
 

LOHJAN KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN POIKKEAVAT AUKIOLOT 
KESÄLLÄ 2020 
 
Asiakaspalvelu 
 
Lohjan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskus 22.6.–17.7. ma – pe klo 9.00 – 15.00 ja 
juhannuksen aatonaattona 18.6. klo 8.00 – 15.00. Asiakaspalvelukeskus on suljettu 20.7. – 31.7. 
Kaupunginarkisto on suljettu 13.7.-24.7. Kirjaamo toimii rajoitetusti heinäkuussa. 
 
Lohjan kaupungin puhelinvaihde (p. 019 3690) ja  
Lohjan terveyskeskuksen puhelinvaihde (p. 019 36921) palvelee 22.6.-31.7. ma-pe klo 8.00-15.00. 
 
Matkailupalvelukeskus osoitteessa Laurinkatu 50 on avoinna 1.6.-31.8. ma-pe 9-17 ja la 10-15. 
Juhannusaattona ja juhannuspäivänä kiinni (aatonaattona 9-15) p. 044 369 1309, tourist@lohja.fi 
 

Terveys- ja sosiaalipalvelut 
Terveysasemat  avoinna 

Keskustan terveysasema 
puh. (019) 369 2319 
Ajalla 22.6.-9.8.2020 

ma, ti, to klo 8-16,  
ke, pe klo 8-14 
ma-to klo 8-16 ja pe 8-14 

Pusulan terveysasema 
puh. (019) 369 2300 

ma-to klo 8-16 
pe klo 8-14 

Karjalohjan terveysasema 
puh. (019) 369 3730 
Suljettu 22.6-26.7.2020 -> 

ti -ke klo 8-16,  
parilliset viikot pe klo 8-14 
palvelut Keskustan tai Pusulan terveysasemilla 

Sammatin terveysasema 
puh. (019) 369 3740 
Suljettu 22.6-26.7.2020 -> 

ma, to klo 8-16,  
parittomat viikot pe klo 8-14 
palvelut Keskustan tai Pusulan terveysasemilla 

Fysioterapian ajanvaraus ja 
apuvälinelainaamo 
Keskustan terveysasema puh. (019) 369 2382 
 
Pusulan terveysaseman fysioterapia 
Puh. 019 369 2300 

Ajanvaraus arkisin klo 8-15 (takaisinsoitto) 
avoinna normaalisti koko kesän 
 
 
Ajanvaraus ma-to klo 8-16, pe klo 8-14 

Terveyskeskuspäivystys 
Tynninharjun kiirevastaanotto 
puh. (019) 369 2319 
 
Päivystysapunumero 116 117 

Sairaalatie 8, B-ovi, 08200 Lohja 
arkisin ma-pe klo 8-16  

arkisin ma-pe 16-08 sekä  
viikonloput ja juhlapyhät 24 h  

Päihdeklinikka ja terveysneuvontapiste 
Helppi 
puh. 044 369 2260 
 
Voit jättää myös yhteydenottopyynnön 
vastaajaan. 

Lisätiedot ja ajanvaraus:  
ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14 
 
 
1.-14.7.2020 ma-pe klo 8-11.30 

Länsi-Uudenmaan  
sosiaali- ja kriisipäivystys 
puh. (09) 816 424 39 

Asiakas voi olla yhteydessä sosiaali- ja 
kriisipäivystysasioissa 24/7 

Hätänumero 112 24/7 

Hammashoitolat 
ajanvaraus p. (019) 369 2211 

ma-pe klo 8-15 

Keskusaukion hammashoitola avoinna koko kesän 

Virkkalan hammashoitola avoinna koko kesän 

Mäntynummen hammashoitola suljettu 6.7.-31.7.2020 

Oinolan hammashoitola suljettu 6.7.-31.7.2020 

Geriatrian keskuksen hammashoitola kesäkuussa vain suuhygienisti paikalla 

 



suljettu 15.6.-12.7.2020 

Hammaslääkäripäivystys 
puh. (019) 369 2211 
 
Haartmanin sairaala,  
Haartmaninkatu 4, Rakennus 12, Helsinki tai 
Hyvinkään sairaala,  
Sairaalankatu 3, B-rak., 2. krs, Hyvinkää 
 
