
KANTTILA on Minna Canthin entinen koti- ja liiketila. 
Korjaushankkeessa vanhaa rakennuskantaa korjataan kulttuurin käyttöön.

SUUNNITELMA/  JULKISIVU. Rakennus on suojeltu. 
Minna Canthin katu 22, Kuopio.
Kuva: Arkkitehtitoimisto Arto Mattila



Kulttuurin 
käyttöön

www.kanttila.fi

.

Säätiö taiteen ja 
tieteen residenssi-
toimintaan

Korjataan Perustetaan



www.kanttila.fi

TIETOA KANTTILAN RAKENNUKSESTA
SUOJELU
•Kanttilan rakennus on voimassa olevan asemakaavan mukaan suojeltu merkinnällä sr-7. Se on 
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, eikä sitä saa ilman pakottavaa syytä hävittää.  

HISTORIA
•Rakennuksessa on sijainnut Minna Canthin koti- ja liiketila (1854 -1897) ja Sisä-Suomen ensimmäinen
kirjakauppa (1820-1846) . Nykyinen Kanttilan rakennus on käynyt läpi useita massiivisia muutosvaiheita, 
joten 1800-luvusta  ja Minna Canthin vaiheesta on vähän jäljellä. Rakennuksen nykyinen ulkoasu on 
pääasiassa 1909-1910 muutosvaiheesta ja 1930- ja 1940-luvuilla tehdyistä muutoksista. Sisätiloissa näkyy
voimakkaasti 1970-luvun muutosvaihe.

•RAKENNUTTAJA
Perustettava Minna Canth akatemia säätiö ( perustamisvaihe menossa). Rakentaja Kiinteistö Oy Kuopion
Minna Canthin katu 20-22, jonka säätiö omistaa. Hankkeen rahoitus ei ole vielä varmistunut.

TOIMINTA
Yleishyödyllinen Minna Canth akatemia vaalii Minna Canthin henkistä perintöä ylläpitämällä tasa-arvon
talo Kanttilaa kulttuurin käyttöön työ- ja kohtaamistiloiksi ja toteuttaa kansainvälistä taiteen ja tieteen
residenssitoimintaa. 



SUUNNITELMA/  SISÄPIHA. Rakennuksen sisäpihan puolella saa tehdä
muutoksia, korkeautta ei saa muuttaa.
Kuva: Arkkitehtitoimisto Arto Mattila



Kanttilan katutaso,  alakerta: Taiteen tila taiteilijoille

• 80 m2 monitoimitila tapahtumiin, esityksiin, näyttelyyn
• 80 m2 kahvila-ravintola ( sis. valmistuskeittiö)

• Kulttuuri-info: Tiedotus ja info

• Kulttuurikauppa: Myynti, shop-in-shop

• Kulttuurin tuottaminen: Yhteistuottaminen

• Yksi majoitustila ykköskerroksessa

• Tilojen vuokraus: Kanttilasta käsin vuokrataan ja hallinnoidaan työtiloja
Taiteilijoille ( VR-konepaja, verstas, Itä-Suomen residenssit)



Kanttilan 2.kerros: Taiteen tila taiteilijoille

• 100 m2 monimuototiloja, työtiloiksi  ( yksi tila lastenkulttuurille)

• 100 m2 näyttelytiloja

• Minnan Salonki - interaktiivinen museo

• Kuusi majoitustilaa - monimuototoimintaan (näyttelyt, palaverit) 

• Tuotantotilat + catering pisteet ( Kanttila on immersiivinen tila) 



Ullakko: Taiteen tila taiteilijoille

• 75 m2 esitystila, taipuu AV/media/monimuototilaksi

• Pukuhuone, suihku

• Varastotilat

• Ullakolle pääsee hissillä ja portailla



Kellari: Taiteen tila taiteilijoille

• Huoltotilat, pesukone, varastot

• Pukuhuone, suihku

• Varastotilat

• Keittiön sosiaalitilat





LEIKKAUKSET. Arkkitehtitoimisto Arto Mattila



SISÄPIHA. Tilaa puutarhakahvilalle, esityksiin, tapahtumiin.
Arkkitehtitoimisto Arto Mattila



KANTTILAN SUUNNITELMA, 1200 m2

MINNAN  SALONKI       Minna Canth museo, kulttuurimatkailukohde
MINNAN KAHVILA       Tiedekahvila, kulttuuri-info, puoti
MINNAN KOTI               Majoitus-, työ-, ja näyttelytilat
MINNAN NÄYTTÄMÖ  Ohjelma-ja tapahtumatuotanto, teatteritiede 



MINNAN KOTI

MINNAN  SALONKI Minna Canth, sananvapaus,          
tasa-arvo 
Ohjelma

NÄYTTELYTILAT  3 kpl
20 000 kävijää/ vuosi
Lipputulot

Vaalii Minna Canthin henkistä perintöä tukemalla sananvapauteen ja tasa-arvoon liittyvää toimintaa eri muodoissaan.

Minna Canth on ainoa nainen, jolla on liputuspäivä. 
Minna Canthin elämäntyöllä on ollut suuri merkitys  Suomen kehittymiseen tasa-arvon ja koulutuksen edelläkävijämaaksi. 



