RTS 20:32
OHJE-EHDOTUS
1 (23)

Palomieshissit ja evakuointihissit
Tässä ohjekortissa esitetään tietoja ja ohjeita palomieshisseistä ja
evakuointihisseistä ja niihin liittyvistä tiloista. Tämä ohjekortti on
tarkoitettu kiinteistöjen omistajille, suunnittelijoille ja kaikille
hissihankkeen osapuolille hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheen
avuksi.
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Kuva 1. Palomieshissi.
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Kuva 2. Evakuointihissi.
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YLEISTÄ
Käsitteitä

Palomieshissiä käytetään normaaliaikana tavallisessa hissikäytössä ja
paarikuljetukseen. Palotilanteessa sitä käytetään palomiesten ja heidän
varusteidensa kuljettamiseen palon läheisiin kerroksiin. Palomiehet voivat
täten toimia nopeasti ja tehokkaasti sammutus- ja pelastustoiminnassa.

u
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Evakuointi on omatoimista kulkemista tai liikkumis- ja toimimisrajoitteisten
avustettua kuljettamista palotilanteessa olevista kerroksista turvalliseen
paikkaan pelastautumistasolle tai -kerrokseen. Tällä toiminnalla
helpotetaan, tehostetaan ja nopeutetaan evakuointia. Tämä tehdään
palotilanteen alkuvaiheessa heti palohälytyksen tapahduttua.
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Evakuointihissiä käytetään normaaliaikana tavallisessa hissikäytössä.
Pelastustoiminnassa ja palotilanteen alkuvaiheessa tähän tarkoitukseen
suunniteltua hissiä käytetään liikkumis- ja toimimisrajoitteisten
kuljettamiseen turvalliseen paikkaan. Tällä toiminnalla helpotetaan ja
nopeutetaan erityisesti liikkumis- ja toimimisesteisten poistumista
rakennuksesta. Evakuointihissi voi olla tarkoitettu nopeuttamaan myös
yleensä kaikkien henkilöiden poistumista rakennuksesta, esimerkiksi
korkeista rakennuksista.
Palomies- ja evakuointihissi on hissi, jossa on yhdistetty em. toiminnot.

1.2

Lainsäädännön vaatimukset
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Pelastustoimintaa tukeva hissi on hissi, jolla tässä ohjekortissa
tarkoitetaan olemassa olevien hissien muuntamista palo- ja
pelastustoimintaa tukevaksi hissiksi. Tällainen hissi ei ole kuitenkaan
standardin SFS-EN 81-72 mukainen hissi.
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Korkeissa rakennuksissa oleviin hisseihin kohdistuvat vaatimukset
perustuvat
Ympäristöministeriön
asetukseen
rakennusten
paloturvallisuudesta 848/2017 (41 §) palomieshisseistä sekä asetuksen
perustelumuistioon.
Asetuksen 41 § Pelastus- ja sammutustyössä käytettävä hissi

Hissiä on voitava käyttää pelastus- ja sammutustyössä (palomieshissi):

2) sisäänkäyntitason alapuolisissa tiloissa, kun kellarikerroksen lattian
etäisyys ylittää 14 metriä rakennuksen sisäänkäyntitasosta ja kyseisen
kellarikerroksen poistumisalueen pinta-ala on yli 800 neliömetriä. Hissikorin
on oltava sisämitoiltaan paarikuljetukseen soveltuva.
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1) sisäänkäyntitason yläpuolisissa tiloissa, kun ylimmän kerroksen lattian
etäisyys ylittää 38 metriä rakennuksen sisäänkäyntitasosta;
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Asetuksen perustelumuistio: 41 §. Pelastus- ja sammutustyössä
käytettävä hissi
Pelastus- ja sammutustyössä käytettävää hissiä koskevia vaatimuksia
tarkennettaisiin.
Palomieshissi
vaadittaisiin
sisäänkäyntitason
yläpuolisissa tiloissa, kun ylimmän kerroksen lattian etäisyys ylittää 38
metriä rakennuksen sisäänkäyntitasosta (nykyisin rajana 16 kerrosta) sekä
uutena asiana hissi edellytettäisiin myös syvällä oleviin kellarikerroksiin.
Hissiä koskevan toiminnallisen ja teknisten vaatimuksen voidaan katsoa
täyttyvän, kun palomieshissi suunnitellaan standardin SFS-EN 81-72 tai
vastaavan suoritustason mukaan.

