
 
K A N T T I L A

 

T I L A - J A  T O I M I N T A S U U N N I T E L M A A
   w w w . k a n t t i l a . f i

     6 / 2 0 2 0



Kanttila
Kanttila

KanttilaKanttilan 

piha

VB valokuvakeskus

Minna Canthin katu 22
Kuninkaankatu 15

Tuomiokirkko 2 min.

Kuopion tori 5 min

Kuopion satama 4 min

Snellman museo 2 min

Kuopion museo ja kirjasto 2 min

Rouvasväen yhdistys 2 min

Korttelimuseo 2 min

Snellmanin puisto

 









KANTTILA
Minna Canthin talo

TARINA

Kirjansitoja Skotte, Kanttilan 1. tontin omistaja 1780
Kirjakauppias Väänänen, Sisä-Suomen 1. kirjakauppa 1820-1846

MINNA CANTH Kuopiossa 1854-
 

KULTTUURIKESKUS KANTTILA, 
MINNA CANTHIN TALO 

TAIDE
-Residenssitoiminta

- Näyttelyt
-Tutkimus

TIEDE
-Residenssitoiminta

- Tiedekahvila
-Tutkimus

.

KULTTUURI
- Sosiokulttuurinen ja
kulttuurihistoriallinen

tietämys
 

- Kehittämisyksikkö



KANTTILA
Minna Canthin talo

TOIMINTA

YHTEISET TILAT
-kokoontuminen, kuulluksi tuleminen, kohtaaminen

- taidetekoja, paikallista-globaalia
- tieteen valtavirtaistaminen, toimintaa

- arvopohjainen, vastuullinen liiketoiminta
 

KULTTUURIKESKUS KANTTILA, 
MINNA CANTHIN TALO 

TOIMIJA
-Arvostus

-Statement
- Mahdollisuus toimia

- Vaihtoehdot
.

KÄYTTÄJÄ,VERKOSSA
-Arvostus

-Yhteisössä
osallistuminen

-Jakaminen

KÄYTTÄJÄ
- Arvostus

- Osallistuminen
- Oppiminen
-Jakaminen

 
-Matkailu



KANTTILA 1820 -
Nykyinen Kanttilana tunnettu rakennus
Kuopion Snellmaninpuiston varrella on
entinen kirjailija Minna Canthin koti ja
kauppa. Rakennukseen toteutetaan
mittava muutos- ja korjaustyö.
.

Vahvistetut sijainnit:
Minnan Salonki
Minnan Ruokasali
 
Sijoitettavat tilat:
Info-Minnan Puoti
Kahvila-ravintola
Taidetila, jaettavat avoin taidetyötila
Näyttelytila
Työtila, avoin toimisto
7 huonetta
 
Uudisrakennus sisäpihalle
Kuisti/esitystila
 
Terassi
 



KANTTILA
Minna Canthin talo

Lounastiski, avokeittiö

WC WC

Kuistin koko avoin,
pienkonsertit,

tilaisuudet

Koko alakerta yhteistä tilaa,
liikkuvat väliseinät, yhteys 

kuistille

Sisääntulo
aula

Kanttilan 1. krs, tilasuunnitelma

 Kahvila-ravintola (100m²)
 Info-Minna Puoti (100m²)
 Esitystila (150-200m²)
 WC-naulakko (60m²)
 Keittiö, avo (50m²)
 Majoitus 1 H+k-kph (33m²)
 Kellari-huolto-varasto
(190m²)
 Sisäänkäynti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Tämä tilakuva on luonnos lopullisen tilaohjelman laatimiseen.

Sisäänkäynti Minna Canthin kadulta, ikkunoista näkymä aukeaa Snellmanin puistoon.
Päivitetty 18.5.2020, tilaehdotukset

info@minnacanth.fi tai 040 538 3823



KELLARI
190 m2

Kellarissa sijaitsevat 
-  varastotilat
-  säilytystilat 
-  huoltotilat 
-  IV huone
- kovien materiaalinen tila
 
Palvelu
Taiteilijoiden teosten väliaikainen säilytystila.
Suihkullinen pukuhuonetila, johon tulee residenssitoiminnan yhteiskäyttöön
pesukone, kuivauskaappi ja silitysmahdollisuus
 
 
Henkilökunta
Ks.ed. Kanttilan tekninen henkilö/kiinteistöpalvelu
 



KEITTIÖ ma-su klo 7-22 (02)
(n.50m2)

 

Keittiö
Avokeittiö, valmistuskeittiö
Siivouskomero, erillinen käsienpesupiste, kuivavarasto ja kylmiöt/pakastimet, laitteet,
uunit.
 
