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Kanttilan toiminta- ja
arkkitehtisuunnitelmat
nähtävissä 
www.kanttila.fi





Minna Canth oli aikansa Suomessa 

merkittävä mielipidevaikuttaja ja 

eurooppalaisten aatteiden välittäjä.

www.kanttila.fi

Minna Canth oli kirjallisuutemme 

uudistaja ja suomalaisen realismin

uranuurtaja sekä ensimmäinen

suomenkielinen sanomalehtinainen.

Minna Canthin elämäntyöllä on ollut suuri 

merkitys Suomen kehittymiseen tasa-arvon 

ja koulutuksen edelläkävijämaaksi.

Minna Canth julkaisi 10 näytelmää, 7 pitkää 
novellia, kertomuksia, lehtiartikkeleita  ja 
puheita.

Minna Canth (1844-1897)
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Kanttilassa luotiin suomalaista kulttuuria

Minna Canth asui Kanttilassa 

Kuopiossa nuoruusvuosina 1853-1863 

ja leskeksi jäätyään1880-1897.

Minna Canth piti Kanttilassa 

lankapuotia ja sekatavarakauppaa ja 

kuuluisassa salongissana tapasi 

kulttuurivaikuttajia Juhani Ahosta 

Järnefelteihin ja Jean Sibeliuksesta 

Akseli Gallen-Kallelaan.

Minna Canthin lisäksi Kuopiossa ovat 

henkisen kukoistuskauden aikana 1800-

luvun lopulla asuneet ja oleskelleet mm. 

suomen kielen edistäjä J.V. Snellman, 

Ellen Thesleff, Ferninand von Wright, 

Juho Rissanen sekä Järnefeltit.



Kanttila kertoo, miten Kuopion merkitys 

sivistyksen, taiteen ja koulutuksen 

edistäjänä on ollut suuri. 

Toivomme, että Canthin henki elää jälleen 

vahvana kuuluisassa kulmatalossa.

www.kanttila.fi

Minna Canthin talo ry perustettiin 

2016 viemään muutos- ja korjaustyö 

loppuun.

Haluamme kunnioittaa Minna Canthin 

saavutuksia ja luoda Kanttilasta elävä 

taiteen, tieteen ja tasa-arvon talo. 

Nostetaan yhdessä suomalaisen tasa-arvon historia osaksi eurooppalaista kulttuuriperintöä
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Kanttilan perintö ja tulevaisuus

Minna Canthin perintö meille ja tuleville sukupolville on ennen kaikkea vapaus. Vapaus on sitä, että

kaikilla on mahdollisuus riippumattomuuteen. Kaikkien pitää olla sukupuoleen, tulotasoon ja muihin

ominaisuuksiin katsomatta riippumattomia toisten armosta.

Meidän tulee ymmärtää, että vapaus ei ole saavutettu etu. Kun vapauden vaaliminen loppuu, vapaus

loppuu. Minnan perintö ei ole kadonnut, mutta sen - vapauden - vaalimiselta ja rakentamiselta puuttuu

Suomessa koti.
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Kanttila, vapauden koti

Kanttila on se paikka, jossa vapaus syntyy ja sen puolesta taistellaan. Ovet ovat auki ja katto korkealla 

niille tekijöille ja visionääreille, jotka haluavat tehdä työtä vapauden puolesta.

Kanttila tarvitsee nyt varoja kunnostusta varten. Uudessa kunnostetussa Kanttilassa Minnan aloittama 

työ jatkuu. Meillä on kaikilla velvollisuus ja tehtävä. Sen nimi on vapaus.