Töölön tapaturma-asema, Töölönkatu 40, 
Helsinki 

Lohjan sairaala, avoinna koko kesän 

 
arkisin klo 14-21, viikonloput ja juhlapyhät klo 8-
21 
p. (09) 471 711 10 
 
 
 
Yöpäivystys klo 21-8 
p. (09) 471 877 08 

Neuvolat   

Aurlahden neuvola toimii päivystävänä 
neuvolana 13.7.-9.8.2020 

keskitetty puhelinpalvelu klo 8-11 ja klo 12-14 
numerossa 044 374 2603 

Nummen neuvola 
puh. 050 369 8017 (ad 19.7.2020) 
puh. 050 369 8037 (alk. 20.7.2020) 

Avoinna koko kesän 

Karjalohjan neuvola ja  
Sammatin neuvola suljettu 30.3.-31.8.2020 

Neuvolapalvelut Aurlahden tai Nummen 
neuvolassa 

Mäntynummen neuvola suljettu - 9.8.2020 Neuvolapalvelut Aurlahden neuvolassa, 9.7. 
saakka yksittäisiä vastaanottopäiviä 
Mäntynummen neuvolassa 

Virkkalan neuvola suljettu - 9.8.2020 Neuvolapalvelut Aurlahden neuvolassa, 9.7. 
saakka yksittäisiä vastaanottopäiviä Virkkalan 
neuvolassa 

Ikääntyneiden neuvonta- ja palveluohjaus 
Ikähelppi 

palvelee normaalisti koko kesäajan arkisin klo 9-
14 
puh. 044 369 2444 

Työterveyshuolto  
Uudenmaan työterveys Oy 
(09) 4132 0100 (Alueen yritysten työntekijöille) 
 
Keski-Uudenmaan työterveyshuolto Oy 
(09) 4134 0100 (Lohjan kaupungin työntekijöille) 

 
 
Ajanvaraukset ma-to klo 8-16 ja pe 8-14 
avoinna koko kesän paitsi 12.6.2020 
(kehittämispäivä) 
 

 
 
- Vammaispalvelut toimii rajoitetusti heinäkuussa  
- Vanhusten päivätoiminta on suljettu heinäkuun loppuun asti  
- Lohjan vanhusten palvelukeskuksen toimisto on toistaiseksi suljettu 
- Sosiaalityö toimii ajanvarauksella sopimuksen mukaan 
 
Varhaiskasvatus 
 
- Roution avoin päiväkoti Käpymetsä on suljettu 1.6.-2.8. 
- Avoin päiväkoti Pirtti on suljettu 1.6.-2.8. 
- Pihlajat-kerho on suljettu 1.6.-9.8. 
- Lintulan päiväkoti on suljettu 1.6.- 9.8. 
- Voudinpuiston päiväkoti on suljettu 29.6.- 2.8. 
- Pk Omppu suljettu 6.7.-24.7. 
- Daghemmet Petter on suljettu 13.7.-2.8. 
- Nummenkylän Metsätähdet on suljettu 29.6.-2.8. 
- Koisjärven päiväkotiryhmä on suljettu 1.6.-2.8. 
 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
 
- Lohjan Teatterin toimisto on suljettuna 1.6.-31.7. 
- Lohjan Museon aukioloajat 2.6.-16.8. ti, to, pe 11-17, ke 11-19, la-su 12-16, suljettu juhannuksena 

19.-21.6., maanantaisin suljettu. 
- Hiiden Opiston toimisto on suljettu 19.6.-2.8. 



- Musiikkiopisto on suljettu 19.6. – 31.7. 

- Virkistysuimala Neidonkeitaan kesäaukioloajat 

1.- 18.6.: ma, ke, to klo 12.00 - 20.00, ti, pe klo 6.00-18.00, la klo 10.00-18.00, su suljettu. 

Juhannuksen poikkeusaukioloajat: to 18.6. klo 6.00 -14.00, 19.- 21.6. suljettu. 

22.6. – 9.8. ma, ke, to klo 12.00 - 20.00, ti, pe klo 6.00-18.00, la, su suljettu. 

