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HAVAINNEKUVA / LUONNOS



Residenssiasunnot, 7–8 kpl

Työtila

Näyttelytila

Esiintymis- ja kokoontumistila

Museo / näyttelytila

Kahvila / tapahtumatila

Keittiö

WC

Varasto

Tekninen tila

Osin katettu terassi ja istutuksia,
ulkotapahtumat
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TILAKAAVIOT / pohjapiirrokset

P

(kellaritilaa)

Minnan 
salonki

Minnan 
ruokasali



Residenssiasunnot, 7–8 kpl

Työtila

Näyttelytila

Esiintymis- ja kokoontumistila

Museo / näyttelytila

Kahvila / tapahtumatila

Keittiö

WC

Varasto

Tekninen tila

Osin katettu terassi ja istutuksia,
ulkotapahtumat

Minnan salonki

Minnan ruokasali
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TILAKAAVIOT / katujulkisivut



Residenssiasunnot, 7–8 kpl

Työtila

Näyttelytila

Esiintymis- ja kokoontumistila

Museo / näyttelytila

Kahvila / tapahtumatila

Keittiö

WC

Varasto

Tekninen tila

Osin katettu terassi ja istutuksia,
ulkotapahtumat
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TILAKAAVIOT / sisäpiha
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Kanttilan arvot
• (katujulkisivut) suojeltu asemakaavalla, sr-7

• kaupunkikuvallinen merkitys, RKY

• paikallinen merkitys, tunnettu rakennusperintökohde

• arvot kytkeytyvät etenkin Minna Canthin ja 
 perillistensä historiaan

KANTTILA 2025

Korjaussuunnitelmat 
2020–2025
• perustuvat tutkimukseen ja tarpeisiin

• yhdistetään korjaavia, konservoivia, 
 palauttavia ja osin myös uudistavia 
 menetelmiä

• suunnittelussa hyödynnetään Minna Canthin  
 perintöön liittyville aikakerrostumille ominaisia 
 rakenne- ja tilanmuodostusratkaisuja

• tavoitteena Kanttilan arvot säilyttävä, 
 kestävä korjaaminen

Suunnitteluperiaatteiden
kehittäminen
• arvottamismenetelmän kehittäminen

• ulko- ja sisätilojen luokittelu ja käsittely 
 arvojen ja tulevan toiminnan pohjalta

Kanttila historiallisena 
puurakennuksena
• rakenteet pääosin puuta (hirsi- ja ranka)

• vanhimmat rakenteet todennäköisesti 1820-luvulta

• julkisivuja ja tilajakoa muutettu moneen kertaan

• eri aikakausien rakenteellisia ja arkkitehtonisia 
 kerrostumia

• Minna Canthin aikainen salonki ja ruokasali säilyneet  
 tilamuodoltaan ja osin pinnoiltaankin

Opiskelijayhteistyö
• paikallisen ja alueellisen rakennusperinnön 
 vaalimisen kehittäminen alan tulevia 
 ammattilaisia kouluttamalla

• historiallisen rakennuksen parissa toimimisen 
 periaatteiden integroiminen rakennus- ja 
 suunnittelualojen eri asteiseen opetukseen

• rakenneavaukset, dokumentointi 

• eri medioiden hyödyntäminen hankkeen 
 tiedottamisessa

• avoin tiedottaminen hankkeesta

Tuleva toiminta
• kulttuurikeskus

• muuntuvaa ja moninaista toimintaa

• kokoontumistiloja, asumista, ravintola,  
 työtiloja...

Loppukäyttäjät
• kuopiolaiset

• matkailijat

• taiteilijat, tutkijat

• yhteistöt

• ja muut!

Tilatarpeet
• moneen taipuvaa tilaa (kokoontumis- ja liiketilat, 
 näyttelytilat, työtilat)

• funktionaalista täsmätilaa (asuinhuoneistot, keittiö, 
 tekniset tilat, WC)

• toimivat, turvalliset ja esteettömät tilat

Rakentamismääräykset
• kestävä, toimiva ja turvallinen rakennus

Tutkimus
• Rakennushistoriaselvitys

• rakenneavaukset

• rakennukset dokumentointi 
 pinta- ja rakennekerrostumat 
 tarkemittaukset

• jatkotutkimukset hankkeen edetessä


