
 

 

 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus muuttaa heinäkuussa 2022  

 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus muuttaa Espoon uuteen oikeustaloon heinäkuun kahden 

ensimmäisen viikon aikana. Käräjäoikeuden kanslia on auki vanhassa osoitteessa vielä virka-ajan 

päättymiseen klo 16.15 asti perjantaina 8.7.2022. Maanantaina 11.7.2022 kanslia aukeaa uudessa 

talossa klo 8.00.  

Uuden oikeustalon osoite on Maarintie 4, 02150 Espoo. Maarintie sijaitsee Otaniemessä. 

Oikeuden istunnot järjestetään jatkossa uudessa oikeustalossa ja Raaseporin istuntopaikalla, joka 

jää käräjäoikeudelle. Lohjan toimipiste ja istuntosalit sekä Kirkkonummen istuntopaikka lopettavat 

toimintansa ja tyhjenevät. Tiedoksiantopäivystys jatkuu Lohjalla ja Raaseporissa. 

Käräjäoikeudella on heinä-elokuussa istuntotauko. Välttämättömät ja kiireelliset istunnot 

hoidetaan heinäkuussa joko vanhoissa tiloissa tai Raaseporin istuntosaleissa, elokuussa jo 

mahdollisesti uusissa tiloissa. Istunnoista kesällä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. 

Käräjäoikeus toimii istuntotaukoa lukuun ottamatta normaalisti. 

Raaseporin istuntopaikalla käsiteltävät asiat 1.7.2022 alkaen: 

• Raaseporin istuntopaikalla istutaan ensisijaisesti rikosasiat, jonka tekopaikka on Hanko, 

Raasepori ja Inkoo.  

• Raaseporin istuntopaikalla istutaan käräjäoikeuden sotilasrikosasiat tekopaikasta 

riippumatta. 

• Raaseporin istuntopaikalla istutaan ensisijaisesti lähestymiskieltoasiat, jossa hakijan 

kotikunta on Hanko, Raasepori tai Inkoo.  

• Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat istutaan Raaseporin istuntopaikalla, 

jos lapsen kotikunta on Hanko, Raasepori, Inkoo tai Lohja. 

• Edunvalvontaa tai toimintakelpoisuutta koskevat asiat istutaan Raaseporin istuntopaikalla, 

jos sen, jonka etua on valvottava, kotikunta on Hanko, Raasepori, Inkoo tai Lohja. 

• Insolvenssiasioissa istutaan ensisijaisesti Raaseporin istuntopaikalla, jos velallisen kotikunta 

on Hanko, Raasepori, Inkoo tai Lohja. 

• Riita-asiat istutaan Raaseporin istuntopaikalla, jos vastaajan kotikunta on Hanko, 

Raasepori, Inkoo tai Lohja. 

• Perintöoikeudellinen riita-asia istutaan Raaseporin istuntopaikalla, jos vainajan kotikunta 

on Hanko, Raasepori, Inkoo tai Lohja. 

• Ratkaisun uhalla haastetut jutut, joissa tekopaikka on Hanko, Raasepori tai Inkoo, voidaan 

käsitellä Espoossa. 

Muut asiat käsitellään Espoossa. 



Uuteen oikeustaloon on hyvät julkiset kulkuyhteydet. Metron Aalto-yliopiston asema on n. 500 

metrin päässä. Pikaraitiotien (vuodesta 2024) pysäkki on oikeustalon edessä. Oikeustalon 

yhteydessä on muutama asiakkaiden pysäköintipaikka.  

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden yhteystiedot ovat 8.7.2022 alkaen: 

Postiosoite Maarintie 4, 02150 Espoo    

Sähköpostiosoite  lansi-uusimaa.ko@oikeus.fi   

Puhelinvaihde 029 56 44000 - betjäning på svenska 029 56 50421   

Faksi   029 56 45157 

Verkkopalvelu www.oikeus.fi/karajaoikeudet/lansi-uudenmaankarajaoikeus 

 

Käyntiosoitteet Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kanslia ja 

Espoon istuntopaikka: Maarintie 4, 02150 Espoo  

(avoinna arkisin 8 – 16.15) 

Raaseporin istuntopaikka: Ajurinpuisto 4, Raasepori  
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