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 Eteläesplanadi 10 
Eteläesplanadi 10 määrättiin raken-
nustaiteellisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaana suojeltavaksi raken-
nukseksi vuonna 1982. Kiinteistön 
omistaa Senaatti-kiinteistöt. Oikeus-
ministeriön käytössä talo on ollut 
vuodesta 1984. 

Helsingin kaupungin Pyöriäinen- 
kortteliin Etelä-Esplanaatikadun var-
relle 1910 valmistunut Apollon talo 
rakennettiin hotelli-, ravintola- ja 
teatteritaloksi. Sen suunnittelija oli 
professori, arkkitehti Onni Tarjanne, 
joka on suunnitellut myös mm. Kan-
sallisteatterin. Alun perin rakennus 
oli viisikerroksinen, nyt kerroksia on 
seitsemän. Sisätilat ovat vuosikym-
menten kuluessa muuttuneet suuresti 
alkuperäisestä. 

Talon rakennutti insinööri Karl Emil 
Ståhlberg, presidentti K.J. Ståhlber-
gin serkku. Apolloteatterissa esitettiin 
elokuvia ja operetteja. Ylimmässä 
kerroksessa toimi valokuva-ateljee. 
Hotellin ja kahvila-ravintolan lisäksi 
talossa oli myös Ståhlbergin 11-lapsi-
sen perheen koti. 

Vallankumouspäivinä 1917 Ståhlberg 
myi talonsa Venäjän laivastolle mat-
ruusikerhoksi. ”Apollon aurinkoista 
nimeä kantava ilon ja huvin temppeli-

huone on vihitty Marsin pyhätöksi”, 
kirjoitettiin tuolloin sanomalehdessä. 
Helsingin valtauksen 1918 jälkeen 
taloon sijoittui Ylipäällikön esikunta 
sekä Senaatin sota-asiain toimitus-
kunta, jonka nimi muuttui pian sota-
ministeriöksi. 

Tarton rauhansopimuksen myötä 
1920 Eteläesplanadi 10 siirtyi Neu-
vosto-Venäjän omistukseen ja sen 
lähetystön käyttöön. Pieniä katkoja lu-
kuun ottamatta elokuvateatteritoimin-
ta talossa kuitenkin jatkui 1930-luvun 
alkupuolelle. Vuonna 1918 tiloissa 
toimi Ida Aalberg -teatteri ja vuosina 
1919–20 Vapaa Näyttämö. 

Vuonna 1934 Neuvostoliitto myi ta-
lon Oy Alkoholiliike Ab:lle, joka pe-
rusti siihen pääkonttorinsa. Samalla 
talo korjattiin perusteellisesti ja sitä 
mm. korotettiin yhdellä kerroksella. 
Katutasoon sijoitettiin Alkon myymälä 
n:o 1. 

Alkon muutettua Salmisaareen 1940 
sen tilalle muutti puolustusministeriö. 
Jatkosodan ajan talo oli puolustusvoi-
mien käytössä. Valtion omistukseen 
kiinteistö siirtyi 1946. Koko raken-
nus oli Pääesikunnan käytössä 1960-
luvulle asti. 



Eteläesplanadi 10:llä on edellä mai-
nittujen lisäksi ollut monta muuta 
käyttäjää: Ammattikasvatushallitus, 
sisäasiainministeriön kaavoitus- ja ra-
kennusosasto, Helsingin piirin maan-
mittaustoimisto, Uudenmaan läänin 
maanmittauskonttori ja maanmittaus-
hallituksen karttapainon myymälä. 

Myös oikeusministeriön lainvalmiste-
luosasto työskenteli talossa kuutisen 
vuotta ennen 1980-luvun alun laajaa 
peruskorjausta. Lokakuussa 1984 talo 
tuli kokonaan oikeusministeriön käyt-
töön. 

Peruskorjaus 2004-2005 

Talossa tehtiin vuosina 2004–2005 
perusteellinen peruskorjaus: pohja- ja 
runkorakenteet, vesijohdot ja viemä-
rit, katot, ovet ja ikkunat tarkistettiin 
ja kunnostettiin tai uusittiin. Sähkö-
tekniikassa, ilmanvaihdossa ja va-
laistuksessa tehtiin paljon muutoksia. 
Turvamääräykset otettiin huomioon. 
Esplanadin puolen julkisivu puhdis-
tettiin ja pihakannen pintarakenteet 
uusittiin. 

Näkyvimmät rakenteelliset muutok-
set tapahtuivat sisääntuloaulassa ja 
kellarissa. Talon sisääntulojärjeste-
lyt uudistettiin perusteellisesti. Si-
sääntulokerrokseen sijoitettiin myös 
talon suurin neuvottelutila, jota käy-
tetään mm. tiedotustilaisuuksissa. 
Kellarikerrokseen rakennettiin uusia 
kokoushuoneita ja henkilöstön vir-
kistystiloja. Hissi uusittiin ja pääpor-
taikko ulotettiin kellariin asti. Talon 
takaosan aiemmin suljettuna ollut 
portaikko otettiin käyttöön.  

Korjaustyöt olivat luonteeltaan pää-
osin teknisiä, mutta myös sisätilojen 
ilmettä muutettiin varovasti moder-
nimpaan suuntaan. Työhuonekerrok-
sien käytäviä levennettiin ja käytävä-
seinät ja -ovet tehtiin himmennetystä 
lasista. Sisustuksellisesti tärkeä ele-
mentti oli valaistuksen uusiminen. 
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Muutos monitilatoimistoksi 
2015–2016 

Uusimmassa korjauksessa tilat muu-
tettiin valtion toimitilastrategian mu-
kaisesti monitilatoimistoksi. Yhden 
hengen huoneita on yhdistetty avoi-
miksi tiloiksi etupäässä 2. ja 3. ker-
roksessa. Oikeusministeriön käyttöön 
on vuokrattu yksi kerros naapuritalos-
ta Eteläespa 12:sta ja rakennusten vä-
lille on avattu sisäyhteys 2. kerrosten 
kohdalle. Lisäksi kellarin kokouskes-
kusta on laajennettu ja sinne kulkua 
varten on rakennettu uudet portaat. 
Työtilojen äänimaailmaa on paran-
nettu päällystämällä lattioita tekstiili-
matoilla ja lisäämällä äänenvaimen-
nusta seinissä ja katoissa. 

Muutosten ansiosta tilankäyttö on 
tehostunut. Vierailijat voidaan ohja-
ta suoraan kokouskeskukseen, mikä 
parantaa työrauhaa ja turvallisuutta 
aikaisemmasta. Uuden sisustuksen 
lähtökohtana on rakennuksen his-
toria, mikä näkyy mm. akustiikka- 
paneeleihin painettuina valokuvina 
ja käytetyssä värimaailmassa. 

Oikeusministeriö 
Eteläespa 10:ssä 

Koko oikeusministeriö sijaitsee kou-
lutusyksikköä lukuun ottamatta nyt 
yhdessä osoitteessa. Eteläesplanadi 
10:ssä työskentelee yhteensä noin 
260 henkilöä. Ensimmäisessä kerrok-
sessa toimii lounasravintola.  

Oikeusministeriö 
Eteläesplanadi 10 / PL 25 

00023 VALTIONEUVOSTO 
www.oikeusministerio.f  | Twitter: @oikeusmin 

07
/2

01
8 

http:www.oikeusministerio.fi

	Eteläesplanadi 10
	Peruskorjaus 2004-2005
	Muutos monitilatoimistoksi 2015–2016
	Oikeusministeriö Eteläespa 10:ssä



