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Guide för rörelsehindrade

Till läsaren

Jag har glädjen att önska läsarna välkomna att ta del av Lojos första guide för
rörelsehindrade. Guiden har utarbetats av en arbetsgrupp som tillsatts av Lojo
stadsstyrelse och som har gått igenom alla stadens serviceställen och de viktigaste
trafiklederna med tanke på rörelsehinder. Också de viktigaste privata
servicefastigheterna ingår i guiden.
Tack vare kartläggningen av objekten kan vi här i guiden berätta hur man kommer
till de olika fastigheterna till exempel med rullstol. Med hjälp av guiden kan en
rörelsehindrad person planera sin rutt på förhand och kontrollera behovet av hjälp
på olika ställen.
Arbetet har emellertid inte lämnats vid enbart en kartläggning. En reparationsplan
har också utarbetats för stadens egna objekt och i rapporten presenteras en
tidtabell för arbetet. Besluten i de här frågorna fattas i sinom tid av stadsstyrelsen
inom ramen för de anslag fullmäktige beviljar. En del av reparationerna har redan
gjorts. I gatubyggandet i centrum beaktas hinderfriheten gradvis i samband med
reparationer.
Arbetsgruppen har också kommit överens om att rörelsehindren i stadens objekt
under byggnad minimeras. Denna synvinkel, där hinderfri tillgänglighet tas i
betraktande på förhand, tillämpades bland annat då det nya biblioteket byggdes
och i arkitekttävlingen om bostadsområdet i Hiidensalmi, som tas i bruk under
nästa årtionde.
Lojo den 5 maj 2006
Elina Lehto-Häggroth
stadsdirektör
Medlem i handikapparbetsgruppen
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Symboler med förklaringar
Hinderfri tillgänglighet
* ingång utan hinder
* tröskelhöjd högst 2,5 cm
* ramp med lutning på högst 8 % (5 grader)
* dörröppningens bredd minst 90 cm
* ifall bruk av hiss är villkor för framkomlighet skall hissen
uppfylla rullstolsnormer
Begränsad tillgänglighet
* tröskelhöjd eller höjd på låg trappa högst 8 cm
* dörröppningens bredd mindre än 90 cm, men minst 70 cm
* ramp med lutning över 8 %
Handikappanpassad WC, toalett för rullstolsbundna
* WC:t försett med rullstolssymbol
* motsvarar internationell utrymmesstandard
* tillgänglig utan hinder
Handikappanpassad parkering
* parkeringsplats för rörelsehindrade
Hiss
* ur tillgänglighetssynvinkel väsentlig hiss
* hissens minimimått är: djup 140 cm, bredd 110 cm
och dörrbredd 80 cm
Brant ramp på väsentligt ställe längs rutten
* stigning mer än 8 %
Hög tröskel (över 2,5 cm) på väsentligt ställe längs rutten
Låg trappa
* ett trappsteg utanför ingångsdörren
* höjd under 13 cm
Trappa
* antalet trappsteg angivet
Skjutdörr som öppnas automatiskt
Lättillgängligt för synskadade
* ingången lätt att hitta
* inga orienteringssvårigheter vid ingången
* bra belysning
* inga farliga nivåskillnader eller oväntade hinder
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Besöksställen
Lojo centrum
Stadens service
Stadshuset Monkola
(centralförvaltningen, stadsplaneringscentret, bildningscentret, kundservicecentret)
Karstuvägen 4
tfn (019) 3690

– induktionsslinga
– hinder: ramp vid huvudingången, huvuddörren öppnas inte elektroniskt,
hjälp på tfn (019) 369 4300, dörrarna i våningarna tunga
----------------------------------------------------------------------------------------------------Lohjantähti
(grundtrygghetscentret, service för handikappade, elevvård, skolpsykologer)
3:e vån.
Kalevagatan 4
tfn (019) 3690