u
la

Paarikuljetukseen soveltuva hissi mitoitetaan rakentamisen ajankohtana
tyypillisen paarikaluston mukaan.

su

Asetuksen 40 § 1. momentti

Pelastus- ja sammutustyön edellytykset

2.1

PALOMIESHISSIT

op
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Palon sammuttamisen ja henkilöiden pelastamisen edellytykset
rakennuksessa ja sen läheisyydessä on otettava suunnittelussa huomioon.

Hissien määrä ja sijainti

nt

yy

Palomieshissejä on vähintään yksi. Rakennusten hissien määrän, tyyppien
ja nimellisnopeuksien suunnittelusta on ohjekortti RT 88-11038, KH 5700481 Hissit, valintaohje.
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Topten-kortissa 117b 26 Ylimmän kerroksen lattian ja porrashuoneen
sisäänkäyntitason määritys on ohjeita ylimmän kerroksen tason,
sisäänkäynnin ja pohjakerroksen vaikutuksesta ja palomieshissin
rakentamisvelvoitteesta.
Jos rakennukseen vaaditaan asetuksen perusteella rakennuksen
korkeuden vuoksi palomieshissi, sen tulee palvella lähtökohtaisesti kaikkia
sisäänkäyntitason yläpuolisia kerroksia, joissakin tapauksissa myös
alapuolisia kerroksia.

Jos rakennuksen paarikuljetus myös ylimmistä kerroksista perustuu hissiin,
myös ylimpiä kerroksia palveleva hissi tulisi toteuttaa palomieshissinä.
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Rakennusvalvonta voi hyväksyä tästä poikkeuksen. Poikkeus voi olla
esimerkiksi sellainen, että yksikään rakennuksen hissi ei mene
sisäänkäyntitasolta rakennuksen huipulle asti esimerkiksi hissikuilun päälle
vaadittavan jarrutilan vuoksi. Tällöin ylimpiä kerroksia voi palvella
esimerkiksi erillinen palomieshissi, tai jos kerroksia on vain 1-2,
tavanomainen hissi. Rakennusluvan hakijan on syytä neuvotella
pelastusviranomaisen
kanssa.
Rakennusvalvonta
voi
vaatia
pelastusviranomaisen lausunnon. Hissitoimittaja ja tarkastuslaitos voivat
esittää kantansa.
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Kuva 3. Evakuointihissin ja palomieshissin paarikuljetuksen riittävä tila
varmistetaan esimerkiksi mallintamalla suunnitelmissa. Käytävän
leveysmitan hissin oven leveydestä riippuen tyypillisesti tulee olla noin
1700...1800 mm. Laatikkomallissa 2400 x 550 on huomioitu paarin ja sen
kuljettajan tarvitsema tila, kun paareja käännetään ja työnnetään hissiin
pyörien varassa. Hissikorin koko 1100 x 2100 on minimikoko. Koko 1100 x
2300 mahdollistaa paremmin hoitotoimenpiteet.

Jos palomieshissi taas vaaditaan rakennuksen kellarikerrosten sijainnin ja
koon vuoksi, sen tulee palvella lähtökohtaisesti kaikkia sisäänkäyntitason
alapuolisia kerroksia. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella tästä
voidaan poiketa esimerkiksi vain pieniä teknisiä tiloja sisältävien kerrosten
kohdalla, jota hissi ei muuten palvele.