Palvelu
 Aamiaistuote, lounastuote, kahvilatuote, cateringtuote.
Suppea, mutta laadukas, talon henkeen sopivat ruoka- ja juomatuotteet.
 
Henkilökunta ( Huom. sis kahvilan & info)
Kokki, x 1  tarjoilija x 2 ,   yhdistelmä kahvilatyöntekijä-tarjoilija x 2
Palveluneuvoja-myyjä-vastaanottohenkilö (majoitus, neuvonta, myynti) 1 henkilö
Shop-in-shop - myyjä, 2 henkilöä
 



KAHVILA - RAVINTOLA ma-su klo 7-22 (02)
 100 m2

Kahvila-ravintola
Avoin lounastiski, helppo ostaa tuotteita
Pöydät, tuolit, siirrettävät
Näytöt, hyvä ääni- ja valo, säädeltävät
 
 
Palvelu
Aamiaistuote, lounastuote, kahvilatuote, cateringtuote.
Kaikki ravintolan toiminnot on saatava mahdollisimman lähelle asiakasta. 
Kannattavuuden kannalta terassi tulisi olla.
 
Henkilökunta
KS. ed
 



INFO-MINNAN PUOTI-KAHVILASALI/ ma-su klo 7-22 (02)

Infotiski & Myyntihyllyt 
Pitkä tiski, irti seinästä, monikäyttöhyllyt
Kahvilasali & stage 
Pöytiä, tuoleja, siirreltävät tasot.  Koroke, 2m syvä x 4 m leveä. Valot, ääni,  screen
Kabinetti
Liikuteltavilla moduuleilla rajattava tila ( Huom. ei äänieristystä)
 
Palvelu
Infotiskillä mm. ( sama toimii myös mobiilissa)
- voi ostaa  lippuja Minna Canth -näyttelyyn tai kuistin esityksiin
- voi kirjautua sisään majoitustiloihin, huoneissa koodilukot
- voi ostaa hub-officeen päivä/viikko/kk/vuosikortin, joka sisältää palveluja ( mm. nopea
netti, tulostus, 3D, "postilokero"jne. palveluja)
- voi saada kulttuurimatkailuinfoa ja varata kumppanien palveluja
- voi juoda ja syödä, voi kokoontua,  kuunnella ja katsoa esityksiä, esitelmiä
- voit esiintyä, esitelmöidä, promota, järjestää showcasejä
- voit  jättää myyntitilille tuotteita ja palveluja tai ostaa markkinointipalvelupaketin
- kauppa
Henkilökunta
Katso ed.ed.
 



KUISTI-ESITYSTILA/ ma-su klo 8-22 (02)
Erillinen rakennus, piha!

Esitystila, katsomo, backstage, varasto, lastaus 
Esitystila, katsomo, backstage, varasto, lastaus
Esitystila 7 m  leveä x 7 m x 4,5 m
Katsomo  80 henkeä. Esitystilassa tulee olla hätäpoistumistiet.
Tilaan on saatava mahtumaan valokalustoa kattoon, äänikalustoa mm. kaiuttimet.
Esitystilan lähellä tulee olla wc- tila, suihkutila, pukuhuonetila.
Esitystilaan tulee olla lastausovi esitysrekvisiitan yms. liikutteluun.
 
Palvelu
- katsojat voi nähdä esityksiä, livelähetyksiä, elokuvia, valokuvia jne.
- esitysmuoto voi olla konsertti, näytelmä, improilta tai keskustelutilaisuus jne.
- voi katsoa esityksiä siten että voi nauttia virvokkeita.
 