Neidonkeitaan kuntosali avoinna joka päivä 5.15-23.00 omalla ladatulla älykortilla (sisäänpääsy klo 

22.00 asti). 
- Sporttikeskus Tennarin kesäaukioloajat 

1.6. - 9.8. ma-pe klo 12.00 - 20.00, la-su suljettu. Juhannusaatto 19.6. suljettu. 

Tennarin kuntosali avoinna joka päivä klo 5.15 - 23.00 omalla ladatulla älykortilla (sisäänpääsy klo 

22.00 asti). 
- LLK Oy:n asiakaspalvelu palvelee Tennarissa: 1.6. - 9.8. ma-pe klo 12.00 – 20.00, 10.8. alkaen 

ma-pe klo 9.00 - 17.30.  
- Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimisto palvelee vain puhelimitse 1.- 30.6. ma - pe klo 9.00 – 12.00 

p. 044 – 369 1801. Toimisto on kokonaan suljettu 1.7.- 2.8. 

 
- Lohjan kaupunginkirjaston aukioloajat 1.6.-30.8.2020 

Pääkirjasto  Kahvila Kampus  

ma-to 
pe 
 

10-19 
10-17 

ma-pe 10-15 

la suljettu   

Karjalohjan kirjasto  Mäntynummen kirjasto  

ma, ti 14-19 ma-ti 14-19 

ke, pe  10-15 ke-pe 10-16 

Omatoimikirjasto on suljettu 
toistaiseksi. 

 Omatoimikirjasto on 
suljettu toistaiseksi. 

 

  Kirjasto suljettu 16.-17.7. 
ja 23.-24.7. 

 

Ojamon kirjasto  Pusulan kirjasto  

ma, ti 14-19 ma, to 14-19 

ke, to, pe 10-15 ti, pe  10-15 

  Omatoimikirjasto on 
suljettu toistaiseksi. 

 

  Kirjasto suljettu 13.-19.7.  

Sammatin kirjasto  Saukkolan kirjasto  

ma, ke 14-19 ma, ti, to 14-19 

ti, to, pe 10-15 ke, pe 10-15 

Virkkalan kirjasto    

ma-to 12-19   

pe 10-17   

    

Kirjastoauto Saima  Monitoimijatalojen kirjastot  

Kesäaikataulu on voimassa 1.6.-14.8. 
Aikatauluja saa kirjastoista tai  
kirjaston www-sivuilta. 

 Ojaniittutalon kirjasto 
Suljettu koulujen 
kesäloma-ajan.  
ti (avoinna 18.8. alkaen) 

 
 
 
15-19 

Kirjastoauto ei kierrä 19.6.- 26.7.  Routionmäen kirjasto 
Omatoimikirjasto on 
suljettu toistaiseksi. 

 
 

 
Juhannusaaton aattona 18.6. kirjastot ovat avoinna aattoaukioloaikojen mukaisesti ja 
juhannusaattona 19.6. kirjastot ovat suljettuina. 
 
Hallituksen linjauksen mukaisesti julkiset tilat kuten kirjastot avataan 1.6. alkaen hallitusti ja 
asteittain. Tästä johtuen omatoimikirjastot eivät avaudu 1.6. ja niiden avaamisesta tiedotetaan 
myöhemmin. Avoinna olevien kirjastotilojen käyttöä on myös rajoitettu osittain. 
 

Muut palvelut 
 



- Pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelu Monkolan asiakaspalvelussa (huom. aukioloajat) 
- Kaupunkikehityksen poikkeavat palvelut 1.-24.7. välisenä aikana 

- Kaavoituksessa ja kiinteistö- ja kartastopalveluissa ei ole palvelua kyseisenä aikana 
- Henkilöstön lomien keskittämisen vuoksi rakennusvalvonta palvelee rajoitetusti 6.7.-31.7. 
Kyseisenä aikana lupapäätöksiä ei tehdä ja ennakkoesittelyistä tulee sopia erikseen puhelimitse klo 
12-13. Rakennusaikaisia katselmuksia voi varata klo 8-9 ja järjestelyistä sovitaan tapauskohtaisesti 
katselmusaikaa varattaessa. 
- Ympäristönsuojelu palvelee rajoitetusti heinäkuun ajan. Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla. 
 