Olemassa olevan hissin muuntaminen
pelastustoimintaa tukevaksi hissiksi

Näitä ohjeita palomieshisseistä voidaan soveltaa olemassa oleviin
rakennuksiin pelastustoimintaa nopeuttamaan ja tukemaan. Tällöin
olemassa olevat hissit voidaan muuttaa pelastustoimintaa tukeviksi
hisseiksi, jos korien mitoitus on sovellettavissa pelastustoimintaan ja
rakennuksen ja hissin rakenteelliset ratkaisut muutoin mahdollistavat
muutoksen.
Tarkemmasta
toteutuksesta
on
syytä
neuvotella
paikallisen
rakennusvalvontaja
pelastusviranomaisen,
hissitoimittajan
ja
tarkastuslaitoksen kanssa.
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Hissien koko ja nimellisnopeus

Hissikorin on oltava sisämitoiltaan paarikuljetukseen soveltuva. Standardin
SFS-EN 81-72 mukainen koko (vähimmäiskoko) on 1100 mm x 2100 mm.
Suositeltava korin koko on 1100 mm x 2300 mm, joka soveltuu
paarikuljetukseen yleisesti, myös silloin, kun henkilön kuljetuksessa
käytetään ensihoidon laitteita ja varusteita.
Hissin nimellisnopeus normaali- ja palomieskäytössä on sama. Tarkempia
tietoja on standardin SFS-EN 81-72 kohdassa 5.2.4.
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Lainaus kohdasta 5.2.4:

Hissin edustatilan palo-osastointi

nt
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”Palomieshissin on kyettävä saavuttamaan ylin palontorjuntatoimenpiteissä
käytettävä kerros 60 sekunnin kuluessa siitä, kun hissin ovet ovat
sulkeutuneet palokunnan sisääntulokerroksessa”.

Hissin edustatila on aina palo-osastoitu.
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Edustatilaa, hissiaulaa nimitetään standardissa turvalliseksi alueeksi, safe
area. Palomieshissi voi avautua palvelemissaan kerroksissa vain
turvalliselle alueelle. Niissä kerroksissa, joita palomieshissi ei palvele,
voidaan hissin suojaus toteuttaa vaihtoehtoisesti myös hissin ovien eteen
sijoitettavalla toisella palo-ovella.

2.5

Turvallisen alueen ja palo-osastoidun
porrashuoneen yhteys
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Kuvat 4…7.

nt

Läpikuljettavilla palomieshisseillä on turvallinen alue vähintään sillä
puolella, jota käytetään palokunnan toimintaan. Toisella puolella voi olla
joko turvallinen alue tai hissin ovien eteen sijoitettu toinen palo-ovi.

Turvalliselta alueelta tulee olla palo-osastoitu yhteys osastoituun
porrashuoneeseen, jota pitkin palomiesten on mahdollista tehdä
sammutushyökkäys palavaan kerrokseen.

io
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Kuva 4. Asuinrakennus, jossa palomieshissin turvallinen alue on erotettu kerrosaulasta ja muodostaa samalla toisen
portaan palosulun. Kuvassa esitetyt paloluokitukset koskevat maanpäällisiä kerroksia.
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Kuva 5. Asuinrakennus, jossa palomieshissin turvallisena alueena toimii koko kerrosaula. Tällöin asuntojen ovissa tulee olla
sulkijat (ovipumput) rakennuksen korkeudesta riippumatta. Esimerkkikuvassa portailla on erilliset palosulut, mutta tietyin
edellytyksin myös kerrosaula voisi toimia toisen tai molempien portaiden palosulkuna. Kuvassa esitetyt paloluokitukset
koskevat maanpäällisiä kerroksia.
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Kuva 6. Asuinkerrostalo, leikkauspiirustus.
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a) hissien suojaus voidaan toteuttaa turvallisella alueella
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b) hissien suojaus hissin ovien eteen sijoitettavilla, toisilla palo-ovilla
Kuva 7. Toimistorakennus, jossa palomieshissien turvallisena alueena toimii toisen portaan palosulku.
Läpikuljettavien hissien tapauksessa palomieskäyttö tapahtuu vain yhdeltä puolelta; vastakkaisella puolella
hissien suojaus voidaan toteuttaa joko a) turvallisella alueella tai b) hissin ovien eteen sijoitettavilla, toisilla paloovilla. Nämä ovet voidaan pitää normaalikäytössä auki, mutta palotilanteessa niiden tulee sulkeutua
automaattisesti. Kuvassa esitetyt paloluokitukset koskevat maanpäällisiä kerroksia.
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Kuilun suojaus

Kuilun seinät ja ovet täyttävät palo-osastoinnin vaatimukset. Hissin kuilun
ovien osalta osastointiluokka määrittyy samoin kuin rakennuksen muillekin
oville. Kaikkien hissien, myös muiden kuin palomieshissien, ovien luokka
on valittu standardin SFS-EN 81-58 mukaan.