Kiinteistö Oy Minna Canthin k. 20-22
Korjaa ja ylläpitää Kanttilaa kulttuurin
käyttöön

1) Minnan Koti
2) Minnan Salonki
3) Minnan Näyttämöt

Kahvila
www.kanttila.fi

KANTTILAN TOIMINTAMALLI:

Minna Canthin talo ry, vuokraa tiloja
Ylläpitää Minna Canth –akatemiaa

1) Kansainväliseen residenssitoimintaan
2) Minna Canthin henkisen perinnön vaalimiseen
3) Taiteen ja tieteen käyttö- ja tekotapojen
kehittämiseen perinteisissä ja digitaalisissa
ympäristöissä
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KANTTILA ON EUROOPPALAINEN KULTTUURIHANKE, 
JOSSA ASIOILLE TARJOTAAN KOTI 



Minnan Salonki

Minna Canthin perintö

Elävä museo

Kulttuurimatkailukohde

osana Tiedekahvilaa

www.minnansalonki

www.uef.fi

www.kanttila.fi

Minnan Koti

7 majoitushuonetta

Työtiloja

Residenssikeskus osana 

kansainvälisiä verkostoja

transartist.org       

resartis.org

KANTTILA TOIMII YMPÄRIVUOTISESTI

Minnan Näyttämöt

Digi- ja livetila

Kanavat

Taiteen ja tieteen sisällöt

uusina käyttö- ja työtapoina

www.kanttila.fi

#digiteatteri
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MINNA CANTH -AKATEMIA

MINNAN NÄYTTÄMÖT

Ullakko
Live-esitykset
Striimaus
Kanavatuotannot
Multimediatila
Näyttelytila

MINNAN VERKOSTOT

Tiedekahvila
Lastenkulttuuri & 
Uppo-Nallen huone
Ajatushautumo Aatos
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MINNAN KOTI

7 majoitushuonetta
Työskentelytiloja

Residenssiohjelma
Taiteen ja tieteen toimijoille
Yhteisö, kohtaamiset – sijainti!

MINNAN SALONKI
Minna Canthin tarina
Keskustelut
Tapahtumat

MINNAN KAHVILA
Kahvila- ja tapahtumatila

KULTTUURI–INFO
Myynti, markkinointi ja tiedotus
Tuotantopalvelu
Tuotteistamo
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Suunnittelu, tehty:

Ylläpitäjä Minna Canthin talo ry
Toimija Minna Canth –akatemia

Vuokralaisia neuvoteltu mm.
Itä-Suomen yliopisto, taide- ja 
kulttuuriorganisaatiot, Kuopion
kaupunki, yritykset, yhdistykset, 
asiakkaat, säätiöt

Työn alla:

Residenssiohjelma
Vuokraushinnasto
Aiesopimukset
Kumppanuussopimukset
Kuopion alueen tiede-, taide-, ja 
kulttuuriohjelma



Vain paikkaan voi palata.

Kun tieteen keskustelut, residenssit ja esitykset, tapaamiset ja törmäämiset 
alkavat tapahtua Kanttilassa, ne eivät voi tapahtua missään muualla - syntyy 
Kanttilan tavat, Kanttilan luonne, Kanttilan henki.

Paikkojen luonne syntyy siellä toimivista ihmisistä ja sinne perustetusta 
toiminnasta, mutta toimintaa, jonka luo voisi mennä ei ole, eikä sitä tule, 
ennen kuin sitä varten on olemassa ovi, joka avataan. ( Kaarina Hazard, 2021)

www.kanttila.fi



RHS 
VALMISTUI 
19.3.2020



PÄÄARKKITEHTI

Pääarkkitehdiksi tarjouskilpailun pohjalta

valittiin arkkitehtitoimisto Arto Mattila 

(kuvassa vas.) keskellä arkkitehti Miina

Tolonen.

Ensimmäiset konseptiluonnokset

toteuttivat Savonia amk:n arkkitehti-

opiskelijat sekä suunnittelu- ja arkkitehti-

toimisto Partanen & Lamusuo. (v. 2019).

Syksyllä 2020 käynnistettiin Kanttilan  

pienpurku yritys- ja oppilaitosyhteistyössä. 

Kuvassa Uno Action, Kumoni Oy , Savonia

amk ja Savon ammattiopisto.



