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Miten tuomioistuinviraston sijoittaminen  
kaupunkiinne tukisi viraston tehtävien tuloksellista 
hoitamista? Mitä tuomioistuinviraston toimintaa tukevia 
muita viranomaisia ja toimintoja kaupungissanne on?

Tuomioistuinlaitos toimii nyt ja jatkossa laajalti eri puolilla Suomea. 
Uuden Tuomioistuinviraston toimivuuden ja henkilöstön rekrytoinnin 
kannalta on keskeistä se, miten joustavasti se on saavutettavissa ja 
kuinka tehokkaasti se pystyy palvelemaan koko maata kattavaa toimi-
javerkostoa. Samalla uuden viraston tulisi kytkeytyä mahdollisimman 
sulavasti viraston toiminnan kannalta keskeisiin ministeriöihin (oikeus-
ministeriö ja muut ministeriöt) sekä muihin keskeisiin oikeuslaitostoimi-
joihin.

Vain 12 minuutin junamatkan päässä olevassa Helsingissä näitä edus-
tavat mm.  Korkeimmat oikeudet (Korkein oikeus ja korkein hallinto-oi-
keus), Helsingin hovioikeus, Helsingin käräjäoikeus, Helsingin hallin-
to-oikeus, Markkinaoikeus, Työtuomioistuin ja Vakuutusoikeus. Lisäksi 
alueelliset ja kansalliset käräjäoikeudet sekä tuomioistuinviraston kan-
nalta keskeiset Hovioikeus- ja hallinto-oikeuskaupunkikeskittymät (Vaa-
sa, Rovaniemi, Kuopio ja Turku) ovat Vantaalta helposti saavutettavis-
sa.

Voimakkaasti kasvava Tikkurila on Vantaan hallintokeskus, jonne ovat 
sijoittuneet jo nyt muun muassa Vantaan käräjäoikeus ja Keskusrikos-
poliisi sekä alueellinen poliisilaitos. Tikkurilassa ovat myös Metsähalli-
tus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Kevan toimisto ja seurakuntayh-
tymän hallinto ovat Tikkurilassa, Vantaan kaupungin hallinnon ohella. 

Vantaan Myyrmäestä poistuu vuoden 2019 aikana verohallinnon alueel-
linen toimipiste. Lisäksi Vantaalla lentoaseman yhteydessä on Rajavar-
tiolaitoksen, Tullin, Poliisin ja pelastuslaitoksen toimipisteet.

Tikkurilassa löytyvät valmiina myös kaikki yritysten ja yhteisöjen tarvit-
semat keskeiset tuki- ja asiointipalvelut sekä erilaiset koulutustilat.  
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Vantaalla toimivat muun muassa Laurean ja Metropolian ammattikor-
keakoulut, Varian ammatillinen oppilaitos sekä Mercuria – Kauppiaiden 
kauppaoppilaitos ja Edupolin toimipiste. 

Vantaata halkovat kaikki valtakunnalliset 
pääväylät, raideverkko sekä täällä sijait-
see kansainvälinen lentokenttä. Yhteydet 
rahti- ja matkustajasatamiin ovat sujuvat.



Mitkä tekijät kaupungissanne 
lisäisivät arvionne mukaan osaavan 
henkilöstön ja heidän perheidensä 
siirtymishalukkuutta?

Viraston vaativa tehtävä on edellyttää kor-
keaa osaamistasoa ja sen vuoksi myös hen-
kilöstön saatavuus, asumisvaihtoehtojen 
laajuus ja asumisen hinta sekä mahdolli-
suus myös pendelöintiin ovat tärkeitä teki-
jöitä. Voimakkaasti kasvava Vantaa tarjoaa 
runsaasti monipuolisia asumisvaihtoehtoja 
viraston asiantuntijoille ja heidän perheil-
leen ja meillä myös puolisoiden mahdolli-
suus työllistyä on hyvä. Tilastokeskuksen 
tilastojen mukaan Työpaikkamäärä on Van-
taalla kasvanut vuosina 2009-16 yhteensä 
8 645:llä. Tämä on enemmän kuin kuudessa 
seuraavaksi eniten työpaikkamäärää kas-
vattaneessa kaupungissa yhteensä. Tämä 
työpaikkamäärän kasvu koostuu pääosin 
yksityisen sektorin työpaikoista.

