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Sibelius-Akatemian opintopalvelut/ Jutta Aalto
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Aloitusperiodi elokuu 2022



Pepissä voit varata opintoihisi liittyviä harjoitus- ja muita tiloja. 
Peppiin pääset osoitteessa student.peppi.uniarts.fi tai Artsin Työkalut -
valikon kautta. 
Peppiin kirjaudutaan omilla uniarts-käyttäjätunnuksilla. 

Video-ohjeita tilavarausten tekemiseen löydät Pepistä ”Tilavarausten” alta
Tuudo-ohjeet
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Opiskelijat voivat varata käyttöönsä tiloja Peppi-
järjestelmän (ja Tuudo-mobiilisovelluksen kautta.)

https://student.peppi.uniarts.fi/
https://artsi.uniarts.fi/fi/peppi-ohjeet/-/wiki/Peppi-ohjeet/Tuudo-ohjeet


Sibelius-
Akatemian tilat

Tilojen aukioloajat ja osoitteet
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Sibelius-Akatemia toimii Helsingissä 
kolmessa eri talossa Töölön kampuksella:
M-talo eli Musiikkitalo 
(Töölönlahdenkatu 16 C)
N-talo (Nervanderinkatu 13)
R-talo (Pohjoinen rautatiekatu 9)

Luokkien käyttöaika:
N- talolla 24h. 
M-talolla sisäänpääsy klo 7.00-23.00 ja 
yökäyttö luvalla 24h. 

• R-talolla opiskelijoiden ja henkilökunnan 
käytössä olevat kulkutunnisteet toimivat 
talon ollessa auki (ma-pe klo 6–23 & la-su 
klo 9–23)

https://artsi.uniarts.fi/toimitilapalvelut-tilat-ja-turvallisuus/tilojen-aukioloajat-ja-osoitteet


TILOJEN VARAAMISEN 
PERIAATTEET
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Sibelius-Akatemiassa opiskelijat voivat käyttää ja varata tiloja opintoihin liittyvää harjoitteluun
Opiskelijat voivat varata Peppi-järjestelmän kautta harjoitteluaikaa harjoitusluokkiin ja 
vapaina oleviin opetusluokkiin (musiikki– ja luentoluokat).
Pääsääntöisesti varausjärjestelmässä opiskelija saa tehdä varauksia 2 päivän päähän & 15 
tuntia viikossa. Varauksen kesto maksimissaan 3 tuntia.

…joitain poikkeuksia aineryhmittäin/instrumenteittain ja erityisvarusteltujen luokkien 
kohdalla. 

Varauksen aikaikkuna avautuu aamuisin klo 8.00. 
Esimerkki: Ma-aamuna klo 8.00 -> sallittua varata luokkia pisimmillään keskiviikolle.

Jokaisen varaajan on itse peruttava käyttämättä jäävät varaukset varausjärjestelmän kautta.
Tilojen käyttöoikeus on vain lukukaudella läsnäolevaksi ilmoittautuneilla tutkinto-opiskelijoilla 
sekä nuorisokoulutuksen opiskelijoilla ja vaihto-opiskelijoilla. Valmistuneen opiskelijan tilojen 
käyttö- ja varausoikeus säilyvät, kunnes käyttäjätunnusten voimassaolo päättyy.
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Tilankäytön yleiset periaatteet



OPETUSTILAT: 
YHTEISKÄYTTÖISET JA 
ERITYISVARUSTELLUT 
LUOKAT
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Jokaisella aineryhmällä omat ”nimikkoluokkansa” opetuksen 
sijoittelun näkökulmasta:

Musiikkikasvatuksen aineryhmä
Yhteiskäyttöiset luokat:
• N-214 Laululuokka
• N-215 Laululuokka
• N-217 Laululuokka
• N-312 Vapaasäestys
• N-313 Vapaasäestys
Erityisvarustellut luokat:
• N-318 Pianolabra
• S6102 Bändiluokka
• S6103 Bändiluokka
• S6104 Didaktiikkaluokka
• S6106 Yhtyeluokka
• S6107 Bändiluokka
• S6108 Bändiluokka
• S6109 Bändiluokka

Yhteiskäyttöiset tilat ovat 
ensisijaisesti sen aineryhmän 
käytössä, jolle tila on osoitettu. 
Vakiovarausten ulkopuolisina 
aikoina ne ovat kaikkien 
varattavissa ja käytettävissä.
Erityisvarustellut tilat ovat 
ensisijaisesti sen aineryhmän 
käytössä, jolle tila on osoitettu
(esim. bändiluokat, studiot, 
lyömäsoitinluokat jne). Koskee myös 
vakiovarausten ulkopuolista aikaa.



Peppi-järjestelmässä on erilaisia varausrooleja 
jotka määrittyvät opiskelijan aineryhmän 
perusteella.
Jokaisen varaajan on noudatettava oman 
varausroolinsa ja aineryhmänsä rajoituksia 
siinäkin tapauksessa, että järjestelmä sallii 
laajemmat varausoikeudet. 
Tarkemmat tilakohtaiset käyttö- ja varausoikeudet 
tulee tarkistaa Pepistä varausta tehtäessä.

Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa 
varausoikeuksien menettämiseen.

Varaukset on tehtävä siten, että vältetään 
tilakalenterin muuttumista tarpeettoman 
repaleiseksi ja vältetään blokkaamasta muiden 
mahdollisuutta käyttää ja varata luokkia.
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Varausroolit ja 
rajoitukset



Varausjärjestelmän 
opiskelijaroolit 
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Opiskelijarooli 5 (kirkkomusiikki, urut)

• aineryhmän erityisvarustellut luokat (ja Organo) 2 vrk 
päähän enintään 15 tuntia viikossa.

Opiskelijarooli 6 (puhaltimet, lyömäsoittimet, harppu)

• harpisteilla oikeus varata harppuluokkia 30 vrk/ 24h vk ja 
lyömäsoittajilla lyömäsoitinluokkia 14 vrk/ 35h vk.

Opiskelijarooli 7 (musiikkiteknologia)

• aineryhmän studiotilat. Varaaminen aineryhmän 
pelisäännöillä.

Opiskelijarooli 8, (laajat oikeudet)

• Teknisesti laaja varausrooli, mutta varaajan on noudatettava 
oman varausroolinsa ja aineryhmänsä rajoituksia siinäkin 
tapauksessa, että järjestelmä sallii laajemmat 
varausoikeudet. 

• Rooliin kytketään manuaalisesti mm. kamarimusiikin 
vastuuhenkilöt ja tarvittaessa aineryhmän puollolla myös 
opiskelija joka suorittaa kurssia jossa tarvitaan laajempia 
varausoikeuksia.

Opiskelijarooli 1 (SibAn kaikki opiskeljat)
• roolilla voi varata yhteiskäyttöisiä luokkia 

ja  harjoitusluokkia 2 vrk päähän, 
enintään 15 tuntia viikossa.

Opiskelijarooli 2 (jazz)
• aineryhmän erityisvarustellut luokat 7 vrk päähän. 

Tuntimäärää ei ole rajoitettu.
Opiskelijarooli 3 (kansanmusiikki, global music)
• aineryhmän erityisvarustellut luokat 7 vrk päähän, 

enintään 15 tuntia viikossa.
Opiskelijarooli 4 (musiikkikasvatus) 
• aineryhmän erityisvarustellut luokat 2 vrk päähän, 

enintään 15 tuntia viikossa.



• Tilojen varaaminen äänitystä varten Taito-väylästä aina kahden viikon 
päähän. Huom. varauspyyntöjä ei käsitellä viikonloppuisin tai loma-aikoina. 
https://my.surveypal.com/Haku-ja-ilmoittautumisvayla-tilavaraus

• Siban salien kuvan ja äänen tallennuslaitteiden käyttö on mahdollista 
omatoimisen perehdytyksen jälkeen. Ohjeet omatoimiseen tallennukseen 
Esitystekniikkapalveluiden sivuilta. Lisätietoja siba.avhelp@uniarts.fi .

• Samanlaiset tallennuslaitteet löytyvät SibAn M-talon salien (Camerata, Sonore, Black Box, 
Organo) lisäksi R-talon saleista (R-KS, R-KMS, R-Pikkusali) sekä R-talon luokista (R410, R430, 
R431, R432, R510, R530, R531, R532) ja N-talon luokista (N-210, N-513, NK48, N-521, N-310, 
NK55, N515, N424).
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Äänitysvaraukset

https://my.surveypal.com/Haku-ja-ilmoittautumisvayla-tilavaraus
https://artsi.uniarts.fi/esitys-konsertti-ja-nayttelytoiminta/sibelius-akatemia/esitystekniikkapalvelut


Opintopalveluiden tilavarausosoite, yksittäiset tilavarauspyynnöt mm. pedagogiikkatuntien
varaukset harjoitusoppilaan kanssa: siba.tilavaraus@uniarts.fi

Pepin ja Tuudon toimintaan liittyvät ongelmatilanteet: peppi@uniarts.fi

Toimitilapalvelut (tilat ja kulkutunnisteet)
Talojen infot: siba.m-info@uniarts.fi, siba.n-info@uniarts.fi, siba.r-info@uniarts.fi

Opiskelijoille suunnattu tilaohje
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Hyödyllisiä osoitteita

mailto:siba.tilavaraus@uniarts.fi
mailto:peppi@uniarts.fi
mailto:siba.m-info@uniarts.fi
mailto:siba.n-info@uniarts.fi
mailto:siba.r-info@uniarts.fi
https://artsi.uniarts.fi/toimitilapalvelut-tilat-ja-turvallisuus/tilat-ja-niiden-kaytto/opiskelijoiden-tyo-ja-harjoittelutilat
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