2.7

Kuilun ovien pystysuuntainen väli
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Jotta palomiehet voivat pelastautua kerrosten väliin jääneestä hissistä
kerrostasolle, kuilun ovien keskinäinen pystysuuntainen etäisyys toisistaan
on alle 7 m. Jos tämä etäisyys on yli 7 m, välille tulee asentaa pelastusovi
tai -ovet enintään 7 metrin välein. Pelastusoven tai -ovien tulisi olla
samassa linjassa muiden kerrosovien (kuilun ovien) kanssa.

su

Pelastusovista ja muista kuilun ovista tulee olla mahdollista poistua
rakennuksesta ulos turvallisesti myös tulipalon aikana. Pelastusovet voivat
johtaa esimerkiksi joko suoraan tai palo-osastoitua reittiä pitkin johonkin
rakennuksen uloskäytävistä.
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Jos kyseessä on esimerkiksi syvällä maan alla sijaitseviin tiloihin johtava
hissikuilu, voidaan hissikuilun rinnalle joutua rakentamaan erillinen
porraskuilu hissistä pelastautumista varten. Tällainen kuilu tulee toteuttaa
siten, että palomiesten on turvallista kulkea sitä pitkin maan pinnalle;
esimerkiksi mahdollisten portaiden tulee olla riittävän väljät
paineilmalaitteet selässä kuljettavaksi tai mahdolliset tikkaat varustettava
putoamissuojaimilla. Pelastautumisratkaisuista on syytä neuvotella
paikallisen pelastusviranomaisen kanssa.

io
Kuva 8. Kuilun ovien kerrostasoille keskinäinen pystysuuntainen etäisyys
toisistaan, a) 7 m tai alle 7 m, b) Jos tämä etäisyys on yli 7 m, välille tulee
asentaa pelastusovi tai -ovet enintään 7 metrin välein.
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Palomiesten pelastautuminen
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Palomieshissi suunnitellaan standardin SFS-EN 81-72 mukaisesti
sellaiseksi, että palomies voi poistua hissikorista kattoluukusta kuilun oven
kautta hissin edustatilaan. Kiipeämiseen hissikorissa on tikkaat tai
käyttöasentoon käännettävät askelmat, tai tikkaat säilytetään korin seinällä
korin ulkopuolella. Palomiesten pelastautumista harjoitellaan. Palomiehellä
tulee olla mukanaan hissin kolmioavain kattoluukun avaamiseen.
Kattoluukku tulee olla avattavissa lattialla seisten tai palomiehen hissistä
poistuminen tulee olla mahdollista helposti saatavien tikkaiden tai
askelmien avulla.

2.9

Sammutusveden kuiluun pääsyn estäminen ja sinne
joutuneen veden poisjohtaminen

Sammutusveden pääsy estetään ensisijaisesti rakenteellisesti niin, että
kuiluun ei pääse vettä tai sitä menee sinne mahdollisimman vähän. Kuilun
ovien edessä voi olla lattiakaivot ja viemärit. Joissakin tapauksissa hissin
edustatilassa ja porrashuoneessa voi olla sprinkleri, tämän veden pääsy
pyritään estämään.
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Kuva 9. Palomiehen pelastautuminen.
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Kuva 10. Hissikuilun ovien edessä a) lattiakaivot ja viemärit tai b) luiskat.

2.10 Hissikorin puheyhteys palomieskäytössä
Palokunnan sisääntulokerroksen oven lähellä ja hissikorin välillä on
puheyhteys, joka tyypillisesti on osa hissitoimitusta. Tämän lisäksi
palokunnalla on yleensä käytössään Virve-verkko. Lisäksi tulee varmistaa
vahvistimella Virve-verkon kuuluvuus myös hissikuilussa.