8 645 
uutta työpaikkaa 

vuosina 2009–2016



Vuonna 2017 Vantaalle valmistui 3 300 asuntoa, mikä oli yli 300 asun-
toa edellisvuotta enemmän. Uusia asuntoja valmistuu runsaasti myös 
vuonna 2018, sillä vuonna 2017 aloitettiin peräti 5 050 asunnon raken-
taminen. Aloitetut asuinrakennuskohteet ja uudet rakennusluvat painot-
tuvat erityisesti Kivistön, Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueille. Vantaalla 
on myös laaja ja toimiva julkisten ja yksityisten palveluiden kirjo sekä 
suuren kaupungin tarjoamaa laajaa harrastus-, kulttuuri-, viihde- ja 
vapaa-ajan toimintaa.

Vantaalla laadukas perusopetus on jokaisen lapsen oikeus ja nouda-
tamme lähikouluperiaatetta. Alle kouluikäisille tarjotaan monimuotoista 
varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä päiväkodeissa, ryhmäperhepäi-
väkodeissa ja perhepäiväkodeissa. Vantaa on suuntautunut vahvasti 
digiopetukseen ja robotiikkaan ja kaupunki on palkittu tästä edelläkävi-
jyydestä. Ensimmäisenä Suomessa olemme tarjonneet kaikille oppilail-
le henkilökohtaiset digioppimisen välineet.

3 300 
uutta asuntoa 
vuonna 2017.



Vantaalla on suosittu kansainvälinen kou-
lu ja päiväkoti. Lisäksi kaupungista löytyy 
muun muassa taiteeseen, liikuntaan, luon-
non- ja maantieteisiin sekä matematiikkaan 
erikoistuneita lukioita.  

Kattava kirjastoverkko, lähiliikuntapalvelut, 
nuorisotilat ja muut vapaa-ajanpalvelut 
ovat Vantaalla helposti saavutettavissa kai-
kille asukkaille.

Vantaalla tapahtuu ympäri vuoden; festi-
vaalit, konsertit, teatterit, museot, urheilukil-
pailut ja asukkaiden oma aktiivisuus tekevät 
Vantaasta eloisan ja kiinnostavan kaupun-
gin.



Miten arvioitte työvoiman saatavuutta viraston 
palvelukseen kaupungissanne ja sen työssäkäyntialueella? 
Mitä viraston toiminnan kannalta merkityksellistä 
asiantuntijoiden (oikeustieteellinen, taloustieteellinen 
ja yhteiskuntatieteellinen) ja sitä tukevan henkilöstön 
koulutusta kaupungissanne ja sen työssäkäyntialueella on 
tarjolla? 

Sijoittuminen Vantaalle takaa parhaalla mahdollisella tavalla henkilös-
tön saatavuuden, sijaitseehan se keskellä noin 1,3 miljoonan asukkaan 
metropolialuetta ja sen laajaa yliopisto-, korkeakoulu- ja oppilaitos-
tarjontaa. Vetovoimainen Vantaa kasvaa noin 4 000 – 5 000 asukkaan 
vuosivauhtia mikä osaltaan kertoo kaupungin elinvoimaisuudesta ja 
vetovoimaisuudesta sekä takaa osaavan henkilöstön saatavuuden 
myös tulevaisuudessa. 

Vantaan kaksi ammattikorkeakoulua (Laurea ja Metropolia) sekä 
ammatilliset oppilaitokset (Varian ja Mercuria) laajentavat osaltaan 
koulutustarjontaa.

4 000–
5 000 

uutta asukasta  
vuodessa.



Miten kaupunkinne on 
saavutettavissa muualta Suomesta 
maanteitse, raideliikenteen avulla  
tai lentämällä?

Vantaan kiistaton valtti on sen ylivoimainen 
saavutettavuus joka puolelta Suomea ja 
kansainvälisesti. Käytännössä katsoen kaik-
ki maan pääväylät kulkevat Vantaan kautta 
joko pohjoinen-etelä -suuntaisina tai idäs-
tä-länteen. Vantaalla on kaikkiaan 13 rau-
tatieasemaa, joista Tikkurilan rautatiease-
ma on samalla koko maan toiseksi vilkkain 
liikenteen solmukohta. Vantaalla on myös 
laaja linja-auto -verkosto ja vetävä väylä-
verkosto. Lisäksi maan ainoa kansainväli-
nen lentoasema Helsinki-Vantaa ja sen 135 
reittikohdetta ovat vain kivenheiton päässä. 
Viime vuonna Helsinki-Vantaan lentoasema 
ylsi uuteen ennätykseensä eli peräti 18,9 
miljoonaan lentomatkustajaan.