Henkilökunta
Valomies x1, äänimies x1, yhdistelmätyö näyttely-rakennus-kiinteistöhuolto
 
 



WC - NAULAKKOTILA
60 m2

 
Naulakot ja wc-tilat yleisölle sijoitetaan ykköskerrokseen. Nämä palvelevat niin
tapahtumien ja suurempien asiakasryhmien tilaisuuksissa kuin päivittäisessä
toiminnassa. 
 
Suurin osa wc‐tiloista toteutetaan unisex‐periaatteella.
 
Naulakko- ja kaappisäilytystilat palvelevat lyhytaikaisia kävijöitä.



 Minnan Salonki (22m²)
 Minnan Ruokasali (24m²)
 Työtila/taide (103m²)
 Näyttelytila (40+40m²)
 Työtila, avo (100m²)
 1H+k+kh parvi (30m²)
 2HH+k+kh parvi (44m²)
 1H+k+kh (33m²)
 1H+k+kh (28,5m²)
 1H+k+kh (23,5m²)
 1H+k+kh (33,5m²)
 Sisäänkäynti
 Kuisti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Ikkunoista aukeaa näkymä Minna Canthin kadulle ja Snellmanin puistoon. 

Tämä tilakuva on luonnos lopullisen tilaohjelman laatimiseen.
Päivitetty 18.5.2020, tilaehdotukset

info@minnacanth.fi tai 040 538 3823

KANTTILA
Minna Canthin talo

Kanttilan 2. krs, tilasuunnitelmia
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RESIDENSSI-MAJOITUSTILAT
7 huoneistoa, joissa kaikissa on kylpyhuone, wc, micro, teenkeitin.
Jokaisessa huoneessa on 80/120 x 200 cm sänky, tuoli, työpöytä, petivaatteet,
pyyhkeet, kuivaaja.
 
Palvelu, residenssitoiminta & majoitustoiminta
Huoneissa voi 
- nukkua ja viettää aikaa
- työskennellä tietokoneella
-  järjestää palavereja
-  tehdä taidetta ja ja tutkia tiedettä
-  soittaa ( yksi äänieristetty huone) 
Huoneissa ei voi
- maalata voimakashajuisilla väreillä, käyttää rälläkkää ja tohoa  (kellarissa kovat
materiaalit tila)
 
Henkilökunta
Residenssitoimikunta/residenssiohjelma!!
Yhteisöpedagogi 1 hlö 
 



MINNAN SALONKI
22 m2

Minnan Salonki on kulttuurihistoriallinen tila, jossa on yleisölle ympärivuotinen,
pysyvä näyttely Minna Canthista. 
 
Palvelu
Näyttely kertoo Minnan tarinaa monilla keinoilla, seinillä olevilla kuvilla ja
plansseilla  AR-(Augement reality) lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntäen.
Sisäänkäynti tilaan Kuninkaankadun puolelta. Käynnistä peritään pääsymaksu,
joka kattaa näyttelyn ja Ruokasalin/kirjaston käytön.
Vuokratila, valo- ja ääni, Av -varustus.
 
Henkilökunta
KS. ed
Minna Canth -näyttelijä, esitykset tilauksesta ja ohjelma-aikataulun mukaisesti
 



MINNAN RUOKASALI
24 m2

Minnan Ruokasalissa on kirjasto Minna Canthin teoksista tai Kanttilaan ja
Wanhaan Kuopioon liittyvistä teoksista. 
 
Palvelu
Ruokasalia voi vuokrata kokous- ja seminaarikäyttöön. Sisäänkäynti tilaan on
Kuninkaankadun puolelta. Käynnistä peritään pääsymaksu, joka kattaa näyttelyn
ja kirjaston käytön.
Vuokratila, valo- ja ääni, Av -varustus.
 
Henkilökunta
Infohenkilö
Minna Canth -näyttelijä, esitykset tilauksesta ja ohjelma-aikataulun mukaisesti.
 



KANTTILAN NÄYTTELYTILA
40+40m2 

Minnan Salongin ja Ruokasalin väliin jäävä tila ja etelään jatkuva tila muodostavat
paikan vaihtuville näyttelyille ja vuokrattavalle joulumessutilalle, showroomtilalle,
juhlatilalle. Sisäänkäynti tilaan on Kuninkaankadun puolelta. 
 
