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Jean Records on musiikkituottaja Risto Asikaisen yksityisstudio Helsingissä. Teollisuus-
kiinteistön ensimmäiseen kerrokseen rakennettu studio sisältää n. 40 m2:n tarkkaamon 
ja n. 25 m2:n soittotilan. Avaimet käteen -periaatteella rakennettu studio valmistui 
vuonna 2007. 

CASE

Asikainen halusi studioonsa valoisan ja mahdol-
lisimman viihtyisän amerikkalaistyylisen tarkkaa-
mon, jonka takaosassa on perinteinen tuottajan 
pöytä/räkki ja sohva korotetun lattian päällä. Toi-
vomuslistalla oli myös pilvityyliset roikkuvat akus-
tiikkaelementit katossa. Materiaaleissa ei tarvinnut 
pihistellä, ja koko studion tuli näyttää mahdolli-
simman hienolta. Akustiikaltaan tarkkaamon tuli 
olla mahdollisimman elävä toisin kuin Asikaisen 
silloinen paja. Myös soittotilasta haluttiin mahdol-
lisimman soiva. 

Siinä lähtökohdat, josta Janne Riionheimo lähti 
suunnittelemaan studiota akustiikan, sisustuksen, 
ilmanvaihdon ja sähkösuunnittelun osalta.
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Tarkkaamo on valoisa ja lasipintaa on paljon. Laiteräkki on toteutettu läpinä-
kyvästä pleksistä. Kuva: Esko Pettay

Studion ikkunan takana on vilkasliikenteinen katu, 
jossa on jatkuva liikenne. Ensimmäinen askel oli 
äänieristää studio täysin muusta maailmasta, mikä 
hoitui kelluvilla rakenteilla ja riittävän suurella ilma-
välillä kadunpuoleisiin ikkunoihin. Asikaisen toive 
tarkkaamon elävästä, mutta tarkasta akustiikasta 
tarkoitti useita diffusoivia rakenteita ja bassovai-
mennusta niin seinissä kuin katossakin.

Soittotila on akustoitu mahdollisimman soivaksi, 
mikä on Riionheimon mielestä haastavaa tilan 
pienuuden takia. Seinille Riionheimo suunnitteli 
diffusoivia ja vaimentavia rakenteita, joihin on yh-
distetty myös huoneen valaistus ja talotekniikka. 



AUDIOVISUAL AKUSTIIKKA MELU

Akukon Oy
Hiomotie 19, 00380 HELSINKI. Puh. 010 3200 700
www.akukon.fi

”Seinä- ja kattorakenteiden suunnittelussa huomi-
oitiin esteettisyys ja akustiikka sekä se, että talotek-
niikka saatiin integroitua rakenteisiin. Koko studion 
sisustus suunniteltiin yhdessä Riston ja arkkitehti 
Jari Kiurun kanssa, ja viimeistelytyöhön käytettiin 
ammattiverhoilijoita. Jokainen pistorasia, valaisin 
ja sisustuksellinen yksityiskohta on suunniteltu 
Asikaisen toivomusten mukaisesti”, Riionheimo 
kertoo. 

Riionheimo mainitsee myös, että projekti edel-
lytti häneltä lähes päivittäistä valvontaa paikan 
päällä, jotta jokainen yksityiskohta saatiin toteu-
tetuksi mahdollisimman tarkasti. ”Jokaista liitosta 
ja kulmaa ei ole mahdollista suunnitella etukäteen. 
Työmaalla oli tehtävä koko ajan päätöksiä, jotka 
vaativat kokonaisuuden ymmärtämistä.”

Projektin onnistumisesta kertoo Asikaisen kom-
mentti. ”Olen istunut erilaisissa studioissa yli 30 
vuotta, joten tiedän miltä hyvän äänitarkkaamon 
tulee soundata. Halusin parasta mahdollista ja 
myös sain sitä, sillä tämä on ehdottomasti paras 
huone mitä olen ikinä kuullut”, Asikainen kehuu 
Janne Riionheimo työtä vuolain sanoin. 

Myös soittotilaan Asikainen on erittäin tyytyväinen. 
Hän kertoo sen kuulostavan puolta isommalta kuin 
miltä sen kokoisen tilan olettaa kuulostavan. ”Ha-
luan myös hehkuttaa täysin äänetöntä ilmastointia 
ja jäähdytystä”, Asikainen kommentoi.  
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Soittotilan seinät ovat katon kanssa yhteneväiset. Joukkoon on upotettu 
myös valaistus.Kuva: Esko Pettay

Tarkkaamon takaseinälle on toteutettu osaksi heijastava ja osaksi vaimenta-
va diffuusorisysteemi, jonka alaosa toimii myös poistoilmakanavan pääte-
elimenä. Kuva: Esko Pettay

Soittotilan katto on rakennettu heijastavista, vaimentavista ja diffusoivista 
elementeistä. Kuva Esko Pettay


