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Lukijalle

On ilo toivottaa lukijat tervetulleiksi Lohjan ensimmäisen liikkumisesteoppaan sivuille. Tämän oppaan takana on Lohjan kaupunginhallituksen asettama työryhmä, joka on käynyt läpi
kaikki kaupungin palvelukohteet sekä tärkeimmät liikenneväylät liikkumisesteiden näkökulmasta. Mukana ovat myös tärkeimmät yksityiset palvelukiinteistöt.
Kohteiden kartoittaminen on antanut mahdollisuuden kertoa tässä oppaassa, kuinka eri
kiinteistöihin pääsee esimerkiksi pyörätuolin kanssa. Oppaan avulla liikumisesteinen ihminen voi suunnitella reittinsä etukäteen ja pystyy tarkistamaan avuntarpeen eri kohteissa.
Työ ei ole kuitenkaan jäänyt pelkkään kartoitukseen. Kaupungin omista kohteista myös tehty korjaussuunnitelma ja raportissa esitetään aikataulu muutosten toteuttamiselle. Päätökset näistä asioista tehdään aikanaan kaupunginhallituksessa valtuuston antamien määrärahojen puitteissa. Osa korjauksista on jo tehty. Keskustan katurakentamisessa esteisyysasia
otetaan huomioon asteittain korjausten yhteydessä.
Työryhmässä on myös sovittu siitä, että rakenteilla olevissa kaupungin kohteissa liikkumisesteet minimoidaan. Tätä etukäteen huomioivaa näkökulmaa on toteutettu muun muassa
uuden kirjaston rakentamisessa sekä ensi vuosikymmenellä käyttöön otettavan Hiidensalmen asuntoalueen arkkitehtikilpailussa.
Me toivomme, että liikkumisen esteet Lohjalla tämän työn kautta vähenevät. Samalla toivomme palautetta sekä tästä oppaasta että korjausta vaativista asioista. Palautteen voi
antaa puhelimitse, kirjeitse tai Lohjan kaupungin nettisivujen kautta.
Lohjalla 5.5. 2006
Elina Lehto-Häggroth
kaupunginjohtaja
Liikkumisestetyöryhmän jäsen
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Merkit selityksineen

Esteetön kulku

Hinderfri tillgänglighet

Vähäisiä esteitä

Begränsad tillgänglighet

* esteetön sisäänpääsy
* kynnys korkeintaan 2,5 cm
* rampin nousu korkeintaan 8 %( 5 astetta)
* ovien leveys vähintään 90cm
* mikäli reitillä eteneminen edellyttää hissin
käyttöä tulee hissin täyttää pyörätuolin mahtumiselle asetettavat normit

* kynnykset ovat alle 8cm
* Ovien leveys on pienempi kuin 90cm mutta vähintään 70cm
* rampin nousu yli 8%

Inva-WC, pyörätuolikäyttäjälle tarkoitettu WC
* WC on merkitty pyörätuolitunnuksella
* vastaa kansainvälisiä mitoitusnormeja
* saavutettavissa esteettömästi

* ingång utan hinder
* tröskelhöjd max. 2,5 cm
* ramp, lutning högst 8 %( 5 grader)
* ingångsbred (dörr) minst 90cm
* ifall bruk av hiss är villkor för framkomlighet
skall hissen uppfylla rullstolsnormer

* tröskelhöjd eller höjd på låg trappa högst 8cm
* dörröppningens bredd mindre än 90cm men minst
70cm
* ramp med stigning över 8%

RWC, toalett för rullstolsanvändare

* WC:t försett med rullstolssymbol motsvarar internationell utrymmersstandard
* tillgänglig utan hinder

Invapaikoitus

* liikuntaesteisille varattu pysäköintipaikka

Hissi

* etenemisen kannalta oleellinen hissiyhteys
* hissin vähimmäismitat ovat: 140cm syvä, 110cm
leveä ja oviaukko 80cm leveä

Invaparkering

* parkeringsplats för handikappade

Hiss

* ur tillgänglighetssynpunkt väsentlig hiss
* hissens minimimått är: djup 140cm, bredd 110cm
och dörrbredd 80cm

Jyrkkä ramppi oleellisella kohdalla matkan Jyrkkä ramppi oleellisella kohdalla matkan
varrella
varrella
* nousu yli 8%