2.11 Virransyöttö
Virransyöttö ja varavirransyöttö on kiinteistön järjestelmästä. Tällä
varmistetaan hissien, hissikuilun valaistuksen ja kommunikoinnin,
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Kuiluun päässeen veden poistamiseen on mahdollista suunnitella pumppu
ja/tai viemäri. Pumpun huolto ja toiminnan varmistaminen on oltava
mahdollista hissitilojen ulkopuolelta. Riskinä on, että pumppu ei
palotilanteessa toimi. Kuilun pohjaan ei yleensä suunnitella viemäriä.
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paloilmoitin-, savunpoiston ja muiden palo- ja pelastustoimen laitteiden
toiminta.
Palo- ja pelastustoimen ohjeet voivat kunnittain vaihdella. Esimerkiksi
monissa kunnissa ei sallita varavoimakäyttönä palokunnan generaattorin
syöttöä ja tämä ratkaisu on nykyisillä hisseillä myös teknisesti epävarma.

2.12 Savunhallinta ja paineistaminen
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Perustelumuistion mukaan osastoidusta hissikuilusta on järjestettävä
mahdollisuus savunpoistoon ja korvaavan ilman sisäänvirtaukseen. Tämä
vaatimus koskee myös palomieshissiä, jonka kuilu on käytännössä aina
palo-osastoitu. Savunpoisto voidaan yleensä järjestää rakennuksen
sisäänkäyntitasolta avattavan luukun kautta, RT 88-11279 Hissitilat.
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Paineistamisella ohjataan savua pois tiloista ja savunpoisto siirtää savun
ulos. Mikäli hissikuilu tai sitä ympäröiviä tiloja on rakennuksen
savunhallinnan vuoksi tarpeen paineistaa, paineistaminen suunnitellaan
ottaen huomioon, että kuilun ja hissin edustatilan ilmanpaineiden paine-ero
pysyy rajattuna. Lämpötilan vaikutus korkean tilan ilmanpaineeseen
(hormivaikutus) otetaan huomioon myös savunhallinnan osalta.
Ilmanpaineen ero kuilussa ja edustatiloissa pidetään sellaisena, että se ei
paina hissikuilun ovia, mikä estäisi ovien toiminnan.

nt

2.13 Hissin opaste

yy

Savunpoiston suunnitteluohjeet mitoitukselle ja laitteistoille sekä niiden
asennus-, kunnossapito- ja käyttöohjeet esitetään julkaisussa RIL 2322020 Rakennusten savunhallinta.
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Palomieshisseille on standardin SFS-EN 81-72 mukainen kuvatunnus.
Merkinnän tulee olla nähtävissä palomieshissin lähellä, kytkimen
yhteydessä ja hissikorissa painonappipanelin vieressä. Jos hissin kytkin ei
ole hissin läheisyydessä tai hissejä on useita, merkintä sijoitetaan kyseisen
hissin oven välittömään läheisyyteen. Kulkureitit palomieshissin luo
opastetaan karttaopasteilla ja kulkureittien varrella tarvittaessa muilla
opasteilla, RT 91-11282 Kiinteistön opasteet. Kuvat 11 ja 12.

io

Kuva 11. Palomieshissin opaste ja opaste hissin luo.
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Kuva 12. Palomieshissin edusta. Kerroksessa (yleensä maantasokerros),
johon palokunta tulee rakennukseen, on kytkin ja opaste. Tarkemmat
ohjeet ovat Topten-kortissa 117b 26 Ylimmän kerroksen lattian ja
porrashuoneen sisäänkäyntitason määritys.