Palvelu
Näyttelytilan käynnistä peritään pääsymaksu, joka sisältää pääsyn Minnan
salonkiin ja kirjastoon. Näyttely voi olla avoinna esimerkiksi samoina kellonaikoina
kuin VB-valokuvakeskus.
Vuokratila, valo- ja ääni, Av -varustus. 
 
Koko Kuninkaankadun siiven voi vuokrata juhlaan tms., kuten koko Kanttilankin.
 
Henkilökunta
Residenssitoimikunta
Kuraattori/yhdistys
 



KANTTILAN TAIDETYÖTILA
100 m2 

Taidetyötila soveltuu monipuolisesti taiteilijoilla ja kuvataiteilijoille, joilla
työskentely on hiljaista (kuulokkeilla) ja hajutonta sekä soveltuu yhteistiloihin.
Tilaan sijoitetaan  liikuteltavia väliseiniä, joiden avulla tila muuntuu esimerkiksi
neljäksi yksityisemmäksi työtilaksi. Tila on avoin residenssitaiteilijoille ja alueen
taiteilijoille ja muokkautuu tilaa käyttävien kulloistenkin toiveidensa mukaan.
 
Palvelu
Tilaa voi vuokrata esimerkiksi puoli pv/viikko/kk/vuosi -vuokralla (kuuluu
residenssitaiteilijalla residenssipakettiin). Vuokratila, valo- ja ääni, Av -varustus.
 
Henkilökunta
Residenssitoimikunta
Info, yhteisöpedagogi
 



HOFFICETYÖTILA JA SHOWROOM-LIIKETILA
100 m2 

Työtila soveltuu monipuolisesti luovan alan toimijoille ja kaikille lyhytaikaista
työtilaa tarvitseville, joilla työskentely on hiljaista (kuulokkeilla) ja hajutonta sekä
soveltuu yhteistiloihin. Tilaan sijoitetaan liikuteltavia väliseiniä, joiden avulla tila
muuntuu esimerkiksi neljäksi työtilaksi. Tila muuntuu myös sesonkiShowRoom -
tilaksi. Ensimmäinen showroom on ehdotettu Finlaysonin popup -kaupaksi.
 
Palvelu
Tila on avoin muokkautuu ja taipuu toimijoidensa mukaan. Työtilassa on
postilokeropalvelu: pientä kuukausimaksua vastaan voi saada osoitteeksi
Kanttilan, Minna Canthin talon. Postilokeropalvelu on yksi esimerkki erilaisista
palvelumalleista, jotka voivat sisältää etuja ja tilan käyttöä tiettyyn
kuukausihintaan. Tilaa voi vuokrata esimerkiksi puoli pv/viikko/kk/vuosi-vuokralla 
(kuuluu residenssitaiteilijalla residenssipakettiin).
ShowRoom/festivaalitila/mediatila. Vuokratila, valo- ja ääni, Av -varustus.
 
Henkilökunta
Info





Kanttilaprojekti on edistynyt:
-rakennushistoriallinen selvitys (RHS)

-residenssitarveselvitys
-tilamallit

-toimintasuunnitelmat
Menossa: viimeistelyselvitys

- toimintamalli
- liiketoimintamalli

- tulevien toimijoiden verkosto
- muutos- ja korjaustyön kustannusarviot

- tulevan toiminnan kustannusarviot
- tulevien osaprojektien toimintamallit

 
Huom! TUOTOS-TULOS-ELÄMYS -prosessit

 Vaikuttavuus ja tuloksen teko rakentuvat useissa kerroksissa.
On osattava eritellä rakenteet ja sisältö, sekä rakennettava arviointimallit



TOIMINTAMALLI
 

KIINTEISTÖ
OY MINNA
CANTHIN

KATU 20-22

 MINNA
CANTHIN

TALO
 RY

Yhdistys omistaa
 kaikki osakkeet.

Vuokraa tilaa.

Korjaa ja ylläpitää 
Kanttilan

rakennusta.

