rakennus kantaa nimeä Kanttila.1 Minna Canth asui 
silloisen Etelävuorikadun ja Kuninkaankadun kul-
massa olleella tontilla ensin lapsena 1853-1863, ja 
myöhemmin leskeksi jäätyään 1880-1897 aina elä-
mänsä loppuun asti. Rakennus on nimetty kuuluisan 
omistajansa mukaan, ja sen vuoksi myös tässä selvi-
tyksessä Minna Canthin aika nousee tärkeimmäksi. 
Nykyinen Kanttilan rakennus on käynyt läpi useita 
massiivisia muutosvaiheita, joten 1800-luvusta, ja 
Minna Canthin vaiheesta on vain vähän jäljellä. Ra-
kennuksen nykyinen ulkoasu on pääasiassa 1909-
1910 muutosvaiheesta, ja 1930-ja 1940-luvuilla teh-
dyistä muutoksista. Sisätiloissa näkyy voimakkaasti 
1970-luvun muutosvaihe. 

1 Hagman 1906, 4; Maijala 2014, 21-25.
Minna Canth salon-
gissaan 1890-91. 
KUHMU
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SELVITYKSESSÄ KÄYTETYT NIMITYKSET
Nykyinen Kanttilan tontti (1-3-6) käsittää vain Kant-
tilan rakennuksen ja siihen kuuluvan sisäpihan 
alueen. Alun perin tontti on ollut koko korttelin ko-
koinen. Tässä selvityksessä käytetään yleisesti nimi-
tystä Kanttilan tontti, ja sillä tarkoitetaan korttelin 
Kuninkaankadun ja Minna Canthin kadun kulmassa 
olevaa osaa, tonttia, jolla Kanttilana tunnetut raken-
nukset ovat eri aikoina olleet. Myöhemmin, kun kort-
telia on jaettu useampaan osaan käytetään nimitystä 
Kanttilan kortteli, jolla tarkoitetaan Kuninkaanka-
dun, Minna Canthin kadun, Piispankadun ja Koljon-
niemenkadun rajaamaa korttelia (1-3). 
Rakennuksista puhuttaessa käytetään nimityksiä 
Yläpuoli ja Alapuoli, ja myöhemmin Kanttila. Ylä-
puolella tarkoitetaan Kuninkaankadun puoleista ra-
kennusta ja Alapuolella Minna Canthin kadun puo-
leista rakennusta. Myöhemmin nämä rakennukset 
yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi, johon viitataan 
tässä selvityksessä nimityksellä Kanttila tai Kantti-
lan rakennus. Kanttila-nimitystä on käytetty ainakin 
1980-luvun alusta lähtien. Arkistoaineistossa ja eri-
laisissa kirjallisissa lähteissä käytetään myös esimer-
kiksi nimityksiä Canthila tai Minna Canthin talo. Jo 
ainakin Minna Canthin omistusaikana eli 1880-1897 
puhuttiin "Yläpuolesta" ja "Alapuolesta". Minna itse 
saattoi kirjeissään käyttää nimityksiä "ylhäällä" ja 
"alhaalla". Minnan käyttämästä työhuoneesta käy-
tetään nimitystä Minnan salonki. Se on vakiintunut 
nimitys myös erilaisissa tutkimuksissa, joiden mu-
kaan Minna käytti huonetta työhuoneenaan. Lisäksi  
salonki oli myös huone, jossa vietettiin aikaa ja kes-
kusteltiin vieraiden kanssa. 

1800-luvulla kummassakin rakennuksessa, Yläpuo-
lella ja Alapuolella oli kauppaliike. Näistä liiketiloista 
käytetään nimityksiä lankakauppa ja sekatavara-
kauppa. Lankakaupan kyltti "Tampereen lankakaup-
pa" näkyy vielä joissain 1930-luvun kuvissa, jolloin 
kauppaliike oli jo seuraavan sukupolven eli Minna 
Canthin Perilliset Oy:n omistama. Minna myi kaupas-
saan lankaa, kankaita, ja myös vaatteita, solmioita, 
huiveja ja erilaisia liinoja. Sekatavarakauppa esiintyy 
lähteissä myös nimellä rihkamakauppa, siirtomaata-
varakauppa, jauhokauppa. Liiketiloista käytetään eri 
lähteissä myös nimityksiä "Yläpuoti" ja "Alapuoti". 

1870- ja 80-luvun kuopiolaisissa 
lehdissä kauppiaat mainostivat 
tuotteitansa omilla nimillään. Ylim-
pänä Minnan isän G.W. Johnsonin 
ilmoitus Tapio lehdessä 19.7.1873, 
keskellä Minnan veljen Gustin 
ilmoitus Savo-lehdessä 9.4.1883 ja 
alimpana Minnan ilmoitus Sa-
vo-lehdessä 5.12.1882. 
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KANTTILAN TONTIN OMISTAJAT ERI AI-
KOINA
1782-n. 1787 kirjansitoja Sakari Skotte

n. 1787-1806 lääninrahastonhoitaja Edbom

1806- ainakin 1811 asessori Salonius

1811-1819 saattoi olla useita omistajia

(esimerkiksi vuoden 1819 maakirjan mukaan tontilla 
on 4 omistajaa, kukin 1/4 osuudella: kauppias Makar 
Gurtsjeff, kihlakunnantuomari Carl Henric Forsell, 
kultaseppä Jacob Lundström, suutari Carl Reinhold 
Ahlström)

Vuoden 1819 jälkeen kirjakauppias Väänänen

1846- 1860 Klementij Guseff

1860-1874 G.W. Johnson

1874-1879 Ferdinand Canth

1879-1897 Minna Canth

1897-1974 Minna Canthin perilliset

1974-2004 Suomen valtio

2004-2017 NCC (Bonava)

2017-2019 Minna Canthin talo ry

2019- tontin omistaa Kuopion kaupunki ja raken-
nuksen Minna Canthin talo ry

KANTTILAN TONTIN NUMERO ERI AIKOI-
NA
45 1700-luvun lopun kartoissa

40 Vuoden 1819 maakirjassa tontin vanha nu- 
 mero on 45 ja uusi numero 40. 

1-40-1 vuoden 1881 asemakaava

1-3-1 vuoden 1901 asemakaava

1-3-5 vuodesta 1989 alkaen

1-3-6 vuodesta 2006 lähtien

1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun kartoissa tontti 
esiintyy myös muilla numeroilla. Tontti oli alun pe-
rin kokonaisen korttelin kokoinen, ja vaikka se oli jo 
1800-luvun alussa jaettu useampaan tonttiin, kart-
toihin se oli merkitty yhdellä numerolla.  

Nykyinen Kanttilan tontti 
1780-luvulle ajoittuvassa 
Kuopion asemakartassa 
(nro 45). Kartassa on myös 
luettelo tontin omistajista, 
ja numerolle 45 on merkitty 
kirjansitoja Skotte. JKA

Nykyinen Kanttilan tontti vuoden 1881 asemakaavassa 
(nro 40). KA.
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Lankakaupan henkilökuntaa vuonna 1915. KUHMU
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KANTTILAN PITKÄ SUOJELUKIISTA

Keskustelu Kanttilan kulttuurihistoriallisista arvois-
ta ja huoli rakennuksen purkamisesta tulivat en-
simmäiset kerran esille 1970-luvun puolivälissä sen 
huutokauppaamisen yhteydessä. Minna Canthin su-
vun toive oli, että Kanttilaan olisi tullut Minna Can-
thin museo ja kulttuurikeskus. Myös jo vuonna 1947 
perustettu Minna Canthin Seura  toimi 1990-luvulla 
aktiivisesti rakennusten säilyttämiseksi ja teki  vuon-
na 1999 vetoomuksen rakennusten suojelusta ja nii-
den käytön selvittämisestä. Huutokaupan voittanut 
Suomen valtio hankki tontin, koska se oli hyvällä 
paikalla Kuopion keskustassa, ja siten hyödynnettä-
vissä virastotalokäyttöön. Valtion pitemmän tähtä-
yksen tavoitteena oli rakentaa tontille uutta, mutta 
rakennukset päätettiin toistaiseksi säilyttää ja kor-
jata nopeasti virastotilojen akuutin tarpeen vuoksi. 
Alueelle ryhdyttiin laatimaan uutta kaavaa 1980-lu-
vun alussa ja silloin alkoi kiista rakennuksen arvois-
ta. Vuonna 1991 perustettiin Kanttilan kulttuurikes-
kuksen kannatusyhdistys ry (nyk. Minna Canthin talo 
ry), jonka tarkoitukseksi määriteltiin aatteellisesti ja 
taloudellisesti edistää Kanttilan muodostamista mo-
nipuolisesti toimivaksi kulttuurikeskukseksi. Vuonna 
1999 Kanttila siirtyi valtion omistaman kiinteistösi-
joitusyhtiö Kapiteelin haltuun. Kapiteeli myi Kantti-
lan vuonna 2004 yksityiselle rakennusliikkeelle, jolla 
oli aikomus tehdä rakennukseen asuintiloja ja liike-
tilaa. Kaavaprosessi oli saatu päätökseen vasta 2004. 
Kaavassa rakennus sai suojelumerkinnän, mutta sen 
tuleva käyttötarkoitus oli edelleen avoin. Vuonna 
2017 Minna Canthin talo ry osti Kanttilan kiinteis-
tön ja tontin itselleen, ja vuonna 2019 tontti myytiin 
Kuopion kaupungille, mutta rakennukset jäivät yh-
distykselle. Vuosikymmenien varrella monimutkai-

sessa prosessissa on ollut mukana monet valtion vi-
ranomaiset, kuten taidetoimikunta, rakennushallitus 
ja sittemmin Valtion kiinteistölaitos (Senaatti-kiin-
teistöt), Museovirasto, Kuopion kaupunki, yksityiset 
rakennusliikkeet, yksityiset henkilöt ja monet erilai-
set yhdistykset ja järjestöt. On arvioitu, että vuosien 
1974-1996 välillä noin 50 yhdistystä on tehnyt aloit-
teita ja vetoomuksia Kanttilan ja sen korttelin säilyt-
tämisen puolesta. 2 

2 Maijala 2014, 367-368; Asemakaavan muutoksen selostus, 
Minna Canthin tontti, 4.6.2003, 9; Minna Cantin talo ry:n nettisi-
vut (info, historia): Vuorikari, 11.3.2020.

Kanttilan kulttuurihistoriallisista arvoista käytiin kiivasta keskustelua. Oman panoksensa antoi uuden 
omistajan edustajana Kuopion ja Pohjois-Karjalan piirirakennustoimiston piirirakennuspäällikkö Tapio 
Ritvanen, joka kirjoitti vuonna 1981 Erään kiinteistökaupan 100 vuotismuisto eli Minna Canthin kulttuu-
rimuistoon liittyvän ja liitetyn arkkitehtuurin taustaa v. 1981 -tekstissään: "Kaikki ne arvot, joita Minna 
Canthin aikoinaan omistamaan ja asumaan kiinteistöön tänä päivänä liittyy, ovat myös huomenna liitettä-
vissä siihen uudisrakennukseen, joka järkevän ja ympäristöä kunnioittavan suunnittelun perusteella tontille 
nousee. Epämääräisten arvojen museoiminen ei ole mahdollista valtionkaan rahoittamana. Yllä esiintyvä 
muistolaatta on yhtä totta kokonaan uuden rakennuksen seinässä kuin nykyisellä paikallaankin, monta muu-
tosta kokeneen rakennuksen seinällä." Ritvanen oli liittänyt lausuntoonsa kuvan kyltistä, joka edelleen on 
Kanttilan seinällä.  
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Kanttilan kohtaloa on käsitelty vuosien varrella lehdistössä ahkerasti ja ympäri maata. Tässä 
Kansan Sana -lehdessä ilmestynyt artikkeli Minna Canthin talo muuttuu virastotaloksi (9.3.1974), 
Helsingin Sanomissa ilmestynyt artikkeli Minna Canthin talo halutaan museoksi (6.3.1974) ja 
Satakunnan Kansa -lehdessä tammikuun 6. 1991 ilmestynyt lehtiartikkeli Minna Canthin kotitaloa 
uhkaa PURKU. 
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KAAVAMERKINNÄT JA AIEMMAT INVENTOINNIT

Kanttilan tontin (1-3-6) asemakaava (640) on vuo-
delta 2004 (27.1.2004). Kaavassa alue on merkitty 
asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten 
rakennusten korttelialueeksi. Kanttilan rakennukses-
sa on merkintä sr-7: "Kulttuurihistoriallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta ei ilman pakottavaa syytä saa 
hävittää. Rakennuksen kellariin ja ullakolle saa ra-
kentaa pääasiassa olevan vaipan sisäpuolelle kerros-
alaan luettavia tiloja sen estämättä, mitä rakennusoi-
keudesta, kerrosluvusta tai rakennuksen korkeudesta 
on kaavassa määrätty. Rakennuksen pihan puoleisiin 
julkisivuihin saa tehdä muutoksia. Kadun puoleisiin 
julkisivuihin kohdistuvien korjaus- ja muutostöiden 
tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallinen tai 
kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy."
Kanttila kuuluu Museoviraston Valtakunnallisesti 
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) 
luetteloon osana Kuopion Snellmanin puisto, tuo-
miokirkko ja puukorttelit -kokonaisuutta, jonka 
kuvauksessa luonnehditaan aluetta näin: "Kuopion 
Snellmaninpuiston alueella on ollut Kuopion kau-
pungin ensimmäinen päätori. Tuomiokirkko kuvastaa 
kaupungin asemaa 1775 perustetun Savo-Karjalan 
läänin pääkaupunkina. Snellmaninpuisto ympäris-
töineen, puistoon välittömästi liittyvä kirkkokortteli 
harmaakivisine tuomiokirkkoineen sekä perinteises-
tä puukaupungista säilyneet Kuopion korttelimuse-
on ja Kuninkaankadun puutalomiljööt ovat Kuopion 
ruutukaavakeskustan rakennushistoriallisesti mer-
kittävimpiä osia.[...] Puutalomiljöön kokonaisuuteen 
liittyy rivi Kuninkaankadun varren historiallisia ra-
kennuksia kuten Kuopion Klubi, Tuomiorovastin pap-
pila, Barsokevithchin talo, 1920-luvun kerrostaloja ja 

Snellmanin puiston kulmalla Minna Canthin talo."3 
Kanttila sisältyy Kuopion kulttuuriympäristö - Stra-
tegia ja hoito-ohjeet listaukseen (2008), jossa se on 
osana Tuomiokirkko ja Snellmanin puisto -kokonai-
suutta (kohde 3). Alueen toimenpidesuosituksessa 
mukaan: "Puistoa reunustavat kulttuurihistorialliset 
rakennukset säilytetään. Mahdollinen uudisraken-
taminen sopeutetaan vanhaan miljööseen. Raken-
nusten seuraavissa korjauksissa otetaan huomioon 
säilyttävä, osin myös ennallistava ja palauttava kor-
jaaminen. Arvokkaiden rakennusten kunnostuksessa 
oltava yhteydessä Museovirastoon. Erityistä huomiota 
kiinnitetään Kauppakadun varren kulttuurihistorial-
lisen arvon säilyttämiseen. Kirkonmäkeä ja Snell-
manin puistoa ympäröivien rakennusten kulttuuri-
historiallista arvoa ei tule vähentää rakennuksiin ja 
ympäristöön sopimattomilla rakenteilla, kuten mar-
kiiseilla, katoksilla ja kojuilla. Snellmaninpuisto tu-
lee säilyttää hoidettuna ja istutettuna historiallisena 
puistona. Asemakaava muutetaan vastaamaan säily-
tystavoitteita."4 
Kohde on listattuna myös varhaisemmissa Kuopi-
on kulttuurihistoriallisten rakennuskohteiden in-
ventoinneissa (1995 ja 1990). Museovirasto inventoi 
rakennuksen vuonna 1985 (Sinikka Joutsalmi). In-
ventoinnissa ei ehdoteta rakennukselle luetteloin-
tiperustetta. Inventointiin on liitetty myös vuonna 
1993 tehty yhteenveto "Canthilan suojelupyrkimyk-
sistä". Yhteenveto on tämän selvityksen liitteenä. 
Lisäksi Museovirasto antoi Kanttilan rakennuksen 

3 RKY, Kuopion Snellmanin puisto, tuomiokirkko ja puukorttelit
4 Kuopion kulttuuriympäristö - Strategia ja hoito-ohjeet, 2008. 

Karttaote, jossa näkyvät korttelin nykyinen tonttijako ja 
asemakaavamerkinnät. KKA.

kultuurihistoriallisesta merkityksestä lausunnon 
24.1.1991. 5 

5 Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo, Kuopio, Minna 
Canthink. 22, www.kyppi.fi; Kuopion lääninrakennustoimiston 
arkisto, saapuneet kirjeet, Ea:35:2 Ns. Minna Canthin talon suojelu 
(1991-1991) 
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SELVITYKSESSÄ KÄYTETYT LÄHTEET

Tämän rakennushistoriaselvityksen tärkeimpiä läh-
teitä ovat erilaiset rakennuspiirustukset, vanhat 
valokuvat ja 1800-luvun palovakuutusasiakirjat. 
Selvityksen laatimista varten on käyty tutkimassa 
Kuopion kaupunginarkiston ja Kuopion kulttuuri-
historiallisen museon arkistokokoelmia. Kuopion 
kaupunginarkiston rakennuslupa-asiakirjoissa on 
piirustusaineistoa Kanttilan tontista vuodesta 1898 
lähtien. Kuopion kulttuurihistoriallisen museon ar-
kistossa on varhaisemmat aiemmin maistraatin ar-
kistoon kuuluneet piirustukset 1870- ja 1880-luvulta 
ja vakuutusyhtiö Tarmon palovakuutusasiakirjojen 
mikrofilmit. Lisäksi museon valokuva-arkistossa on 
melko paljon valokuvia Kanttilan tontista ja raken-
nuksista. Myös joitain museon asiakirjalähteitä Kant-
tilaan liittyen tutkittiin. 
Senaatti-kiinteistöjen arkistossa on muutama 1920- 
ja 30-luvun piirustus sekä piirirakennuspäällikkö 
Tapio Ritvasen vuonna 1981 kirjoittama Erään kiin-
teistökaupan 100 vuotismuisto eli Minna Canthin 
kulttuurimuistoon liittyvän ja liitetyt arkkitehtuurin 
taustaa v. 1981 -teksti. 
Tontin varhaisten vaiheiden tutkimisessa lähdeai-
neistoa löytyi Kansallisarkiston Joensuun toimipis-
teeltä, jossa on Kuopion maistraatin kokoelmassa 
Kuopion kaupungin perustamiseen liittyviä asia-
kirjoja. Lisäksi Joensuun toimipisteellä on Kuopion 
lääninrakennustoimiston arkistokokoelmassa joitain 
dokumentteja lähinnä 1990-luvulta liittyen Kanttilan 
suojeluasioihin. Kanttilan tontin varhaisten vaihei-
den tutkimisessa tärkeitä lähteitä ovat olleet myös 
1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun Kuopion ase-
makartat, ja Kuopion historiaa käsittelevät kirjat, 

joista tärkeimpänä Pekka Lappalaisen kirjoittama 
Kuopion historia 1 (1982). 
Minna Canthiin liittyen tärkeimmät kirjalliset läh-
teet ovat olleet Ilkka Nummelan kirjoittama Toiselta 
kantilta, Minna Canth liikenaisena (2004) ja Minna 
Maijalan Herkkä, hellä, hehkuvainen, Minna Canth 
-elämäkerta (2014). Kanttilan huonejärjestyksen sel-
vittelyssä on käytetty lähteenä aikalaiskuvauksia, 
esimerkiksi Minnan omaa kirjeenvaihtoa, jota on 
tutkittu Helle Kannilan toimittamasta Minna Can-
thin kirjeet -teoksesta (1973), Juhani Ahon Muutamia 
muistelmia Minna Canthista (1897), Hanna Aspin 
Minna Canth, läheltä nähtynä -teosta (1948) ja Aili 
Andersinin haastattelua vuodelta 1944. Kanttilan ra-
kennusten historiaa on tutkinut Timo Niiranen teok-
sessaan Miten Minna Canth asui Kuopiossa, ja tästä 
kirjasesta on ollut hyötyä selvityksessämme. 
Lisäksi selvityksen laatimisessa on hyödynnetty di-
gitaalisia lähteitä, esimerkiksi Kansalliskirjaston 
digitaalista sanomalehtiarkistoa ja Minnan salon-
ki-sivustoa, joka on Kuopion kaupunginkirjaston 
kokoama sivusto Minna Canthiin liittyvästä digitaa-
lisesta arkistoaineistosta. 
Joukko Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijoita 
teki vuosien 2017-2019 aikana Kanttilassa erilaisia 
rakenteisiin ja tiloihin liittyviä selvityksiä. Heidän 
tuottamiaan aineistoja on osittain voitu hyödyntää 
tässä selvityksessä. Toinen oppilastyönä tehty tut-
kimus on vuonna 2007 valmistunut Ingmanin käsi- 
ja taideteollisuusoppilaitoksen opiskelijoiden Paula 
Semin ja Reetta Ruotsalaisen tekemä Rakennush-
istoriallinen tutkimus, Minna Canthin katu 20-22, 
Kanttila, jossa ohjaajana toimi restauroinnin opetta-

ja Matti Valkonen. Tutkimus sisältää pääosin samoja 
päätelmiä kuin tämäkin selvitys, tosin suppeammas-
sa muodossa. 
Kanttilaan liittyviä muistiinpanoja on kertynyt luon-
nollisesti Kuopion kulttuurihistoriallisen museon 
henkilökunnalle vuosikymmenten varrella, ja myös 
näitä muistiinpanoja käytiin tutkimassa. Lisäksi sel-
vityksessä ovat auttaneet monet yksityiset henkilöt, 
jotka ovat joko tutkineet Minna Canthia, Kantti-
lan rakennusta tai ovat olleet jollain lailla Kanttilan 
asioiden kanssa tekemisissä.
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KANTTILAN RAKENNUSHISTORIA