io
Kuva 13. Palomieshissin sisäkuva ja korin suositellut sisämitat.
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2.14 Huolto- ja kunnossapito- ja testausohjelma
Hisseille ja paloilmoitin- ja savunpoiston järjestelmillä on huolto- ja
kunnossapito-ohjelmat ja ohjelman mukaiset testaukset. Paloilmoitin- ja
savunpoistojärjestelmien ja mahdollisen pumpun huolto on oltava
mahdollista hissitilojen ulkopuolelta. Kiinteistön ja hissin huolto-ohjelmassa
tulee huomioida paloilmoittimen ohjaamat yhteiskäyttöjärjestelmät ja
palomieshissitoiminnot ja mahdollisten evakuointihissien toiminnot.
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Kiinteistön yhteiskäyttökokeen ohjelmaan tulee sisältää palomieshissien
sekä mahdollisten evakuointihissien toiminnat ja muiden hissien
poiskytkennät standardin SFS-EN 81-73 mukaan.
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Hissin haltijan velvollisuuksista käytössä olevan hissin turvallisuudesta
huolehtimiseksi
säädetään
Hissiturvallisuuslaissa
(1134/2016).
Kunnossapidon toimenpiteet dokumentoidaan hissin huoltokirjaan, joka on
rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen (kiinteistönpitokirja) osa.
Tarkistukset, testaukset ja toimintakokeet tehdään hissin huolto-ohjelman
mukaan. Hissin huollosta on ohjeita Tukes-ohjeessa 21/2020 Hissin huolto,
muutostyöt ja tarkastukset sekä ohjekortissa KH 57-00496 Hissin
huoltosopimuksen laatiminen.

Taulukko 1. Hissin normaalin huollon lisäksi suositeltavat tehtävät.

yy

Palomieshissi- ja/tai evakuointihissikytkimen käyttö

viikoittain

Tehonlähteen testaus kytkemällä verkkovirransyöttö pois

kuukausittain

nt

vuosittain

Hissin palomies- ja/tai evakuointihissitoiminnon
kattava testaus

vuosittain

s
er
öv

Jos varavirta tuotetaan generaattorilla, sitä käytetään ainakin tunti

Taloteknisten järjestelmien testaus, esim. mahdollinen kuilun pohjan pumppu

huolto-ohjelman
mukaan

Hissin huoltajan tekemät hissin ja kommunikointi- ja puheyhteyksien testaus

vuosittain

io
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EVAKUOINTIHISSI

3.1

Evakuoinnin huomioon ottaminen rakennuksen ja
hissin suunnittelussa

nt

su

u
la

Tilojen evakuointisuunnitelmien tulee kattaa myös liikkumis- ja
toimimisesteisten evakuointi. Portaiden käyttö ei ole kaikille mahdollista.
Kiinteistöjen, kuten asuinrakennusten, hotellien ja toimitilarakennusten,
hankesuunnittelussa tulee huomioida liikkumis- ja toimimisesteisten
evakuointi ja omatoiminen hätäpoistuminen. Väestöstä noin 10 % on
pysyvästi tai väliaikaisesti liikkumis- ja toimimisesteisiä. Esimerkiksi
pyörätuolien ja rollaattorien käyttäjät sekä henkilöt, jotka eivät tilapäisen tai
pysyvän rajoitteen tai vamman vuoksi pysty poistumaan rakennuksesta
käyttäen portaita, tulee ottaa huomioon evakuointisuunnitelmissa.
Evakuointihissi on yksi mahdollinen tapa tukea kaikkien evakuointia
itsenäisesti rakennuksesta. Esteetöntä hissiä, joka mahdollistaa pääsyn
huoneistoon
normaalioloissa
voidaan
varustaa
varustettuna
evakuointiominaisuudella, jolloin hissiä voidaan käyttää tukemaan myös
rakennuksesta poistumista evakuointitilanteessa.

op

Korkeissa rakennuksissa, ja myös syvissä maanalaisissa tiloissa,
poistuminen on vaativaa myös normaalisti liikkuville ihmisille. Näissä
tapauksissa hissievakuoinnilla voidaan helpottaa ja nopeuttaa kaikkien
rakennuksessa olevien ihmisten poistumista.

