Mittausohjetaulukko									Liite 3
Tila, kohde, kaluste tai varuste
Mitattava tai arvioitava asia
Mittaus- tai arviointiohje
Huomioitavaa/lisätietoja

Esteetön wc
vapaa tila (pyörähdysympyrä)
vapaaksi tilaksi lasketaan vapaa tila myös korkeussuunnassa eli mittaan ei lasketa pesualtaan tai wc-istuimen alle jäävää tilaa


vapaa tila wc-istuimen sivulla 
mitataan alas lasketun käsituen reunasta seinään (oikea ja vasen puoli kartoittajasta päin katsottuna)
huomioidaan mm. wc-paperitelineet, tukikaiteet  ja muut vapaata tilaa mahdollisesti rajoittavat asiat

etäisyys wc-paperitelineeseen ja käsisuihkuun 
mitataan wc-istuimen etureunasta
varusteiden tulee sijaita etuviistossa wc-istuimelta katsottuna
Hissi





ohjauspaneelin korkeus
mitataan ylimmän painikkeen keskikohdan korkeus maasta


hissikorin vapaa leveys ja syvyys
mitatessa tulee ottaa huomioon hissikorin mahdolliset tukikaiteet ja varusteet, jotka voivat pienentää hissin vapaata leveyttä ja syvyyttä

Induktiosilmukka
induktiosilmukan toimivuus ja kuuluvuusalue
tarkistetaan induktiosilmukkatesterillä tai vastaavalla laitteella (ks. kohta 3.1.5 Kartoittaminen)

Istuin
istuimen korkeus
mitataan istuimen etureunan kohdalta

Kontrasti (tummuuskontrasti) 
tummuuskontrastin riittävyys 
arvioidaan ilman salamaa otetun mustavalkoisen valokuvan avulla

valokuvan tarkkuus (käytä tarvittaessa kameran jalustaa) ja tietokoneen näytön asetukset (palauta oletusasetukset)
Tila, kohde, kaluste tai varuste
Mitattava tai arvioitava asia
Mittaus- tai arviointiohje
Huomioitavaa / lisätietoja
Kuunteluympäristö
jälkikaiunta-aika
arvioidaan taputustestillä
ks. kohta 3.1.2.1 Kaikuisuus

taustamelu
mitataan äänenvoimakkuusmittarilla (dB-mittari) ja/tai kirjataan ylös taustamelun lähde
ks. kohta 3.1.2.2 Taustamelu
Kynnys
kynnyksen korkeus
mittaamisessa käytetään tarvittaessa apuna kaltevuusmittaa, joka asetetaan vaakatasoon kynnyksen päälle 
onko kynnys yksinkertainen vai porrastettu
Käsijohteet ja tukikaiteet
käsijohteen korkeus
mitataan porrasaskelman etureunasta tai luiskan, lattian tai maan pinnasta käsijohteen yläreunaan


käsijohteen käytettävyys
tarkastetaan käsijohteen kiinnitys ja mitataan halkaisija sekä etäisyys seinästä
huomioidaan mahdolliset kalusteet ja kasvit, jotka estävät käsijohteen käytön
Liikkumisesteisen autopaikka (LE-autopaikka)
LE-autopaikan leveys

mitataan autopaikan reunaviivan puolesta välistä vastakkaisen reunaviivan puoleen väliin


LE-autopaikan pituus- ja sivukaltevuus
mitataan autopaikan kaltevimmasta kohdasta

Luiska, kulkuväylä





pituuskaltevuus
mitataan luiskan tai kulkuväylän jyrkimmästä kohdasta (tarvittaessa useammasta kohdasta)


sivukaltevuus
mitataan luiskan tai kulkuväylän sivusuuntainen kaltevuus (tarvittaessa useammasta kohdasta)


Tila, kohde, kaluste tai varuste
Mitattava tai arvioitava asia
Mittaus- tai arviointiohje
Huomioitavaa / lisätietoja
Näköympäristö
häikäisy ja kiillot
havainnoidaan sileäpintaisen muovikalvon tai peilin avulla

ks. kohta 3.2.3.1 Näönvarainen havainnointi

Opaste
opasteen korkeus
mitataan tekstin keskikohdan korkeus lattiasta tai maasta


opasteen tekstin korkeus
mitataan isoimman kirjaimen mukaan
opasteiden ja kirjasimen koko määrittyy katseluetäisyydestä (ks. kohta 3.3.1 Opasteet)


Ovi
oven avaamiseen tarvittava voima
mitataan jousivaa’alla (ks. kohta 3.6.2 Ovi)
mahdolliset ovensulkimet (ovipumput)

vapaa kulkuaukko
mitataan oven todellinen aukeamiskulma (ks. kohta 3.6.2 Ovi)
otetaan huomioon kulkuaukkoa mahdollisesti pienentävät vetimet, rakenteet ja kiinteät kalusteet 

lasiovi – kontrastimerkintä (korkeus ja havaittavuus)
mitataan merkinnän korkeus maasta ja arvioidaan kontrastimerkinnän havaittavuus
ks. Kontrasti ja kohta 3.6.2 Ovi
Painikkeet/painonapit (esim. hissin painikkeet, ovikello)
painikkeen sijaintikorkeus
mitataan painikkeen/painonapin keskikohdan korkeus lattiasta/maanpinnasta