Tässä akvarellin keskellä näkyy Kanttilan nykyinen tontti 1800-luvun alussa. Se antaa hyvän kuvan siitä, millaista torin ympäristös-
sä tuolloin oli. Rakennukset on tehty muistinvaraisesti tai sitten taiteilija on käyttänyt taiteellisia vapauksiaan. Akvarelli on ajoitettu 
1820-luvulle, ja silloin kuvassa pitäisi näkyä myös ylempi, Kuninkaankadun kulmassa ollut rakennus, joka valmistui vuonna 1820. 
Museovirasto
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Kuopion keskustan asemakaavaa luonnosteltiin en-
simmäisen kerran jo 1600-luvun puolivälissä. Ken-
raalikuvernööri Pietari Brahe laittoi alulle Kuopion 
kaupungin perustamisen ja ilmeisesti laati kaupun-
gille sen ensimmäisen asemakaavan vuonna 1653. 
Kaupunkihanke ei kuitenkaan ottanut tuulta siipien-
sä alle vielä 1600-luvulla, vaikka Kuopiosta käytettiin 
1600-luvun loppupuolen tuomiokirjoissa kaupungin 
nimitystä. Vasta seuraavan vuosisadan loppupuolella 
alkanut Kustaa III:n valtakausi sai aikaan varsinaisen 
kaupungin rakentamisen. Kaupunkisuunnittelusta 
kiinnostuneen Kustaa III:en oli helppo tarttua noin 
sata vuotta aiemmin laadittuun asemakarttaan ja 
laittaa vireille kaupungin silloista tarvetta vastaavan 
asemakaavan suunnittelu. On katsottu, että Pietari 
Brahen kaupunkisuunnitelmalla oli suuri merkitys 
sille, että Savoon perustettava kaupunki sijoittui ni-
menomaan Kuopioon, eikä esimerkiksi Nilsiään ku-
ten alun perin oli tarkoitus.1 
Varsinaisesti Pietari Brahen suunnittelemaa Kuopion 
asemakaavaa ei ryhdytty käytännössä toteuttamaan. 
Brahen kartassa kaavoitettu alue sijaitsi vinottain 
suhteessa nykyiseen eli 1770-luvulla alkunsa saanee-
seen asemakaavaan, ja on katsottu, että vaikka suun-
nitelma sinänsä oli merkittävä Kuopion kaupungin 
perustamisen kannalta, sillä ei juurikaan ollut vaiku-
tusta siihen millaiseksi Kuopion asemakaava muo-
dostui myöhemmin. Brahen Kuopion suunnitelma 
olisikin saattanut unohtua ellei maantieteilijä Eric 
Tuneld olisi löytänyt sitä Brahen papereista ja nosta-
nut uudelleen esille.2 

1 Lappalainen 1982, 61-74; 216-227.
2 Lappalainen 1982, 61-74; 244-248. 

KANTTILAN TONTIN VARHAISVAIHEET

Kenraalikuvernööri Pietari Brahen vuonna 1653 suunnittelema asemakaava asettuu vinottain verrattuna nykyiseen 
Kuopion kaupungin asemakaavaan. Tässä dokumentissa on maanmittari Eric Tuneldin vuonna 1744 kirjaama selitys, 
jossa ehdotetaan, että Brahen suunnitelma tulisi ottaa huomioon perustettaessa uutta kaupunkia Savoon. KA.
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Nykyinen Kanttilan tontti esiintyy ensimmäisen ker-
ran maanmittari Pehr Kjellmanin vuonna 1775 laa-
timassa asemakaavassa. Kustaa III vahvisti kaavan 
5.3.1776 ja kaupungissa aloitettiin rakennustyöt vä-
littömästi.3 Kjellmanin asemakaavassa tori (Stor Tor-
get) sijaitsee nykyisen Snellmaninpuiston paikalla, ja 
korttelit levittäytyvät sen ympärille. Toria kutsuttiin 
myös kaupungin perustajan mukaan Kustaantoriksi. 
Torin itälaidalla on Vahtivuori. Kuopion asemakaa-
van erityispiirre eli katujen jakaminen 24 kyynärän 
eli noin 14,5 metrin levyisiin katuihin ja 12 kyynärän 
(n. 7m) levyisiin kujiin eli "ränneihin" (gränd) sai al-
kunsa tästä Kjellmanin asemakaavasta. Katujen vä-
liin jäävä kortteli oli yhtä suurta tonttia. Hyvin pian 
näitä pinta-alaltaan suuria, korttelin kokoisia tont-
teja alettiin jakaa pienemmiksi. Jakamista ei kont-
rolloitu ja 1810-luvulle tultaessa oli jo 1/8 tontteja. 
Tonttien jakamisperiaate vahvistettiin vuoden 1823 
rakennusjärjestyksessä, jonka mukaan keskustan 
tontit tuli pitää suurempina verrattuna laitakaupun-
gin tontteihin. Ylipäätään tonttien jakaminen riittä-
mättömän kokoisiksi kiellettiin. 4 
 

3 Lappalainen 1982, 252-253. 
4 Lappalainen 1982, 355-362; Granit-Ilmoniemi 1882 (1981), 33.

Kjellmanin laatimassa asemakaavassa Kanttilan tontti esiintyy 
numerolla 18. Alun perin koko kortteli oli yhtä ainoaa tonttia. Hyvin 
pian tontteja ryhdyttiin jakamaan pienempiin osiin. Tässä kopiossa 
esiintyvää tonttinumerointia ei ole käytetty enää 1700-luvun lopun 
asemakartoissa, vaan niissä Kanttilan tontti esiintyy numerolla 45. 
Kellmanin asemakaavasta on olemassa useita kopioita. KUHMU.
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Kanttilaan liittyvissä teksteissä mainitaan, että tontin 
varhaisin asukas oli kirjansitoja Skotte 1780-luvulla. 
Kirjansitoja Sakari Skotten tiedetään tulleen Kuopi-
oon vuonna 1782. Hän oli Turussa vaikuttanutta Skot-
ten sukua ja työskenteli Turussa mestari Ekenbergin 
verstaassa. Skotte lähti Venäjälle vuonna 1799, palasi 
sieltä takaisin kirjansitojamestarina ja asettui Kuopi-
oon vuonna 1782. Hän avioitui kuopiolaisen Katarina 
Linbomin kanssa vuonna 1787, ja pari muutti pian sen 
jälkeen Pieksämäelle, jossa Skotte toimi kruununni-
mismiehenä. Sakari Skotte kuoli vuonna 1891. 5 
Skotte on tontin nro 45 omistajana ajoittamatto-
massa Kuopion kartassa, johon on merkitty tonttien 
omistajia. Koska Skotten tiedetään olleen Kuopios-
sa ainakin vuosien 1782-1787 välillä, kartan voidaan 
olettaa olevan 1780-luvun puolivälistä. Tontin nro 
45 viereinen tontti satamaan päin eli tontti nro 46 on 
merkitty apteekkari Långhjelmille. Hänen tiedetään 
asettuneen Kuopioon apteekkariksi vuonna 1777 ja 
myyneen tonttinsa apteekkari Avénille vuonna 1794. 
Lääninmaanmittari Daniel Hallin vuonna 1798 piirtä-
mässä Kuopion kartassa tämä tontti onkin merkitty 
jo Avénin omistamaksi. 6 
Vaikka Skotte on omistanut tontin 1780-luvulla, ei 
voida varmuudella sanoa, että hän olisi rakentanut 
tontille rakennuksia, ainakaan torin laitaan. Ku-
ten mainittu aiemmin, Kuopion tontit olivat alkuun 
harvinaisen suurikokoisia, ja voihan olla, että Skotte 
on tehnyt verstaansa silloisen Kauppamiehenkadun 
sittemmin Kestikievarinkadun, nykyisen Koljonnie-
menkadun varrelle. 

5 Juva 1963, 60, 72.
6 Toivanen 2000, 287-288.

Kuopion kaupungin asemakart-
ta 1780-luvulta. Kartassa ei ole 
mainintaa sen tekijästä tai ajan-
kohdasta. Karttaan lisätyn tonttien 
omistajaluettelon perusteella voi-
daan kuitenkin päätellä, että kartta 
on tehty 1780-luvulla. Nykyinen 
Kanttilan tontti on merkitty nume-
rolla 45 ja sen omistajaksi mainitaan 
"Bokbindare Skotte" eli kirjansitoja 
Skotte. JKA.
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Lääninmaanmittausinsinööri Daniel Hall laati 
1700-luvun lopulla useita Kuopion karttoja. Hänen 
vuonna 1798 laatimassa kartassa on myös tonttien 
omistajaluettelo. Kanttilan tontti on kartassa nume-
rolla 45, ja sen omistaja on Kuninkaallisen lääninra-
haston rahastonhoitaja Edbom. Hänet on merkitty 
myös tonttien 21 ja 50 omistajaksi. Torin kulmassa 
aivan tontin numero 45 edustalla on pieni kivinen 
lääninrahaston kassaholvirakennus, joten oli luon-
nollista, että rahastonhoitajan haltuun oli annettu 
tontteja kassan läheisyydestä. Kruunulla oli vahva 
ohjaileva ote Kuopion kaupunkikuvan muodosta-
misessa. Torin ympärillä olivat kaupungin parhaat 
tontit, ja niitä varattiin kauppiasporvareille, joita to-
sin asettui Kuopioon vähänlaisesti heti kaupungin 
perustamisen jälkeen. Kirkon ja torin seuduille syn-
tyikin "hallintokortteli", joka oli virkamieskunnan, 
residenssien ja virkatalojen aluetta.7

7 Lappalainen 1982, 361-362.

Kuopion kartta vuodelta 1798 (tekijänä Daniel Hall). Karttaan on 
merkitty punaisella värillä tontit, joilla on punamullalla maalattuja 
rakennuksia. Lisäksi kartassa on luettelo tonttien omistajista. Nykyi-
nen Kanttilan tontti on tässä kartassa numero 45 ja sen omistajaksi 
on merkitty "Kongl. Räntemäst. Edbom". Tontin edustalla Kustaan 
suurtorin (Gustaf Stor Torget) lounaiskulmassa on pieni kivinen lää-
ninrahaston rakennus. KA.
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1800-luvun alusta on säilynyt ainakin kaksi doku-
menttia, joiden perusteella nykyisellä Kanttilan ton-
tilla ei tällöin ollut rakennuksia. Ensimmäinen niis-
tä on vuodelta 1806. Kyseessä on maanmittari Carl 
Christian Hasselin piirros Kuopion torin ympäris-
töstä. Piirustukseen on merkitty kaikki torin laidalla 
olevat rakennukset, ja Kanttilan tontin kohdalle on 
piirretty punaiseksi maalattu aita, ja selitysosassa 
kerrotaan tontin olevan asessori Saloniuksen kasvi-
tarhaa. Alkuperäinen Hasselin piirustus on Ruotsin 
valtionarkistossa.8 Salonius omisti useita tontte-
ja Kuopiossa. Hän oli myös kadun toisella puolella 
olevan tontin omistaja, ja sille tontille hän oli myös 
rakentanut. Kyseisessä rakennuksessa yöpyivät 
myös kuningas Kustaa Adolf IV ja kuningatar, jotka 
vierailivat Kuopiossa vuonna 1802. Kerrotaan, että 
tämän vierailun perusteella Kuninkaankatu on saa-
nut nimensä. Ilmeisesti nykyinen Kanttilan tontti oli 
Saloniuksen hallussa melko pitkään, koska se vielä 
1810-luvun alussa oli merkitty hänelle. Porvareilla oli 
oikeus käyttää rakentamattomia tontteja viljelysalu-
eina. Yleensä, jos tontti oli kaksi vuotta rakentama-
ton, se palautui kaupungin omistukseen, mutta tähän 
määräykseen oli mahdollista anoa lisäaikaa.9 
Toinen dokumentti, jonka mukaan nykyinen Kantti-
lan tontti oli rakentamaton 1800-luvun alkupuolella, 
on mittauspiirustus vuodelta 1811. Siihen on merkitty 
tonteilla olevat rakennukset. Kanttilan tontti on mer-
kitty numerolla 56. Tässä vaiheessa aiempi korttelin 
kokoinen tontti on jaettu kolmeen osaan sillä tavoin, 

8 Lappalainen 1982, 365. Lappalaisen teoksessa Kuopion historia 
1 on sivulla 365 kuva tästä piirustuksesta. 
9 Vaarama 1932, 92.

"Kustaantorin" rakennuskanta vuonna 1811. Tätä asema-
karttaa on yleensä pidetty melko todenmukaisena kuvana 
ajan rakennuksista. Kanttilan tontti (nro 56) on vielä 
rakentamaton. Kuva on otettu vuonna 1957 laaditusta 
kopiosta. KKA.

että korttelin pohjoispuoli on kokonaan tonttia 56 ja 
eteläpuoli jakautuu tontteihin 57 ja 58. Tuomiokirkko 
oli tätä piirustusta laadittaessa rakenteilla, ja myös se 
on merkitty piirustukseen katkoviivalla. 
1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa kaupungin 
rakentamiseen liittyviä määräyksiä antoi järjestys-
oikeus. Järjestysoikeus ohjaili tonttien omistusoi-
keuksien siirtymistä porvareille, mieluummin kuin 
maalaisille. Porvareilla oli oikeus pitää omistamiaan 
rakentamattomia tontteja viljelysalueina, mutta ai-
nakin vuonna 1815 järjestysoikeus määräsi, että 
tontin hankkimisen jälkeen oli rakennettava kah-
den vuoden kuluessa. Virkamiehet ottivan kantaa 
myös siihen, millaisia taloja tai aitoja tuli rakentaa, 
ja antoivat tarvittaessa kaupunkilaisille kehoituksia 
ja määräyksiä ulkoasuun liittyen. Esimerkiksi torin 
laidalle tuli rakentaa kaksikerroksisia rakennuksia ja 
yleisesti rakennuksista ei saanut olla kadulle johtavia 
ovia. Myös tällaiset vaatimukset saattoivat vaikuttaa 
siihen, että nykyinen Kanttilan tontti vaihtoi omis-
tajaa melko moneen kertaan 1700- ja 1800-lukujen 
vaihteessa. Se oli varattu varakkaalle porvarille, ja 
sille rakennettavan talon tuli olla edustava.10 

10 Vaarama 1932, 90-95; Lappalainen 1982, 364-365.



OLIKO KANTTILAN TONTILLA RAKENNUKSIA 1700-LUVULLA?

Varmaa tietoa siitä, oliko Kanttilan tontilla (ainakaan 
nykyisen Kanttilan paikalla) rakennuksia 1700-lu-
vulla ei ole. 1780-luvulla tontin omistaneen Sakari 
Skotten sukutiedoissa kerrotaan, että hän piti vers-
tasta Kuopiossa.11 Skotte kuitenkin oleskeli Kuopi-
ossa vain noin viiden vuoden ajan, ja tietoa hänen 
rakentamistaan rakennuksista ei ole, ja toisaalta on 
dokumentteja, joiden mukaan tontilla ei ollut raken-
nuksia 1800-luvun alkuvuosina. Kuten on aiemmin 
mainittu Kuopion poikkeuksellisen suuresta tont-
tikoosta johtuen voi olla, että Skotten mahdollisesti 
rakentamat rakennukset olisivat olleet tontin etelä-
osassa. Alun perin yksi tontti oli kokonaisen korttelin 
kokoinen.
Useissa 1700-luvun lopun Kuopiota kuvaavissa ase-
makaavoissa osa tonteista on merkitty punaisella 
värillä. Jos asiaa tarkastellaan nykyisen Kanttilan 
tontin kohdalta, niin Kjellmanin vuonna 1775 piirtä-
mässä Kuopion asemakartassa Kanttilan tontti (nro 
18) on merkitty punaisella. Tämä Kjellmanin asema-
kartta on kuitenkin luonnollisesti vasta suunnitelma 
rakennettavasta kaupungista ja punainen merkintä 
on saattanut tarkoittaa kaavan laatimisvaiheessa va-
rattuja tai myytyjä tontteja. Joissakin myöhemmissä 
asemakartoissa punaisella merkinnällä osoitetaan 
tontit, joilla on punamullalla maalattuja rakennuk-
sia. Esimerkiksi lääninmaanmittausinsinööri Daniel 
Hallin vuonna 1798 laatimassa asemakartassa on 
merkintä: "De med röd färg anlagda tomter betekna 
röd målade hus" eli punaisella merkityillä tonteilla 
on punamullalla maalattuja rakennuksia. Ruotsin 

11 Juva 1963, 72.

kaupungeissa punamultaa oli alettu käyttää julkisi-
vujen värinä 1700-luvun alusta lähtien, ja tapa siirtyi 
vähitellen Suomen puolelle. Punamullalla maalattiin 
kruunun, virkamiesten ja kauppiaiden rakennukset, 
jotka olivat kaupungin keskustassa. Yleensä käsityö-
läisten asuntoja tai muita vähempiarvoisia raken-
nuksia kaupungin laitamilla ei maalattu ollenkaan.12 
Ajoittamattomassa, mutta 1780-luvun puoliväliin si-
joittuvassa Kuopion asemakartassa Kanttilan tonttia 
(nro 45) ei ole merkitty punaisella värillä. Tässä vai-
heessa kaupungin alueelle oli varmasti jo rakennettu 
jonkun verran rakennuksia, mutta varmaa tietoa siitä 
mille tonteille, ei ole. Toisaalta, vaikka tonttia ei oli-
sikaan merkitty punaisella, voi silti olla, että sillä oli 
rakennuksia, mutta niitä ei vaan oltu vielä maalattu. 
Vuoden 1798 asemakartassa Kanttilan tontti (nro 45) 
on merkitty punaisella, ja ehkä tällöin tontilla onkin 
ollut rakennuksia, jotka ovat punamullalla maalat-
tuja, mutta varmaa tietoa nykyisen Kanttilan tontin 
paikalla mahdollisesti olleista rakennuksista ei ole. 
Kaupunkirakentamiseen kuului myös, että tontit ai-
dattiin, ja saattaa olla, että tonttia kiertävä puuaita 
oli maalattu punamullalla, ja tontille laitettiin siksi 
punainen merkintä asemakarttaan. Ainakin vuonna 
1806 tiedetään nykyisen Kanttilan tontin Kustaanto-
rin puolen olleen aidattu ja maalattu punamullalla.13

1700-luvun lopun henkikirjoja tutkimalla olisi mah-
dollista selvittää tietoja tonttien asukkaista, ja saa-

12 Lappalainen 1982, 362.
13 Lappalainen 1982, 365. Lappalainen esittelee Kuopion historia 
1 -kirjassaan Carl Christian Hasselin piirtämän Kuopion keskustan 
eli käytännössä Kustaantoria kiertävät tontit. Tässä piirustuksessa 
Kanttilan tontin kohdalla on punaisella maalattu aita. 

da sitä kautta mahdollisesti lisätietoja varsinaisesta 
asuinpaikasta. Saattoihan yhden ihmisen nimissä 
olla useampikin tontti, kuten lääninrahastonhoita-
ja Edbomilla, jolla on vuoden 1798 kartassa kolme 
tonttia.  Tässä selvityksessä ei ollut mahdollista teh-
dä niin yksityiskohtaista tutkimusta henkilötasolla. 
Toinen arkistolähde 1700-luvun lopun tonttien suh-
teen on Ruotsin valtionarkisto, jossa on myös Kuo-
piosta erilaisia aineistoja ajalta, jolloin Suomi kuului 
Ruotsin vallan alle. Pekka Lappalainen esittelee mel-
ko laajasti tätä nykyisen Snellmaninpuiston alueen 
tonttien varhaishistoriaa Kuopion historia 1 -teok-
sessa, mutta valitettavasti juuri nykyistä Kanttilan 
tonttia teoksessa ei juurikaan käsitellä. Tämäkin voi 
viitata siihen, että vielä 1700-luvun puolella tontti oli 
rakentamaton.14

Joissakin kirjallisissa lähteissä esiintyy tieto, että 
Alapuolen rakennus olisi ollut jo 1700-luvun lopul-
la rakennettu, ja todennäköisesti oletus on lähtenyt 
liikkeelle Juhani Vikstedtin vuonna 1926 julkaise-
masta Suomen kaupunkien vanhaa rakennustaidet-
ta -teoksesta, jossa Vikstedt kertoo, että rakennus 
olisi ollut ainakin vuonna 1798 olemassa, jolloin sen 
omisti lääninrahastonhoitaja Edbom. Tälle tiedolle ei 
kuitenkaan löydy mistään alkuperäislähteestä vah-
vistusta. Vikstedt ei ole merkinnyt teokseen varsinai-
sia lähdetietoja, ja esipuheessaan korostaa, että teos 
on varsinaisesti kuvakirja, ja kaupunkeja kuvaavat 
tekstit on pakinatyyliin kirjoitettu eikä teos edes pyri 
olemaan "historiallinen".15  

14 Lappalainen 1982, 365. 
15 Vikstedt 1926, 3, 26. Kuopiota käsittelevät kuvat nrot 58-66.
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Vuoden 1811 mittauspiirustuksen mukaan Kanttilan 
alun perin kokonaisen korttelin kokoinen tontti on 
jaettu kolmeen osaan siten, että pohjoisosa on yhtä 
tonttia ja eteläosa on jaettu kahteen. Todennäköi-
sesti 1810-luvulla myös pohjoispuolen tontti jaettiin 
kahteen osaan. Maakirjassa vuodelta 1819 tontin 45 
omistajat ovat Makar Gurstjeff (kauppias), Carl Hen-
ric Forsell (kihlakunnantuomari), Jacob Lundström 
(kultaseppä) ja Carl Reinhold Ahlström (suutari), 
joista kukin omistaa tontista 1/4 16. Gurstjeff omis-
ti tontin koilliskulmassa olevan osan ja hän raken-
si tiettävästi ensimmäisen rakennuksen paikalle, 
joka on osa nykyistä Kanttilan tonttia vuonna 1819. 
Tällöin kauppias Gurtsjeff rakensi yksikerroksisen 
hirsirakennuksen Kustaantorin laidalle. Tämä tie-
to perustuu vuonna 1838 laadittuun palovakuutus-
asiakirjaan. Tällöin tontti on ollut raatimies Makar 
Gurtsjeffin perillisten omistuksessa.17 Gurtsjeff oli 
yksi harvoista venäläiskauppiaista, jotka hyväksyt-
tiin Kuopion asukkaiksi. Hänellä oli porvarioikeudet 
vuosina 1810-1826.18 Palovakuutusasiakirjassa on 
kartta ja kuvaukset vakuutukseen kuuluvista raken-
nuksista. Tämän selvitystyön kannalta mielenkiintoi-
sin rakennus on numerolla 1 merkitty puurakennus 
eli osa sittemmin Alapuolena tunnetusta rakennuk-
sesta, josta kerrotaan asiakirjassa näin: "Honkahir-
sistä vuonna 1819 tehty yksikerroksinen, hyväkuntoi-

16 Kuopion kaupungin perustamista koskevat ja kaupungin histo-
riaan liittyvät asiakirjat, Kuopion maistraatin arkisto, JKA.
17 Palovakuutusasiakirja 911, 1.6.1838, Vakuutusyhtiö Tarmo. 
Palovakuutusasiakirjassa mainitaan, että rakennusten kuvaus ja 
kartta ovat vuodelta 1834. KUHMU
18 Toivanen 2000, 92-93.

nen puurakennus, joka on rakennettu yhteen ja saman 
katon alle kirjakauppias Väänäsen rakennuksen 
kanssa. Verhottu laudoituksella ja maalattu puna-
mullalla. Rakennuksessa on neljä huonetta: eteinen, 
sali ja kaksi kamaria. Huoneissa on kolme kaakeli-
uunia palomuureineen ja näillä yhteinen savupiippu. 
Rakennuksen keskikorkaus on 17 kyynärää, pituus 18 
kyyn. ja leveys 19 kyyn. Rakennuksessa on lautakatto 
ja kivijalka, jonka korkeus on itäpäässä 6 kyynärää ja 
länsipäässä 2 kyyn.".
Kuten tonttikartta ja rakennuksen kuvaus osoittaa, 
rakennus nro 1 oli tehty "yhteen ja saman katon alle" 
viereisen tontin rakennuksen A kanssa. Palovakuu-
tusasiakirjassa rakennusta A kuvataan näin: "Bonings 
hus, af träd, 15 ½ alnar, högt" eli hirsinen asuinraken-
nus, jonka korkeus on 15,5 kyynärää. Tämä kahden 
naapurin saman katon alle rakentama hirsitalo oli 
myöhemmin Alapuolena tunnettu rakennus. Alun 
perin koko korttelin kokoinen tontti oli jaettu tismal-
leen neljään osaan, ja mutta ei ollut estettä rakentaa 
aivan tontin sisärajoja myöten. Tällainen rakennus-
tapa oli taloudellisesti järkevä. 

