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Liite I

HISSIN JA TURVAKOMPONENTIN
OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET

 

Johdanto

1. Olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia sovelletaan silloin, kun hissiä tai turvakom-
ponenttia käytetään hissin rakentajan tai turvakomponentin valmistajan tarkoittamalla ta-
valla.

2. Hissin ja turvakomponentin on täytettävä tässä liitteessä esitetyt olennaiset terveys- ja tur-
vallisuusvaatimukset. Nykytekniikan taso huomioon ottaen voi kuitenkin olla mahdollista,
ettei niissä asetettuja tavoitteita voida saavuttaa. Tällöin hissi tai turvakomponentti on
suunniteltava ja rakennettava vastaamaan mahdollisimman hyvin näitä tavoitteita.

3. Turvakomponentin valmistajan ja hissin rakentajan on tunnistettava kaikki tuotteisiinsa
liittyvät vaaratekijät, arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä otettava arvioinnin tulokset
huomioon tuotteiden suunnittelussa ja rakentamisessa.

4. Hissin rakentamisessa on lisäksi otettava huomioon rakennuslaissa (1062/1995) ja sen no-
jalla annetuissa säädöksissä annetut hissiä koskevat vaatimukset siltä osin kuin ne eivät
sisälly tähän päätökseen.

1 Yleistä

1.1 Koneiden turvallisuutta koskevat yleiset vaatimukset

Hissin on lisäksi täytettävä valtioneuvoston koneiden turvallisuutta koskevan päätök-
sen (1314/1994) liitteen 1 olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset niiden vaa-
ratekijöiden osalta, joita ei käsitellä tässä liitteessä. Kyseisen liitteen kohtaa 1.1.2. on
aina noudatettava.

1.2  Kori

Kori on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen koko ja lujuus vastaavat hissin
rakentajan sille määrittämää suurinta henkilömäärää ja nimelliskuormaa.

Jos hissi on tarkoitettu henkilökuljetukseen ja jos sen kori on mitoiltaan riittävän
suuri, kori on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen rakenteelliset ominaisuudet
eivät haittaa tai estä vammaisten pääsyä hissiin tai hissin käyttöä, ja samalla sallivat
vammaisten hissin käyttöä helpottavien asianmukaisten ratkaisujen soveltamisen.
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1.3  Ripustus- ja kannatuslaitteet  

Korin ripustus- ja/tai kannatuslaitteet sekä niiden kiinnitykset ja päätteet on valittava
ja suunniteltava niin, että varmistetaan riittävä turvallisuustaso ja että korin puto-
amisvaara on mahdollisimman pieni ottaen huomioon käyttöolosuhteet, käytetyt ma-
teriaalit ja valmistusolosuhteet.

Jos korin ripustuslaitteina käytetään köysiä tai ketjuja, on käytettävä vähintään kahta
erikseen kiinnitettyä köyttä tai ketjua. Näissä köysissä ja ketjuissa saa olla liitoksia
tai pujoksia vain kiinnittämistä tai kääntösilmukan tekoa varten. 

1.4 Kuormituksen ja ylinopeuden valvonta 

1.4.1 Hissi on suunniteltava ja asennettava niin, että tavanomainen käynnisty-
minen ei ole mahdollista, jos nimelliskuorma ylitetään.

1.4.2 Hissi on varustettava laitteella, joka rajoittaa ylinopeuden. Tämä vaatimus
ei koske hissiä, jossa käyttöjärjestelmä on niin suunniteltu, että ylinopeus
on estetty. 

1.4.3 Nopea hissi on varustettava nopeuden tarkkailulaitteella ja nopeuden ra-
joituslaitteella.

1.4.4 Vetopyörähissi on suunniteltava niin, että varmistetaan riittävä kitka köy-
sien ja vetopyörän välillä.

1.5  Koneisto

1.5.1 Jokaisella henkilöhissillä on oltava oma koneisto. Tämä vaatimus ei koske
hissejä, joissa vastapaino on korvattu toisella korilla.

1.5.2 Hissin rakentajan on varmistettava, ettei hissin koneiston eikä hissiin liit-
tyvien laitteiden luokse pääse muutoin kuin huoltoa varten ja hätätapauk-
sissa.   

