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Taideyliopiston Sibelius-Akatemia on ottanut käyttöönsä Töölössä Nervanderinkatu 13:ssa sijaitsevan rakennuksen, jonka peruskorjaus valmistui syyskuun
alussa. Uusiin tiloihin pääsee tutustumaan avoimien ovien päivänä 15. marraskuuta klo 10–13.

Alkujaan rakennus valmistui Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun (SYK) käyttöön vuonna 1937. Kiinteistö oli viimeksi Museoviraston käytössä 1972–2013.

Nervanderinkadun rakennuksen peruskorjaus vuosina 2013–2014 on toinen vaihe kokonaisuudessa, jossa Sibelius-Akatemian toiminnot keskitetään Töölön
alueelle. Ensimmäinen vaihe päättyi Musiikkitalon valmistumiseen 2011, ja viimeinen vaihe on Sibelius-Akatemian entisen päärakennuksen (Pohjoinen
Rautatiekatu 9) peruskorjaus eduskunnan vuokra-ajan jälkeen 2017 sekä Töölönkatu 28:n rakennuksesta luopuminen 2018.

Rakennus peruskorjattiin vanhaa kunnioittaen

Peruskorjauksen yhteydessä palautettiin useita 1970-luvulla muutettuja tiloja alkuperäiseen muotoonsa. Entisiin luokkahuonekerroksiin palautettiin
alkuperäinen, valoisaan sivukäytävään perustuva tilaratkaisu. Entisen juhlasaliaulan alkuperäistä olemusta on tavoiteltu avoimilla lasiseinillä ja
kiiltomaalattujen pilareiden näkyvällä esiin ottamisella. Lisäksi sisääntuloaulaa suurennettiin ja pääportaikkoa sekä porraskäytäviä palautettiin
alkuperäisasuunsa.

Peruskorjauksessa vanhasta rakennuksesta säilytettiin mm. kunnossa olevat ulkoseinät, sydänmuuri sekä katujulkisivun ja porrashuoneiden alkuperäiset
ikkunat ja ovet. Välipohjat täydennysrakennettiin kelluviksi ääneneristysrakenteiksi. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmät ja muu talotekniikka uusittiin
kokonaan.

Urkuluokat ja toimistotilat on sijoitettu pihasiipeen. Opetus- ja harjoittelutilat ovat rakennuksen katusiivessä. Entisestä Suomalaisen Yhteiskoulun
voimistelusalista poistettiin 1970-luvun välipohja, ja tila jaettiin urkuluokiksi.

Sisäpihalle nousee ravintola

Peruskorjauksen yhteydessä rakennetaan piha-alueelle lisärakennus, jonne sijoitetaan mm. ravintola keittiö- ja sosiaalitiloineen. Lisärakentamisen
ulkohahmo on pidetty matalana. Ravintola otetaan käyttöön 6. lokakuuta.

Pihan puoleiselta sisäänkäynniltä Museopuiston puolelta on suora yhteys ravintolaan ja rakennuksen sisääntuloaulaan. Peruskorjauksen yhteydessä
avataan kevyen liikenteen yhteys puiston läpi rakennuksen sisäpihalle.

Eduskunta vuokraa osan rakennuksesta

Eduskunta on vuokrannut Sibelius-Akatemian Pohjoisen Rautatiekadun rakennuksen Eduskuntatalon peruskorjauksen aikaiseksi väistötilakseen 1.
syyskuuta lähtien. Lisäksi eduskunta vuokraa kaksi toimistokäyttöön suunniteltua kerrosta Nervanderinkadun rakennuksen pihasiivestä Sibelius-Akatemian
ja eduskunnan solmiman sopimuksen mukaisesti. Eduskunta sijoittaa tiloihin kirjaston ja IT-yksikön henkilöstöä. Pohjoisen Rautatiekadun rakennus
palautuu Sibelius-Akatemialle peruskorjauksen jälkeen vuonna 2018.
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Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön
kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia,
Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.
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