* stigning mer än 8%

Korkea kynnys (yli 2,5cm) oleellisella koh- Hög tröskel (över 2,5cm) på väsentligt
dalla matkan varrella
ställe längs rutten
Matala porras

* yksi askelma sisäänkäyntiovien ulkopuolella
* korkeus alle 13cm

Porras

Låg trappa

* ett trappsteg utanför ingångsdörren
* höjd under 13cm

Trappa

* portaiden määrä osoitettu

* trappstegens antal angivna

Liukuovi, joka avautuu automaattisesti

Skjutdörr som öppnas automatiskt

Helppo pääsy näkövammaisille

Lätttillgängligt för synskadade

*
*
*
*

sisäänkäynti helppo löytää
ei orientoitumisvaikeuksia sisäänkäynnissä
hyvä valaistus
ei vaarallisia tasoeroja tai odottamattomia esteitä
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*
*
*
*

ingången lätt att hitta
inga orienteringssvårigheter i ingången
god belysning
inga farliga nivåskillnader eller oväntade hinder

Kartoitetut kohteet
Lohjan keskustan palvelupisteet
Kaupungin palvelut
Kaupungintalo Monkola
(keskushallinto,
kaupunkisuunnittelukeskus,
sivistyskeskus, asiakaspalvelukeskus)
Karstuntie 4
puh. 019-3690

- induktiosilmukka
- esteet: pääovella luiska, pääovi ei sähköinen, sisäänpääsyssä avustetaan puh.
019-369 4300, kerrosten ovet raskaat

Lohjantähden toimipisteet
(perusturvakeskus,
vammaispalvelut, oppilashuolto,
koulupsykologit)
3. krs
Kalevankatu 4
puh. 019-3690

- esteet: toimipisteiden pääovi ei sähköinen, kynnykset toimipisteisiin mentäessä

Elinkeinopalvelut
Kauppakatu 6
puh. 019-369 1865

- esteet: hissi ahdas, oven avautumissuunnan johdosta pyörätuolilla asiointi
erittäin hankalaa, pääovi ei sähköinen

Sivistystoimen toimipisteet
Pääkirjasto
Karstuntie
- kulku esteetön

Ojamon kirjasto
Kartanonkuja 4
- liikkumisesteitä on
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Laurentiussali
Kirkkokatu 6

- induktiosilmukka
- Sibeliussiiven puolella liikkumisen esteitä

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto
Kirkkokatu 6
- induktiosilmukka

Lohjan teatteri Kulissi
Suurlohjankatu 12
- liikkumisesteitä on

Hiiden opisto, Lohjan osasto
Linnaistenkatu 9

- liikkumisesteitä on

Virkistysuimala Neidonkeidas
Runokatu

Liikuntahalli Tennari
Karstuntie

Lohjan museo
Iso-Pappila
- ulkoalueilla esteetön kulku
- museorakennuksissa liikkumisesteitä

Lohjan kaivosmuseo
- liikkumisesteitä on

Harjula
Kullervonkatu 7
- liikkumisesteitä on
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Lohjan yhteislyseon lukio,
Lohjan aikuislinja
Karstuntie 6

- esteet: sisätiloissa hankalia väliovia

Virkby gymnasium
- esteet: sisätiloissa liikkuminen
ongelmallista

Perusturvatoimen
toimipisteet
Pääterveysasema
Ojamonkatu 36
- kuulonhuoltotutkimukset ohjataan tarvittaessa LAS:iin

Keskushammashoitola, Perheneuvola,
Keskusaukion neuvola, Puheterapia
Laurinkatu 57 B

- esteet: hissin oven avautumissuunta

Palvelukeskus
Ojamonkatu 34

Veijolanpihan palvelukeskus
Kivenkatu 8

Nummentaustan neuvola
Puistokatu 2

- liikkumisesteitä on

Ojamon neuvola
Kartanonkuja 1

- liikkumisesteitä on

Anttilan hammashoitola
Kirkkokatu 6

- liikkumisesteitä on
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Harjun hammashoitola
Toivonkatu 2

- liikkumisesteitä on

- liikkumisesteitä on

Metsolan hammashoitola
Puistokatu 2

Muut julkiset palvelut
Länsi-Uudenmaan verotoimisto
Laurinkatu 50
2 porrasta toisessa sisäänkäynnissä
- oviaukon leveys 90 cm
- esteet: pääovi ei sähköinen
Oikeustalo
Lohjan Käräjäoikeus, Postikatu 3 C
Lohjan Poliisi, Postikatu 3 B
- induktiosilmukka
- esteet: toimipisteen pääovi ei sähköinen