ALAPUOLI JA YLÄPUOLI VALMISTUVAT

Gurtsjeffin tontin rakennukset vuonna 1838 (osasuu-
rennos palovakuutuksen kartasta, KUHMU): 

1. hirsinen asuinrakennus (sittemmin Alapuolena tun-
netun rakennuksen osa, numero lisätty karttaan)

2. hirsinen asuinrakennus

3. hirsinen makasiininrakennus

4. hirsinen asuinrakennus

5. hirsinen pesuhuone

6. hirsinen ruokaliiteri

7. lautarakenteinen vaunuliiteri

8. liiteri

1
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Palovakuutusasiakirjassa luonnehditaan hyvin tark-
kaan Gurtsjeffin rakentamia huoneita. Vakuutuksen 
mukaan huoneissa oli maalatut lautalattiat ja kolmen 
huoneen sisäkatot oli maalattu liimamaalilla ja va-
rustettu kattolistoilla. Huoneistossa oli kolme puoli-
ranskalaista sisäovea ja viisi kaksinkertaista ikkunaa, 
jotka olivat "valkoista lasia". Ikkunat olivat kitatut 
ja maalatut öljymaalilla. Kaakeliuuneja oli yhteensä 
kolme kappaletta ja ne olivat tiilipintaisia. Raken-
nuksessa oli lautakatto, joka oli käsitelty punamullal-
la. Vakuutuksessa kerrotaan myös, että rakennuksen 
kivijalassa on kaksi pientä varastohuonetta, joissa 
molemmissa on lattia ja sisäkatto sekä pieni ikkuna 
ja ovi. Nämä kuvaukset koskevat siis 1830-luvun ti-
lannetta. Alun perin huoneet ovat voineet olla yksin-
kertaisemmin sisustettuja.
Viereisen tontin omisti kirjakauppias Väänänen. 
Kirja-Pietarina tunnettu Väänänen avasi Kuopion 
ensimmäisen kirjakaupan sittemmin Kanttilan Ylä-
puolena tunnetussa rakennuksessa todennäköisesti 
vuonna 1820.19 Väänäsen omistaman tontin raken-
nuksia käsitellään palovakuutusasiakirjoissa, jotka 
ovat vuodelta 1834 ja 1864.20 Vuoden 1834 asiakirjas-
sa rakennusta 1 eli sittemmin Alapuolena tunnetun 
rakennuksen toista puolta kuvataan näin: "Uusista 
honkahirsistä vuonna 1820 tehty yksikerroksinen, hy-
väkuntoinen puurakennus. Lautaverhous tehty 1828, 
maalattu punamultamaalilla. Rakennuksessa on 
neljä huonetta: eteinen, sali ja kaksi kamaria. Kaake-

19 Toivanen 2000, 125.
20 Palovakuutusasiakirja 950, 3.1.1834, Vakuutusyhtiö Tarmo; 
Palovakuutusasiakirja 5536, 26.3.1864, Vakuutusyhtiö Tarmo, 
KUHMU.

liuuneja on kolme, kaikilla palomuurit. Rakennuksen 
keskikorkeus on 15 kyynärää, pituus ja leveys 16 kyyn."
Hirsirunkoinen rakennus koostui kahdesta eri ton-
teilla olevasta osasta, jotka tonttien rajalla oli ra-
kennettu yhteen ja yhteisen katon alle (1930-luvun 
piirustuksista päätellen osilla tosiaan oli yhteinen 
hirsiseinä tontin rajalla, ei tuplaseinä). Hirsirungot 
olivat pitkänurkkaiset, molemmat osat oli vuorat-
tu pystylaudoituksella ja maalattu keittomaalilla. 
Rakennukset oli perustettu yhtenäiselle, korkealle 
kivijalalle. Lattiat olivat todennäköisesti täytepoh-
jarakenteiset, samoin välipohjat ullakkoa vasten. 
Vesikaton rakenteena oli kattotuolit, katteena kak-
sinkertainen lautakatto. Sisätiloista vakuutukseen on 
merkitty, että lattiat ovat lautaa ja sisäkatot paneloi-
dut. Kaksi huonetta on tapetoitu ja maalattu ja huo-
neiden välillä on kolme puoliranskalaista, maalattua 
sisäovea sekä yksi lukollinen, maalattu pariovi. Huo-
neissa on yhteensä kolme liuskekivestä tehtyä kaake-
liuunia palomuureineen. Eteinen on lautaseinäinen ja 
siinä on myös laudoista tehty komero. Huoneistossa 
on neljä ikkunaa kitatuin lasein, jotka ovat kooltaan 
3 x 2 kyynärää. Rakennus on lautaverhottu ja maa-
lattu (ilmeisesti punamullalla) ja siinä on kolme ulla-
konaukkoa vuorilautoineen. Vakuutuksessa on myös 
merkintä "No1 och A Sammanbygged" eli viitataan sii-
hen, että rakennus on tehty yhteen viereisen Gurts-
jeffin talon kanssa.  

Väänäsen tontin rakennukset vuonna 1934 (osasuuren-
nos palovakuutuksen kartasta, KUHMU): 

1. asuinrakennus (sittemmin Alapuolena tunnetun ra-
kennuksen osa)

2. asuinrakennus ja puoti (sittemmin Yläpuolena tunnet-
tu rakennus)

3. liiteri, tehty lankuista

4. ulkorakennus hirsistä

5. hirsinen pesutupa, jossa liesi

6. lautarakenteinen liiteri

Karttaan on lisätty rakennusten numerointi, koska alku-
peräiset numerot erottuvat huonosti.  

1

2 3

45

6
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Myös rakennuksen nro 2 eli Yläpuolen kerrotaan val-
mistuneen vuonna 1820: "Kohtuullisessa kunnossa 
oleva yksikerroksinen puurakennus, joka on pystytetty 
1820 uusista honkahirsistä. Maalattu punamullalla. 
Rakennuksessa on kaksi porstuaa (förstugor), kaksi 
salia, kaksi kamaria, keittiö, jossa liesi ja paistouuni, 
pakaritupa, jossa erillisissä hormeissa olevat leivi-
nuuni ja liesi, sekä rihkamapuoti (kramboda). Raken-
nuksessa on 4 kaakeliuunia ilman palomuureja sekä 
kaksi savupiippua. Rakennuksen keskikorkeus on 12 
kyynärää, pituus 49 kyynärää ja leveys 12 kyynärää. 
Katteena on lautakatto, kivijalka on kyynärän kor-
kuinen. Rakennuksen alla on kivinen holvattu kellari, 
jonne johtaa kiviportaat."
Yläpuoli oli siis alun perin pitkä suorakaiteen muo-
toinen rakennus Kuninkaankadun varrella. Se oli 
hirsirunkoinen ja perustettu lohkokivistä tehdylle, 
rapatulle kivijalalle. Hirsirunko oli pitkänurkkainen. 
Lattiat olivat todennäköisesti täytepohjarakenteiset, 
samoin välipohjat ullakkoa vasten. Vesikaton raken-
teena oli ilmeisesti kattotuolit, katteena kaksinkertai-
nen lautakatto. Sen huoneiden tiedetään vuoden 1834 
palovakuutuksen perusteella olleen silloin lautalatti-
aisia ja myös sisäkatot olivat lautaa. Rakennuksessa 
oli kahdeksan puoliranskalaista, maalattua ovea ja 4 
täysranskalaista pariovea "rihkamapuotiin". Raken-
nuksessa oli kolme savupiippua, joihin liittyi neljä 
liuskekivistä tehtyä kaakeliuunia, yksi leivinuuni ja 
yksi liedellinen keittiönuuni. Ikkunoita oli yhteensä 
11 kappaletta ja niissä oli kitatut lasit ja maalatut vuo-
rilaudat. Kooltaan ikkunat olivat 2 1/4 x 2 kyynärää. 
Rakennuksessa oli kolme sisäänkäyntiä. Rihkama-

puotiin oli sisäänkäynti, jonka ulkoporras oli hirsistä 
ja myös leivintuvan edessä oli ulkoporras. Ilmeisesti 
sisäpihan puolella oli ulkoporras laudoitettuine kuis-
teineen ja kuistissa oli kolme ikkunaa. 
Kauppias Väänänen piti kirjakauppaa Eteläisen Vuo-
rikadun (nyk. Minnan Canthin kadun) ja Kuninkaan-
kadun kulmassa aina kuolemaansa vuoteen 1846 
asti. Tämän jälkeen venäläiskauppias Klementij Gu-
seff osti tontin. Guseffin aikana Alapuoli maalattiin 
keltaisella keittomaalilla vuonna 1849 ja Yläpuolta 
laajennettiin lisäämällä kulmaosa vuonna 1850. Li-
säksi Yläpuoli rapattiin ja maalattiin kalkkimaalilla 
vaaleaksi vuonna 1856.21 
Guseff otti vuokralaisen tontilleen vuonna 1853. 
Tampereen Finlaysonin tehtaan työnjohtaja Gustaf 
Johnson muutti Kuopioon pitämään Finlaysonin  
tuotteiden myymälää perheensä kanssa. Kauppa toi-
mi Alapuolen talossa alkuun, ja kun kaupankäynti 
osoittautui menestyksekkääksi, Johnson osti Gusef-
filta koko tontin vuonna 1860.

21 Niiranen 1986, 7-8. Palovakuutus 5536, 26.3.1864

G. W. Johnsonin omistaman tontin rakennukset vuon-
na 1864 (osasuurennos palovakuutuksen kartasta, 
KUHMU): 

1. hirsinen asuinrakennus

2. hirsinen asuinrakennus

3. lankkurakenteinen makasiini

4. hirsinen ulkorakennus

5. lankkurakenteinen makasiini, jonka alla kivistä hol-
vattu kellari

6. ulkorakennus

7. vaunuliiteri

Karttaan on lisätty rakennusten numerointi, koska 
alkuperäiset numerot erottuvat huonosti.  

7

1

2
3

45

6
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Todennäköisesti Alapuolen rakennukseen tehtiin ul-
ko-ovi Eteläisen Vuorikadun (nyk Minna Canthin ka-
dun) puolelle viimeistään silloin, kun Johnson ryhtyi 
pitämään rakennuksessa kangaskauppaansa vuonna 
1853. Kaupunkitalojen sisäänkäynnit olivat yleensä 
1800-luvulla pihan puolella. Rakennusten välissä oli 
portti sisäpihalle ja tontti oli aidattu. Sisäänkäynti 
näkyy vuoden 1864 palovakuutuksen tonttikartassa. 
Samoin Yläpuolen rakennuksen Eteläisen Vuorika-
dun puoleisessa julkisivussa on sisäänkäynti, joka on 
todennäköisesti kirjakauppias Väänäsen aikana kir-
jakauppaa varten tehty. 
Varhaisimmat valokuvat nykyisen Kanttilan tontin 
rakennuksista ovat vasta 1800-luvun lopulta, joten 
esimerkiksi valokuvien perusteella ulko-ovien paik-
koja ei voida varmistaa. Vuodelta 1874 on kuitenkin 
eräs dokumentti, joka varmistaa kyseisten Eteläiselle 
Vuorikadulle olleiden sisäänkäyntien olemassaolon.   
Vuonna 1874 sisäänkäyntien paikkaa on haluttu 
muuttaa. Tässä vaiheessa isä Johnson oli ajautunut 
konkurssiin ja Minnan aviomies Ferdinand Canth oli 
ostanut tontin itselleen. Viranomainen, joka tällöin 
myönsi luvat kaupunkitalojen julkisivuissa tehtäviin 
muutoksiin oli maistraatti. Kuopion maistraatille toi-
mitettiin vuonna 1874 hakemus Alapuolen oven siir-
tämisestä rakennuksen kulmaan, ja Yläpuolen oven 
siirtämisestä Kuninkaankadun puolelle. Piirustukset 
hakemukseen oli laatinut lääninarkkitehti Ferdinand 
Öhman.22  

22 Fasaadin muuttaminen (Minna Canthin ja Kuninkaankaduille) 
22.6.1874 (tontti I/3/1-2, vanha nro 40), KUHMU. Piirustukset 
ovat nykyään Kuopion kulttuurihistoriallisen museon arkistossa. 

Lääninarkkitehti Ferdinand Öhmanin laatima muutospiirustus vuodelta 1874, jossa näkyy uusi oven paikka Alapuolen 
talossa. KUHMU.



27Kanttila, Kuopio  |  Rakennushistoriaselvitys Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy

Lääninarkkitehti Ferdinand Öhmanin laatima muutospiirustus vuodelta 1874, jossa näkyy uusi oven paikka Ylä-
puolen talossa Kuninkaankadun puolella. Muutoksessa entisen ulko-oven paikalle Eteläisen Vuorikadun (nyk. 
Minna Canthin kadun) puolelle tehtiin ikkuna (a). KUHMU.



TONTIN RAKENNUKSET VUONNA 1864 PALOVAKUUTUKSEN MUKAAN

Tietoja 1800-luvulla rakennettujen yksityiskotien 
pohjapiirustuksista, muutoksista tai rakennustavois-
ta voi tutkia palovakuutusasiakirjoista. Niissä yleen-
sä kuvataan rakennusten koko, käytetyt rakennus-
aineet ja tontin kartta hyvin tarkkaan. Kun nykyinen 
Kanttilan tontti tuli Gustaf Johnsonin omistukseen 
1860-luvun alussa, sen palovakuutus uusittiin. Palo-
vakuutusasiakirja on päivätty 26.3.1864, ja se on nu-
meroltaan 5536. Vakuutuksen myöntäjä on Städernas 
allmännä brandstods-bolag i Finland ja vakuutuksen 
ottaja kauppias G. W. Johnson. 
Vakuutusarvot ja vuotuiset vakuutusmaksut raken-
nuksittain: 
rak. no 1 vakuutettu 2600 markasta, maksu 21,84
rak. no 2 vakuutettu 9500 markasta, maksu 79,80
rak. no 3 vakuutettu 1000 markasta, maksu 8,40
rak. no 4 vakuutettu 350 markasta, maksu 2,94
rak. no 5 vakuutettu 2000 markasta, maksu 16,80
rak. no 6 vakuutettu 250 markasta, maksu 2,10
rak. no 7 vakuutettu 150 markasta, maksu 1,26
portit vakuutettu 200 markasta, maksu 1,10
lankkuaita vakuutettu 50 markasta, maksu 0,28
Vakuutusmaksu vuosittain yhteensä 134 hopeamark-
kaa 52 penniä. (vakuutusarvot ja maksu tarkistettiin 
viiden vuoden välein)
Vakuutukseen ilmoitetut rakennukset, joiden sijainti 
on esitetty asemapiirroksessa:

no 1
Vuonna 1820 rakennettu yksikerroksinen puutalo, 
vuorattu laudoituksella 1828, maalattu keltaisella 
keittomaalilla (kompositionsfärg) 1849. Kaksinker-

tainen lautakatto, ilman tuohikerrosta lautojen välis-
sä. Rakennuksen pituus 16 kyynärää, leveys 16 kyy-
närää ja korkeus maasta katonharjalle 18 kyynärää. 
Rakennuksessa on sali, puoti ja kamari, kaikissa kaa-
keliuunit palomuureineen. Katettu porras eteisineen 
ja ruokakomeroineen. Sen vieressä on laudoista tehty 
puuliiteri. Kauppapuodin ulkopuolella lankuista teh-
ty ulkoporras öljymaalattuine kaiteineen. Porras teh-
ty 1 ½ kyynärän korkuisen kivijalan varaan.

no 2
Yksikerroksinen hyväkuntoinen puurakenteinen 
asuintalo, pystytetty vuosina 1820 ja 1850. Ulkosei-
nät rapattu ja kalkittu vuonna 1856. Kaksinkertainen 
lautakatto, ilman tuohikerrosta, varustettu peltisillä 
syöksytorvilla ja puisilla räystäskouruilla. Raken-
nuksen pituus on 49 ½ kyynärää, leveys eteläpäässä 
12 kyynärää, pohjoisessa 25 kyynärää, itään olevassa 
siivessä 15 kyynärää. Korkeus 13 ½ kyynärää maasta 
katonharjaan. Rakennuksessa on suurehko sali, puo-
ti, 5 kamaria ja kolme eteistä (sisäänkäyntiä). Raken-
nuksessa on 6 kaakeliuunia palomuureineen, samoin 
keittiö, jossa liesi ja leivinuuni, samoin ruokasäiliö 
(kontor). Kivijalka on 1- 3 ½ kyynärää korkea.
Lisäksi rakennuksessa on kivinen kellari ja varasto. 
Ulkoportaat on tehty lankuista puisine kaidepylväi-
neen ja ristikkoineen samoin kuin kadulta kauppa-
puotiin olevat portaat. Portaat kaiteineen maalattu 
öljymaalilla.

no 3
Lankuista tehty23 hyväkuntoinen, vuosina 1833 ja 
1856 rakennettu makasiinirakennus, jossa portaan 
kohdalla on kylkiäinen; maalattu keittomaalilla. Lau-
takatto ilman tuohikerrosta. Rakennus on 27 kyy-
närää pitkä ja 8 ½ kyyn. leveä, korkeus 8 kyynärää. 
Rakennuksessa on makasiini ja kaksi aittaa, lisäksi 
vintillä kaksiosainen tila. Kivijalka ½ kyynärää kor-
kea. Makasiini on rakennettu kiinni rakennukseen no 
1.

23 ”Lankuista tehty” tarkoittaa, että makasiinin seinät oli tehty 
paksuista, ehkä jopa 3” lankuista hirsiseinän tapaan; tällaisia oli 
Kuopiossa yleisesti. Korttelimuseossa on säilynyt yksi näin tehty 
aitta.

Osasuurennos vuoden 1864 palovakuutusasiakirjan tont-
tikartasta. Tontilla oli kaksi asuinrakennusta (nro 1 ja 2), 
joissa kummassakin oli myös puoti, joiden sisäänkäynnit 
olivat Eteläisen Vuorikadun (nyk. Minna Canthinkadun 
puolella). Kaikki tontin rakennukset olivat puurunkoisia, 
joko hirttä tai lankkua. KUHMU.
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no 4
Hirsinen hyväkuntoinen ulkorakennus. Rakennettu 
1820, maalattu punaiseksi keittomaalilla. Lautakatto 
ilman tuohikerrosta. Rakennuksen pituus on 15 kyyn. 
ja leveys 7 ½ kyyn., korkeus maasta katonharjalle 10 
kyynärää. Kivijalka ¼ kyynärää korkea. Rakennuk-
sessa on navetta eteishuoneineen ja talli heinäpar-
vineen (höskulle).

no 5
Lankuista tehty hyväkuntoinen makasiinirakennus, 
valmistunut 1850 ja 1855. Rakennus käsittää kaksi 
makasiinihuonetta vintteineen, lisäksi on laudoista 
kellarin halssin päälle tehty kylkiäinen (utbyggnad), 
jota käytetään vaateaittana. Lautakatto ilman tuo-
hia. Pituus 19 ½ kyynärää, leveys 9 ½ kyyn., 11 kyyn. 
korkea maasta katonharjaan. Kivijalka kyynärän kor-
kuinen. Rakennuksen alla on kivistä holvattu kellari, 
jossa on kolme (!) huonetta. Kellarin portaat kivestä, 
ovi laudasta.

no 6
Osaksi lankuista tehty, osaksi ristikkorakenteinen ja 
laudoitettu ulkorakennus, rakennettu 1854. Maalattu 
punamultamaalilla. Lautakatto, jossa lautojen välissä 
tuohet (mellantak af näfver). Tehty kiinni rakennuk-
seen no 3, pituus 9 ½ kyynärää, leveys 7 kyyn., kor-
keus 10 kyyn. Rakennuksessa on talli heinäparvineen 
ja käymälä lantaloineen. Kivijalka 1 1/4 kyyn. korkea.

no 7
Osaksi hirsistä ristikkorakenteena, osaksi lankuista 
tehty vaunuliiteri, joka on kunnoltaan kohtalainen. 
Rakennettu 1863. Maalattu keittomaalilla. Lautakatto 
ilman tuohikerrosta. Tehty kiinni rakennukseen no 5. 
Pituus 11 ½ kyynärää, leveys 9 ½ kyyn. ja korkeus 6 
kyynärää. 

