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VALTAKUNNALLINEN TUOMIOISTUINVIRASTO VANTAALLE  

  

 

Oikeusministeri Antti Häkkänen on ilmoittanut esittävänsä tuomioistuinviraston perustamista 

Suomeen.  Vantaan Tikkurila on sijainniltaan erinomainen virastolle.  

  

  

Vantaa säästää aikaa!  

 

Tuomioistuinlaitos toimii nyt ja jatkossa laajalti eri puolilla Suomea. Uuden Tuomioistuinviras-

ton toimivuuden ja henkilöstön rekrytoinnin kannalta on keskeistä se, kuinka joustavasti se on 

saavutettavissa ja kuinka tehokkaasti se pystyy palvelemaan koko maata kattavaa toimijaver-

kostoa. Samalla uuden viraston tulisi kytkeytyä mahdollisimman sulavasti viraston toiminnan 

kannalta keskeisiin ministeriöihin (oikeusministeriö ja muut ministeriöt) sekä muihin keskeisiin 

oikeuslaitostoimijoihin.   

  

Vantaalle on ylivoimaiset yhteydet lentäen, rautateitse ja maanteitse kaikista Suomen keskus-

kaupungeista ja Euroopasta. Vain 12 minuutin junamatkan päässä olevassa Helsingissä näitä 

edustavat mm.   Korkeimmat oikeudet (Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus), Helsingin 

hovioikeus, Helsingin käräjäoikeus, Helsingin hallinto-oikeus, Markkinaoikeus, Työtuomioistuin 

ja Vakuutusoikeus. Lisäksi alueelliset ja kansalliset käräjäoikeudet sekä tuomioistuinviraston 

kannalta keskeiset Hovioikeus- ja hallinto-oikeuskaupunkikeskittymät (Vaasa, Rovaniemi, Kuo-

pio ja Turku) ovat Tikkurilasta helposti saavutettavissa.   

  

Voimakkaasti kasvava Tikkurila on Vantaan hallintokeskus, jonne ovat sijoittuneet jo nyt muun 

muassa Keskusrikospoliisi ja Metsähallitus. Myös alueellinen poliisilaitos, Kevan toimisto ja seu-

rakuntayhtymän hallinto ovat Tikkurilassa, Vantaan kaupungin hallinnon ohella. Tikkurilassa on 

valmiina myös kaikki yritysten ja yhteisöjen tarvitsemat keskeiset tuki- ja asiointipalvelut sekä 

erilaiset koulutustilat.  

  

Vantaalla on tekijöitä!   

 

Tuomioistuinviraston tarvitsema henkilöstö on jo pääkaupunkiseudulla. Vantaalla on valmiit 

palvelut niin yrityksen, yhteisön kuin yksilön sijoittumiselle. Henkilöstön saatavuuden ja arjen 

sujuvuuden kannalta Vantaan saavutettavuus sekä asumisvaihtoehtojen kohtuuhintaisuus ovat 

kiistattomia etuja myös työpaikan perässä muuttoa harkitseville.  
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Vantaalla on tilaa!   

 

Suomen nopeimmin kasvavan kaupungin Vantaan hallinnollisen keskus Tikkurila on vahvan ra-

kentamisen vaiheessa. Runsas ja seudullisesti kohtuuhintainen asuntorakentaminen tukee 

osaltaan myös kaupallisten palvelujen laajenemista. Toimistotilaa Tikkurilassa on jo ennestään 

kattavasti ja sitä nousee lähivuosina lisää.   

  

   

Esimerkinomaisina kohteina Tikkurilasta voisimme mainita esimerkiksi seuraavat vaihtoehdot:  

 

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

(https://www.senaatti.fi/myynnissa/tila/vantaa-vernissakatu-4/)  

  

Renor Oy:n omistama ja SKANSKA:n saneeraama vanha Silkin -tehdaskiinteistö Tikkurilan kes-

kustassa (http://www.renor.fi/kohteet-ja-palvelut/vantaa/tikkurilan-silkki-vantaa/  

  

Tikkurilan matkakeskuksessa sijaitseva Toimisto- ja liikekeskus Dixissä sijaitseva toimistokoko-

naisus (http://www.dixi.fi/fi/etusivu/)  

  

Lisäksi, mikäli uudisrakentaminen on vaihtoehto uudelle Tuomioistuinvirastolle, on Senaatti-

kiinteistöillä tähän tarpeeseen soveltuva tontti Tikkurilassa, nykyisen Keskusrikospoliisin toimi-

paikan vieressä (https://kartta.vantaa.fi/link/4gHZ2M)  

   

  

Esitämme perustettavan Tuomioistuinviraston sijoittamista Vantaalle edellä mainituin perus-

tein. Vantaan kaupunki haluaa olla asiassa aktiivinen kumppani ja osallistuu mielellään kans-

sanne Tuomioistuinviraston toimitilojen hakuun/järjestämiseen liittyvien kysymysten kartoitta-

miseen.  

  

  

  

Vantaalla 27.10.2017  

  

  

  
 

Kari Nenonen  

kaupunginjohtaja 

  

  

Lisätietoja:  

kaupunginjohtaja Kari Nenonen, kari.nenonen@vantaa.fi, puh.  (09) 8392 22101  

elinkeinojohtaja Jose Valanta, jose.valanta@vantaa.fi, puh.   

 


