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CADIMEF-STUDIOT  
+ LUOVIEN ALOJEN KESKUKSEN AUDIOSTUDIOT  
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU, JOENSUU

Joensuun tiedepuistossa sijaitsevasta Luovien alojen keskuksesta löytyy EU-hankkeena 
vuosituhannen vaihteessa rakennetut Cadimef-studiot, sekä myöhemmin rakennetut 
koulutusstudiot. Kaikki studiot ovat osa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun koulu-
tustiloja. 
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Cadimef-studiot on suunniteltu täyttämään kau-
pallisen tuotannon kriteerit ja ne käsittävät lähes 
150 m2:n kokoisen kuvastudion, puolet pienemmän 
äänistudion sekä kuva- ja äänitarkkaamon.  Tilojen 
akustiikka, sekä av-tekniikka on myös suunniteltu 
näiden kriteerien mukaan.  

Myöhemmin rakennetut, pelkästään koulutuskäyt-
töön tarkoitetut studiot käsittävät puolestaan 16 
kuva/äänieditointitilaa, sekä joukon erikoistuneita 
äänitysstudioita ja tarkkaamoita. 

Cadimefin isoa kuvastudiota voi käyttää myös 
äänistudiona. Iso tila onkin mahdollistanut mm. 
sinfoniaorkesterin äänitykset, mikä onnistuu ani-
harvassa studiossa. Akustiikkasuunnittelija Anssi 
Ruusuvuoren mukaan ison kuvastudion akustiik-
ka on vaimennetumpi kuin äänistudion akustiik-
ka, mutta se toimii äänityksissä, joissa tilaefektit 
tehdään sähköisesti. 

Tarkkaamoiden ja studioiden akustisten raken-
teiden lisäksi Ruusuvuori on ollut myös mukana 
suunnittelemassa tilojen ulkoasua yhdessä pää-
suunnittelijana toimineen Arcadia Oy:n kanssa. 


Luovien alojen keskuksen audiostudiot. Kuvat: Akukon
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Äänityön lehtori Veli-Pekka Niiranen kehuu tilo-
jen akustisia ominaisuuksia ja monikäyttöisyyttä. 
”Kaikkien tilojen suunnittelussa on otettu huomi-
oon, että niiden koon, näkyvyyden ja ilmastoinnin 
tulee soveltua myös opetuskäyttöön. Neljä tark-
kaamoyksikköä on suunniteltu ja rakennettu 5.1 
äänitystä ja editointia varten. Cadimefin tilat vas-
taavat korkeatasoista kaupallista studiota, mutta 
silti ne tarjoavat väljyydeltään ja perusratkaisuiltaan 
erinomaiset puitteet myös opetukselle”, Niiranen 
hehkuttaa. 

Niiranen kiittelee myös studioiden ja tarkkaamoi-
den pintamateriaaleja ja väritystä, jotka edustavat 
rauhallisella värimaailmallaan ajatonta suomalaista 
designia. Sisutuksessa on käytetty mm. Marimekon 
sisustusmateriaaleja yhdistettynä puupintoihin. 

Studioyksiköiden rakentaminen on oppilaitokselle 
suuri investointi, joka tehdään vuosikymmeniksi 
eteenpäin. Siksi ennakkosuunnittelulla ja tilojen 
monikäyttöisyydellä on Niirasen mukaan erittäin 
ratkaiseva merkitys hankkeen onnistumiselle. 
”Anssi Ruusuvuori kuuntelee tarkalla korvalla asi-
akastaan, tekee perustellut esitykset ja valvoo ra-
kentamista hyvällä ja jämäkällä otteella”, Niiranen 
kiittelee Akukonin akustiikkasuunnittelijaa. 

Tilaaja Carelian digital media factory  
(Cadimef-studiot) 

Pohjois-Karjalan ammattikor-
keakoulu, Luovien alojen keskus 
(opetusstudiot)

Rakennuttaja Joensuun tiedepuisto ja Pohjois-
Karjalan AMK

Projektin aloitus 1997

Kohteen käyttöönotto 2001 - 2007

Projektityyppi Uudisrakennus

Arkkitehti Arkkitehtitoimisto Arcadia Oy,  
Vesa Vapanen

Akukonin tuottamat 
palvelut

Akustinen suunnittelu ja 
arkkitehtisuunnittelu

Akukonin tiimi

Vastaava konsultti:  
Anssi Ruusuvuori

Muu tiimi: Henrik Möller

Projektin kokonais-
kustannukset 

Cadimef 6.7 milj. mk, myöhemmin 
rakennetut studiot 1.8 milj. € 

Cadimef-studio. Kuva:  Akukon
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Cadimef-studio. Kuva:  Akukon