ESIMERKKI -

TILASUUNNNITELMASTA



KATUTASO

Katutasoon on suunniteltu kahvila-monimuototilaa

ja se toimii niin näyttelytilana, shopinshop:na, 

infotilana kuin tapahtumatilana. 

Tilaan mahtuu n. 120 henkilöä.

Valmistuskeittiö mahdollistaa aamiaisen, lounaan ja 

kahvila-gastro toiminnan. Sisäpihan 

puutarhakahvila muuntuu myös esitystilaksi.

Katutasossa on yksi majoitushuone.

Kahvila

Hissi

Varastotila, tarkkaamo

Puutarhakahvio

Minna Canthin katu

Monimuototila

Keittiö

1. krs

Majoitushuone



2. KERROS, MAJOITUS- JA TYÖTILAT

Toisessa kerroksessa sijaitsee 6 majoitustilaa, 

sisäpihalla yksi. Kaikissa huoneissa  on oma 

kylpyhuone. Majoitustilat sopivat pitkäaikaiseen 

residenssi- ja majoituskäyttöön.

Kuninkaankadun puolella sijaitsevat Minnan 

salonki, Minnan ruokasali, näyttelytila ja  työtilat 

ovat kaikki monimuototiloja. 

Tiloissa mm. Minna Canthin, tasa-arvon ja 

sananvapauden teemoihin liittyviä näyttelyjä, 

osa näyttelyistä on maksullisia.

2. kerros, majoitustilat

2. kerros, työtiloja

Näyttelytila

Minnan
Salonki

Minnan
ruokasali

Työtiloja

Minna Canthin katu2. kerros

K
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Kanttila tulee toimimaan

hybriditilana, jossa sisällöt

ohjaavat tilojen käyttöä.

Tiloissa sähkölukot ja älykäs

varaus- ja  

energiakulutusjärjestelmä.



ULLAKKO

Ullakon tila sopii striimaus- että livetuotannoille. 

Tila mahdollistaa monikanavaiset tuotannot ja 

toimii hybriditeatterin kehitystilana.  Tilaan

mahtuu n. 60 henkilöä ja sinne pääsee hissillä.

Teatteria, musiikkia, mediataidetta, valokuvaa, 

videoita, seminaareja 

• Kellariin sijoitettava tarkkaamo, jonne dataa 

(ääni ja kuva) varten talossa min. neljä 

kytkentäkeskusta 

• Tila käytettävissä analogisena ja akustisesti, ns. 

tyhjä tila

. 

Tekninen

Hissi

WC, 
pukuhuone

Ullakko, 
esitystila

Kaikkia Kanttilan
tiloja voi vuokrata.

Minna Canthin katu



Kanttilan suunnittelu- ja 

viranomaispalaverit

Kanttilan muutoskorjaustyö vaatii monialaisia

asiantuntija- ja viranomaispalavereja, joita on 

järjestetty kymmeniä. 

Rakentamisen suunnitteluun ovat osallistuneet

Kuopion kaupungin asiantuntijat.



Kanttilaa on esitelty laajasti ja työ jatkuu!

-OKM, Taike, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen Pen,

-Pohjois-Savon Ely, Pohjois-Savon liitto, kansanedustajia, yhdistyksiä,

yrityksiä, järjestöjä.

Rahoitushakuja on tehty kymmeniä. Saadut apurahat löytyvät

www.kanttila.fi.

Tilaa esittely, ota yhteyttä info@minnacanth.fi

Katso lisää www.Kanttila.fi/useinkysyttya

http://www.kanttila.fi/
info@minnacanth.fi
http://www.kanttila.fi/useinkysyttya


Minna Canth -akatemia

Minna Maijala, tietokirjailija, Minna Canth -tutkija
Mikko Roiha, ohjaaja, taiteilijaprofessori
Juha Hurme, ohjaaja, kirjailija
Kaarina Hazard, vapaa kirjoittaja
Jussi Lehtonen, taiteellinen johtaja, näyttelijä
Jouni Tossavainen, kirjailija
Lotta Vaattovaara, näyttelijä
Kaisla Pirkkalainen, näyttelijä
Virpi Rautsiala, näyttelijä
Sirpa Kähkönen, kirjailja
Minna Canth seura, Helsinki
Terhi Jälänne – Kupias, kirjallisuuskriitikko
Maria Oiva, ohjaaja, #Digiteatteri

