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KANTTILA, MINNA CANTHIN TALO  Minna Canthin talo ry/2021 

 

TAUSTAA 

• Minna Canthin talo ry on perustettu Kuopiossa syksyllä 2016 toteuttamaan korjaus- ja 

muutostyö Kanttilaan ja rakennuttamaan kulttuurikeskus Kanttila ja suunnittelemaan taiteen ja 

tieteen tukipalvelujen rakenne. 

• Kanttila on kulttuurihistoriallisesti ja valtakunnallisesti merkittävä kohde, vanhimmilta 

osiltaan vuodelta 1820.  

• Rakennuksessa on sijainnut Minna Canthin koti ja liiketila (1854 -1897) ja Sisä-Suomen 

ensimmäinen kirjakauppa (1820-1846) 

 

TAVOITE 

• Minna Canthin talo ry ylläpitää Kanttilassa ja Kanttilasta käsin Minna Canth -akatemiaa, 

joka vaalii Minna Canthin henkistä perintöä tukemalla sananvapauteen ja tasa-arvoon 

liittyvää toimintaa eri muodoissaan 

 

TAVOITETOIMINTA 

• Tavoitteita toteuttaakseen Minna Canth -akatemia koordinoi kansainvälistä 

residenssiohjelmaa Kanttilassa ja  tulevaisuudessa Kanttilasta käsin koko Itä-Suomen alueen 

residenssitoimintaan soveltuvien taide- ja kulttuuritilojen osalta. 

 

TAVOITETILAT 

• 1200 m²:n  Kanttilassa tulee sijaitsemaan  seitsemän majoitustilaa,  viisi  työtilaa, Minnan 

Salonki, kahvila-ravintola ja ullakolle esitystila 

• Residenssitoiminta on kulttuurikeskuksen Kanttilan toiminnan ydin 

• Vuokrattavissa tiloissa on sähköinen kulunvalvonta, joka mahdollistaa 24/7 käytön 

 

TOIMIJAT 

• Minna Canthin talo ry:n ja sen Minna Canth -akatemia vastaavat yleishyödyllisestä 

residenssi- ja kulttuuritoiminnasta  

• Minnan tukipalvelut Oy (perustettava MCT yhdistyksen omistama yhtiö) vastaa vuokraus- 

ja palveluliiketoiminnasta. 

o Tiloja vuokrataan kulttuurialan yhteisöille, taiteilijoille ja yksittäisille toimijoille 

o Käyttö jakautuu siten, että 60 % toiminnasta on yleishyödyllistä ja 40 % kaupallista 

toimintaa kuitenkin siten, että se edistää ja tukee Kanttilan toimintaa. 

• Kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22 toteuttaa muutos- ja korjaustyön ja ylläpitää ja 

korjaa Kanttilaa jatkossa kulttuurin käyttöön. 

 

 

OMISTUS  

• Kiinteistö Oy Kuopion Minna Canthinkatu 20-22 omistaa Kanttilan rakennukset tontilla 

Kuopion kaupungin 1. kaupunginosa, kortteli 3, tontti nro 6 (kiinteistötunnus 297-1-3-6) 

• Maapohjan omistaa Kuopion kaupunki ja yhtiöllä on siitä pitkäaikainen vuokrasopimus 

kaupungin kanssa.  
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• Minna Canthin talo ry omistaa Kiinteistö Oy Kuopion Minna Canthinkatu 20-22:n osakkeet. 

Kiinteistö ostettiin 19.3.2017 Bonava Finlandilta.  

 

 

SUOJELU 

• Rakennus on voimassa olevan asemakaavan mukaan suojeltu merkinnällä sr-7 

kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, joka on suojeltu asemakaavassa 

• Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei ilman pakottavaa syytä saa 

hävittää. 

 

 

MUUTOS- JA KORJAUSTYÖ 

• Muutos- ja korjaustyö Kanttilassa tarkoittaa merkittävän suurta purkutyötä ja edelleen 

uudelleen rakentamista. Rakennus rakennetaan käytännössä uudeksi tukirakenteita 

hyödyntäen. 

• Purkutyö tehdään ammattimaisesti dokumentoiden 

• Rakennushistoriallinen selvitys valmistunut 3/2020 

 

MUUTOS- JA KORJAUSTYÖN TOTEUTTAJAT 

• Rakennuttajana toimi Minna Canthin talo ry  

• Muutos- ja korjaustyön toteuttajana kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22 

• Asiantuntijat  

o Suunnittelu: Arkkitehtitoimisto Arto Mattila 

o Rakennuttajakonsultti Savon Kunto ja Kosteus, Jari Piippo 

o Entek Oy, LVI 

o JP Company, sähkö 

• Urakkavaiheessa: valittavat yritykset 

• Rakennusvaliokunta: 

o Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen 

o Kumoni Oy, Pasi Pitkänen 

• Residenssitoiminta: 

o Jaakko Rustanius, TaM 

• Projektin johto: 

o  Harry Dunkel, DI, Minna Canthin talo ry 

o Anja Lappi, MuM, Anya Productions 

 

Hanketta johtaa rakennusvaliokuntatoimikunta, johon kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22 ja 

Minna Canthin talo ry asettavat jäsenet. Tärkeimmät päätökset ja päätöksenteon rajat hyväksytetään 

yhdistyksen ja kiinteistöyhtiön hallituksissa.  

 

• Kumppanuussopimukset 

o  Savonia amk  

o Savon aikuisopisto, Sakky 

 

RAHOITUS 

• Toteutuneet suunnittelukustannukset 450 000 € ( 10/2021) 

• Muutos- ja korjaustyön kustannus on arvioitu olevan 4,5 miljoona euroa 

• Kustannusarvio täsmentyy loppuvuonna 2021, kun hanke etenee rakennuslupavaiheeseen 
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• Hankkeen rahoituksen oletetaan koostuvan valtion, kunnan ja yksityisen tahojen 

rahoittamana 

• Hankkeella on rahankeruulupa, rahankeräysluvan numero (RA/2021/1061) 

 

MERKITYS JA KOHDERYHMÄ 

 

• Ammattimaisesti tuotettu, yhteisöllisyyttä rakentava ja kansainvälisesti toimiva 

residenssitoiminta on yksi tärkeimmistä keinoista kehittää taiteen ja tieteen liikkuvuutta, 

kehittää toimintaedellytyksiä.  

• Residenssi tarjoaa tukitoimintoja myös olemassa oleville taideinstituutioille, paikallisille 

kulttuuriyhdistyksille ja taiteen ammattilaisille.   

• Residenssikeskuksen eri puolille maailmaa suuntautuvat yhteistyöhankkeet nostavat pitkällä 

aikavälillä Kuopion kansainvälistä tunnettuutta vireänä kulttuurikaupunkina.  

• Residenssikeskus parantaa kustannustehokkaasti Kuopion koko Itä-Suomen kulttuuritarjontaa 

erityisesti kansainvälisen ja vieraskielisen tarjonnan osalta. 

• Residenssikeskus luo työpaikkoja, kulttuurimatkailua ja kasvattaa alueen osaamista 

 

 

 

Lisätedot: 

Anja Lappi. Toiminnanjohtaja, Minna Canthin talo ry  

info@minnacanth.fi,  www.kanttila.fi , 040 538 3823 

Atso Almila. Hallituksen puheenjohtaja, Minna Canthin talo ry  

atso.almila@kolumbus.fi, 0400 452770 

 

Harry Dunkel. Hallituksen jäsen. Minna Canthin talo ry 

info@minnacanth.fi 
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