Tila, kohde, kaluste tai varuste
Mitattava tai arvioitava asia
Mittaus- tai arviointiohje
Huomioitavaa / lisätietoja
Porras
porrasaskelmien lukumäärä
lasketaan nousujen lukumäärä (kerros)tasanteiden välillä


porrasaskelman nousu
mitataan vähintään kolmesta porrasaskelmasta portaiden keskeltä sekä mitataan portaiden ylin ja alin askelma
mitta otetaan askelman keskikohdasta


ulkoporras joudutaan aina sovittamaan maastoon, minkä vuoksi ylimmän ja alimman askelman nousu voi poiketa merkittävästi muista 
myös sisälle asennettavien valmisportaiden asennustoleranssi voi vaihdella

porrasaskelman etenemä
mitataan vähintään kolmesta porrasaskelmasta

mitta otetaan askelman keskikohdasta


kierreportaassa etenemä mitataan 600 mm:n etäisyydeltä askelman kapeasta päädystä (kun portaan leveys ≤ 1200 mm) ja 900 mm:n etäisyydeltä (kun portaan leveys ≥ 1200 mm)

askelmien etureunojen kontrastien riittävyys
ks. Kontrasti


Pysäkkialueet

katoksen seinärakenteiden ja ajoradan välinen suurin ja pienin leveys
mitataan vapaa tila katoksen seinärakenteiden ja ajoradan välillä (mittaan voidaan laskea reunatuen syvyys)


pysäkkialueen sivukaltevuus
mitataan pysäkin sivusuuntainen kaltevuus pysäkkikatoksen edestä tai pysäkkialueen keskikohdasta


pysäkkialueen pituuskaltevuus
mitataan pysäkin ajoradan suuntainen kaltevuus pysäkkikatoksen edestä tai pysäkkialueen keskikohdasta


pysäkkikatoksen syvyys
mitataan katetun alueen syvyys
otetaan huomioon tilaa pienentävät rakenteet ja kalusteet

pysäkin korotus ajorataan nähden
mitataan reunatuen korkeus pysäkkikatoksen edestä tai pysäkkialueen keskikohdasta

Pöytä
pöydän korkeus
mitataan pöytälevyn yläpinnan korkeus lattiasta tai maasta


vapaa polvitila (syvyys, leveys ja pituus) pöydän alla
mitataan todellinen vapaa tila
otetaan huomioon vapaata tilaa mahdollisesti rajoittavat rakenteet (esim. pesualtaan viemäriputket, pöydän rakenteet)
Sisäänkäynti
vapaa tila sisäänkäynnin ja oven edustalla
mitataan todellinen vapaa tila
otetaan huomioon oven avaamiseen tai avautumiseen tarvittava tila, jota ei sisällytetä vapaan tilan mittaan
Suojatiet ja jalkakäytävät



suojatien alkamiskohdan pituuskaltevuus
mitataan suojatien alkamiskohdan keskikohdasta


pystysuoran reunatuen korkeus
mitataan oikeasta ja vasemmasta reunasta, noin 20 cm:n etäisyydeltä reunasta


suojatiemerkin sijainti
mitataan etäisyys sekä ajoradasta että suojatien alkamiskohdasta
ks. kohta 3.4.1 Suojatiet ja jalkakäytävät

liikennevalojen painonapin sijainti
mitataan painonapin keskikohdan korkeus maasta ja painonapin etäisyys suojatien reunasta
ks. kohta 3.4.1 Suojatiet ja jalkakäytävät

keskisaarekkeen leveys
mitataan jalankulkuväylän leveys


keskisaarekkeen syvyys
mitataan keskisaarekkeen syvyys
mittaan voidaan sisällyttää suorat reunatuet, mutta ei luiskattuja reunatukia tai luiskareunatukea
Tila, kohde, kaluste tai varuste
Mitattava tai arvioitava asia
Mittaus- tai arviointiohje
Huomioitavaa / lisätietoja
Säilytystila
vaatekoukkujen korkeus
mitataan vaatekoukun yläpinnan korkeus lattiasta 
tärkeää, että käyttäjä ulottuu ripustamaan vaatteen koukkuun
Tuulikaappi
vapaa tila
mitataan todellinen vapaa tila
otetaan huomioon ovien avaamiseen tai avautumiseen tarvittava tila, jota ei sisällytetä vapaan tilan mittaan
Valaistus
valaistusvoimakkuus
mitataan valaistusvoimakkuusmittarilla 

ks. kohta 3.2.3.3 Valaistusvoimakkuuksien mittaaminen