1.6  Hallintalaitteet

1.6.1 Ilman saattajaa kulkevien vammaisten henkilöiden käyttöön tarkoitetun
hissin hallintalaitteet on suunniteltava ja sijoitettava tätä tarkoitusta vas-
taavasti.

1.6.2 Hallintalaitteet on merkittävä selvästi ja käyttötarkoitusta vastaavasti.

1.6.3 Hissiryhmän kutsupiirit voivat olla hissikohtaisia tai usealle hissille yhtei-
siä.

1.6.4 Hissin sähkölaitteistot on asennettava ja kytkettävä siten, että:
— niitä ei voi missään olosuhteissa sekoittaa hissin toimintaan kuulu-

mattomiin sähkölaitteistoihin,
— sähkönsyöttö voidaan katkaista kuormitettuna,
— kaikki hissin liikkeitä valvovat sähköiset turvalaitteet on kytketty

erilliseen turvapiiriin,
— vika sähkölaitteistossa ei aiheuta vaaratilannetta.
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2. Korin ulkopuolella oleviin henkilöihin kohdistuvat vaaratekijät

2.1 Hissi on suunniteltava ja rakennettava niin, että korin liikkumiseen tarvittavaan tilaan
voi päästä vain huoltoa varten ja hätätapauksissa  Ennenkuin henkilö menee tähän
tilaan,  hissin tavanomainen käyttö on estettävä.

2.2 Hissi on suunniteltava ja rakennettava niin, että hissikuilussa olevalla henkilöllä ei
ole puristumisvaaraa korin ollessa liikeratansa ääriasennoissa.

Tämä vaatimus täyttyy järjestämällä riittävä suojatila korin ääriasentojen ulkopuolel-
le.

Rakennettaessa hissi käyttöönotettuun rakennukseen, jossa riittävää suojatilaa ei voi-
da järjestää, tämä vaatimus voidaan toteuttaa myös vastaavan turvallisuuden
toteuttavilla kiinteästi asennetuilla turvalaitteilla 

2.3 Hissikoriin johtavat kuilun aukot on varustettava ovilla, joiden mekaaninen lujuus on
riittävä suunnitelluissa käyttöolosuhteissa.

Hissin tavanomaisen käytön aikana lukituslaitteen on estettävä:

— korin liikkeellelähtö, jolleivät kaikki kuilun ovet ole suljetut ja lukitut,
— estettävä kuilun oven avaaminen korin liikkuessa tai sen ollessa määritellyn py-

sähdysalueen ulkopuolella.

Kuitenkin hissin ajo kerrostasolle avoimin ovin sallitaan pysähdysalueella, kun ker-
rokseenajonopeutta valvotaan.

3.  Korissa oleviin henkilöihin kohdistuvat vaaratekijät

3.1 Hissikorissa on oltava ilmastointiaukkoja lukuun ottamatta umpinaiset seinät sekä
kiinteä lattia ja katto. Korin ovien on oltava umpinaiset.  Ovet on suunniteltava ja
asennettava niin, että kori voi liikkua vain suljetuin ovin. Korin on pysähdyttävä, jos
ovet avataan lukuun ottamatta kohdassa 2.3 sallittua kerrokseen ajoa.

Korin pysähtyessä kahden tason väliin ovien on pysyttävä suljettuina ja lukittuina,
jos avoimista ovista on vaara pudota tai joutua korin ja kuilun väliin.

3.2 Hississä on oltava laitteet, jotka estävät korin vapaan putoamisen tai hallitsematto-
man liikkeen ylöspäin virran katketessa tai hissin komponenttien vioittuessa. 

Korin vapaan putoamisen estävän laitteen on toimittava riippumatta korin ripustus-
laitteista.

Laitteen on kyettävä pysäyttämään nimelliskuormalla ja suurimmalla hissin rakenta-
jan ennakoimalla nopeudella liikkuva kori.  Tämän laitteen aiheuttama korin pysäh-
tyminen ei saa missään kuormitusolosuhteissa aiheuttaa matkustajille vaarallista no-
peuden hidastumista.
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3.3  Kuilun pohjan ja korin lattian väliin on asennettava puskurit.

Kohdan 2.2 mukainen vapaa tila on mitattava puskurien ollessa täysin kokoonpuris-
tuneina.

Tätä vaatimusta ei sovelleta hisseihin, joissa käyttöjärjestelmä on siten suunniteltu,
että kori ei voi päästä kohdassa 2.2 mainittuun suojatilaan. 