Galleria

Ravintola
-kahvila

Resi-
denssi

Majoitus
Airbnb

Palveluyritykset
Osuuskunta

Kulttuuriyhdistykset
Säätiöt

Minnan
Puoti

Show
Room

Kuisti
Esitystila

Matkailu-
info

Tuotta-
mo

Koulu-
tus

Minnan
Salonki
audio



KANTTILAN MUUTOS- JA
KORJAUSTYÖTÄ TOTEUTTAVAT:
 
Kumppanuussopimukset:
Savonia amk ja Sakky
Suunnittelutyö:  Minna Canthin talo ry
Kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22
Suunnittelu:
Arkkitehtitoimisto Mattila, 2020-
Nykyisen rakennuksen korjaussuunnittelu
sekä piha-alueelle suurempi yhtenäinen
kokoontumistila
Selvityksiä:
Taiteilijoiden residenssitarveselvitys/ Jaakko
Rustanius, 2020
Rakennushistoriallinen selvitys (RHS)
Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen, 2020
Haitta-ainetutkimukset,
RakFix ja Mikrobioni  2019
 

 
Hallitus:
Asianajaja Seppo Karvinen, pj. 
Emeritusprofessori Atte von Wright,
Itä-Suomen yliopisto, vpj. 
DI, koulutusvastuupäällikkö Harry
Dunkel, Savonia amk 
Musiikin maisteri, yrittäjä Jaana
Turunen
 
Projektia johtaa kulttuurialan yrittäjä
Anja Lappi. Yhdistyksellä on
puolipäiväinen tuottaja - tiedottaja.
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kanttilaa
vastapäätä osoitteessa Minna Canthin
katu 24.
 



 
Rahoitus: Kanttila-projekti tarvitsee
laajaa yhteistyötä ja uusia yhteiskun-
nallisia avauksia,  jotta rahoitus onnis-
tuu.  Projektiin haetaan parhaillaan
yhteistyökumppaneita, rahoittajia ja
uusia kannattajajäseniä. Projektin
arvioitu budjetti on n. 3,5 milj. 
 
Omistus:
Minna Canthin  talo ry omistaa Kiin-
teistö Oy Minna Canthin katu 20-22
osakkeet, tontti on Kuopion kaupungin
omistuksessa. Tontilla on 40 vuoden
vuokraoikeus. Kanttilan operatiivinen
toimintamalli vahvistuu kesän 2020
aikana lopullisten piirustusten ja
kustannusarvioiden myötä.

 
Tuleva toiminta:
Kanttila tarjoaa ympärivuotisen
kulttuurimatkailukohteen uniikilla
kahvila-kuistikonseptillaan, Minnan
Puodilla ja majoitustoiminnallaan.
Toimintaa operoi palveluyritys, esim.
osuuskunta.
 
Täysin uniikki Minna Canthin brändi
kutoo Kanttilasta kansainvälisen
residenssitoiminnan keskuksen.
Palvelutoimintaan perustetaan
/haetaan yrityksiä. 
 
Aikataulu:
Kanttilan projekti on arvioitu kestävän
noin viiden vuoden ajan.
 

KANTTILAN RAHOITUS, OMISTUS,  TULEVA TOIMINTA JA AIKATAULU:



KANTTILAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
- KANTTILAN VÄLILLISET VAIKUTUKSET

palvelujen kehittäminen
yhteismarkkinoinnin käynnistäminen

työskentelymahdollisuuksien kohentuminen
pysyvä näyttelytila

pysyvä, ympärivuotinen info/kehittämö

pysyvä ympärivuotinen turistikohde
Kanttilasta kansainvälinen kärkikohde

KULTTUURIPALVELUT JA MARKKINOINTI
Alueen kulttuuritoimijat   

TAIDE- JA TIEDETOIMINTA
Yhteisö

MATKAILU
Uniikki kuopiolainen kulttuurimatkailu

WANHA KUOPIO
Kanttila & tarinoiden korttelin toimijat

15 työpaikkaa
palvelu-

tuotannossa

 Taiteen ja tieteen
työtilaisuuksia

15 000 kävijää
vuodessa