Valmisteluvaihe SISÄLTÖVALIOKUNTA



Hannu Puurunen, arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen
Pasi Pitkänen, Kumoni Oy
Harry Dunkel, Minna Canthin talo ry
Jaakko Rustanius, kiinteistöpäällikkö, Ateljeesäätiö, Hki

Tasse Laukkarinen, Resta 24 (keittiö/ravintola)

Tiina Tanskanen, RakFix
Tea Meklin, Mikrobioni
Mikko Paalanen, Intendentti, Kulttuurihistoriallinen museo, Kuopio

Valmisteluvaihe RAKENNUSVALIOKUNTA



Selvityksiä:
Ellun Kanat, viestintäsuunnitelma
Jaakko Rustanius, residenssitarveselvitys

Laura Räsänen, TaM, Suunnittelustudio ja esittelyt mm.:
AteljeeSäätiö
TransArtis
Ars Libera
ITAK, Itä-Suomen tanssin aluekeskus
Minimi
KTS
Johanna Tuukkanen ANTI – Contemporary Art Festival
Vapaan kentän taiteilijat
Savon Yrittäjät

Valmisteluvaihe, PALVELUMUOTOILU



1.Puheenjohtajana Jarkko Meriläinen, tonttipäällikkö Kuopion kaupunki
2.Arto Mattila, pääsuunnittelija Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy
3.Miina Tolonen, arkkitehti Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy
4.Ilkka Korhonen, rakennustarkastaja Kuopion kaupunki
5.Kari Jäkkö, tarkastusarkkitehti Kuopion kaupunki
6.Tapio Laaksonen, kulttuuriympäristöasiantuntija Pohjois-Savon ELY
7.Heli Laurinen, yleiskaavapäällikkö Kuopion kaupunki
8.Lauri Lytsy, kiinteistöjohtaja Kuopion kaupunki
9.Mikko Paalanen, intendentti, rakennettu ympäristö Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
10.Hannu Korhonen, palotarkastaja, Pohjois-Savon pelastuslaitos
11.Roni Räsänen, palotarkastaja, Pohjois-Savon pelastuslaitos
12.Tarja Toivainen, ympäristöterveystarkastaja (ravintolat) Kuopion kaupunki
13.Santtu Laitinen, ympäristöterveystarkastaja (julk. tilat) Kuopion kaupunki

Valmisteluvaihe, KUOPION KAUPUNKI



Talous- ja verovaliokunta, ohjaus
Tilitoimisto Jere Rautakoski
PWC  Selina Kallinen
PWC Jari Lappalainen

AV-tekniikka
Roope Koistinen, ohjaaja
Petteri Pyyny, Kuopion Konservatorio, musiikkiteknologia

Valmisteluvaihe



www.kanttila.fi

URAKKAVAIHEEN TYÖRYHMÄ, kilpailutettu

LVI-suunnittelu, Entek Oy
Tommi Hyvärinen
www.entek.fi

Sähkösuunnittelu, JP Company
Juha-Pekka Nissinen
www.jp-company.fi

Työnjohto
DI Harry Dunkel

Rakennuttajakonsultti
Insinöörisuunnittelu Savon Kosteus ja Kunto Oy
Jari Piippo
www.skkoy.fi

Arkkitehtisuunnittelu, arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy
Arto Mattila
Miina Tolonen
www.artomattila.fi

Projektin johto, Minna Canthin talo ry
Anja Lappi
Anya Productions
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KANTTILA PÄHKINÄNKUORESSA
Kulttuurihistoriallinen kohde
Julkisivu suojeltu, ikä 200 vuotta
Ei saa purkaa ilman painavaa syytä