Kaksi öljymaalattua  sisäänajoporttia, tehty lankuista 
ja laudoista, saranoineen ja lukkoineen. Vanhempi 6 
kyyn. leveä, uusi 4 kyynärää.

5 2/3 kyynärän pituinen lauta-aita, korkeus 4 kyy-
närää.

Osasuurennos J. S. Johanssonin vuonna 1856 laatimasta 
mittauspiirustuksesta. Nykyisen Kanttilan tontti näkyy 
korttelin kokoisen tontin nro 40 vasemmassa Yläkulmas-
sa. Tätä mittauspiirustusta on yleensä pidetty melko to-
denmukaisena kuvana ajankohdan kuopiolaisesta raken-
nuskannasta. Ainakin Kanttilan osalta väite pitää hyvin 
paikkansa. Verrattaessa palovakuutuksessa ilmoitettuihin 
rakennusvuosiin kaikki vuoteen 1856 mennessä valmis-
tuneet rakennukset näkyvät mittauspiirustuksessa. Vain 
palovakuutuksessa mainittu nro 7 eli vaunuliiteri puuttuu, 
koska se onkin rakennettu vuonna 1863. KA.
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TONTTI MINNA CANTHIN OMISTUKSEEN VUONNA 1880

Minna Canth jäi leskeksi heinäkuussa 1879. Hän 
odotti silloin seitsemättä lastaan ja oli tottunut elä-
mään Jyväskylässä lehtori Canthin kotirouvana. 
Ratkaisu tulevaisuudesta oli tehtävä nopeasti, koska 
leskeneläkkeellä hän ei olisi pystynyt ylläpitämään 
kahta taloa. Olihan Ferdinand Canth ostanut itselleen 
vuonna 1874 Minnan isän omistaman kiinteistön tä-
män tekemän konkurssin jälkeen. Minna myi Jyväs-
kylän kodin ja muutti jo vuoden 1880 maaliskuussa 
lapsineen Kuopioon.24 
Isä Johnson oli kuollut vuonna 1877, ja lankakauppa 
ja sekatavarakauppa olivat sen jälkeen olleet mui-
den perheenjäsenten hoitamia. Osa tiloista oli myös 
vuokrattuna ulkopuolisille. Canthien kiinteistöllä 
tiedetään toimineen Huutokosken Ruukin myynti-
konttori ja John Carlsonin kauppaliike 1870-luvun 
loppupuolella. Minna ryhtyi hoitamaan lankakaup-
paa heti Kuopioon tultuaan. Alkuun kauppa toimi 
komissiokauppana Minnan äidin, Ulrika Johnsonin 
nimissä, mutta pian Minna ryhtyi viemään kauppaa 
kannattavampaan suuntaan eli omalla riskillään toi-
mimiseen. Hän ryhtyi hankkimaan kauppatavarat 
suoraan tavaroiden valmistajilta. Vuonna 1884 Min-
na otti hoitaakseen myös sekatavarakaupan.25 
Kuopion uuden asemakaavan suunnittelu oli tullut 
ajankohtaiseksi 1850-luvulla. Asiaan vaikutti myös 
vuonna 1856 voimaan tullut kaupunkien yleinen ra-
kennusjärjestys. Sen perimmäinen tarkoitus oli kau-
punkien paloturvallisuuden parantaminen. Kuopio 
tarvitsi uusia asemakaavoitettuja alueita pohjoisesta 

24 Nummela 2004, 70-72.
25 Nummela 2004, 64-66, 91, 100-101, 117-118.

Uno Gyllingin laatima asemakartta Kuopiosta vuonna 1881. Kaupunkialue on kasvanut länteen ja pohjoiseen. Nykyi-
sen Kanttilan tontin (nro 40) edustalla ennen ollut Kustaantori on muuttunut puistoksi. Karttaan on merkitty tontti 
nro 40 punaisella kehyksellä. KA.
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ja lännesta. Lääninarkkitehti Carl Albert Edelfelt teki 
kaksi ehdotusta uudesta asemakaavasta, jotka kum-
pikin koettiin liian radikaaleiksi. Edelfelt esitti bule-
vardien rakentamista ja katujen leventämistä, uuden 
rakennusjärjestyksen hengen mukaisesti. Edelfeltin 
suunnitelma jäi suurelta osin toteutumatta, kos-
ka Senaatin päätöksellä sitä sovellettiin vain uusiin 
kaupunginosiin. Insinööri Uno Gylling laati vuonna 
1881 kartan, jota ei virallisesti hyväksytty, mutta se 
toimi 1800-luvun lopulla epävirallisena asemakaa-
vana. Gyllingin kartta oli yhteensovitelma vanhois-
ta asemakaavoista ja Edelfeltin luonnoksesta. Tässä 
Gyllingin kartassa tontti nro 40 on jaettu kolmeen 
osaan. Tämä jako oli nähtävissä jo vuoden 1864 pa-
lovakuutusasiakirjassa (ks. sivu 25).
1800-luvun puolivälissä Eteläinen Vuorikatu oli 
Kuopion paras ja oikeastaan ainoa liikekatu, joten 
Canthien kauppaliikkeet sijaitsivat hyvällä paikalla 
liiketoiminnallisesti. 1800-luvun alkupuoliskolla to-
rikauppaa oli pidetty talvella Kustaantorilla ja kesäl-
lä niin sanotulla rantatorilla eli satamassa. Vähitellen 
kaupungin kasvaessa torikauppa siirtyi Kimnaasito-
rille eli Kauppatorille, jossa se 1880-luvun puoliväliin 
mennessä toimi vakiintuneesti. Tuomiokirkon edus-
talle päätettiin perustaa puisto. Virallisen päätöksen 
teki kuvernööri Berndt Federley vuonna 1855. Pää-
töksen mukaan Kustaan- eli Suurtoria ei saanut enää 
käyttää toripaikkana, vaan se tuli istuttaa puistoksi ja 
varustaa kävelykäytävillä. Snellmanin patsas pysty-
tettiin puistoon vuonna 1886.26

26 Hietakari 1952, 52; Toivanen 2000, 163, 269-272; Kahra 
1956, 146.

Kirkon tornista kohti Väinölänniemeä otettu valokuva 1800-luvun lopun Kuopiosta. Alareunassa keskellä Kanttilan ra-
kennukset: valkoiseksi kalkittu päärakennus, sen vasemmalla puolella tumma lankakaupan rakennus jyrkkine aumakat-
toineen. Molemmilla katusivuilla näkyvät komeat portit, jotka erikseen mainitaan palovakuutuskirjoissa. Pihaa reunus-
tavat erilaiset ulkorakennukset. KUHMU, Aug. Schuffert.
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Minna Canthin omistuskaudelta eli vuosien 1880-
1897 väliltä ei ole ainakaan tämän selvitystyön yh-
teydessä löydetty rakennusten pohjapiirroksia. Ton-
tin rakennukset oli tehty edellisten omistajien eli 
kirjakauppias Väänäsen ja kauppias Guseffin omis-
tuskausilla 1800-luvun enismmäisellä puoliskolla. 
Tällöin ajan rakennustapaan kuului käytännössä 
hyväksi todettujen menetelmien käyttäminen, ja yk-
sityistalojen rakentaminen tehtiin käsityöläisperiaat-
teella. Toki kaupunkirakentamista valvottiin yleisesti 
ja esimerkiksi vuonna 1856 voimaan tulleessa kau-
punkien yleisessä rakennusjärjestyksessä oli hyvin 
yksityiskohtaisia määräyksiä rakentamiseen liittyen. 
Tärkein osa rakennusta oli katujulkisivu. . Minna 
Canth anoi maistraatilta muutosta hyvin pian Kuo-
pioon tultuaan. Minna teki hakemuksen Yläpuodin 
oven paikan muuttamisesta: "Anomuksenani olisi 
saada tehdä seuraava fasadi muutos asuinkartanos-
sani nimittäin: yksi akkuna pois asemaltaan ja akku-
nan entiselle asemalle sijoitetaan ovi ja oven edustalle 
puolen kyynärän levyinen askel". Muutos hyväksyttiin 
syyskuussa 1880. 
On kuitenkin epäselvää toteutettiinko tätä muutosta. 
Vanhojen valokuvien perusteella tiedetään, että Ku-
ninkaankadun julkisivun ovi oli lähinnä rakennuksen 
kulmaa ainakin 1890-luvulla. Asiaa sotkee se, että 
ilmeisesti Yläpuoli oli ainakin osittain vuokrattuna 
1870-luvun lopulla ja 1880-luvun alussa, ja on han-
kala selvittää missä huonetiloissa mitäkin tällöin oli. 
Kuten on aiemmin mainittu, tiedetään, että ainakin 
John Carlson oli nykyisellä Kanttilan tontilla vuok-
ralaisena. Esimerkiksi marraskuussa 1880 kauppias 
Carlson ilmoittaa Tapio lehdessä myytävistä tuot-

YLÄPUOLEN POHJAKAAVA MINNA CANTHIN AIKAAN

teistaan. Ilmoituksessa puhutaan John Carlsonin 
viinikaupasta kirkkotorin varrella. Timo Niirasen 
tutkimusten mukaan myöhemmin Minnan salonkina 
tunnetussa huoneessa olisi ollut viinikauppa, mutta 
Niiranen tarkoittaa Minnan veljen Gusti Johnsonin 
pitämää viinikauppaa, joka Niirasen mukaan lopetet-
tiin vasta Gustin kuoltua vuonna 1894. Myöhempien 
tutkimusten mukaan kuitenkin Gusti teki vararikon 
jo vuonna 1884, jolloin sekatavarakauppa tuli Min-
nan hallintaan.27

27 Niiranen 1986, 15; Nummela 2004, 117-118.

Lääninarkkitehti Ferdinand Öhmanin laatima muutospiirustus vuodelta 1880. Muutoksen hakijana oli Minna Canth. on 
kuitenkin epäselvää toteutuiko tämä oven paikan muutos. Muiden arkistolähteiden perusteella ulko-ovi on sijainnut 
rakennuksen kulmassa ainakin 1870-luvun puolivälistä asti 1900-luvun alkuun, jolloin sen paikkaa hieman muutettiin.  
KUHMU

Minnan isän Gustaf Johnsonin vuokrailmoituksia vuosilta 
1872 ja 1874. Osa huoneista oli vuokrattuna 1870-luvul-
la ja 1880-luvun alussa ulkopuolisille.  
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Koska rakennusten pohjapiirustuksia ei ole 1800-lu-
vun puolelta, huonejärjestystä on selvitetty muista 
lähteistä. Minna oli näkyvä hahmo kuopiolaisessa 
kulttuurielämässä ja hänen salongistaan tuli kau-
pungin kulttuuri-ihmisten kohtauspaikka. Erityisesti 
Minnan asuinrakennuksen eli Yläpuolen huoneita 
käsitellään jonkun verran aikalaiskuvauksissa. Tä-
hän on koottu näitä kuvauksia. Lisäksi Helle Kanni-
lan toimittamasta Minnan Canthin kirjeet -teoksesta 
on poimittu Minnan mainintoja liittyen pihapiiriin ja 
huonetiloihin. 

MINNA CANTH

Minna kirjoittaa kirjeessään Anna Liliukselle hellun-
taipäivänä vuonna 1882: "Pari viikkoa olen niin sa-
noakseni asunut ulkona verannallamme. Siellä nyt-
kin parast'aikaa kirjoitan. Pihamme on tosin ahdas, 
umpinainen ja hiekkainen, - ei sitä voi verratakaan 
Jyväskylän herttaiseen puutarhaan,- mutta näkyypä 
sentään palanen sinistä taivasta ja sitten on kolkka 
ja kolpero vanha rakas tuttu lapsuuden ja nuoruuden 
ajoilta."28

Maaliskuun 8. päivä vuonna 1884 Minna kirjoittaa 
Olga Kiljanderille: "Hilma ei ole ollut täällä. Hänellä 
ei tunnu olevan halua asua täällä ylhäällä, vaikkakin 
hänellä olisi täällä paljon parempi olla, sillä hänellä 
ei ole alhaalla huonetta, koska Gustin [Johnson] apu-
laisen täytyy nykyään asua siellä."29

28 Kannila 1973, 72.
29 Kannila 1973, 133. Todennäköisesti tässä tarkoitetaan Hilma 
Aspia. 

Marraskuun 2. päivä vuonna 1890 Minna kirjoittaa 
tyttärelleen Elli Canthille: "Kaiket päivät istumme ku-
kin pöytänsä ääressä, Maiju [Canth] välihuoneessa, 
minä täällä salissa."30

Tammikuun 14. päivänä 1891 Minna kirjoittaa Elli 
Canthille: "Täällä kotona on huoneet muutettu ihan 
uuteen kuntoon. Salissa ensinkin ja ruokasalista 
plankattiin sänkykamari. Piirsin niistä tähän kuvan. 
Dimensionit niinkuin huomaat eivät ole oikeat. Gar-
dinin takana esim. ei ole niin paljon tilaa, kuin ku-
vassa näyttää. Mutta voithan kuitenkin arvata, miten 
kaikki on järjestetty. Ruokasalia kaikki ihmettelevät, 
miksi ei ennen ole huomattu tuota konstia. Se näyttää 

30 Kannila 1973, 410.

nyt niin siistiltä ja komealta."31

Elokuun 10. päivä 1893 Minna kirjoittaa Elli Canthil-
le: "Kohta meillä korjaustyöt ovat lopussa. Yläpuoti ja 
kyökki ovat ihan fiinejä huoneita nyt. Ja lämpimät nii-
den myöskin pitäisi olla."32

Todennäköisesti Minnan kuvailemat muutokset ovat 
lähinnä pintaremontteja tai huonekalujen uudelleen 
järjestelyjä. 

31 Kannila 1973, 437-438. Kannila ei ole lisännyt teokseensa 
pohjapiirrosta, jos sellainen on kirjeen yhteydessä ollut. 
32 Kannila 1973, 635.

Kanttilan nuorta väkeä 
sisäpihalla kangaskaupan 
seinustalla vuonna 1896. 
KUHMU



34 Kanttila, Kuopio  |  RakennushistoriaselvitysArkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy

JUHANI AHO

Juhani Aho kirjoittaa vuonna 1897 Kanttilasta näin 
jutussaan, jonka otsikko on Muutamia muistelmia 
Minna Canthista: "Soikea pihamaa eroitti talon kak-
si puolta toisistaan, alapuolen, jossa lankapuoti oli, 
ja Yläpuolen, jossa rouva Canth asui. Yläpuolelle vei 
korkeat rappuset ylös verannalle, josta mentiin sisään. 
Ensin oli siinä kylmä porstua ja aukeni kaksi ovea, toi-
nen suoraan salonkiin, toinen lämpimänä etehisenä 
käytettyyn huoneesen, joka samalla oli jonkunlainen 
konttorihuone, seinillä laskuja ja konossementtejä. 
Tavallisesti oli emäntä jo salongin ovella vastassa vie-
raitaan ja tervehti heitä hänelle omituisella herttaisen 
iloisen lämmöllä, säännöllisesti moittien tulijoita sii-
tä, että olivat olleet niin kauvan käymättä, jos olivat 
pitäneet päivänkään väliä. Etuhuoneesta mentiin sa-
lonkiin."33

HANNA ASP

Hanna Asp kirjoittaa vuonna 1948 ilmestyneessä 
Minna Canth, läheltä nähtynä -teoksessa näin: [...]
oli asuttava kahdessa eri rakennuksessa, äiti ja kol-
me nuorinta lasta ns. ”Yläpuolella”, jossa perheen 
hallussa oli vain suuri keittiö ja kaksi huonetta: toi-
nen isohko ruokasali, toinen, hyvin kapea huone, joka 
sai kelvata vierashuoneeksi ja eteiseksi. ”Alapuolella” 
eli siinä rakennuksessa, jossa rouva Canthin ”lanka-
puoti oli ja yhä on, oli kolme pienehköä puodin yhtey-
dessä olevaa huonetta, joihin tultiin suoraan ulkoa. 
Yhdessä näistä asui ”mummu”, Minna Canthin äiti, 
toisessa kolme vanhinta tytärtä ja kolmannessa kak-

33 Aho 1897, 57-58.

si puotiapulaista. Seuraavana vuonna [1882] lisättiin 
tiloja jonkun verran siten, etä ”Yläpuolen” huoneisiin 
liitettiin tähän asti muille vuokrattuna ollut suureh-
ko huone, josta sitten tuli vierashuone ja emännän 
työhuone siinä mielessä, että Minna Canth on siinä 
kirjoittanut ”Työmiehen vaimo” näytelmästään läh-
tien kaikki teoksensa ja muut kirjoituksensa. Kaupan 
kirjanpidon hän hoiti kapeassa, entisessä vierashuo-
neessa, joka edelleen sai olla myös eteisenä."34

AILI ANDERSIN

Vuonna 1944 tehdyssä haastattelussa Aili Andersin 
(Minnan tyttären Lyyli Andersinin tytär) muistelee: 
"Kanttilan vanha rakennus on säilynyt lapsuuteni 
muistoissa matalana ja valkeaksi rapattuna. Nykyi-
seen asuunsa se suurin piirtein kunnostettiin vuosina 
1909-10, jolloin sitä myöskin levennettiin pihanpuo-
lelta. Viimeisin korjaus, joka koski molempia puoti-
huoneistoja ja konttoria, siis Minna Canthin kadun 
puoleista osaa, valmistui ennen talvisotaa. Ensim-
mäisten korjaus- ja rakennustöiden johdosta hävisi 
pihanpuoleinen pitkä veranta, joka sivusi koko talon 
pituutta. Sieltä pääsi sisälle huoneisiin, kadun puo-
leista ovea ei silloin ollut olemassa. Kun taloa uusit-
tiin, kyselivät kaupunkilaiset huolestuneina, että ei 
suinkaan vaan sitä halkopölkkyä poisteta joka iki-
muistoiset ajat oli toiminut sekatavarapuotiin johta-
vien portaiden alimpana astimena. 
Parhaiten on muistooni syöpynyt vanhan Kanttilan 
keittiö, tilava ja pimeä. Se oli muitten huoneiden tasoa 

34 Asp 1948, 16.

alempana, joten ruokasalista keittiöön oli harppaus 
alaspäin, välissä porras, taisi olla kaksikin. Keittiöstä 
oli eroitettu kaksi erillistä osastoa, huonetta, jos niitä 
nyt niin voinee nimittää, palvelusväkeä varten. Pihal-
la, keittiön portaiden läheisyydessä muistan väriltään 
keltaisen suippokattoisen vaateaitan, siis erillisen ra-
kennuksen. Sekin on saanut väistyä uudistusten tieltä 
menneisyyden kätköihin. Tässäpä ovatkin vähäiset 
lapsuusmuistoni ja puitteet sille talolle, jossa äidinäi-
tini Minna Canth eli ja vaikutti."35

35 Aili Andersinin kokoelma, A1768, KUHMU. 



35Kanttila, Kuopio  |  Rakennushistoriaselvitys Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy

Erilaisista kirjallisista lähteistä ja Minnan kirjeen-
vaihdosta selviää, että huoneiden käyttötarkoitusta 
muutettiin aina tarpeen mukaan. Minnan aikana eli 
1880- ja 1890-luvuilla nykyisellä Kanttilan tontilla oli 
kaksi liiketilaa, joista toista nimitettiin Yläpuodiksi ja 
toista Alapuodiksi. Lisäksi tiedetään, että Minnan, ja 
hänen seitsemän lapsensa lisäksi tontilla asui hänen 
äitinsä, Ulrika ja veljensä Gusti36. Lisäksi puotiapu-
laisten ja kotiapulaisten käytössä oli joitakin pieniä 
huoneita. Osa Minnan lapsista lähti varttuessaan 
opiskelemaan ja muualle asumaan, mutta toisaal-
ta Minnan luona saattoi asua pitkiäkin aikoja muita 
sukulaisia ja perhetuttuja. Näiden kaikkien seikkojen 
perusteella voidaan laatia vain yleinen luonnehdin-
ta huoneiden käyttötarkoituksista "Minnan aikaan". 
Esimerkiksi Minnan makuuhuoneen paikasta ei 
löytynyt tämän selvitystyön yhteydessä mainintoja. 
Mahdollisesti kaksi vinkkeliosan huonetta on ollut 
makuuhuoneina, joissa on saattanut nukkua Min-
na, hänen veljensä Gusti ja erilaiset vieraat. Vaikka 
huoneiden käyttötarkoitukset ovat voineet muuttua 
useaan kertaan vuosien 1880-1897 välillä, Minnan 
salongin paikkaa voidaan kuitenkin pitää varmana. 
Huoneen muodon, ovien, ikkunoiden ja tulisijan pai-
kan vahvistaa Sirkka Valjakan tekemä, Lyyli Ander-
sinin haastatteluun perustuva pohjapiirros (ks. seu-
raava sivu). Selvityksen tekijöitten käsitys huoneiden 
mahdollisesta käyttötarkoituksista on kuvattu vie-
reisessä pohjapiirustuksessa. 