Kansaneläkelaitos, Lohjan toimisto
Kauppakatu 8
- induktiosilmukka
- esteet: toimipisteen pääovi ei sähköinen, pääovella soittokello, sisäänpääsyssä
avustetaan
Työvoimatoimisto
Kauppakatu 5-9

- esteet: toimipisteen pääovi ei sähköinen
Posti
Kauppakatu 10-12
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Lohjan seurakunta ev.lut
Kirkkoherranvirasto
Laurinkatu 40
- induktiosilmukka tiskillä

Seurakuntatalo
Sibeliuksenkatu
- induktiosilmukka
Pyhän Laurin kirkko

Siunauskappeli, Metsola

- induktiosilmukka

Matkahuolto
Nahkurintori väliaikaistila

Pankit
Länsi-Uudenmaan Säästöpankki
Laurinkatu 48
- toimipisteen pääovi ei sähköinen

Nordea
Laurinkatu 57
- toimipisteen pääovi ei sähköinen

Sampo, Lohjan konttori
Kauppakatu 6
- toimipisteen pääovi ei sähköinen

Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
Kauppakatu 13
- automaattiovi
- esteettömyydestä huolehdittu muutostöiden yhteydessä
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Etelä-Lohja
Kaupungin palvelupisteet
Virkkalan kirjasto
Virkkalantie 9
- esteet: raskaat ovet
Kässän talo
Tynninharjuntie 21

- liikkumisesteitä on

Virkkalan terveysasema, Virkkalan
hammashoitola, Virkkalan neuvola
Virkkalantie 7

Virkkalan omena apteekki
Virkkalantie 7

- sisäänmeno luiskattu, leveät ovet,
ovi ei sähköinen

Palvelukoti Männikkö
Virkkalantie 4 A

Virkkalan posti
Keskuskuja 2
- toinen ovi sähköisesti aukeava
Länsi-Uudenmaan säästöpankki,
Virkkalan konttori
Virkkalantie 13
- esteet: ovet

Nordea Pankki, Virkkalan konttori
Virkkalantie 21
- esteet: ovet
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Länsi-Uudenmaan osuuspankki,
Virkkalan konttori
Virkkalantie 12-16

- esteet: ovet

Kaupalliset palvelut
Alko
Kauppakatu 5-9, pohjakerros

Apteekit
Lohjan Uusi apteekki
Kauppakatu 5-9, katutaso

Lohjan 1. Apteekki
Laurinkatu 34
Kalevankadun puolella
- esteet: toimipisteen pääovi ei sähköinen

Ojamon sivuapteekki
Ojamonharjuntie 61
(CITYMARKET)
- esteet: toimipisteen pääovi
ei sähköinen, ovessa ovikello
-näkövammaisia tukeva valaistus
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-

Pohjois-Lohja
Kaupungin palvelupisteet
Mäntynummen terveysasema, neuvola
Mäntynummenkuja 3 A

Mäntynummen hammashoitola
Kirjastopolku 4-7

- esteet: pyörätuolilla liikkuva ei omin
avuin pääse sisään

Mäntynummen kirjasto
Kirjastopolku 4
- esteet: raskaat ovet

Petäjäkoti
Mäntynummenkuja 7

Muut palvelut
Mäntynummen seurakuntatalo
- ei portaita, leveät ovet
- induktiosilmukka
Mäntynummen posti, R-kioski
Mäntynummentie 4

- liikkumisesteitä on

Mäntynummen apteekki
Mäntynummenkuja 2
- esteet: ovet, pyörätuolilla liikkuva ei
omin avuin pääse sisälle
Länsi-Uudenmaan Säästöpankki,
Mäntynummen konttori
Mäntynummentie 12
- esteet: ovet
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Länsi-Lohja
Kaupungin palvelupisteet
Roution terveysasema, neuvola
Salmenmäentie 26 A

Roution hammashoitola
Havumetsäntie 4

Roution omena-apteekki
Kalliomäentie 2

- esteet: pyörätuolilla liikkuva ei omin
avuin pääse sisään

- esteet: pyörätuolilla liikkuva ei omin
avuin pääse sisään

- esteet: pyörätuolilla liikkuva ei omin
avuin pääse sisään
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Kartta
Lohjan keskusta
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