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Liite XII

HISSIEN LAADUNVARMISTUS

1. Hissien laadunvarmistus on menettely, jossa hissin rakentaja tämän liitteen mukai-
sesti varmistaa ja vakuuttaa, että asennettu hissi on EY-tyyppitarkastustodistuksessa
kuvatun tyypin mukainen  ja täyttää tämän päätöksen vaatimukset.

Hissin rakentajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen hissiin ja laadittava EY-
vaa t imus t enmuka is uus vakuut us .  CE-merk in t ään  on  l i i t e t t ävä
laadunvarmistusjärjestelmän valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnu-
mero.

2. Hissin rakentajan on sovellettava kohdan 3 mukaista hyväksyttyä
laadunvarmistusjärjestelmää hissin lopputarkastukseen ja testeihin. Laadunvarmis-
tusjärjestelmää on valvottava kohdan 4 mukaisesti. 

3. Laadunvarmistusjärjestelmä

3.1 Hissin rakentajan on toimitettava laadunvarmistusjärjestelmänsä arvioimista kos-
keva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava:
— kaikki oleelliset tiedot kyseisistä hisseistä,
— laadunvarmistusjärjestelmää koskevat asiakirjat,
— hyväksyttyjä hissejä koskevat tekniset asiakirjat sekä EY-tyyppitarkastus-

todistuksien jäljennökset.

3.2 Laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti jokainen hissi on tutkittava ja sille on
tehtävä sovellettavissa yhdenmukaistetuissa standardeissa määritellyt tai vastaa-
vat testit sen varmistamiseksi, että hissi täyttää tämän päätöksen vaatimukset.

Kaikki hissin rakentajan soveltamat perusteet, määräykset ja  vaatimukset on
esitettävä järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisina menettelyinä ja ohjeina.
Näiden laadunvarmistusjärjestelmään kuuluvien asiakirjojen on varmistettava
laatuohjelmien, -suunnitelmien, -käsikirjojen ja -tiedostojen yhtenäinen sovelta-
minen.

Asiakirjoissa on oltava riittävän yksityiskohtainen kuvaus:
— laatutavoitteista,
— organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta, jotka

liittyvät hissien laadun varmistukseen,
— tarkastuksista ja testeistä, jotka on tehtävä ennen markkinoille saattamis-

ta, mukaan lukien ainakin liitteessä VI olevan kohdan 4 alakohdassa b)
määrätyt testit,

— keinoista, joilla valvotaan laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan tehok-
kuutta,

— laatutiedostoista, kuten tarkastusselosteista, testaus- ja kalibrointitiedois-
ta, henkilöstön pätevyyteen liittyvistä kertomuksista, jne.

3.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava, täyttääkö laadunvarmistusjärjestelmä kohdan



  N:o 5641822

 Tällainen standardi on SFS-EN ISO 9003. Soveltamisessa otetaan tarvittaessa huomioon hissien3

erityispiirteet.

3.2 vaatimukset. Yhdenmukaistettujen laatustandardien3 mukaisesti rakennettu-
jen laadunvarmistusjärjestelmien katsotaan täyttävän vaatimukset. 

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on arviointikokemusta
hissitekniikasta. Arviointimenettelyyn on kuuluttava käynti hissin rakentajan ti-
loissa ja hissin asennuspaikalla.

Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava päätöksensä hissin rakentajalle.  Ilmoituk-
sessa on oltava tarkastuksen tulokset sekä perusteltu arviointipäätös.

3.4 Hissin rakentaja sitoutuu täyttämään hyväksytystä laadunvarmistusjärjestelmästä
johtuvat velvollisuudet ja ylläpitämään laadunvarmistusjärjestelmää niin, että se
toimii asianmukaisesti ja tehokkaasti.

Hissin rakentajan on ilmoitettava laadunvarmistusjärjestelmän hyväksyneelle il-
moitetulle laitokselle laadunvarmistusjärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, vastaako
muutettu laadunvarmistusjärjestelmä edelleen kohdassa 3.2 tarkoitettuja vaati-
muksia vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava päätöksensä hissin rakentajalle.  Ilmoituk-
sessa on oltava tarkastuksen tulokset sekä perusteltu arviointipäätös.

4. Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva laadunvarmistusjärjestelmän valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hissin rakentaja täyttää hyväksytystä
laadunvarmistusjärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.

4.2 Hissin rakentajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle tarkastusta varten pääsy
tarkastus- ja  testauspaikoille sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, ai-
nakin:

— laadunvarmistusjärjestelmää koskevat asiakirjat,
— tekniset asiakirjat,
— laatutiedostot, kuten tarkastusselosteet, testaus- ja kalibrointitiedot, henki-

löstön pätevyyteen liittyvät kertomukset, jne.

4.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä säännöllisesti tarkastuksia varmistaakseen, että
hissin rakentaja ylläpitää ja noudattaa laadunvarmistusjärjestelmää.
Tarkastuksista on toimitettava tarkastuskertomukset hissin rakentajalle.

4.4 Ilmoitettu laitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta suorittaa käyntejä hissien asen-
nuspaikoille.

Näillä käynneillä ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkas-
taakseen, että laadunvarmistusjärjestelmä ja hissit toimivat asianmukaisesti. Il-
moitetun laitoksen on toimitettava hissin rakentajalle tarkastuskertomukset sekä
testausselosteet, jos testejä on suoritettu.
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5. Hissin rakentajan on pidettävä vähintään kymmenen vuotta hissin valmistuspäivästä
lukien kansallisten viranomaisten saatavilla:
— edellä kohdassa 3.1 mainitut hissin tekniset asiakirjat ja EY-

tyyppitarkastustodistuksien jäljennökset,
— laadunvarmistusjärjestelmän muutoksia koskevat asiakirjat,
— ilmoitetun laitoksen antamat arviointipäätökset liitteineen sekä kohtien 4.3 ja 4.4

mukaisista tarkastuskäynneistä laaditut tarkastuskertomukset. 

6. Ilmoitettujen laitosten on tarvittaessa toimitettava muille ilmoitetuille laitoksille tie-
dot annetuista ja peruutetuista laadunvarmistusjärjestelmien hyväksynnöistä.