3.4 Hissi on suunniteltava ja rakennettava niin, että sitä ei voi käynnistää, ellei kohdassa
3.2  vaadittu laite ole toimintavalmiudessa. 

4.  Muut vaaratekijät

4.1 Konekäyttöiset kuilun ja korin ovet on varustettava laitteilla, jotka estävät vaarallisen
puristumisen ovien liikkuessa.

4.2 Kun rakennuksen paloturvallisuuden vuoksi käytetään osastoivia kuilun ovia, niiden
paloteknisen rakenteen on oltava riittävä tiiviyden, lämmön ja lämpösäteilyn eristä-
misen kannalta.

4.3 Vastapainot on asennettava niin, että vältetään korin ja vastapainon törmääminen tai
vastapainon putoaminen korin päälle.

4.4 Hissi on varustettava välineillä, joilla koriin jääneet henkilöt voidaan pelastaa turval-
lisesti.

4.5 Kori on varustettava kiinteällä kaksisuuntaisella viestintälaitteella, jolla saadaan jat-
kuva yhteys pelastuspalveluun.

4.6 Hissi on suunniteltava ja rakennettava niin, että hissin koneiston ympäristön lämpöti-
lan ylittäessä hissin rakentajan määrittämän enimmäisarvon, hissi voi suorittaa lop-
puun meneillään olevan ajon, mutta se ei ota enää vastaan uusia kutsuja.

4.7 Kori on suunniteltava ja rakennettava niin, että matkustajien tarvitsema riittävä il-
manvaihto varmistetaan myös pitkien pysähdysten aikana.

4.8 Korin on oltava riittävästi valaistu aina sitä käytettäessä ja aina, kun ovi on auki. Ko-
rissa on oltava myös varavalaistus.

4.9 Edellä kohdassa 4.5 mainitut viestintälaitteet ja kohdassa 4.8 mainittu varavalaistus
on suunniteltava ja rakennettava niin, että ne toimivat myös ilman verkkosähköä.
Varasähkönsyötön toiminta-ajan on oltava tarpeeksi pitkä tavanomaisten pelastustoi-
mien suorittamiseksi.

4.10 Tulipalon aikana käytettäväksi tarkoitetun hissin ohjauspiirit on suunniteltava ja to-
teutettava niin, että palotilanteessa hissin pysähtyminen tietyillä tasoilla voidaan es-
tää ja että vain pelastusryhmällä on mahdollisuus ohjata hissiä.

5.  Merkinnät

5.1 Valtioneuvoston koneiden turvallisuudesta antaman päätöksen (1314/1994) liitteen 1
kohdassa  1.7.3 asetettujen merkintöjä koskevien vähimmäisvaatimusten lisäksi jo-
kaisessa hissikorissa tulee olla helposti nähtävissä oleva kilpi, johon on selkeästi
merkitty nimelliskuorma kilogrammoina ja suurin sallittu kuljetettava henkilömäärä.



  N:o 5641800

5.2 Jos hissi on suunniteltu niin, että koriin jääneet ihmiset voivat pelastautua sieltä il-
man ulkopuolista apua, korissa on oltava asiaa koskevat selkeät ja helposti nähtävis-
sä olevat ohjeet.

6.  Käyttöohjeet

6.1 Liitteessä IV mainittujen turvakomponenttien mukana on toimitettava ohjekirja, joka
on laadittu hissin rakentajan maan virallisella kielellä tai muulla rakentajan hyväksy-
mällä yhteisön kielellä niin, että:

— kokoonpano,
— kytkentä,
— säätö ja
— huolto

voidaan suorittaa tehokkaasti ja turvallisesti.

6.2 Hissin mukana on toimitettava sen mukaan kuin hissin tilaaja haluaa suomen- ja tar-
vittaessa ruotsinkieliset asiakirjat, joihin sisältyy ainakin:

— ohjekirja, joka sisältää tavanomaisessa käytössä, huollossa, korjauksessa, tarkis-
tuksissa ja määräaikaistarkastuksissa sekä kohdassa 4.4 mainituissa pelastustoi-
missa tarvittavat ohjeet ja kaaviot.

— huoltokirja, johon voidaan merkitä tehdyt huollot, korjaukset ja määräaikaistar-
kastukset.


