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ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS ON ALOITTANUT TOIMINTANSA 1.1.2019
Aiemmat Hyvinkään, Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet ovat
yhdistyneet 1.1.2019 uudeksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Itä-Uudenmaan
käräjäoikeuden tuomiopiiri vastaa yhdistyneiden käräjäoikeuksien tuomiopiirejä
muuten, paisti aiemman Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluneet Riihimäen
kaupunki sekä Hausjärven ja Lopen kunnat ovat siirtyneet Kanta-Hämeen
käräjäoikeuden tuomiopiiriin.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeudella on kansliat Vantaalla ja Hyvinkäällä sekä lisäksi
istuntopaikka Porvoossa. Toistaiseksi istuntoja järjestetään myös Järvenpäässä.
Asiakaspalvelu Järvenpäässä ja Porvoossa on päättynyt
Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden Järvenpään ja Porvoon toimipaikoissa ei ole
asiakaspalvelupistettä. Henkilökohtaisesti tapahtuva asiakirjojen jättäminen ja muu
asiointi on mahdollista vain Vantaan ja Hyvinkään kanslioissa.
Haastemiesten toimittamia tiedoksiantoja voi ottaa vastaan haastemiehen
ilmoittamina päivystysaikoina myös Järvenpäässä ja Porvoossa.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden yhteystiedot 1.1.2019 alkaen
Uuden Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden sähköpostiosoite
ita-uusimaa.ko@oikeus.fi
puhelinvaihde, palvelu suomeksi
029 56 45200
puhelinvaihde, palvelu ruotsiksi
029 56 50415
faksi, Vantaa
029 56 45339
faksi, Hyvinkää
029 56 47772
Haastehakemukset ja muut uuden asian vireille panemista koskevat asiakirjat sekä
muutoksenhakuasiakirjat toivotaan lähetettäväksi sähköpostitse yllä olevaan
sähköpostiosoitteeseen jäljempänä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
Riidattomia velkomusasioita eli niin sanottuja summaarisia asioita koskevissa
haastehakemusten toimittamisessa sekä muussa niitä koskevassa asioinnissa
pyydetään käyttämään sähköpostia
ita-uusimaa.summaariset.ko@oikeus.fi
Pakkokeinoasioiden käsittelystä on lisäksi lähetetty erillinen tiedote. Näissä asioissa
pyydetään käyttämään kyseisessä tiedotteessa mainittuja yhteystietoja tai
sähköpostia
ita-uusimaa.pakkokeinot.ko@oikeus.fi
Asioinnissa haastemiesten kanssa pyydetään käyttämään sähköpostia
ita-uusimaa.haastemiehet.ko@oikeus.fi
Vireillä olevien asioiden käsittelyssä pyydetään käyttämään kyseisen
lainkäyttöosaston sähköpostia, josta ilmoitetaan asioiden tiedoksiantoasiakirjoissa.
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet eivät ole muuttuneet. Ne ovat jatkossakin
muotoa etunimi.sukunimi@oikeus.fi. Myöskään henkilökohtaiset puhelinnumerot eivät
muutu.
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Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden postiosoitteet ja istuntopaikkojen
käyntiosoitteet
Vireillä olevia asioita koskevat postitse lähetettävät asiakirjat pyydetään toimittamaan
siihen toimipaikkaan, jossa asiaa käsitellään.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus / Vantaan kanslia
postiosoite
PL 194, 01301 Vantaa
kanslian ja istuntopaikan käyntiosoite
Kielotie 21, Vantaa
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus / Hyvinkään kanslia
postiosoite
Urakankatu 1 A 2. krs 05900 Hyvinkää
kanslian ja istuntopaikan käyntiosoite
Urakankatu 1 A 2. krs 05900 Hyvinkää
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus / Porvoon toimipaikka
postiosoite
PL 2, 06101 Porvoo
istuntopaikan osoite
Tulliportinkatu 1, 06100 Porvoo
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus / Järvenpään toimipaikka
postiosoite
PL 67, 04401 Järvenpää
istuntopaikan osoite
Mannilantie 26-28, 04400 Järvenpää
Kysyttävää?
Yhdistämiseen liittyvissä käytännön asioissa voitte olla yhteydessä hallintojohtaja
Jaana Lehtoon (jaana.lehto@oikeus.fi, puhelin 029 56 45322) tai yhdistymisen
projektipäällikköön Sakari Haulokseen (sakari.haulos@oikeus.fi, puhelin 029 56
45367, 040 512 5051).
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