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Työsuojeluviranomaisten ohje

Hiihtohissien turvallisuuden valvontahanke:

Näin valmistaudut tarkastukseen
Työsuojeluviranomainen tekee työpaikkaanne tarkastuksen osana valtakunnallista hiihtohissien turvallisuuden valvontahanketta.
Tarkastuksilla valvomme hiihtohissien työturvallisuutta ja sitä, että köysiratalaitteistoihin liittyvän
EU-asetuksen vaatimuksia on noudatettu.
Tähän dokumenttiin olemme koonneet hiihto
hisseihin liittyen ohjeita tarkastukseen valmistautumiseen. Varmista jo ennen tarkastusta, että hiihtohissien
turvallisuus on kunnossa!

Valmistaudu
esittämään dokumentit

Varmista, että seuraavat dokumentit ovat tarkastuksen
aikana helposti saatavilla:
z EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukset hiihto
hissien turvakomponenteista ja osajärjestelmistä
z turvallisuusanalyysi ja -selvitykset köysiradasta
z tarkastuspöytäkirjat:
c käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset
c perusteellinen määräaikaistarkastus,
mikäli sellainen on tehty
c edellä mainituissa tarkastuksissa havaittujen
puutteiden korjaaminen
z huoltoa, valvontaa ja kunnossapitoa koskevat
dokumentit sekä huoltohistoria
z ohjeet ja perehdytyslomakkeet hiihtohissin
käyttöön ja huoltamiseen
z jos hiihtohisseihin liittyy muita olennaisia teknisiä
tai turvallisuuteen liittyviä dokumentteja, niin myös
ne on syytä varata tarkastukselle.

Tarkastuksella
käsiteltäviä asioita

Tarkastuksilla havainnoidaan, miten huollot on laitteistolle suunniteltu tehtäväksi turvallisesti ja onko köysiratalaitteistolle nimetty vastaava henkilö sekä vastaava hoitaja. Huoltotöiden turvallisuuteen kuuluvat myös
käyttö- ja huoltohenkilöstön välinen yhteydenpito
huoltotöiden ajan asianmukaisin laittein.
Tarkastuksella käsitellään myös vahinkokäynnistyksen estämisen mahdollisuutta ja hätäpysäytystä.

Koneiden turvallisuuden osalta tarkastetaan, ovatko
nielut suojattu esim. rullastoissa ja aiheutuuko työn
tekijöille tippumisvaaraa missään kohtaa köysirata
laitteistoa.

Markkinavalvonta
köysiratalaitteistolle

Osalle hisseistä (valmistettu vuonna 2010 ja sitä
uudemmat) tehdään markkinavalvontatarkastuksia.
Markkinavalvonnassa tarkastetaan, ovatko markkinoille saatetut koneet ja laitteet vaatimustenmukaisia. Markkinavalvonnan tarkoituksena on varmistaa,
että hankittavat koneet ja laitteet ovat käyttäjille
turvallisia. Valvonta kohdistuu yleensä valmistajaan,
maahantuojaan tai myyjään, joka on saattanut laitteen
markkinoille. Markkinavalvonnasta voit lukea lisää
Tyosuojelu.fi-sivulta.

Työsuojeluvaltuutetulle
tieto tarkastuksesta

Työnantajan on ilmoitettava tarkastuksesta työpaikan
työsuojeluvaltuutetulle. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että työsuojeluvaltuutettu on tarkastuksessa läsnä. Mikäli työpaikalla ei ole
työsuojeluvaltuutettua, asiasta on ilmoitettava työn
tekijöille muuten sopivalla tavalla.
LAIT JA ASETUKSET

> Työsuojeluviranomaisen toiminnasta on säädetty
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelu
yhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006).
> Työturvallisuuslain (738/2002) tarkoituksena
on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita
työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja yllä
pitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työ
tapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja
työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja
henkisen terveyden haittoja.
> Hiihtohissejä koskee uusi kansallinen asetus
(220/2018) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus ((EU) 2016/424).

