
www.humak.fi

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) vuokraa toimistotilaa Kuopion ydinkeskustassa sijaitsevasta 
TKI-keskuksestaan. Toimitilat vastaavat vaativiakin tarpeita ja sijaitsevat aivan kaupungin ydinkeskustassa 
hyvien liikenneyhteyksien varrella. Luomme TKI-keskuksestamme paikkaa, jossa toimialojemme: 
tulkkausalan, järjestötyön, nuorisotyön sekä kulttuurituotannon yrittäjät, järjestötoimijat, ammattilaiset, 
opettajat ja opiskelijat kohtaavat, luovat uutta ja kehittävät kumppanuudella toimialaansa.

KEITÄ TILOISSA TOIMII NYT?
Tiloissa on Humanistisen ammattikorkeakoulun 
TKI-keskus (Otto). Sen lisäksi tiloissa toimivat kaikki 
Kuopiossa olevat viittomakielen tulkkausalan yritykset 
ja Honkalampi-Säätiön Spesio-palvelut. Järjestökenttää 
edustaa Kuopion Kuurojen yhdistys ry.

MIKÄ ON HUMAKIN KUOPION TKI-KESKUS (OTTO)?
Tki-keskus (Otto) on Humakin tutkimus-,  kehittämis- 
ja innovaatiokeskus, joka tehtävänä on kehittää 
humanistisen ja kasvatusalan (järjestötyö, nuorisotyö, 
tulkkausala) sekä kulttuurituotannon kenttää sekä 
paikallisesti että valtakunnallisesti.  

MIKÄ ON KÄSITYÖKATU 41:DEN TOIMINTAIDEA?
Käsityökatu 41:stä rakennetaan paikkaa, jossa 
tulkkausalan, järjestötyön, nuorisotyön sekä 
kulttuurituotannon yrittäjät, järjestötoimijat, 
ammattilaiset, opettajat ja opiskelijat kohtaavat. 
Tavoitteena on saada tiloista monialainen, Humakin 
koulutusalat kattava keskus. 

VUOKRATAAN TOIMISTOTILAA

KÄSITYÖKATU 41, KUOPIO
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MILLAISIA TILOJA ON TARJOLLA?
Kiinteistössä on kaikkiaan 1650m2. Vuokralle on tarjolla 
erikokoisia toimistohuoneita 14m2:stä alkaen noin 
50m2 kolmen huoneen kokonaisuuteen. Neliövuokra on 
€11,80/m2. 

Vuokraan kuuluu yhteistilojen käyttö, siivous 
ja mahdollisuus varata luokkatiloja kokous- ja 
koulutuskäyttöön. 

Kuvia vuokrattavasta tilasta ja pohjapiirroksen löydät 
tämän esitteen kääntöpuolelta.

LISÄTIETOJA JA YHTEYDENOTOT
 
Mikko Karinen
TKI-päällikkö
Kuopion alueyksikkö
Humanistinen ammattikorkeakoulu
mikko.karinen@humak.fi
020 7621 324

Vuokra on
 11,80€/m2/kk. 

Vuokraan sisältyy 
yhteistilojen 

käyttö, siivous ja 
mahdollisuus varata 

luokkatiloja kokous- ja 
koulutuskäyttöön. 



Vuokrattavat tilat on rakennuspiirroksessa merkitty oranssilla värillä

Toinen kerros

Ensimmäinen kerros

Luokka 1

Luokka 2 Luokka 3

Vuokraan sisältyy mahdollisuus varata TKI-keskuksemme hyvin varustettuja 
luokkatiloja kokous- ja koulutuskäyttöön. Kuvassa Luokka 1. 
 

A

BB BB

Esimerkkikuva toimistotilasta,
ensimmäinen kerros (B).

Esimerkkikuva pienimmästä  
14 m2 toimistotilasta , toinen kerros (C)  

CC

Luokka 3, toisessa kerroksessa.

B+C

Lisätietoja TKI-päällikkö Mikko Karinen, 020 7621 324, mikko.karinen@humak.fi
www.humak.fi

Esimerkkikuva toimistosta kalustettuna.

Toisen kerroksen aulatila.

Luokka 2, toisessa kerroksessa. Runsaasti kokous- ja projektitilaa.

Kolmen huoneen kokonaisuus,  
toinen kerros (A).

Kolmen huoneen kokonaisuus,  
toinen kerros (A).
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Vuokrataan
toimistotilaa
Kuopion 
keskustasta