Muutos- ja korjaustyö, tehty:
Rakennushistoriallinen selvitys (RHS)
Tilasuunnitelma
Arkkitehtisuunnitelmat (L 2)
Rakennuttajakonsultti, J Piippo
Sähkösuunnittelu, JP Company
LVI-suunnittelu, Entek Oy

Puuttuu:
LVI- ja sähkösuunnitelmat
Kustannusarvio, rakennuslupa
Muutos- ja korjaustyö

Koko rahoitus ei ole varmistunut.  Hanke 
tarvitsee nyt LVI- ja sähkösuunnitelman, 
kustannusarvion ja rakennusluvan.Tämän
vaiheen kustannus on  n. 100 000 €.
(Nyt projektiin mennyt n. 450 000 €)
Rahoituksen hankinta
Minna Canthin talo ry
Muutos- ja korjaustyö
Kiinteistö Oy Minna Canthin k. 20-22



Hyväksytyt yleissuunnitelmat ja pääpiirustukset
- LVI-suunnitelmat 25 000 €
- Sähkösuunnitelmat 20 000 €
- Rakennuttajakonsultti (kustannusarvio) 25 000 €

Rakennuslupatehtävät
- rakennuslupahakemus avattu 100 000 €

Toteutussuunnittelu 150 000 €
- urakkavaihe

Rakentamisen valmistelu 100 000 €
Rakentaminen 4 000 000 € 

Käyttöönotto, erillishankittavat 500 000 €

Yhteensä 4 920 000 €

Rakennusvaihe, budjetti



Lahjoitukset

Parhaillaan menossa 5.9.2021 saakka www.kulttuurilahja.fi -keräys

OKM
Taike
Kuopion kaupunki?
Kumppanit
Hankerahoitus?
Rahankeräys
Osakeanti
Laina

Rahoitussuunnitelma

http://www.kulttuurilahja.fi/


Kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22 menot koostuvat kiinteistön hoitokuluista, 
hallintokuluista, kiinteistöverosta, tontin vuokrasta, korjaus- ja muutostöistä, varauksista sekä
poistoista. (Tj, hallinto)

Kiinteistön tulot koostuvat yhtiövastikkeista sekä pääoma- ja hoitovastikkeista. 

Menot 160 000 €
Tulot 170 000 €

Kiinteistötoiminnan asiantuntijana mukana Jaakko Rustanius.

Kiinteistö Oy, toimintabudjetti



Minna Canth -akatemian (Minna Canthin talo ry:n) menot koostuvat residenssi-, henkilöstö-, tuotanto- ja 
hallintomenoista.
(Tj, residenssiohjelmat, tuottaja-tiedottajat, yhteisöpedagogi, tekniikka)

Minna Canth -akatemian tulot koostuvat lippu- ja ohjelmatuloista, yhteistyökumppaneilta, jäsentuotoista, 
apurahoista ja toiminta-avustuksista.

Menot 690 000 €
Tulot 700 000 €

Kiinteistötoiminnan asiantuntijana mukana Jaakko Rustanius.

Minna Canthin talo ry, toimintabudjetti



Minnan kahvila (Minna Canthin talo ry) menot koostuvat pääosin henkilöstömenoista, ostoista, vuokrista.
(1,5 kokkia, 3 keittiö- & salihenkilöä) 

Palveluyrityksen tulot koostuvat kahvila-, majoitus- ja palvelumyynnistä. 

Menot 480 000 €
Tulot 490 000 €

Kahvila-, ravintola- ja majoitustoiminnan asiantuntijana mukana Tasse Laukkarinen.

Minnan Kahvila, toimintabudjetti



VUOSIKELLO



Tulevia vuokralaisia

UEF/ Tiedekahvila

Taide- ja tiedetoimijat
Kulttuurijärjestöt
Yritykset

Res Artist -verkosto
Kuopion kaupunki

Etsimme kumppaneita, ota yhteyttä!

info@minnacanth.fi



Hallitus

• Asianajaja Seppo Karvinen, 

puheenjohtaja

• Emeritusprofessori Atte von Wright, 

Itä-Suomen yliopisto, 

varapuheenjohtaja,

• DI Harry Dunkel

• Kulttuurialan yrittäjä, musiikin maisteri

Jaana Turunen.

