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Kajawood Studios perustaa jälkituotanto- ja VFX-studion - 
huippuosaajia rekrytoidaan parhaillaan 

Ely-keskus myönsi viime vuoden syys-joulukuun rahoituskierroksella sotkamolaiselle Kajawood 
Oy:lle 220 500 euroa hankkeelle ”Kajawoodin jälkituotanto- ja VFX-studion perustaminen”. 
Studiolla otetaan samalla käyttöön uuden sukupolven ympäristöystävälliset jälkituotantolaitteistot 
käyttöön ensimmäisten joukossa maailmassa. 

Hanke tehostaa Kajawood Studiosin ja sen kumppaneiden yhteistyötä tämän hetkisiin ja tuleviin 
tuotantoihin liittyen ja mahdollistaa uusien työntekijöiden rekrytoinnin tarjoten rekrytoitaville VFX-
artisteille käyttöönsä alan uusimmat laitteistot ja ohjelmistot.  

Studion VFX-artistit pääsevät työskentelemään tiiviisti muun tuotantoryhmän kanssa ja luovat 
hiilineutraalisti jälkituotannon kiehtovia erikoisefektejä, jotka vangitsevat katsojien katseet ympäri 
maailman erilaisissa tv- ja elokuvatuotannoissa.  

Jälkituotannosta sivutuotteena syntyvää hukkalämpöä käytetään elokuvastudion rakennusten 
lämmitykseen, mikä sekä laskee lämmityskuluja että mahdollistaa hiilineutraalin jälkituotannon. 

Käytännössä VFX mahdollistaa esimerkiksi lokaatioiden, stunttien ja lavasteiden lisäämisen tai 
virtuaalisten maailmojen luomisen ilman kalliita ja aikaanvieviä lavasteprojekteja. Sen avulla 
voidaan luoda ympäristöjä tai hahmoja, joita ei ole kuvauspaikalla, sekä luoda kohtauksia, jotka 
ovat liian vaarallisia kuvattavaksi oikeiden näyttelijöiden ja kuvausryhmien läsnäollessa. 

Kajawood Studios osallistuu myös Töihin Kainuuseen -virtuaalisille rekrytointimessuille, jotka 
järjestetään torstaina 16.2.2023. Tapahtumassa pääsee tutustumaan Kajawood Studiosiin 
työnantajana sekä sen tarjoamiin uramahdollisuuksiin vaikka kotisohvalta käsin.  

Ohjelmassa päästään kuulemaan studion perustajien Miika J. Norvannon ja Timo Puustinen 
visioita tulevaisuuden työpaikoista sekä elämästä Kainuussa. Virtuaalinen tapahtuma-alusta ja sen 
materiaalit ovat katsottavissa myös noin kuukauden ajan tapahtuman jälkeen. 

Kajawood Studios tarjoaa elinvoimaisessa kainuulaisessa ympäristössä uniikkeja työpaikkoja, 
joissa voi osallistua elokuvien ja TV-sarjojen luomiseen konkreettisesti. Energiatehokkaan ja 
ekologisen studion ytimessä ovat lahjakkaat ja monialaiset luovien alojen osaajat. Heidän 
joukkoonsa etsitään nyt kokeneita VFX-artisteja, editoijaa sekä kirjanpitäjää. 

Kajawood Studios on johtava studiokylä innovatiivisella, ekologisella ja energiatehokkaalla 
infrastruktuurillaan. Rakennuksissa on studioiden lisäksi laadukkaat majoitustilat yli 300 hengelle, 
ravintolapalvelut, tuotannonohjaus, rakennustilat sekä lavastus- ja korjauspajat. 

Sotkamon ympäristö, valoisa kesäkausi, vaihtuvat neljä vuodenaikaa ja luminen talvi tarjoavat 
loputtomia elokuva- ja tv-tuotantomahdollisuuksia. Kaikki studion rakennukset valmistetaan 
korkealaatuisista luonnollisista, kestävistä materiaaleista. Alueen vapaa-ajan, majoitus- ja 
ravintolapalvelut ovat saatavilla ympäri vuoden. 
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