36 Ulrika Johnson kuoli vuonna 1893 ja Gusti vuonna 1894. 
Maijala 2004, 136-137.

Selvityksen tekijöitten laatima, Kanttilan oletettu 
pohjakaava Minna Canthin aikaan. Piirustus nojau-
tuu vuosilta 1907 ja 1909 oleviin rakennuspiirus-
tuksiin, rakennuksen nykyiseen pohjapiirrokseen ja 
nykyisestä rakennuksesta tehtyihin havaintoihin. 
Huoneiden käyttötarkoitus perustuu kirjallisuudesta 
ja arkistolähteistä saatuihin tietoihin. 
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MINNA CANTHIN SALONKI

Yläpuolen tärkein huone on luonnollisesti Minnan 
salonki. Minnan salongista kirjoittanut Ritva Haa-
vikko toteaa, että Minnan salonki ei ollut "hienosti 
sisustettu seurusteluhuone", vaan "ajan etevimpien 
valtiomiesten, kirjailijain ja taiteilijain kohtauspaik-
ka". Salongin merkitys syntyy nimenomaan sen sei-
nien sisällä käytyjen keskustelujen perusteella. Kes-
kustelujen aiheet liittyivät kirjallisuuteen, teatteriin, 
yhteiskunnallisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin. Li-
säksi salonki oli huone, jossa Minna vietti aikaa kir-
joittaen.37 
Salongin sisustusta on kuvattu useissa lähteissä. 
Huoneesta on laadittu myös pohjapiirros, ja Kuopion 
kulttuurihistoriallinen museo on koonnut huoneka-
luista museohuoneen Korttelimuseoon. 

37 Haavikko 1994, 60-62.

Tämän pohjapiirroksen on laatinut Sirkka Valjakka vuonna 
1948. Hän on kirjoittanut viereen selityksen: "Pohjapiirros 
Minna Canthin työhuoneesta. Laatinut maist. Sirkka Valjakka v. 
1948 Minna Canthin tyttären rva Lyyli Andersinin haastattelun 
perusteella. Huonekaluissa olevat numerot KIS:n museon päälu-
etteloon n:o 4327:1." KUHMU. 



Juhani Aho kuvaa Minnan salonkia: 
"Se oli kohtalaisen iso, soikulainen huone, sisustettu tavalliseen 
porvarilliseen tapaan ilman mitään erikoista leimaa asujastaan. 
Kadunpuolisella seinämällä, kahden kukkasilla koristetun ikku-
nan välissä oli resoorisohva tavanmukaisille tyynyilleen, sen edessä 
pöytä, jonka päässä oli kaksi mukavaa nojatuolia ja iso sohvaan 
kuuluva mukava rottinkinojatuoli. Toisilla seinämillä oli etaseeri, 
kirjahylly ja joku pienempi pöytä ja joukko tuoleja. Sohvan päällä 
oli laakeriseppeleen ympäröimänä miehen medaljonkikuva., jos-
ta usein laskettiin leikkiä kysymällä, oliko se Snellmanin kuva vai 
lehtori Canth vainajan. Varsinaisia taideteoksia ei näkynyt, mutta 
sen sijaan oli seinillä, etaseerilla ja staflioilla joukko valo- ja vä-
ripainokuvia, joiden joukossa kerrankin luin seitsemän Vapahta-
jan kuvaa." (Juhani Aho: Muutamia muistelmia Minna Canthista, 
1897)  Kuva: KUHMU, ajoitus 1890-91.

37Kanttila, Kuopio  |  Rakennushistoriaselvitys Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy
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ALAPUOLEN POHJAKAAVA MINNA CANTHIN AIKAAN

Minna Canthin aikaisesta Alapuolen huonejärjes-
tyksestä on vähemmän tietoa verrattuna Yläpuolen 
huonejärjestykseen. Hanna Aspin mukaan 1880-lu-
vun alkupuolella Alapuolella oli lankapuodin lisäksi 
Minnan äidin asuinhuone, Minnan vanhimpien tyt-
tärien huone ja puotiapulaisten huone. Vielä tällöin 
Alapuoli oli kahden tontin jakama, ja siten siinä oli 
käytössä vain huoneet, jotka lueteltiin palovakuu-
tusasiakirjassa vuonna 1864 eli sali, puoti ja kamari. 
Todennäköistä on, että vuosien 1864 ja 1880 välillä 
esimerkiksi sali on jaettu kahdeksi pieneksi kamarik-
si, jotta saataisiin useampi asuinhuone. 
Poikkeuksellista rakennuksessa oli sen 1900-luvul-
le asti säilynyt sileä pystylaudoitus. Se oli tyypillistä 
kustavilaisen ajan eli 1700-luvun lopun rakennuk-
sille. Laudoitustapa oli Kuopiossa säilyneenä har-
vinainen, sillä useimmat vanhat rakennukset olivat 
saaneet 1800-luvun alkupuolella empiretyylisen 
vaakaverhouksen.38 
Alapuolesta ei tämän selvityksen yhteydessä laadit-
tu mahdollisen huonejärjestyksen kaaviota, koska 
tietoja siitä on niin vähän olemassa ja lisäksi kuten 
myöhemmin tässä selvityksessä ilmenee, rakennus 
uusittiin perusteellisesti 1940-luvulla, jolloin sitä 
lyhennettiin ja korotettiin kerroksella. Alkuperäisiä 
rakennusosia hyödynnettiin jonkin verran, mutta 
mitään huonetiloja 1800-luvun puolelta ei ole jäl-
jellä. Puodin sijainti tiedetään vanhojen valokuvien 
perusteella. Puoti oli rakennuksen päädyssä, johon 
viereisessä kuvassa on ulko-ovi.  

38 Vikstedt 1926, 26.

Kanttilan Alapuoli kuvattuna vuosien 1915-26 välillä. Tämän kuvan yhteydessä on joissain lähteissä esitetty, että 
rakennus olisi ollut paikallaan jo 1700-luvulla. Selvityksen tekijöitten käsityksen mukaan rakennus valmistui vuosina 
1819-1820. Rakennuksessa käytetty sileä pystylaudoitus oli kustavilaiselle ajalle eli 1700-luvun lopulle tyypillinen lau-
doitustapa. Kuopiossa useimmat vanhat rakennukset saivat 1800-luvun alkupuolella empiretyylisen vaakalaudoituksen. 
KUHMU, E. Kanto.
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KANTTILAN TONTTI 1900-LUVUN ALUSSA

Minna Canth menehtyi Kuopiossa kotonaan touko-
kuun 12. päivä vuonna 1897. Hän oli siirtänyt viimei-
sinä elinvuosinaan omaisuutensa lastensa nimiin. 
Minnan tytär Elli ryhtyi kauppaliikkeen johtoon. 
Lankapuodin nimeksi vaihtui Minna Canthin perilli-
set, jonka osakkaina olivat Minna tyttäret Elli Canth, 
Anni Levander, Maiju Vuorisalo ja Lyyli Andersin sekä 
pojat Jussi ja Pekka Canth. Liike muutettiin osakeyh-
tiöksi vuonna 1904. Vuonna 1907 yhtiön johtoon tuli 
Minnan nuorimman tyttären Lyylin aviomies Fjalar 
Andersin. 39 
Kuten on aiemmin tullut ilmi, Kuopion keskustassa ei 
ollut voimassaolevaa asemakaavaa 1800-luvun lo-
pulla. Insinööri K. J. Karlssonin vuonna 1901 laatima 
kaava hyväksyttiin Senaatissa vuonna 1903. Tällöin 
tulivat voimaan myös uudet katujen nimet. Eteläinen 
Vuorikatu sai nimen Minna Canthin katu, ja Kestikie-
varinkatu (ent. Kauppamiehenkatu) sai nimen Kol-
jonniemenkatu. Päävahtikatua alettiin nimittää Piis-
pankaduksi. Kuninkaankadun nimi säilyi ennallaan. 
Tässä kaavassa myös kaupungin tonttinumeroin-
ti uusittiin. Kanttilan tontti on 1. kaupunginosan 3. 
korttelin 1. tontti. 

39 Nummela 2004, 209.

Insinööri K. J. Karlssonin laatima asemakaava vuodelta 1901. Selvityksen tekijä on merkinnyt punaisella kehyksellä 
nykyisen Kanttilan tontin, eli tässä kaavassa ensimmäisen kaupunginosan kolmannen korttelin tontin 1. KA.
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Vuodelta 1907 oleva Kanttilan piir-
ros, joka liittyy punaisella merkityn 
tiilisen ulkorakennuksen rakennus-
lupaan. Ilmeisesti rakennus tehtiin 
alun perin varastoksi. Ensimmäisessä 
kerroksessa oli tavarasäiliö, talli ja 
lantasuoja, ja toisessa kerroksessa 
ilmeisesti lisää varastotilaa ja käy-
mälä. Tässä tiilisessä rakennuksessa 
toimi myöhemmin kahvipaahtimo. 
Asemapiirroksessa rakennusten mit-
tasuhteet eivät näytä aivan oikeilta, 
sillä ainakin päärakennuksen pitäisi 
olla huomattavasti esitettyä pitempi 
ja ulottua lähemmäs tontin eteläpään 
ulkorakennuksia. KKA.



Yläpuolen Minna Canthin kadun puoleinen siipi ja osa Alapuolesta pihan 
puolelta vuonna 1902. Yläpuolen pihalle päin oleva ikkuna saattoi olla 
jopa Minnan makuuhuoneen ikkuna. Kuvassa näkyy myös osa pihanpuo-
len pitkää kuistia ja sille johtavat korkeat portaat. Kuisti on tässä kohtaa 
avonainen, mutta sen keittiön puoleisessa päässä sanotaan olleen laudoi-
tettu ikkunallinen osa. Kivijalassa näkyy ovi kellariin, jossa Minnan äiti piti 
sahtipuotiaan. KUHMU, Victor Barsokevitsch.
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MUUTOKSET 1909-1910 YLÄPUOLELLA

Minna Canthin perilliset Oy laajensi Yläpuolta vuosi-
na 1909-10. Rakennuksen Kuninkaankadun puolei-
nen osa oli rungoltaan melko kapea, ja tässä muutok-
sessa sitä laajennettiin pihan puolelle, jolloin vanhaa 
huonejakoa muutettiin rakennuksen itäsivulla ja 
eteläpäässä. Rakennuksen ulkoasu muutettiin hyvin 
perusteellisesti. Vesikatto rakennettiin korkeammak-
si verrattuna entiseen, tasakertaa korotettiin, ja siinä 
olleet ullakon ikkunat jäivät peittoon. Ajan uudis-
rakennusten tapaan ullakon ikkunat tehtiin katolle 
ja julkisivut verhottiin paneloinnilla. Kaikki ovet ja 
ikkunat uusittiin. Ikkunat saivat jugendilmeen pie-
niruutuisine yläikkunoineen. Kuninkaankadun puo-
leiselle julkisivulle tehtiin uusi näyttävä sisäänkäynti. 
Rakennuksen perustukset ja suuri osa runkoraken-
teista uusittiin kokonaan. Rakennusrungon ja uunien 
perustukset tehtiin lohkokivistä kivisten anturoiden 
varaan. Sokkelien näkyvät osat Kuninkaankadun 
puolella sekä etelä- ja itäsivuilla tehtiin lohkivihar-
koista ja saumattiin laastilla. Minnan Canthin kadun 
puoleisella sivulla ja itäpäädyssä säilytettiin toden-
näköisesti vanhat perustukset, mutta ulkopuolelta 
niiden pinnat oikaistiin ja rapattiin.
Vanhan rakennuksen hirsirunkoa säilytettiin Ku-
ninkaankadun puoleisella sivulla ja Minna Canthin-
kadun puoleisessa siivessä. Sen sijaan päärungon 
pihanpuolen seinät ja suuri osa tämän puolen vä-
liseinistä uusittiin kokonaan. Uudet seinärakenteet 
tehtiin piirustuksessa olevan detaljin mukaan ranka-
rakenteisena: pystyrunko on sahatavaraa ja sen mo-
lemmin puolin on kaksinkertainen laudoitus, joista 
todennäköisesti toinen kerros molemmin puolin on 

Yllä: Vanhin selvitystyössä 
löydetty pohjapiirros, jossa 
näkyy osa rakennusta ennen 
vuoden 1909 muutoksia, on 
Erkki Halosen vuonna 1907 
tekemä. Kuninkaankadun 
puoleinen huonerivi näkyy 
tässä sellaisena kuin se ole-
tettavasti oli Minna Canthin 
aikaan. KKA.

Alla: Rakennusmestari Erkki 
Halosen muutospiirustus 
Kanttilasta huhtikuulta 
1909. Rakennuksen perus-
teellinen korjaus ja laajen-
taminen toteutettiin tämän 
piirustuksen mukaan. Vanhat 
säilyvät hirsiseinät on esi-
tetty harmaina, uudet seinät 
punaisina. KKA.
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vinolaudoitusta. Lautakerrosten väliin asennettiin il-
meisesti tervapaperi ja kotelotiloihin todennäköises-
ti sahanpuru-kutterinlastuseos (näitä seikkoja ei ole 
voitu tarkistaa, koska rakenteita ei ole avattu). Vino-
laudoitettu seinärakenne oli vanhaa rakennusta laa-
jennettaessa rakenteellisesti järkevä, koska laudoitus 
jäykisti seinät eikä rakenne laskeutunut, kuten uusille 
hirsiseinille olisi tapahtunut.
Rakennusmestari Halosen käyttämä seinärakenne oli 
aikanaan hyvin moderni, sillä varsinaisesti ns. lauta-
talorakenne yleistyi vasta myöhemmin 1900-luvulla. 
Muutostyön suunnittelija, Erkki Halonen oli valmis-
tunut Kuopion teollisuuskoulusta vuonna 1904. Voi 
olettaa, että lautatalon periaatetta ja rakenteita eli 
1800-luvulla kehitettyä ns. amerikkalaista rakennus-
tapaa oli vähintäänkin sivuttu opetuksessa. Lisäksi 
lautatalorakennetta esiteltiin Arkkitehtilehdessä sat-
tumalta juuri vuonna 1909.
Vanhasta rakennuksen säilyneillä julkisivunosilla ol-
lut rappaus poistettiin ja kaikki julkisivut verhottiin 
laudoituksella.
Lattiarakenteet ja välipohjat ullakkoa vasten uusittiin 
ilmeisesti lähes kokonaan täytepohjarakenteina.
Vesikattoa kannattavat kattotuolit, joita tukee kaksi 
pitkittäistä, vinotuin jäykistettyä palkkilinjaa. Katto-
tuolit ovat kontti-käpälärakenteineen ja kitapuineen 
aikakauden rakennusoppaissa yleisesti esitettyä 
tyyppiä. Katteen alustana on harvalaudoitus ja kat-
teeksi asennettiin jo alunperin saumattu pelti.
Uunit ja savupiiput perustuksineen uusittiin lähes 
kaikki. Ainoastaan Minna Canthinkadun puoleisessa 
siivessä säilytettiin ilmeisesti kaksi vanhempaa uu-
nia.

Julkisivujen alaosassa on voimakkaasti uurrettu 
vaakalaudoitus, siitä ylöspäin tasaisempi vaakalau-
doitus, joka on jaettu ruutuihin listoituksella. Julki-
sivujen Yläosassa oli tiheä, pystylaudoilla tehty kase-
tointi, joka myöhemmin on poistettu. 

Kanttilan päärakennuksen katujulkisivut Erkki Halosen 
huhtikuussa 1909 laatimassa piirustuksessa. Rakennus sai 
tässä muutoksessa leimalliset jugendpiirteensä. KKA.



Tämä kuva on todennäköisesti otettu vuonna 1910, jolloin jul-
kisivut verhottiin jugendtyylisellä lautavuorauksella. Kuvassa 
erottuu myös ikkunoiden yläpuolisisssa kentissä panelointiin 
tehty pystyuritus (vrt. edellisen sivun piirustus). KUHMU.
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Piirustuksessa esitetty vaakaleik-
kaus seinärakenteesta. Rakennet-
ta ei ole piirustuksessa selostettu 
lähemmin. KKA.

Seinärakenteen yläosaa ullakon 
puolelta. Tolpparunko on tehty 
vajaasärmäisistä sahatuista 
parruista. Kuvassa näkyvä 
vaakalaudoitus on ulkoseinien 
verhousta.

Leikkauspiirustuksessa vuodelta 
1909 näkyvät vanhat seinärakenteet 
harmaina (oikeanpuoleinen ulkoseinä 
ja väliseinä) ja uusi rankarakenteinen 
seinä punaisena. Perustukset, välipoh-
jat, vesikaton rakenteet, piiput ja uunit 
on esitetty uusina rakenteina. KKA. Vuonna 1909 tehtyä lohkokivisokkelia.
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Vuonna 1916 Minna Canthin perilliset Oy osti itsel-
leen viereisen tontin eli 1/3/2, joka oli ollut Kuopi-
on työväenyhdistyksen omistuksessa vuodesta 1897. 
Tällöin he saivat haltuunsa Alapuolen rakennuksesta 
myös toisen osan. Tässä vaiheessa tonttiraja kulki 
edelleen keskeltä Alapuolta. Entisen työväentalon 
paikalla tiedetään olleet vuonna 1814 kauppias Ma-
kar Gurstjeffin rakentama talo, joka ainakin osittain 
purettiin vuonna 1837, ja paikalle rakennettiin vink-
kelitalo. Osa rakennuksesta on purettu vuonna 2006, 
kun paikalle rakennettiin uusi kerrostalo. Jäljellä 
vuonna 1837 valmistuneesta rakennuksesta on vain 
Minna Canthin kadun puoleinen osa. 40

Flajar Andersinin jälkeen yhtiön toimitusjohtajana 
oli toiminut filosofian maisteri Erkki Reijonen, joka 
oli Minna Canthin tyttären Maijun kälyn Lyyli Wes-
terlundin puoliso. Johtajuus palasi varsinaisen ydin-
perheen piiriin vuonna 1917, jolloin Minnan poika 
Jussi (Kaarlo Juho) ryhtyi toimitusjohtajaksi. Hänen 
aikanaan yritystoimintaa laajennettiin. Yritys hankki 
liikekiinteistöjä omistukseensa myös maakunnasta.41

40 Kuopion lääninrakennustoimiston arkisto, saapuneet kirjeet, 
Ea:35:2 Ns. Minna Canthin talon suojelu (1991-1991); Suomen 
rakennuskulttuurin yleisluettelo, Kohdeinventointilomake, työväen-
talo, Helena Björk, 19.11.1996 
41 Nummela 2004, 210. 

Hannes Väätäisen 
piirtämä entisen työ-
väentalon julkisivun 
muutospiirustus vuodel-
ta 1922. 1920-luvulla 
Minna Canthin kadun 
puolelle tehtiin kaksi 
sisäänkäyntiä ja kaikkia 
ikkunoita suurennettiin. 
Muutostyöt tehtiin kah-
dessa vaiheessa. KKA.

Entinen työväentalo koilli-
sesta nähtynä. KUHMU, 
Martti Lätti 1973.



Yläpuodin henkilökuntaa tiskin takana. Kuva on otettu vuosien 
1919-29 välillä. KUHMU. 
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MUUTOKSET VUOSINA 1925, 1930, 1934 ALAPUOLELLA

Alapuoli oli tullut Minna Canthin perilliset Oy:n 
omistukseen vuonna 1916. Vuonna 1925 kangas-
kaupan rakennus varustettiin keskuslämmityksellä 
ja uunit purettiin. Kellariin tehtiin kattilahuone ja 
lämmityskattilaa varten rakennettiin korkea savu-
piippu. Yläpuolen rakennuksessa säilyi tällöin vielä 
uunilämmitys.
1920-luvulla rakennettiin vastikään ostetun tontin 
eteläreunalle arkkitehti J. V. Strömbergin suunnittele-
ma kivitalo. Rakennukseen muutti asumaan Minnan 
Canthin perilliset Oy:n henkilökuntaa. Kivirakennus 
sovitettiin tontille niin, että viereinen Piispankadun 
varrella ollut puutalo säilytettiin. Myös siinä raken-
nuksessa asui yhtiön henkilökuntaa.42 
1930-luvun alkupuolella alatalon liiketilaa laajen-
nettiin. Entinen lankapuoti oli ollut vain rakennuk-
sen toisessa päädyssä, melko pienessä huonetilassa.  
Kun liiketilaa laajennettiin, myös katusivun ikkunat 
suurennettiin näyteikkunoiksi. Katujulkisivu verhot-
tiin vaakalaudoituksella. Vuonna 1934 rakennuksen 
kellarin lattioita syvennettiin varastotilojen suuren-
tamiseksi. Kellarikerroksen lattiat valettiin betonista 
ja kivijalan sisäpuolelle muurattiin tiilikerros, mah-
dollisesti osa perustuksista samalla uusittiin.

42 Keinänen 2018, 141. 
Alapuolen kellarikerroksessa 
tehtiin muutoksia 1920- ja 
1930-luvuilla. Vuonna 1925 
kellariin tehtiin kattilahuone 
(ylhäällä), ja vuonna 1934 
kellarin lattiaa syvennettiin 
varastotilojen suurentami-
seksi (alhaalla). KKA.
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Arkkitehti J. V. Strömbergin suunnittelema kivinen asuinkerrostalo valmistui Koljonniemenkadun varrelle 1920-luvun lopulla. Kerrostalossa asui Minna Can-
thin perilliset Oy:n henkilökuntaa. KKA. 
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Alapuolen liiketilaa laajennettiin purkamalla 
väliseiniä vuonna 1931. Katujulkisivun ikkunat 
muutettiin näyteikkunoiksi. Piirustus joulukuul-
ta 1930, T.Soininen. SKA. 

Valokuvassa Minna Canthin perillisten kangas-
kauppa muutosten jälkeen. Huom. Oikealla nä-
kyvässä kyltissä lukee edelleen liikkeen vanha 
nimi, "Tampereen Lanka kauppa". KUHMU. 