1h 15min. 
lentäen 

Berliiniin

15 min. 
junalla Helsinkiin

15 min. 
pyörällä 

palveluihin

Vantaan saavutettavuus  
on maassamme ylivertaista.



Arvioitteko tuomioistuinviraston 
sijoittumisen kaupunkiinne kasvattavan 
alueenne taloutta (tulotaso, työllisyys 
ja väestönkehitys)? Mikä on alueenne 
työllisyystilanne? Onko kaupunkinne 
rakennemuutosaluetta?

Tuomioistuinviraston sijoittuminen Vantaalle 
olisi tärkeä osa tavoitettamme lisätä kaupun-
gin korkeasti koulutettujen työpaikkojen mää-
rää sekä saada tänne myös tärkeitä ja luku-
määräisesti laskussa olleita valtiotyöpaikkoja. 

Tuomioistuinvirasto laajentaisi Vantaan tur-
vallisuus- ja oikeusalan klusteria. Toimiihan 
alueella laajasti jo nyt Keskusrikospoliisin, 
poliisin, pelastus- ja rajavartioviranomaisten 
toimipisteitä ja käräjäoikeus. Vantaa on myös 
yksi tulevista Uudenmaan maakunnan kuu-
desta aluekeskuksesta, ja sille on muotoutunut 
toimiva yhteistyöverkosto kaupungin, maakun-
nan ja valtion viranomaisten kesken.

Vantaa ei ole rakennemuutosaluetta. 



Arvioitteko kaupungissanne olevan tuomioistuinviraston 
toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset toimitilat?

Suomen nopeimmin kasvavan kaupungin hallinnollisen keskus Tikkurila 
on vahvan rakentamisen vaiheessa. Runsas ja seudullisesti kohtuuhin-
tainen asuntorakentaminen tukee osaltaan hyvin myös kaupallisten 
palvelujen jatkuvaa laajenemista. Toimistotilaa Tikkurilassa on jo ennes-
tään kattavasti ja sitä nousee lähivuosina edelleen lisää.  

Vantaalle on valmistunut ja valmistuu edelleen runsaasti liike- ja toimiti-
larakennuksia sekä muita elinkeinoelämän tarvitsemia toimitiloja. Van-
taa kasvaa Suomen kaupungeista tällä hetkellä nopeimmin, joten kau-
punki tarjoaa myös perheenjäsenille monia ura- ja työmahdollisuuksia.

2007

Liike- ja toimistorakennukset Liikenteen rakennukset Julkiset rakennukset

Muut rakennuksetVarastorakennuksetTeollisuusrakennukset
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Toimitilarakentaminen Vantaalla vuosina 2007–2017



Vantaalta löytyy monia vaihto- 
ehtoja Tuomioistuinviraston toimi- 
tilaksi, joista ohessa esimerkinomaisina 
kohteina kolme Tikkurilassa sijaitsevaa 
kiinteistöä. Autamme mielellämme myös 
muiden vaihtoehtojen kartoittamisessa.

Senaatti-kiinteistöjen omistama ns. Metsähallituksen talo 
Tikkurilan matkakeskuksen vieressä.1.



Renor Oy:n omistama ja SKANSKA:n saneeraama  
Silkin tehdaskiinteistö Tikkurilan keskustassa.

Toimisto- ja liikekeskus Dixissä  
sijaitseva toimistokokonaisuus. 

2.

3.



Toivotamme Tuomioistuinviraston lämpimästi tervetulleeksi Vantaalle. 
Vantaan kaupunki haluaa olla aktiivinen kumppani ja osallistuu mielel-
lään kanssanne Tuomioistuinviraston toimitilojen hakuun ja järjestämi-
seen sekä muutoinkin auttaa Virastoa ja sen henkilöstöä sijoittumaan 
Vantaalle. 

Lisätietoja antavat: 

kaupunginjohtaja Ritva Viljanen 
ritva.viljanen@vantaa.fi 
(09) 8392 22101 

elinkeinojohtaja Jose Valanta  
jose.valanta@vantaa.fi 
050 523 1116

Vantaalla 27.3.2018

Ritva Viljanen 
kaupunginjohtaja  
Vantaan kaupunki