– hinder: huvuddörren till betjäningsställena öppnas inte elektroniskt, trösklar till
betjäningsställena
----------------------------------------------------------------------------------------------------Näringslivsservice
Handelsgatan 6
tfn (019) 369 1865
– hinder: hissen trång, på grund av dörrens öppningsriktning omöjligt att ta sig in med
rullstol, huvuddörren öppnas inte elektroniskt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bildningsväsendets service
Huvudbiblioteket
Karstuvägen

----------------------------------------------------------------------------------------------------Ojamo bibliotek
Herrgårdsgränden 4
– rörelsehinder
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Laurentiussalen
Kyrkogatan 6

– induktionsslinga
– rörelsehinder i Sibeliusflygeln
----------------------------------------------------------------------------------------------------Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto
Kyrkogatan 6

– induktionsslinga
----------------------------------------------------------------------------------------------------Lohjan teatteri Kulissi
Storlojogatan 12

– rörelsehinder
----------------------------------------------------------------------------------------------------Hiisi-Institutet, Lojoavdelningen
Linnaisgatan 9
– rörelsehinder
----------------------------------------------------------------------------------------------------Rekreationsbadet Neidonkeidas

----------------------------------------------------------------------------------------------------Idrottshallarna Tennari

----------------------------------------------------------------------------------------------------Lojo museum
Iso-Pappila

– hinderfritt utomhus
– rörelsehinder i museibyggnaderna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lojo gruvmuseum
– rörelsehinder
----------------------------------------------------------------------------------------------------Harjula
Kullervogatan 7
– rörelsehinder
----------------------------------------------------------------------------------------------------Lohjan yhteislyseon lukio, vuxenlinjen
Karstuvägen 6

– hinder: besvärliga mellandörrar inomhus
----------------------------------------------------------------------------------------------------Virkby gymnasium

– hinder: rörelsehinder inomhus
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Grundtrygghetsväsendets service
Centralhälsostationen
Ojamogatan 36

– personer som behöver hörselundersökning styrs vid behov till Lojo kretssjukhus
----------------------------------------------------------------------------------------------------Centraltandkliniken, Familjerådgivningen, Keskusaukio rådgivning, Talterapin
Larsgatan 57 B

– hinder: hissdörrens öppningsriktning
----------------------------------------------------------------------------------------------------Servicecentret
Ojamogatan 34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Veijolanpiha servicecenter
Kivigatan 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------Nummentausta rådgivning
Parkgatan 2
– rörelsehinder
----------------------------------------------------------------------------------------------------Ojamo rådgivning
Herrgårdsgränden 1
– rörelsehinder
----------------------------------------------------------------------------------------------------Anttila tandklinik
Kyrkogatan 6
– rörelsehinder
----------------------------------------------------------------------------------------------------Harju tandklinik
Toivogatan 2
– rörelsehinder
----------------------------------------------------------------------------------------------------Metsola tandklinik
Parkgatan 2
– rörelsehinder
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Annan offentligt service
Västra Nylands skattebyrå
Larsgatan 50
2 trappsteg vid ingången
– dörröppningens bredd 90 cm
– hinder: huvuddörren öppnas inte elektroniskt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Justitiehuset
Lojo tingsrätt, Postgatan 3 C
Lojo polis, Postgatan 3 B

– induktionsslinga
– hinder: huvuddörren öppnas inte elektroniskt
----------------------------------------------------------------------------------------------------Folkpensionsanstalten, Lojobyrån
Handelsgatan 8

– induktionsslinga
– hinder: huvuddörren öppnas inte elektroniskt, ringklocka vid huvuddörren,
personalen bistår
----------------------------------------------------------------------------------------------------Arbetskraftsbyrån
Handelsgatan 5–9

– hinder: huvuddörren öppnas inte elektroniskt
----------------------------------------------------------------------------------------------------Posten 08100
Handelsgatan 10–12

----------------------------------------------------------------------------------------------------Lojo församling, ev.luth.
Kyrkoherdeämbetet
Larsgatan 40

– induktionsslinga vid disken
----------------------------------------------------------------------------------------------------Församlingshemmet
Sibeliusgatan

– induktionsslinga
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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S:t Lars kyrka

– induktionsslinga
----------------------------------------------------------------------------------------------------Begravningskapellet, Metsola