MINNAN KOTI

TYÖHUONEET

MAJOITUS  7 kpl  (1-2HH) 
2500 majoitusyötä

100 m2 , 24/7

Suomeen tarvitaan uusi kansainvälisen tason ”Priimaresidenssi” Suomalainen residenssitoiminta tänään, selvitys 2021.

h/pv/vko/vuosi vuokraus
Co-working

60 % taide, tiede
40 %  hotelli

Sijainti, Minna Canthin historia ja datalähtöiset ekosysteemit.



MINNAN NÄYTTÄMÖT

ULLAKKO ESITYSTILA

Minna Canth oli kirjallisuutemme  uudistaja ja suomalaisen realismin

uranuurtaja sekä ensimmäinen suomenkielinen sanomalehtinainen.

Minna Canth julkaisi kymmenen näytelmää,  seitsemän pitkää novellia, kertomuksia, lehtiartikkeleita  ja puheita.

100 esitystä/ vuosi
Kumppanuudet

Verkkolähetys
Esitykset, striimaus



Ylläpitää ja korjaa
Kanttilaa kulttuurin käyttöön

Kanttila rakennetaan
lahjoitusvaroin

Vaalii Minna Canthin henkistä perintöä ja 
edistämällä tasa-arvoon ja 
sananvapauteen liittyvää toimintaa

Ylläpitää  Minna Canth akatemiaa 
kansainväliseen residenssitoimintaan

Mahdollistaa digitaalisia ympäristöjä 
taiteen ja tieteen käyttöön

MINNAN TUKIPALVELUT
(Säätiön alla toimiva)

Vuokraa residenssi- ja työtiloja

Toteuttaa kahvila- ja
majoitustoimintaa

Koordinoi tapahtumia ja
tukipalveluja

KIINT.OY KUOPION 
MINNA CANTHIN
KATU 20-22

MINNA CANTH 
AKATEMIA SÄÄTIÖ
(Perustettava )

KANTTILAN  ORGANISAATIOT



MINNA CANTH SÄÄTIÖ
HANKKII RAHOITUKSEN JA RAKENNUTTAA

KANTTILAN
Kustannusarvio 7-8 milj euroa

Vuosi 2022:  
LVI-sähkösuunnittelu,

kustannusarvio 
rakennuslupa.

Rahoitusneuvottelut 

Vuosi 2023: 
Korjaushankkeen 

käynnistys

Vuosi 2024-2026: 
Rakentaminen

Koko hankkeen rahoitus:
Valtio 

Kuopion kaupunki
Kumppanit 



Minna Canth akatemia säätiö vastaa vuokraus-, majoitus-, ja kahvilapalveluista.
• 2500 majoitusyötä/ vuosi
• 100 m2 työhuonetilaa ja 100 m2 näyttelytilaa
•Minnan Salonki
•Kahvila-ravintola, 120 paikkaa, kesällä puutarhakahvila
•Minnan näyttämöt, ullakon tila 70 hlölle

Kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22 vastaa Kanttilan ylläpitämisestä ja korjaamisesta. 
Kiinteistön menot katetaan vuokratuloilla.

Taiteilijoiden apuna työskentelee tuottajia ja yhteisöpedagogeja. Kanttila edistää tilojen ja 
residenssitoiminnan kautta taiteilijoiden toimintaedellytyksiä.

Kanttila on alustamalli. Tavoitteena on, että Kanttilasta voidaan jatkossa hallinnoida laajasti
residenssitiloja ja toimintaa.

KANTTILAN  TOIMINTAMALLI

www.kanttila.fi



•Tervetuloa tutustumaan korjaushankkeeseen!
§ - Voit tulla yksin tai ryhmässä käymään Kanttilassa
§ - Voit osallistua myös yleisiin esittelytilaisuuksiin Teamsissä ja Kanttilassa
§ - Voit tutustua hankkeeseen verkossa:

YouTube Minna Canthin talo Kanttila
www.Kanttila.fi
www.minnacanth.fi
@kanttilafinland
www.facebook.com/minnacanthintalo
Adressit_pelastetaan Kanttila

- Voit esittää kysymyksiä info@minnacanth.fi tai soittaa
p. 040 538 382 Ota yhteyttä!

§ Minna Canthin katu 22, Kuopio

www.kanttila.fi

http://www.kanttila.fi/
http://www.minnacanth.fi/
http://www.facebook.com/minnacanthintalo
https://www.adressit.com/pelastetaan_kanttila_suojeltuminna_canthin_talo_kuopiossa
mailto:info@minnacanth.fi


”Mutta Minna Canthin talo on vielä enemmän: se on 
kappale koko Suomen kulttuurihistoriaa. 

Se oli aikanaan suomalaisen kirjallisuuden keskipiste, 
ihailtu ja pelätty. 

Sieltä singahteli ympäri maata sanoja, joiden vaikutus 
tuntuu vielä tänäänkin. 

Minna Canthin elämäntyö kuuluu koko maalle.”

Kirjallisuudentutkija Kai Laitinen
(v. 1984, Helsingin Sanomat)

2022



Pankkiyhteys: FI 70 5600 0520 552368

Rahankeräyslupa RA/2021/1061

Kysyttävää? Ota yhteyttä!
Kanttila, Minna Canthin katu 22, Kuopio

Toimisto info@minnacanth.fi

p. 040 538 3823/  Anja Lappi, tj.

Kanttilaa voi tukea lahjoittamalla tai 
liittymällä kannattajajäseneksi

@KanttilaFinland

www.kanttila.fi
www.minnacanth.fi

Seuraa
projektia:

© Kanttila 2022. Muutokset mahdollisia.