Minnan Canthin perillisten myymälä vuonna 1930 tehdyn uudistuksen jälkeen. 
Myymälän sisätila sai tällöin modernin funkishenkisen ilmeen, johon kuuluivat 
kiiltävät lasipinnat, lähes mustavalkoinen väritys, lattian linoleumlaatoitus ja ka-
ton kromikantaiset pallovalaisimet. Muodikkuus näkyi myös myymälän säntillises-
sä järjestyksessä. KUHMU, Ragnhild.
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TILOISTA TEHDÄÄN MODERNI TAVARATALO VUONNA 1939

Ensimmäinen Yläpuolen perusteellinen muutos oli 
toteutettu vuosina 1909-1910. Seuraava voimakas 
muutosvaihe oli 1930-luvun lopulla, kun Yläpuoli 
ja Alapuoli yhdistettiin yhdeksi rakennukseksi. Ark-
kitehti Aarre Ekomaan piirustusten mukaan liike-
tiloista haluttiin saada modernin tavaratalon tapai-
set -kaksine kerroksineen, alakerran pääovineen ja 
laajoine myymälätiloineen. Yläpuolen ja Alapuolen 
välille tehtiin kivirakenteinen osa, joka yhdisti lan-
kakaupan ja sekatavarakaupan tilat toisiinsa. Julki-
sivussa tämä kivirakenteinen osa muodosti komean 
tornin. Uudesta sekatavarakaupan tilasta avattiin 
ovi Kuninkaankadun kellaritilaan, josta osa samalla 
varustettiin lämmityksellä. Kellaria käytettiin pakka-
us- ja varastotilana. Sekatavarakaupan yläpuolelle 
tehtiin toimistotilat johtajalle, prokuristille ja kont-
toristeille. 
Yläpuolen Minna Canthin kadun puoleisen osan 
kohdalta muutos oli mittava. Siiven rakenteita uu-
sittiin perusteellisesti. Vanha kivijalka purettiin ja 
kellarikerros kaivettiin Kuninkaankadulle saakka 
yhteen tasoon. Anturat, perusmuurit ja alapohja va-
lettiin betonista, samoin välipohja. Kantavat seinät 
muurattiin ensimmäisen kerroksen osalta tiilestä, 
mutta toiseen kerrokseen jätettiin vanhat hirsiseinät 
uudelleen verhottuina. Samoin säilytettiin vesikaton 
vanhat kattotuolit ja mahdollisesti peltikatekin alus-
laudoituksineen.
Uusi, rakennuksia yhdistävä torniosa tehtiin koko-
naan kivirakenteisena: perustukset ja välipohjat va-
lettiin betonista, seinärakenteet muurattiin tiilestä. 
Vesikaton kantavat rakenteet olivat puuta.

Betonirakenteista laati laskelmat dipl.insinööri Urho 
Palsanen. Aiemmin vain Alapuolen talossa ollut kes-
kuslämmitys laajennettiin tässä vaiheessa koko ra-
kennukseen.
 

Arkkitehti Aarre Ekomaan helmikuulla 1939 laatima ase-
mapiirros Kanttilan korttelista. Kanttilan Ylä- ja Alapuolen 
rakennusten väliin lisättiin tällöin kivirakenteinen osa 
(korostettu punaisella). KKA.
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Arkkitehti Aarre Ekomaan helmikuulla 1939 laatima 
pohjapiirustus Yläpuolen Minna Canthin kadun puolei-
sen siiven muutoksista. Entinen lankakaupan myymä-
lä yhdistettiin väliosalla Yläpuoleen ja laajennettiin 
ulottumaan Kuninkaankadulle saakka, jolle sivulle tuli 
myymälään toinen sisäänkäynti. KKA.

Toiseen kerrokseen sekatavarakaupan 
yläpuolelle tehtiin yrityksen toimistotilat. 
KKA.
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Minna Canthin kadun puoleisen julkisivun muutospiirustus (Aarre Ekomaa, helmikuu 1939). Julkisivua leimaa funkishenkinen, hienosti detaljoitu muita osia korkeampi torniosa. Myös 
Yläpuoli on saanut funkisilmeen suurine näyteikkunoineen ja 1930-luvulle tyypillisine, kapealla alaruudulla varustetuilla toisen kerroksen ikkunoineen. KKA.
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Liikerakennus vuonna 1939 suunniteltujen muutosten valmistuttua. Minna Canthin kadun puoleisten julkisivumuutosten ja Kuninkaankadun puolen uuden ulko-oven 
ohella myös Kuninkaankadun sivulta karsittiin jugendajan listoituksia ja koko rakennus sai lähes valkoisen värityksen. KUHMU.
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Ekomaan vuonna 1939 tekemän suunnitelman mukaan vanhat välipohjat ja kivijalka purettiin, kellarin rakenteet, alakerran seinärakenteet ja välipohjat uusittiin, mutta vesikaton 
rakenteet säilytettiin ennallaan. Leikkauksissa näkyvät myös uuden, rakennuksia yhdistävän osan rakenteet. KKA.
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Muutospiirustus Kuninkaankadun sivulta. Kaksi jugend- 
ajan ikkunaa korvattiin ulko-ovella ja välipohjan noston 
takia eri paikkaan tehdyllä uudenmallisella ikkunalla. KKA.

Liikerakennuksen talvisodan aikaan, 3.2.1940 tapahtuneessa pommituksessa kokemia vaurioita. KUHMU.



Vuonna 1939 Yläpuolen entisen kellarin paikalle tehty Kanttilan 
sekatavarakaupan myymälä. Myymälän asu on kliinisen vaalea 
verrattuna kangaskaupan 1930-luvun alussa saamaan voimakkaan 
tummahkoon väritykseen. Tilan perällä näkyy portaat ja ovi, joista 
pääsi Kuninkaankadun puolelle. KUHMU, Iiris.
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ALAPUOLI UUSITAAN VUONNA 1947

Entinen lankakaupan rakennus uusittiin perusteel-
lisesti vuonna 1947. Rakennusta lyhennettiin itäpää-
dystä noin 2,5 metriä, mutta se korotettiin samaan 
harjalinjaan päärakennuksen kanssa, jolloin siihen 
saatiin muodostettua kaksi kerrosta. Kellarikerros 
säilyi rakenteiltaan pääosin ennallaan. Itäpäädyn 
kattilahuonetta ja halkovarastoa laajennettiin hie-
man, jolloin osa näistä tuli pihan alle.
Alapuolen lyhentämiseen uusimisen yhteydessä oli 
todennäköisesti kaksi syytä: sisäänajoreittiä tontille  
saatiin levennettyä ja toisaalta Minna Canthin kadun 
puoleinen julkisivu saatiin symmetriseksi - viisi ik-
kuna-akselia tornin molemmin puolin. Muutoksen 
suunnitellut arkkitehti Juho Nykänen oli "klassisen 
koulukunnan mies", mikä ehkä osaltaan näkyy Kant-
tilankin julkisivussa (hän oli lähes kymmenen vuot-
ta edellisen, funkistyylisen muutoksen vuonna 1939 
suunnitellutta arkkitehti Aarre Ekomaata vanhempi). 
Ensimmäisen kerroksen seinärakenteet on piirus-
tuksiin merkitty ainakin osittain vanhoina eli niissä 
saatettiin hyödyntää vanhoja hirsiseiniä. Sen sijaan 
toisen kerroksen kantavat seinärakenteet uusittiin 
piirustuksista päätellen kokonaan, mutta osittain 
vanhoja seinähirsiä hyödynnettiin kantavina pysty-
rakenteina.

Arkkitehti Juho Nykäsen tammikuussa 1947 laatima liikerakennuksen Minna Canthin kadun puoleisen sivun piirustus, 
jonka mukaisesti Alapuoli lyhennettiin ja korotettiin samaan harjalinjaan ylemmän osa kanssa. Nykänen käytti muute-
tussa osassa samaa muotokieltä kuin Ekomaa aiemmin Yläpuolen muutoksessa. KKA.
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Rakennus vuonna 1947 tehtyjen muutosten mukaisessa asussa. Vasemmalla näkyvä entinen lankakaupan osa on 
korotettu samaan harjakorkeuteen pääsiiven kanssa, jolloin siihen on saatu tehtyä toinen kerros. KUHMU, valok. 
K. U. Jälänne 1950-60-luvuilla.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen välinen lattiaraken-
ne tehtiin puurakenteisena. Ensimmäisessä kerrok-
sessa olevan avoimen myymälätilan takia puuraken-
teinen välipohja kannatettiin erikoisella rakenteella: 
ullakolle tehtiin riippuansaat, joihin välipohja ripus-
tettiin teräksisillä vetotangoilla.
Riippuansaiden ja betonirakenteiden rakennesuun-
nitelmat laati Yrjö Himanka heinäkuussa 1947.
1800-luvun alusta olevat vesikaton kantavat raken-
teet hyödynnettiin ilmeisesti ainakin pääosaltaan 
- tämä on nähtävissä edelleen ullakolla. Peltikaton 
ruodelaudoituksena käytettiin vanhoja lautakaton 
lautoja.
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Yksi välipohjaa kannattavista, ullakolla olevaan riippuansaaseen kiinnitetty vetotanko 
yläkerran aulatilassa (kuvan vasemmassa laidassa).

Leikkauspiirustus Alapuolen muutoksista. Rakennusta lyhennettiin noin 2,5 metriä itäpääs-
tään. Kattilahuone jäi rakennuksen itäpään ulkopuolelle, maan alle. Kellarin ja 1. kerroksen 
lattian betonirakenteita sekä vanhoja kattorakenteita hyödynnettiin, mutta 1. ja 2. kerros-
ten rakenteet uusittiin. KKA.
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Rakennuksen Minnan Canthinkadun puoleisella itäpään ullakolla on käytetty hyväksi 
1800-luvun alusta olevia kattorakenteita sellaisenaan. Z= yksi kattotuoleista; tehty 
veistetyistä parruista ja koottu puutapeilla. X= lautakattoa kannattaneet vaakasuun-
taiset parrut. Vanhoja vesikattolautoja on hyödynnetty peltikaton ruodelaudoituksena.

Vuonna 1947 tehty, raudoituksin vahvistettu riippuansas vetotankoineen. Puuo-
sina on hyödynnetty vanhoja seinähirsiä.
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1950- JA 60-LUVUN MUUTOKSET KUNINKAANKADUN PUOLEISESSA SIIVESSÄ

1950- ja 1960-luvuilla Kanttilan Kuninkaankadun 
puoleisessa osassa tehtiin joitain muutoksia. Ete-
läpäädyn kellarista tehtiin käytävä ja portaat pihan 
alle, rakennuksen eteläpuolelle rakennettuun maa-
nalaiseen varastotilaan, jonka kantavat rakenteet 
olivat betonia. Tämä uusi kellaritila yhdistettiin van-
haan, jo 1864 palovakuutuksessa näkyvään pihara-
kennuksen nro 5 alla olevaan kolmihuoneiseen kel-
laritilaan. Ramppi portaisiin näkyy kellarin puolella, 
ja kulku kellareihin oli rampin kautta. Piirustuksissa 
näkyvää toista kulkuaukkoa ei toteutettu. Kellariin 
johtava halssi portaineen on merkitty purettavaksi 
1953 piirustuksessa. Viinikellareihin oli käytävä talon 
kellarin kaakkoiskulmasta. 
Vuonna 1953 rakennettiin autotalli Kuninkaankadun 
puoleisen portin yhteyteen. 
Vuonna 1955 rakennettiin yksi huone lisää toimis-
totiloihin. Uuden huoneen paikalta purettiin pois 
ullakon portaat, ja uudet portaat ullakolle tehtiin 
rakennuksen keskiosaan. 1960-luvun alussa Kunin-
kaankadun puoleisen siiven keskivaiheilta purettiin 
joitain väliseiniä ja myös 1909-10 rakennettu leivi-
nuuni. Tällä tavoin saatiin avointa odotus- ja toi-
mistotilaa. Liikeyrityksen johtajan huone on vuoden 
1962 pohjapiirroksessa merkitty Minnan salonkiin. 

Vuodelta 1953 oleva piirustus, jonka mukaan kellariin, rakennuksen eteläpäädyn ulkopuolelle eli pihan alle 
tehtiin varastotilojen laajennus. Samassa piirustuksessa näkyvät pihan alla olevat vanhemmat kellarit, joita 
käytettiin viinikellareina. Koska piirustuksen viivat erottuvat huonosti, selvityksen tekijä on merkinnyt teksteil-
lä muutosten paikat kuvan päälle. KKA.

uusi maanalainen 
varastotila

kolme kellarihuonetta,  mainittu jo 1864 
palovakuutuksessa

puretut kellarin 
portaat

kulku kellareihin 
(ei toteutettu)

kulku kellareihin 
rampin kautta
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Vuonna 1955 rakennettiin yksi uusi konttoristin huone, jonka paikalta purettiin pois 
ullakon portaat. Uudet portaat ullakolle tehtiin rakennuksen keskiosaan. Koska pii-
rustuksen viivat erottuvat huonosti, piirustukseen on merkinnyt teksteillä muutosten 
paikat kuvan päälle. KKA.

uusi huone

purettavat 
portaat

uudet ullakon 
portaat

Vuonna 1962 purettiin leivinuuni, joka oli rakennettu 
1909-10, ja joitain väliseiniä. KKA.
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Kanttila ennen 1970-luvun lopulla tehtyä peruskorjausta valtion virastokäyttöön. Kuninkaankadun puoleinen julkisivu näkyy kuvissa vuonna 1947 saamassaan asussa, 
josta oli riisuttu pois jugendvaiheen julkisivulistoitusta. KUHMU, Martti Lätti 1973.
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Kanttilan rakennuskompleksi 
ja piharakennuksia sisäpihan 
puolelta nähtyinä. KUHMU, 
Martti Lätti, 1973.
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VALTION VIRASTOTALOKSI 1970-LUVULLA

Minna Canthin perilliset Oy oli vuosikymmeni-
en varrella laajentanut ja muuttanut toimintaansa. 
Kanttilan rakennuksen kannalta suurin muutos ta-
pahtui 1970-luvulla, jolloin vähittäiskauppa pää-
tettiin lopettaa. Yritys muutti Itkonniemelle, jossa 
oli pääkonttori, pikatukku, tuoretuote- ja maata-
lousvarasto. Kanttilan rakennus huutokaupattiin 
maaliskuussa 1974. Kansan sana -lehdessä 9.3.1974 
olleessa lehtijutussa kerrotaan, että huutokaupassa 
ensimmäisen huudon, joka oli 700 000 markkaa teki 
Kiuruvedellä toimiva Tuovisen rakennusliike. Voiton 
vei lopulta valtion edustaja, yli-insinööri Pertti Tuo-
minen rakennushallituksesta. Rakennus myytiin val-
tiolle 950 000 markalla. Tuovinen oli kertonut heti 
huutokauppatilaisuudessa, että rakennus otetaan 
valtion virastokäyttöön. Rakennuksen muuttami-
nen esimerkiksi Minna Canthin museoksi tai taide-
keskukseksi oli ollut esillä huutokauppaa edeltävinä 
aikoina, ja esimerkiksi Minna Canthin Liitto ja Minna 
Canthin seura olivat toimineet aktiivisesti rakennus-
ten suojelua puolustaen. Valtion suunnitelmat vi-
rastotalokäytöstä, kuten Kansan sanan lehtijutussa 
sanotaan "romutti hetkessä kaikki museosuunnitel-
mat." Minna Canthin Perilliset Oy:n toiminta loppui 
kokonaan vuonna 1977, kun se fuusioitiin Osakeyhtiö 
Hallmanin ja Tavara-aitta Oy:n kanssa. 43 
Rakennuslupa muutostöille myönnettiin 15.maalis-
kuuta 1976 ja muutospiirustukset on laadittu vuoden 
1975 lokakuussa. Muutoksen suunnitteli arkkiteh-
ti Esa Malmivaara. Rakennus muutettiin kokonaan 

43 Ollikainen 1992, 9; Nummela 2004, 210-211; Helsingin 
Sanomat 6.9.1974; Kansan Sana 9.3.1974; Helsingin Sanomat 
4.10.1975.

Arkkitehti Esa Malmivaaran 14.10.1975 signeeraama piirustus Kanttilan Minna Canthin kadun puolen julkisivusta. 
Huomattavin muutos julkisivussa oli alakerran ikkunoiden pienentäminen alaosastaan ja varustaminen kapeilla sivuruu-
duilla. KKA.
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toimistokäyttöön, mikä huonejärjestyksen kannalta 
tarkoitti keskikäytävän varrelle järjestettyjä toimis-
tohuoneita kokous- ja kahvihuoneineen. 
Koko rakennuksessa muutettiin tilajakoa ja seinära-
kenteita perusteellisesti, jolloin osa vanhoista hirsi- ja 
rankarakenteisista väliseinistä purettiin. Ulkoseinä-
rakenteet säilyivät ennallaan. Uudet väliseinät tehtiin 
rankarunkoisina levyseininä: käytävänpuoleiset sei-
nät ovat kipsilevyä, huoneiden puoleiset lastulevyä. 
Vanhoista seinäpinnoista poistettiin pahvi- ja ta-
pettikerrokset, hirsiseiniä oikaistiin paikoin veistä-
mällä. Ulkoseinille asennettiin oikaisukoolaukset ja 
lisäeristeeksi mineraalivillamatot. 
Sisäkatot koolattiin suoriksi ja levytettiin käyttäen 
samantyyppistä levytystä kuin seinissä. Ilmeisesti 
vanhat sisäkatot jätettiin ainakin pääosin sellaise-
naan uusien rakenteiden taakse. Kuninkaankadun 
siiven puolella on avatuissa paikoissa näkyvissä van-
haa paneloitua kattoa. Minna Canthinkadun myymä-
läsiivessa sisäkatot on koolattu ja levytetty, paikoin 
käyttäen akuistoivaa materiaalia.
Yläpohjat lisäeristettiin mineraalivillalevyillä ullakon 
puolelta. Kattorakenteet ja vesikate säilyivät periaat-
teessa ennallaan, ainoastaan joitakin korjauksia ja 
uusia läpivientejä tehtiin.
Ullakolle tehtiin ilmanvaihtokonehuone, jonka kan-
tava lattiarakenne on betonia, seinä- ja kattoraken-
teet kevytbetoniharkoista ja lankuista. Ilmanvaih-
tokonehuone sijoitettiin Minnan Canthin kadun 
puolelle torniosan toisen kerroksen Yläpuolella ole-
vaan tilaan. 

Kanttilan alakerran tilojen muutos virastokäyttöön. Pääsisäänkäynnin yhteyteen on muodostettu eteistila tuulikaap-
peineen. Entisen myymälän tilat itäpäässä on jaettu toimistohuoneiksi käytävineen ja aputiloineen. Länsipään myymä-
lästä on tehty suurehko kokous- ja neuvottelutila. Porras ja ulko-ovi Kuninkaankadulle on poistettu. Arkkitehtitoimisto 
Esa Malmivaara, 6.10.1975. KKA.
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Sisäovet uusittiin lähes poikkeuksetta. Uudet sisä-
ovet ovat levypintaisia maalattuja laakaovia sekä 
metallirakenteisia lasiaukollisia ovia ja peltipintaisia 
umpiovia. 
Vuoden 1909 rakennusvaiheeseen liittyy ilmeises-
ti Kuninkaankadun puoleisen pääoven tuulikaapin 
sisempi ovi Yläikkunoineen. Huoneessa 233 oleva 
holvi ovineen on ilmeisesti 1960-luvulta, jolloin ti-
lassa toimi liikkeen konttori. Myös puu- ja metalli-
rakenteiset ulko-ovet uusittiin lähes poikkeuksetta. 
Kellareihin johtavat ovet ja luukut säilytettiin ja kun-
nostettiin.
Minna Canthin kadun puoleiset 1. ja 2. kerrosten ik-
kunat uusittiin. Entisiä myymälän ikkunoita pienen-
nettiin tekemällä niiden alaosaan levyllä peitetty osa.
Kuninkaankadun puoleisella sivulla, eteläpäädyssä 
ja pihasivuilla säilytettiin ja korjattiin vuoden 1909 
rakennusvaiheesta olevat, Yläosaltaan pieniruutui-
set ikkunat. Pihasivuilla säilytettiin pääosin myös 
1930-1940-lukujen vaiheisiin liittyvät ikkunat, sa-
moin kylmien ullakkotilojen ikkunat, joita on sekä 
1909 vaiheesta että 1930-1940-luvuilta.
Julkisivujen puuosat kunnostettiin ja maalattiin. Ku-
ninkaankadun puolella ja eteläpäädyssä julkisivujen 
vuonna 1909 saamaa ilmettä pyrittiin entistämään 
palauttamalla osittain julkisivupintaa ruuduttava lis-
toitus. 
Alapuolen julkisivujen rapatut osat kunnostettiin ja 
käsiteltiin rakeisella, Kenitex-tyyppisellä pinnoit-
teella. Julkisivulaudoitukset listoineen ja koristeosi-
neen kunnostettiin ja maalattiin koko rakennuksessa.