----------------------------------------------------------------------------------------------------Matkahuolto
Tillfälligt på Nahkurintori

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Banker
Västra Nylands Sparbank
Larsgatan 48

– huvuddörren öppnas inte elektroniskt
----------------------------------------------------------------------------------------------------Nordea Bank
Larsgatan 57

– huvuddörren öppnas inte elektroniskt
----------------------------------------------------------------------------------------------------Sampo, Lojokontoret
Handelsgatan 6

– huvuddörren öppnas inte elektroniskt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Västra Nylands Andelsbank
Handelsgatan 13

- automatdörr
- hinderfriheten beaktad i samband med ändringsarbeten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Apotek
Lojo nya apotek
Handelsgatan 5–9, gatuplan
på Kalevagatans sida
– hinder: huvuddörren öppnas inte elektroniskt
----------------------------------------------------------------------------------------------------Lojo 1 Apotek
Larsgatan 34

– huvuddörren öppnas inte elektroniskt, dörrklocka
– belysning som stöder synskadade
----------------------------------------------------------------------------------------------------Ojamo filialapotek
Ojamoåsvägen 61 (CITYMARKET)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommersiell service
Alko
Handelsgatan 5–9, bottenvåningen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Södra Lojo
Stadens service
Virkby bibliotek
Virkbyvägen 9

– hinder: tunga dörrar
----------------------------------------------------------------------------------------------------Kässä gård
Tynniåsvägen 21
– rörelsehinder
----------------------------------------------------------------------------------------------------Virkby hälsostation, Virkby tandklinik, Virkby rådgivning
Virkbyvägen 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------Virkby Äppel-apotek
Virkbyvägen 7
– ramp vid ingången, breda dörrar, dörren öppnas inte elektroniskt
----------------------------------------------------------------------------------------------------Servicehemmet Männikkö
Virkbyvägen 4 A

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Annan offentlig service
Virkby kyrka

----------------------------------------------------------------------------------------------------Virkby posten
Centralgränden 2

– den ena dörren öppnas elektroniskt
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Västra Nylands Sparbank, Virkbykontoret
Virkbyvägen 13

hinder: dörrarna
----------------------------------------------------------------------------------------------------Nordea Bank, Virkbykontoret
Virkbyvägen 21

– hinder: dörrarna
----------------------------------------------------------------------------------------------------Västra Nylands Andelsbank, Virkbykontoret
Virkbyvägen 12–16

– hinder: dörrarna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Norra Lojo
Stadens service
Tallbacka hälsostation, rådgivning
Tallåsgränden 3 A

----------------------------------------------------------------------------------------------------Tallbacka tandklinik
Biblioteksstigen 4–7
– hinder: en person i rullstol kan inte ta sig in utan hjälp
----------------------------------------------------------------------------------------------------Tallbacka bibliotek
Biblioteksstigen 4

– hinder: tunga dörrar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Petäjäkoti
Tallåsgränden 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Annan offentlig service
Tallbacka församlingshem

– inga trappor, breda dörrar
– induktionsslinga
----------------------------------------------------------------------------------------------------Tallbacka posten, R-kiosk
Tallåsvägen 4
– rörelsehinder
----------------------------------------------------------------------------------------------------Tallbacka apotek
Tallåsgränden 2

– hinder: dörrarna, en person i rullstol kan inte ta sig in utan hjälp
----------------------------------------------------------------------------------------------------Västra Nylands Sparbank, Tallbackakontoret
Tallåsvägen 12

– hinder: dörrarna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Västra Lojo
Stadens service
Routio hälsostation, rådgivning
Sundbackavägen 26 A
– hinder: en person i rullstol kan inte ta sig in utan hjälp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Routio tandklinik
Barrskogsvägen 4
– hinder: en person i rullstol kan inte ta sig in utan hjälp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Annan offentlig service
Routio Äppel-apotek
Bergshöjdsvägen 2
– hinder: en person i rullstol kan inte ta sig in utan hjälp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Karta

Lojo centrum
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