• Kapellimestari Atso Almila

Projektin johto, pääsuunnittelija

• Kulttuurialan yrittäjä Anja Lappi, Anya 

Productions
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ETSIMME LAHJOITTAJIA
TULE MUKAAN

#mahdollistaja
#tukija
#fani
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Tule mukaan 
#mahdollistaja

Nyt etsimme niitä, jotka ovat vapauden alalla. Oli sitten kyse taloudellisesta vapaudesta, sivistyksen 
vapaudesta, hengen vapaudesta...tuolle kaikelle voidaan rakentaa koti Kanttilaan. 

Kanttila tarvitsee lahjoitusvaroja kunnostusta varten. Tämä on tilaisuus olla mukana vaalimassa ja 
puolustamassa vapautta - sitä, että kenenkään ei tarvitse olla riippuvainen toisten armosta. 

Kanttilasta tulee paikka, jossa vaalitaan vapautta sukupuoleen, tulotasoon ja muihin ominaisuuksiin 
katsomatta. Tämä on yrityksen mahdollisuus asettua vapauden puolelle näkyvästi Minna Canthin 
kunniaksi. Lahjoittaa voit monella tavalla, ota yhteyttä info@minnacanth.fi.
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Tule mukaan 
#tukija

Minna Canthin perintö niille alueille, joilla hän on vaikuttanut, on kiistaton. Kuopioon hän on jättänyt 
ennen kaikkea sivistyksen jäljen.  Mitä on sivistys, jos ei vapautta kasvaa omaan täyteen potentiaaliin 
taustoihin katsomatta? 

Canthin perintö on jäänyt kaupungin päätöksenteossa vaille ansaitsemaansa huomiota. On kestämätöntä, 
että Kanttilan - vapauden kodin - annetaan rapistua käsiin sen sijaan, että sitä vaalittaisiin. 
Nyt etsimme niitä, jotka ovat vapauden alalla paikallisella tasolla. 

Oli sitten kyse taloudellisesta vapaudesta, sivistyksen vapaudesta, hengen vapaudesta... tuolle kaikelle 
voidaan rakentaa koti Kanttilaan.

Ja tukijoita etsitään nyt. Lahjoittaa voit monella tavalla, ota yhteyttä info@minnacanth.fi.
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Tule mukaan 
#fani

Minna Canthin perintö meille on ennen kaikkea vapauden perintö. Vapaus on sitä, että kaikilla on 
mahdollisuus riippumattomuuteen. Kaikkien pitää olla sukupuoleen, tulotasoon ja muihin 
ominaisuuksiin katsomatta riippumattomia toisten armosta. 

Olemme menneet kansakuntana eteenpäin, mutta olemme myös hukanneet ymmärryksen siitä, että 
vapaus ei ole saavutettu etu. 

Kun vapauden vaaliminen loppuu, vapaus loppuu. Nyt tarvitaan niitä, jotka ovat vaatimassa yrityksiltä ja 
poliitikoilta vapauden tekoja. 

Tule mukaan joukkoon - meillä kaikilla on yhteinen velvollisuus ja tehtävä, ja sen nimi on vapaus.
Lahjoittaa voit monella tavalla, ota yhteyttä info@minnacanth.fi.
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TEE HISTORIAA 
- TUE KANTTILAA

Annamme mielellämme lisätietoa:

Hallitus:

Seppo Karvinen
puheenjohtaja

Harry Dunkel

Atte von Wright

Jaana Turunen

Atso Almila

Minna Canthin talo ry

Anja Lappi, 040 538 3823

Kanttila
info@minnacanth.fi

www.kanttila.fi
@minnacanthtalo
#minnacanthintalo

http://www.kanttila.fi/