Kanttilan toisen kerroksen pohjapiirros vuodelta 1975, jossa näkyy tilajaon perusteellinen muutos. Koko rakennukseen 
on tehty keskikäytävä, jonka kahta puolta toimistohuoneet aputiloineen on sijoitettu. Kuninkaankadun puoleinen enti-
nen pääovi on säilynyt pääsisäänkäyntinä kerrokseen. Arkkitehtitoimisto Esa Malmivaara, 5.10.1975. KKA.
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Leikkauspiirustus Minna Canthin kadun puoleisesta siivestä vuodelta 1975. Lattiatasoihin tai kantaviin pysty- ja vaakarakenteisiin ei tehty mitään olennai-
sia muutoksia (katkoviivalla on merkitty taaempana olevien vanhojen huoneiden lattiataso ja seinä). Ilmanvaihtokonehuone sijoitettiin torniosan ullakkoti-
laan. Vasemmalla näkyvä, pihatason alla oleva kellaritila säilyi lämpökeskuksena. Arkkitehtitoimisto Esa Malmivaara, 7.10.1975. KKA.
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1970-luvun korjauksessa vanhat hirsiseinät oikaisukoolattiin, ulkoseinille asennettiin lisäeristys mineraalivillamatoista ja kaikki seinät levytettiin. 
Nykytilanteen kuvassa osa seinien levytyksistä on avattuna. Vanhoista hirsiseinistä oli mahdollisesti jo 1909 korjauksessa poistettu aiemmat tapet-
ti- ja pahvikerrokset ja seiniä oli paikoin oikaistu veistämällä. Avatulla seinänosassa erottuu myös vanhoilla lattialaudoilla 1970-luvun korjauksessa 
paikattu oviaukko.
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1970-luvun lopun muutosvaiheeseen kuului myös vanhojen 
ulkorakennusten purkaminen. Kanttilan tontti oli tässä vai-
heessa vielä sen muotoinen kuin se oli vuodesta 1916 ollut, 
jolloin Minna Canthin perilliset hankkivat itselleen puolet lisää 
koko korttelista. 

Nykyisen Kanttilan tontin alueesta 1970-luvun lopussa 
purettiin 1850-luvulla valmistunut alun perin lankuista tehty 
makasiinirakennus (viereisessä piirustuksessa nro 7) ja sen 
päätyyn vuonna 1953 tehty autotalli. 

Myös tontin Piispankadun puoleiselta osalta purettiin vanhoja 
1800-luvulla rakennettuja rakennuksia. Tästä piirustuksesta 
poiketen Työväentalon Piispanpuoleista siipeä ei purettu vielä 
1970-luvulla, se purettiin vasta 2000-luvulla. KKA.
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MUUTOKSET 1990-LUVULLA JA 2000-LUVULLA

1970-luvun lopun korjaustöiden jälkeen Kanttilan 
tontin rakennukset otettiin valtion virastokäyttöön. 
Tontilla toimi muun muassa Työvoimapiiri ja Geo-
loginen tutkimuskeskus. Vuonna 1991 Pohjois-Savon 
taidetoimikunta (Kuopion läänin taidetoimikunta) 
muutti Kanttilan tiloihin. Taidetoimikunta saattoi 
ottaa tilat käyttöön ilman erityisiä korjaus- ja muu-
tostöitä. Taidetoimikunnan toimistotilat tulivat Ku-
ninkaankadun puoleiseen siipeen ja Minna Canthin 
kadun puoleiseen siipeen tuli mm. työtiloja taitei-
lijoille. Taidetoimikunnan sijoittuminen Kanttilaan 
nosti osaltaan esille talon merkityksen kulttuuri- ja 
sivistyshistoriallisena kohteena.
Kanttilan Minna Canthin kadun puoleisen siiven kel-
lariin asennettiin keramiikkauuni vuonna 1995. 

Minna Canthin kadun puoleisen kellarin pohjapiirros vuodelta 1995. 
Keramiikan polttouunin asentamista varten tehdyssä piirustuksessa näkyy 
myös muun kellaritilan sen hetkinen käyttö ja sisustus: itäpäässä on 
teknisiä ja huoltotiloja, suuri päätila osa on täynnä varastohyllyjä, jotka 
ilmeisesti oli pystytetty virastojen käyttöön 1970-luvulla. 

Yllä olevassa, lupahakemukseen liittyvässä tontin asemapiirroksessa 
näkyy mm. entisen työväentalon eteläsiipi, joka siinä vaiheessa vielä oli 
purkamatta. KKA.
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Vuonna 2006 purettiin 1907 rakennettu tiilinen ul-
korakennus, joka oli toiminut kahvipaahtimona. Kun 
1970-luvun lopussa oli purettu makasiinirakennus, 
sen alla olevia kolmea kellarihuonetta ei purettu. 
Vuoden 2006 piirustuksiin on merkitty näiden kel-
laritilojen kohdalle "Kellaritilat puretaan -maa-ai-
nestäyttö". Merkintä tarkoitti myös Kuninkaankadun 
puoleisen päädyn kellarin laajennusta, joka oli tehty 
vuonna 1955. Käytännössä kuitenkin vain 1950-lu-
vun laajennusosan kohdalla tehtiin maatäyttö, mut-
ta vanhemmat, 1800-luvun puolivälissä rakennetut 
kellarit jäivät maan alle sellaisenaan.44 

44 Keränen, 9.3.2020. 

Vuodelta 2006 oleva asemapiirros, joka vastaa 
korttelin nykytilannetta ja johon on myös 
lisätty voimassa olevan asemakaavan merkin-
nät. Kanttilan tontin eteläosassa on merkintä 
tekstissä mainitusta pihan alla olevien kellarien 
purkamisesta.

Entinen työväentalo (talo C), joka oli siirty-
nyt yksityisomistukseen, on erotettu omalle 
tontilleen. Omalla tontillaan ovat myös vanha 
suojeltu kerrostalo (talo A) ja uusi, tällöin ra-
kennettava kerrostalo (talo B). Sillman Arkki-
tehtitoimisto Oy, 2012. KKA.
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KETKÄ KANTTILAN RAKENNUKSIA SUUNNITTELIVAT?

Tavallisten kaupunkitalojen suunnittelijoita 1800-lu-
vun alkupuoliskolla ei Kanttilan kuten ei muiden-
kaan Kuopion rakennusten osalta yleensä tunneta. 
Rakennuksia toteuttivat omistajan toivomusten mu-
kaan kirvesmiesmestarit työryhmineen, noudattaen 
kaupungin antamia rakennusmääräyksiä, kulloinkin 
muodissa ollutta arkkitehtuuria ja hyväksi todettuja 
rakennustapoja.  
Talojen suunnittelijoista alkaa paremmin olla tieto-
ja 1800-luvun jälkipuoliskolta, jolloin rakennusten 
suunnitelmat tuli pakolliseksi esittää maistraatin 
hyväksyttäviksi. Kanttilan osalta suunnittelijoista on 
tietoja 1870-luvulta lähtien: vuonna 1874 lääninark-
kitehti Ferdinand Öhman signeerasi Kanttilan pää-
rakennuksen pientä julkisivumuutosta koskevan 
suunnitelman. Suurimmat muutokset Kanttilan ra-
kennuksiin, joita tässä selvityksessä tarkastellaan, 
tehtiin 1900-luvun kuluessa eli vuosina 1909, 1939, 
1947 ja 1976. Näiden suunnittelijat esitellään lyhyesti 
seuraavassa. (lähteenä Helena Riekki, Kuopion kau-
pungin rakennushistoria. Kaupungin rakentamisvai-
heita vuodesta 1875. Kuopio 2005.)

ERKKI HALONEN

Rakennusmestari Erkki Halonen (1880-1958) suun-
nitteli Kanttilan päärakennuksen perusteellisen uu-
distamisen vuonna 1909. Halonen oli valmistunut 
Kuopion teollisuuskoulusta vuonna 1904. Halonen 
kuului Kuopion 1900-luvun alkupuolen keskeisim-
piin rakentajiin. Hän oli mukana kaupungin ja seu-
rakunnan sekä monien yhdistysten ja liikelaitosten 
toiminnassa asiantuntijana, suunnittelijana ja raken-

tajana. Suunnittelijana hän piirsi uudisrakennuksia 
eri puolille Kuopion keskustan ruutukaavaa. Näitä oli 
mm. yksityinen synnytyssairaala, jonka hän piirsi ja 
urakoi Käsityökadun ja Suokadun kulmaan vuonna 
1914.

AARRE EKOMAA

Arkkitehti Aarre Ekomaa (ent. Ekman, 1891-1944) oli 
Kuopion teollisuuskoulun huoneenrakennusopin 
lehtori J.V. Strömbergin jälkeen vuodesta 1929. Hän 
oli valmistunut arkkitehdiksi vuonna 1916.
Ekomaa työskenteli Kuopiossa erilaisissa tehtävissä 
1920-luvun alkupuolelta lähtien, muiden muassa vt. 
lääninarkkitehtina ja Kuopion kaupungin ensimmäi-
senä arkkitehtina 1924-25. Hän suunnitteli Kuopioon 
useita, klassismin ja funktionalismin piirrteitä sisäl-
täviä liike- ja asuintaloja. Minna Canthin perillisten 
liiketaloon hän suunnitteli muutoksia vuosina 1925 ja 
1939. Muita hänen Kuopion keskustaan suunnittele-
miaan rakennuksia olivat mm. Saastamoinen & Pojat 
Oy:n liiketalo, Savonmaa Auto Oy ja Savo-Karjalan 
Osakepankin rakennus.

JUHO NYKÄNEN

Arkkitehti Juho Nykänen (1883-1954) on Kuopion 
keskeisiä kaupunkikuvan luojia kaupunginarkkiteh-
tina ja yksityisenä suunnittelijana. Hän suunnitteli 
useita julkisia ja yksityisiä rakennuksia, kuten esi-
merkiksi Männistön kansakoulun, paloasema- ja po-
liisilaitosrakennuksen, ns. pienen linja-autoaseman 
rakennuksen, Raninin myllyn laajennuksen ja ny-
kyisen Kuopion Energian rakennuksen. Minna Can-

thin perillisten liiketalon muutoksen hän suunnitteli 
vuonna 1947.
Nykänen opiskeli ensin rakennusmestariksi Kuopion 
teollisuuskoulussa, josta hän valmistui 1902. Ark-
kitehdiksi hän valmistui Polyteknillisestä opistosta 
vuonna 1910.

ESA MALMIVAARA

Arkkitehti Esa Malmivaara (1936-2003) työskenteli 
suunnittelijana Kuopiossa vuodesta 1966. Tänä aika-
na hän suunnitteli huomattavan määrän sekä julkisia 
rakennuksia että liike- ja asuintaloja. Kuopion kes-
kustassa tunnetuimpia näistä ovat varmaankin enti-
nen Suomen Yhdyspankin punagraniittinen liiketalo 
ja Kauppakeskus Minna. Kuopion lääninhallituksen 
päärakennuksen 1970- ja 1980-luvun taitteessa to-
teutetun peruskorjauksen hän suunnitteli yhdessä 
arkkitehti Raimo Savolaisen kanssa. Kanttilan raken-
nuksen muutoksen valtion virastotiloiksi Malmivaa-
ran arkkitehtitoimiston suunnitteli vuonna 1976. 



NYKYTILANNE KUVIN
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JULKISIVUT

Rakennuksen julkisivu Minna Canthin kadun suuntaan. 
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Vuonna 1939 rakennukset yhdistettiin tiilisellä torniosalla. Torniosassa on säilynyt alkuperäiset teräsrakenteiset katuovet ja rappauspintojen detal-
jit. Rapatut seinänosat käsiteltiin 1970-luvulla rakeisella, Kenitex-tyyppisellä pinnoitteella. Torniosan sokkeleissa on pystyuritettu rappaus, porra-
saskelmat ovat hakattua harmaata graniittia.
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Vuonna 1947 alempi osa rakennettiin käytännös-
sä lähes kokonaan uudelleen, ja sen arkkitehtuuri 
muutettiin katujulkisivultaan funkishenkiseen asuun. 
Vuonna 1939 tehdyt suuret näyteikkunat pienennet-
tiin 1970-luvulla toimistokäyttöä varten tekemällä 
alaosaan umpinainen osa ja sivuille pienet ruudut.
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Kuninkaankadun puoleisessa julkisivussa 
on nähtävissä jugendin aiheita. Vuosina 
1909-10 tehdyssä laajennuksessa lisättiin 
uusi näyttävä sisäänkäynti. 

Vuonna 1909 tehtyjä jugendlistoituksia 
karsittiin vuoden 1939 muutoksessa. 
Vuoden 1909 ilmettä pyrittiin entistä-
mään 1970-luvulla palauttamalla osittain 
julkisivupintaa ruuduttava listoitus.

Kuninkaankadun puoleisella julkisivulla 
on kuvataiteilija Jukka Huhtalan vuonna 
2007 tekemä Minna Canthin seinäreliefi. 
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Kuninkaankadun puolen ja rakennuksen eteläpäädyn jugendilmeisiä ikkunoita. 
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Kuninkaankadun puoleisen siiven eteläpääty ja rakennuksen julkisivu sisäpihalle. 

Alla kuvia Kuninkaankadun puoleisen siiven ja torniosan liittymäkohdasta. Ul-
ko-ovi johtaa 1939 myymälän aputiloiksi laajennettuihin tiloihin kellarissa
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Kanttilan itäpääty kohti viereistä työväentaloa. 

Oikealla vuoden 2004 asemakaavan mukaisia paikoitusjärjestelyjä korttelin sisäosassa. Betoniraken-
teilla uuden kerrostalon paikoitustiloja on saatu osittain Kanttilan tontin pihatason alle. Taustalla 
Kanttilaan aikoinaan kuulunut, 1920-luvulla tehty kerrostalo.
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NYKYTILANTEEN POHJAPIIRROKSET

Kanttilan 1. kerroksen pohjapiirros, joka pieniä poik-
keuksia lukuunottamatta vastaa nykytilannetta. Kuvan 
yläosassa näkyvät katutasossa olevat Minna Canthin 
kadun puoleiset tilat ja kuvan alaosassa Kuninkaankadun 
puoleisen siiven kellaritilat. 

Sillman Arkkitehtitoimisto Oy, 2006. Piirustusta ovat 
muokanneet Savonia AMK:n opiskelijatyönä Tero Aarni ja 
Juuso Sutinen.

Kanttilan itäpäädyn kellaritilat.
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Kanttilan 2. kerroksen pohjapiirros, joka pieniä poikkeuksia 
lukuunottamatta vastaa nykytilannetta. Kuvan alaosassa 
olevat, Kuninkaankadun puoleisen siiven tilat ovat katuta-
sossa, kuvan yläosan tilat ovat varsinaisesti 2. kerroksessa. 

Sillman Arkkitehtitoimisto Oy, 2006. Piirustusta ovat 
muokanneet Savonia AMK:n opiskelijatyönä Tero Aarni ja 
Juuso Sutinen.
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Kuninkaankadun puoleisen siiven ja rakennuksen itäpäädyn piirustus Minna 
Canthin kadun puolella. Torniosan ullakko puuttuu piirustuksista. 

Sillman Arkkitehtitoimisto Oy, 2006. Piirustusta ovat muokanneet Savonia 
AMK:n opiskelijatyönä Tero Aarni ja Juuso Sutinen.
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KELLARI A KUVIN

A

Kellari A

Osa Kuninkaankadun puoleista kellaritilaa otettiin vuonna 1939 myymälän pakkaus- ja varastotilaksi ja varustet-
tiin lämmityksellä. Tällöin myymälätiloista Kuninkaankadun puoleiseen kellariin avattu oviaukko on myöhemmin 
muurattu umpeen.
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Kuninkaankadun siiven kellaria pihasivulla. 
Yleiskuvassa vasemmalla näkyvä tiiliseinäinen 
osa on vuonna 1909 tehty ruokakellari, joka 
myöhemmin varustettiin pienellä ikkunalla ja 
lämmityksellä, jonka jälkeen se toimi ilmei-
sesti kaupan varastomiehen koppina. Toisessa 
kuvassa ruokakellarin vuonna 1909 tehtyä 
kappaholvikattoa.

Kuninkaankadun siiven kellaria katusivulla. Vanhoja 
kiviperustuksia vahvistettiin betonivaluilla ilmeisesti 
1970-luvun korjauksessa.

Kellarin eteläpäästä rakennuksen ulkopuolella olleisiin 
kellaritiloihin johtanut ramppi. Aukko on muurattu umpeen 
ilmeisesti vasta 2000-luvulla.

Kuninkaankadun siiven ensimmäisen kerroksen lattiara-
kenteet on kellarin puolelta päällystetty paloturvallisuuden 
lisäämiseksi pellillä. Kellaria käytettiin kaupan varastotilana 
1940-luvulta lähtien.
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Kellari B 

KELLARI B KUVIN
B

Minnan Canthin kadun siiven 1930-luvulla tehtyjä 
kellaritiloja, joita 1970-luvun korjauksessa kunnos-
tettiin toimistotilojen varastokäyttöön.

Kiinteistön LVI-tekniikkaa Minnan Canthin kadun siiven 
kellarissa.

Kuninkaankadun puoleiseen siipeen johtava, 1930-1940-lu-
kujen muutoksissa tehty putkikanaali.
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1 KRS, OSAT A JA B KUVIN

1. kerros, osat A ja B

BA

Minna Canthin kadun puoleisen sisäänkäynnin eteinen ja tuulikaappi muodostettiin 1970-luvun muutosvaiheessa. Länsipään myymälätilasta 
tehtiin kokous- ja neuvotteluhuone ja ulko-ovi portaineen Kuninkaankadulle poistettiin. 
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Rakennuksen sisätiloissa näkyy voimakkaasti 
1970-luvun muutosvaihe, jolloin koko rakennus 
muutettiin toimistokäyttöön. 

Vuonna 1947 kokonaan uusitun 
myymäläsiiven alkuperäistä, 
tummaksi maalattua sisäkattoa 
listoituksineen myöhempien 
pintarakenteiden yläpuolella.
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Koko rakennukseen tehtiin 1970-luvulla 
keskikäytävä, jonka kahta puolta toimisto-
huoneet aputiloineen on sijoitettu.

Porrashuoneen ikkuna ja porrashuone vuonna 1947 uusitussa 
myymäläsiivessä.
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2 KRS, OSA A KUVIN

2. kerros, osa A 

A

Vain osa toisen kerroksen huonetiloista 
on varsinaisesti toisessa kerroksessa eli 
Minna Canthin kadun puolella olevat 
huoneet. Kuninkaankadun puoleisen 
siiven tilat ovat katutasossa. Tasoerot 
näkyvät rakennukset käytävillä portaina. 
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Myös toisen kerroksen huoneissa näkyy voimakkaasti 1970-luvun muutosvaiheen ilme. Rakennuksessa on joitain vuokralai-
sia, mutta suurin osa huoneista oli tyhjillään dokumentoinnin aikaan. 
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Entinen Minnan salonki nykyasussaan 
(yllä) ja entinen ruokasali, joka on toinen 
huonetilaltaan entisenlaisena säilynyt tila. 
Entisen ruokasalin yksi seinä, on tosin 
1960-luvulla purettu ja 1970-luvulla 
jälleen rakennettu. Huoneen nurkassa 
näkyvä holvi on tehty jo 1960-luvulla. 
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Koska rakennus on pää-
asiassa tyhjillään, monessa 
huoneessa on voitu tutkia 
seinärakenteita. 

Levyseinää avattuna Ku-
ninkaankadun puoleisella 
sivulla, entisen ruokasalin 
etäpuolella olevassa huo-
neessa. Tilojen välillä oli 
vuoden 1909 korjauksen 
jälkeen leveä pariovi, jonka 
aukko suljettiin 1970-lu-
vulla. Hirsien pinnassa 
on jäänteitä keltaisesta 
liimamaalista 1800-luvun 
alkupuolelta.

Seinärakennetta avattuna Kuninkaankadun ja Minna 
Canthin kadun kulmahuoneessa. Hirsien pinnassa näyttäisi 
olevan ainakin kaksi liimamaalikerrosta, alla tumma sinihar-
maa ja sen päällä helakampi sininen. Lisäksi kuvassa näkyy 
jäänteitä suoraan hirsipintaan liimatuista tapeteista. Hirsien 
välit on täytetty massalla. Vastaavaa vanhojen pintaker-
rosten säilyneisyyttä on oletettavasti kaikissa vanhoissa 
hirsiseinissä rakennuksessa.
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Seinäpintaa avattuna Kuninkaankadun puoleisessa huo-
neessa, joka kuuluu 1939 nostetun välipohjan alueelle. 
Seinän yläosassa näkyvä väriltään muista poikkeava 
hirsi oli ennen 1909 tapahtunutta huoneiden korotusta 
välipohjan tasolla (sen alalaidassa näkyy pinkopahvinupien 
reikärivi). 
Hirsien pinnassa on liimamaalikerroksia 1800-luvun alku-
puolelta: alimmaisena harmaa, sen päällä vaalean keltai-
nen kerros. Yhdessä kohdassa näkyy keltaisen ja punaisen 
alla myös jäänteitä tumman punaisesta maalista, mikä voi 
kertoa vanhan hirren käytöstä tai siitä, että seinässä on 
ollut punainen koristeraita.
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Kuninkaankadun puoleiseen rakennukseen uu-
sittiin ikkunat vuosien 1909-1910 peruskorjauk-
sessa. Kuvissa entisen Minnan salongin ikkunat 
ja niiden yksityiskohtia. Ikkunat säilytettiin ja 
korjattiin 1970-luvun korjauksessa, jolloin nii-
den pintahelat uusittiin.

Vuosina 1909-1910 tehdyn uuden pääsisään-
käynnin tuulikaappi, jossa on säilytetty alkupe-
räinen pariovi yläikkunoineen.
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2 KRS, OSA B KUVIN

2. kerros, osa B 

B

Toisen kerroksen käytävätiloja.
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Myös B-osan toisen kerroksen huoneissa 
näkyy voimakkaasti 1970-luvun muutosvai-
heen ilme. 

Vanhoja seinähirsiä hyödynnettynä pysty-
rakenteina vuonna 1947 tehdyssä Minna 
Canthin kadun myymäläsiiven muutoksessa 
(huonetila toisessa kerroksessa).

Vuonna 1947 uusitun myymäläsiiven toisen 
kerroksen rapattua sisäkattoa myöhempien 
pintarakenteiden yläpuolella.
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ULLAKOT A JA B KUVIN

Ullakko, osa A

Ullakko, osa B

B-osan ullakko on matala ja siellä on paljon poikittaisia 
rakenteita.  Kuninkaankadun puoleisen siiven väljää ullakkotilaa, jonka 

rakenteet ovat peräisin vuoden 1909 muutoksesta.



YHTEENVETO P. A. Kruskopfin kivipiirros Kuopiosta 1840-luvulta, tai mahdollisesti 1830-lu-
vulta esittää hyvin sen millainen kaupunki oli 1800-luvun alkupuolella: mata-
lien puutalojen keskeltä kohoaa kivinen tuomiokirkko. Piirroksesta voi erottaa 
kirkosta vasemmalle myös Kanttilan Alapuolen ja hieman epäselvän Yläpuolen 
hahmon. KUHMU, P. A. Kruskopf, kuvaaja Tere Tolvanen.
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KANTTILA OSANA KUOPION HISTORIAL-
LISTA KESKUSTAA
Kuopion kaupungin asemakaava perustuu Pehr 
Kjellmanin vuonna 1775 laatimaan ja kuningas Kus-
taa III:n vuonna 1776 hyväksymään suunnitelmaan. 
Kaupungin parhaat tontit olivat luonnollisesti Suur-
torin eli Kustaantorin laidalla. Torin lounaiskulmassa 
olevan tontin nro 40, joka on sittemmin tullut tun-
netuksi "Kanttilan korttelina" tiedetään olleen kir-
jansitoja Skotten omistuksessa 1782-1787. Hän to-
dennäköisesti rakensi verstaansa tontin eteläosaan 
eli silloisen Kauppamiehenkadun (nyk. Koljonnie-
menkadun) varrelle. 1700-luvun lopulla ja 1800-lu-
vun alussa tontti vaihtoi moneen kertaan omistajaa 
ja sitä jaettiin pienempiin osiin. Kaupungin järjestys-
säännön mukaan tontti otettiin takaisin kaupungille, 
jollei siihen kahden vuoden määräajassa rakennettu. 
Lisäksi oli määrätty, että torin laidalle tuli rakentaa 
kaksikerroksisia taloja. Kruunulla oli pyrkimys luoda 
Kuopioon edustavia katunäkymiä heti alusta lähtien. 
Olihan kyseessä Savon ensimmäinen kaupunki. 
Ensimmäiset kaksi rakennusta nykyiselle Kanttilan 
tontille rakennettiin vuosina 1819-1820. Näistä silloin 
kahdesta erillisestä rakennuksesta tuli myöhemmin 
Minna Canthin omistamat Yläpuoli ja Alapuoli, joissa 
hän asui perheineen ja piti kauppaliikettään. Min-
na vietti pihapiirissä lapsuutensa vuodet 1853-63 ja 
omisti tontin itse 1880-1897. Minnan salonki oli kuo-
piolaisen 1800-luvun lopun kulttuurielämän keskus. 
Alapuoli rakennettiin käytännössä kokonaan uudel-
leen vuonna 1947, joten Minnan kaudelta on enem-
män jäljellä Yläpuolessa, ja siksi se on tämän selvi-
tyksen kannalta rakennuksen tärkein osa. 

Kuopion Kuninkaankatu on saanut nimensä Kustaa IV Adolfin vuonna 1802 tekemän Kuopion vierailun mukaan. 
Kuningas majoittui asessori Saloniuksen luona Kuninkaankadun varrella, mahdollisesti tämän kuvan oikeassa reunassa 
näkyvässä rakennuksessa. Tässä valokuvaaja Victor Barsokevitschin 1910-luvulla ottamassa kuvassa vasemmalla näkyy 
Yläpuoli vuosien 1909-10 muutos- ja laajennustöiden jälkeisessä asussa. KUHMU, Victor Barsokevitsch. Alkuperäistä 
kuvaa on hieman suoristettu ja rajattu.
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KANTTILAN AJALLINEN KERROKSELLI-
SUUS

Rakennuksen vanhimmat, vuonna 1820 valmistuneet 
osat ovat tänä vuonna 200-vuotiaat. Vaikka Kunin-
kaankadun puoleista siipeä on perusteellisesti muu-
tettu, sen seinien runkorakenteista lähes puolet on 
edelleen näitä vuonna 1820 pystytettyjä hirsiseiniä.
Minna Canthin salonki on kooltaan ja seinärakenteil-
taan säilynyt ennallaan. Minna Canth teki tunnetuim-
man osan elämäntyöstään juuri tässä huonetilassa, 
näiden hirsiseinien sisällä. Koska tämä huonetila on 
talon parhaiten säilynyt, voi jopa ajatella, että Min-
nan perilliset halusivat säilyttää huonetilan muodon, 
kun taloa perusteellisesti muutettiin vuonna 1909. 
Huonetila säästettiin entisessä asemassaan myös 
vuoden 1939 muutoksissa, vaikka muutoin välipoh-
jaa nostettiin Minna Canthinkadun puoleiselta sivul-
ta nykyiseen pääaulaan saakka ulottuvalla alueella. 
Myös 1970-luvun korjauksessa huonetilan muoto 
säästyi, vaikkakaan silloin korjauksen suunnittelijat 
tuskin enää tiedostivat sen merkitystä Minna Canthin 
historian kannalta (vai tiedostivatko?). 
Toinen Minnan ajalta tilallisesti säilynyt huone on 
ruokasali. Sen seinistä kolme on Minnan ajan hir-
siseiniä. Yksi seinä oli välillä purettuna, mutta sen 
paikalle tehtiin 1970-luvun korjauksessa uusi seinä, 
jolloin huonetilan muoto palautui. Myös salongin ja 
ruokasalin välisen huoneen, ns. kapean kammarin 
muoto on edelleen hahmotettavissa.

Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy, Hannu Puurunen ja Eeva Martikainen

1820

1909

1939

1975

1955

SEINÄRAKENTEIDEN
AJOITUS

1850
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Kuninkaankadun puoleisen siiven kokonaishahmo, 
vesikaton muoto ja julkisivut on säilytetty leimalli-
sesti vuoden 1909 mukaisessa asussa. Myös pääosa 
ikkunoista Kuninkaankadun puolella, eteläpäädyssä 
ja länsisivulla on tästä muutosvaiheesta. Sisätiloissa 
vuoden 1909 asua edustavat etenkin Kuninkaanka-
dun puoleinen pääsisäänkäynti tuulikaappeineen, 
eteisaula ja siihen välittömästi liittyvät kaksi huoneti-
laa eli entinen Minnan salonki ja aikoinaan ruokasa-
lina toiminut huone. Myös Kuninkaanladun puolei-
sen siiven ullakkotila on 1909 mukaisessa asussaan.
Minna Canthin kadun puoleinen alempi osa eli Ala-
puoli rakennettiin käytännössä lähes kokonaan 
uudelleen vuonna 1947. Rakennusta sekä korotet-
tiin että lyhennettiin ja sen huonejako muutettiin 
kokonaan. Katujulkisivultaan rakennus muutettiin 
arkkitehtuurilta vastaavaan funkishenkiseen asuun, 
minkä Yläpuoli oli saanut 1939. Näin Minna Canthin 
Perillisten liiketalo sai sen kokonaishahmon, jollaise-
na se nyt jo yli 80 vuotta on tunnettu.
Kiinteistön siirryttyä valtion omistukseen toteutet-
tiin rakennuksessa peruskorjaus, jonka tavoitteena 
oli nopeasti paikata virastotilojen akuuttia puutetta 
kaupungissa. Sisätilat jaettiin toimistohuoneiksi. Osa 
väliseinistä purettiin, kaikki vanhat pintakerrokset 
purettiin tai peitettiin ja sisäovet uusittiin kauttaal-
taan. Julkisivut säilytettiin pääosin ennallaan. Ku-
ninkaankadun puoleisella sivulla jopa palautettiin 
jugendvaiheen listoituksia, jotka vuoden 1939 fun-
kishenkisessä korjauksessa oli poistettu.

Tässä sisäkuvassa näkyy vuonna 1909 tehdyn muutoksen jälkeinen huonejärjestys. Kuva on otettu entisestä Minnan 
salongista kohti Kuninkaankadun siiven eteläpäätyä. Salongista seuraava huone on eteisaula, ja tuulikaapin yläikkunat 
erottuvat kuvassa. Eteisestä on ovi entiseen ruokasaliin, jossa näkyy keinutuoli. Päätyhuoneen valaisee suuret vuonna 
1909 tehdyt jugendaiheiset ikkunat pieniruutuisine yläikkunoineen. Yksityisarkisto. 
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jugendilme. Minna Canthin kadun puolella vallitsevia 
ovat funkispiirteet - ennen muuta ns. torniosassa - 
jotka ovat peräisin arkkitehti Aarre Ekomaan suun-
nitelmasta vuodelta 1939 ja arkkitehti Juho Nykäsen 
vuoden 1947 suunnitelmasta. 1970-luvulla arkkitehti 
Esa Malmivaaran tekemät pienet muutokset julki-
sivuissa ovat kokonaisuuden kannalta vähämerki-
tyksisiä.
Sisätilojen osalta tärkein tässä selvityksessä varmis-
tunut asia on epäilemättä Minna Canthin ajan huo-
netilojen hahmottuminen ja ennen muuta Minnan 
kuuluisan salongin paikan osoittaminen nykyisessä 
rakennuksessa. Myös julkisivussa salongin ikkunat 
ovat vanhoilla paikoillaan, joskin vuonna 1909 suu-
rennettuina.
Myöhempien pintarakenteiden alla säilyneissä hir-
siseinissä on jäänteitä rakennukseen alkuvaiheen 
pintakäsittelyistä. Koska uudemmat pintakerrokset 
vuoden 1909 ja 1970-luvun korjauksissa ilmeises-
ti poistettiin, on todennäköistä, että Minna Canthin 
ajan pintakerroksista löytyy levykerrosten alta enin-
tään rippeitä. Sen sijaan rakennuksen varhaisemmis-
ta vaiheista on hirsien pinnassa maali- ja tapettijään-
teitä. Sisäkatoissa löytyy todennäköisesti 1970-luvun 
levykerroksen alta vuoden 1909 vaiheeseen liittyvää 
panelointia. Myös lattioissa voi myöhempien levy- ja 
pintakerrosten alla olla 1909 vaiheen laudoitusta.
Lisäksi on syytä mainita, että Kanttilan tontin etelä-
osassa, nykyisen pihatason alla saattaa olla säilynee-
nä 1800-luvun kivisiä kellarirakenteita.

KUINKA KANTTILA LOPULTA SÄÄSTYI?

Kiinteistön päätyminen huutokaupassa valtiolle 
1970-luvulla näyttää olleen Kanttilan rakennusten 
säilymisen kannalta ratkaisevaa. Vaikka valtionkin 
tavoitteena oli korjata rakennukset vain määräajaksi 
toimistokäyttöön ja sen jälkeen rakentaa tontille uusi 
virastotalo, päätös antoi Kanttilan säilyttämispyrki-
myksille aikaa muotoutua. Lopulta Kanttilan suoje-
lun ratkaisi vuonna 2004 vahvistettu asemakaava. 
Yksityinen rakennusyhtiö, jolle kiinteistö valtion jäl-
keen siirtyi, joutui lopulta myös luopumaan ilmeisen 
hankalana pitämästään suojelukohteesta. 

KOHTEEN SÄILYNEISYYDESTÄ

Kanttilan nykyinen rakennus on eri vaiheista koostu-
va kokonaisuus, jossa on osia 1820-luvulta nykypäi-
vään asti. Osa eri aikakausien piirteistä on selkeästi 
näkyvillä, osa taas piilossa. Vanhimpia rakennusosia 
ovat 1800-luvulta ovat hirsirungot, joita on Yläpuo-
len talossa säilynyt melko paljon. Sen sijaan Alapuo-
len 1800-luvun alun rakennuksesta on säilynyt vain 
joitakin hirsiä ja kattotuolirakenteita. Hirsirakenteet 
ovat yleensä uudempien rakenteiden alla piilossa, 
ainoastaan ullakoilla niitä on esillä. Vuoden 1909 ra-
kennusvaiheesta on rakenteita näkyvillä Ylätalon ul-
lakkotilassa. Myös Yläpuolen julkisivujen laudoitus 
ja ikkunat ovat pääosin tältä ajalta. 
Kanttilan rakennuskokonaisuus on hahmoltaan siinä 
asussa, jonka se sai vuosien 1939 ja 1947 muutoksissa. 
Julkisivujen deltaljeja ja väritystä on hiukan muutet-
tu viime vuosikymmenien aikana. Kuninkaankadun 
puoleista julkisivua ja eteläpäätyä hallitsee raken-
nusmestari Erkki Halosen vuonna 1909 sille antama 
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KANTTILAN SUOJELUTAVOITTEISTA RA-
KENNUSHISTORIASELVITYKSEN VALOSSA

Museoviraston opetusministeriölle 24.1.1991 Minna 
Canthin talosta antama lausunto kuvaa hyvin suo-
jeluajatusten muutosta 1970-luvulta 1990-luvulle. 
Museovirasto ei ollut sisällyttänyt Kanttilaa 1990-lu-
vun alussa valmisteilla olleeseen esitykseen Kuopion 
läänissä sijaitsevien valtion omistamien rakennusten 
suojelusta. Museovirasto sanoo arvion perustuneen 
pääasiassa kohteen rakennushistorialliseen arvioon, 
mutta koska Minna Canthin talon symbolinen arvo 
oli saanut kasvavaa huomiota, oli myös Museoviras-
to joutunut painottamaan kohteen kulttuurihisto-
riallista merkitystä uudelleen ja nimenomaan sym-
boliarvon kannalta. Seuraavassa suoraa lainausta 
lausunnosta:
”Nykyisen Minna Canthin talon arvo kulttuurimuis-
tona perustuu siihen, että rakennuksella edelleen on 
merkitystä kirjailijan elämän ja tuotannon tulkin-
nassa. Kun Kanttilan myöhempien vaiheiden käsite-
tään kytkeytyvän Minna Canthin kirjailijatoiminnan 
erityisluonteeseen kirjailijana ja puodinpitäjänä, on 
rakennuksen säilyttäminen nykyisessä laajentuneen 
liikerakennuksen asussa toivottavaa. Tämän vuoksi 
museovirasto pitää perusteltuna vuosien 1909, 1930, 
1939 ja 1947 muutoksissa syntyneen rakennuskoko-
naisuuden ottamista säilyttämisen lähtökohdaksi. 
Virasto ei puolla rakennuksen palauttamista vuosi-
sadanvaihteen asuun tai säilyttämisen rajaamista 
kirjailijan ajalta peräisin oleviin rakennusosiin vaan 
ehdottaa Canthin perillisten aikana toteutettujen kes-
keisten julkisivumuutosten säilyttämistä.”

Katunäkymä Minna Canthin kadulta vuodelta 1915. Etualalla Alapuolen rakennus, jossa on toimi lankakauppa. Oven 
yläpuolen kyltissä lukee teksti: Tampereen lankakauppa. Yläpuolen rakennus on tässä kuvassa melko uudessa jugendile-
misesssä asussaan. KUHMU, Victor Barsokevitsch.
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Tämä Museoviraston lausunto oli ilmeisesti pitkälti 
pohjana Kanttilan kaavasuojelulle (yleiskaava vuon-
na 2000 ja asemakaava vuonna 2004). Määräys ra-
kennuksen suojelusta on vuonna 2004 vahvistetus-
sa asemakaavassa sr-7. Kaavamääräyksen mukaan 
Kanttilan rakennusta ei saa ilman pakottavaa syytä 
purkaa. Erityisesti suojeltavia ovat rakennuksen ku-
dunpuoleiset julkisivut, mutta pihanpuoleisia julkisi-
vuja suojelu ei koske vaan niitä saa muuttaa. Sisätilo-
jen osalta kaavassa ei ole mitään suojelumääräyksiä.
Nyt laadittu rakennushistoriaselvitys tarjoaa tieto-
ja, joiden perusteella suojelutavoitteita voidaan sel-
vityksen tekijöitten käsityksen mukaan täsmentää. 
Koska käytännössä asemakaavan suojelumääräystä 
tuskin lähdettäisiin laajentamaan (mikä merkitsisi 
asemakaavan muuttamista), Kanttilan korjaussuun-
nitelma mahdollisine muutoksineen tullaan käsitte-
lemään rakennusluvan yhteydessä, ja suunnitelmaan 
ottaa kantaa museoviranomainen viimeistään tässä 
lupavaiheessa. 
Selvityksen tekijöitten käsityksen mukaan Kanttilan 
korjausten ja muutosten suunnittelussa huomioon 
otettavia tärkeitä säilytettäviä seikkoja, asemakaa-
vassa esitetyn suojelumääräyksen sisällön ohella, 
ovat ainakin seuraavat:
Ns. Yläpuolella

1) Vuoden 1909 rakennusvaiheessa säilytetyt hirsi-
rungon osat 1820- ja 1850 -luvuilta säilyneine pin-
takerroksineen.

2) 1909 rakennusvaiheesta säilyneet seinä- ja väli-
pohjarakenteet (myös lattiarakenteet kunnossa ole-
vilta osiltaan) sekä vesikaton kantavat rakenteet.

3) Vesikattojen muoto ja pintamateriaali sekä katu- 
että pihasivuilla.

4) Huonetiloista entinen Minnan salonki ja ruokasali 
sekä näiden välissä oleva eteistila tuulikaappeineen.

5) 1909 rakennusvaiheesta olevat pääkerroksen ja 
ullakon ikkunat.

6) Kellaritilassa oleva vuoden 1909 rakennusvaihee-
seen liittyvä entinen ruokakellari.

Torniosassa

1) Vuodelta 1939 säilyneet kantavat seinä- ja välipoh-
jarakenteet.

2) Em. rakennusvaiheesta säilyneet ikkunat.

3) Em. rakennusvaiheesta säilyneet myymälän pää-
sisäänkäynnin rakenteet ja rakennusosat (mm. teräs-
rakenteinen ulko-ovi).

3) Vesikaton muoto ja katon päälle nouseva sivusei-
nien porrastus.

Ns. Alapuolella

1) 1800-luvun alun rakennusvaiheista säilytetyt kat-
to- ja mahdolliset seinärakenteet on selvityksen te-
kijöitten mielestä otettava suunnittelussa huomioon. 

2) Vuonna 1947 tehdyt, ullakolla olevat ansaat, joihin 
1. ja 2. kerroksen välipohja on ripustettu terästangoin, 
ovat rakennusteknisesti mielenkiintoiset.

3) Vuoden 1939 muutoksessa tehdyn myymälätilan 
sisäkaton pintarakenteet kasetointeineen saattavat 
osittain olla säilyneet.

Muita suunnittelussa huomioon otettavia, mahdolli-
sia säilytettäviä kohteita ovat tontin eteläosassa, pi-
han alla mahdollisesti olevat luonnonkivirakenteiset 
kellarit.
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SUOSITUKSIA JATKOSELVITYKSILLE

Koska jo pelkästään rakennusteknisistä syistä jou-
dutaan 1970-luvulla tehtyjä seinien, kattojen ja lat-
tioiden levytyksiä avaamaan, olisi varauduttava 
tutkimaan ja dokumentoimaan paljastuvia vanhoja 
pintoja tarkemmin. Yläpuolen hirsipinnoista löytyy 
eri huoneiden varhaisia pintakäsittelyjä. Sisäkatoissa 
on säilyneenä osittain ainakin 1909 rakennusvaiheen 
panelointeja. Myös mm. kattolistoja voi olla säily- 
neenä.
Alapuolella pintakerrosten avaaminen paljastaa lo-
pullisesti sen, missä määrin 1800-luvun ja 1930-lu-
vun rakennusvaiheista säilyneitä rakenteita ja pinto-
ja on myöhempien kerrosten alla.
Rakennusten ullakoita ja kellareita ei tämän selvityk-
sen yhteydessä käyty perusteellisesti läpi. Niistä saat-
taa löytyä sekä viitteitä aiemmista rakennusvaiheista 
että irrallisia rakennusosia eri rakennusvaiheista.
Rakennuksen julkisivujen väritys on kokenut erilaisia 
vaiheita. Mikäli julkisivun osia uusitaan tai pinnoista 
poistetaan maalikerrokset kokonaan, on suositelta-
vaa tehdä eri rakennusosista värikerrostutkimus.
Rakennushistoriallista tutkimusta ja dokumentointia 
on selvityksen tekijöitten mielestä syytä jatkaa sekä 
kohteen suunnittelun että korjaustyön toteutuksen 
aikana. Lisäksi suositellaan ns. restaurointiraportin 
laatimista kohteen valmistuttua.

Joulukiirettä Kanttilassa 23.12.1937. KUHMU
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MUUTOKSIA 1930 / 1934

18191820

PURETTU 
1947

VÄLIPOHJAMUUTOS 1939

1820

1850

1909

1939

1955

1947

TODENNÄKÖISET 
KIVIKELLARIT 
RAK. ENNEN 1864

KANTTILAN RAKENNUSVAIHEET -KAAVIO

Kanttilan nykyisen rakennuksen keskeiset rakennusvaiheet ja muutokset. Alapuoli on merkitty 
vuodelle 1947, koska silloin 1800-luvun alussa tehty rakennus käytännössä purettiin lähes 
kokonaan. Vain joitakin 1800-luvulta peräisin olevia rakenteita hyödynnettiin, kun rakennusta 
lyhennettiin ja korotettiin.

1970-luvun rakennusvaihetta ei ole erikseen merkitty, koska muutokset koskivat pääasiassa 
sisätilojen huonejakoa.

Pihan etelälaidassa mahdollisesti olevista kivikellareista on selostus raportin sivulla 63.

Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy,Hannu Puurunen ja Eeva Martikainen



MINNAN SALONKI JA RUOKASALI SIJOITETTUNA MUUTOSVAIHEIDEN PIIRROKSIIN

1907 1909 1962 1975 2000-LUKU

Kaksi Minna Canthin ajalta säilynyttä huonetilaa, salonki ja ruoka-
sali, korostettuna eri aikojen piirustuksiin.



1874

1909

1975

2000-L

Kanttilan päärakennuksen Kuninkaankadun 
puoleinen julkisivu 1800-luvulta nykypäivään: 
vuoden 1874 piirustukseen korostettu ikkunat, 
jotka Minna Canthin aikaan kuuluivat salonkiin 
ja ruokasaliin. Piirustuksista hahmottuu myös 
ikkunoiden leventäminen vuonna 1909.
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