-

-

Tässä ohjekortissa on esitelty yksi mahdollinen hissievakuoinnin ja
evakuointihissin toteutusmalli, joka perustuu valmisteilla olevaan
standardiin prEN 81-76. Kuvattua ratkaisua voidaan käyttää sekä
mahdollistamaan liikunta- ja toimintarajoitteisten poistuminen, että
nopeuttamaan kaikkien rakennuksessa olevien henkilöiden poistumista.
Ratkaisu on tarkoitettu täydentämään rakennuksen normaaleja,
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-

Onko hissievakuointi toteutettu rakennukseen täydentämään vai
kompensoimaan muiden uloskäytävien kapasiteettia, tai onko
sillä perusteltu tai kompensoitu jotain muita poikkeamia palo- tai
muihin määräyksiin nähden
Onko hissievakuointi tarkoitettu vain tietyn ihmisryhmän
(esimerkiksi liikunta- ja toimintarajoitteiset) käyttöön, vai kaikille
rakennuksessa oleskeleville
Käynnistyykö hissievakuointi automaattisesti vai rakennuksen
henkilökunnan tai pelastushenkilöstön käynnistämänä
Toimivatko
evakuointihissit
itsenäisesti
esimerkiksi
kerroskutsujen ohjaamina, vai ohjataanko niitä aktiivisesti
etäkäytöllä tai kyydissä olevan kuljettajan toimesta.
Minkälaisissa palo- tai muissa vaaratilanteissa hissievakuoinnin
on tarkoitettu toimivan; voidaanko sitä käyttää vain palon
alkuvaiheessa, vai myös esimerkiksi tilanteessa, jossa palo tai
savua leviää syttynyttä palo-osastoa laajemmalle.

s
er
öv

-

nt

yy

Hissievakuointi on konseptina melko uusi, ja toteutettuja evakuointihissejä
on maailmanlaajuisestikin vielä vähän. Tämän vuoksi myöskään
vakiintuneita käytäntöjä hissievakuoinnin toteutukseen ei vielä ole.
Evakuointihissin tekniseen toteutukseen vaikuttaa koko rakennuksen
poistumisratkaisu, ja hissievakuoinnin rooli siinä:
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määräysten mukaisia poistumisreittejä, eikä sitä tule käyttää tilanteissa,
joissa hissievakuoinnilla korvataan muita uloskäytäviä tai niiden
kapasiteettia. Ratkaisu on myös tarkoitettu vain palon alkuvaiheessa
käytettäväksi, ja hissit on kytkettävä pois käytöstä palon, savun, sammutustai sprinkleriveden levitessä hissiauloihin.

u
la

Ohjekortissa esitettyjen teknisten ratkaisujen lisäksi hissievakuointi on
huomioitava
rakennuksen
poistumisturvallisuuden
kokonaisuuden
suunnittelussa. Hissiä odottavat ihmiset eivät esimerkiksi saa ruuhkauttaa
portaille johtavia poistumisreittejä, tai haitata pelastushenkilöstön toimintaa.
Lisäksi on huomioitava Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten
paloturvallisuudesta (848/2017) perustelumuistiossa esitetyt vaatimukset
asiaa koskien:
“Uloskäytävänä ei pidetä hissiä tai muuta vastaavaa laitetta.

su

op

nt

Jos hissievakuoinnilla korvataan tai täydennetään uloskäytävien
kapasiteettia, tarkastelut tehdään oletettuun palonkehitykseen perustuvaa
menettelyä käyttäen. Tällöin otetaan huomioon erityisesti hissin toiminnan
varmistaminen
erilaisissa
onnettomuustilanteissa,
vaikutukset
pelastustoimintaan sekä oletukset hissin käyttöasteesta omatoimisessa
poistumisessa. Menettely edellyttää myös tarkastelua tilanteesta, jossa
evakuointihissit eivät ole käytössä.”

3.2

Evakuointihissin suunnittelu

s
er
öv

nt

yy

Evakuointihissin korin sisämittojen tulee olla vähintään 1100 mm X 1400
mm. Tämä pätee silloin, kun hissillä ei ole paarikuljetusvaatimusta.
Suositeltava evakuointihissin korin koko on 1100 mm X 2300 mm, joka
soveltuu paarikuljetukseen yleisesti, myös silloin, kun henkilön
kuljetuksessa käytetään ensihoidon laitteita ja varusteita. Kulkukäytävillä
paarin pituusmittatarve on vähintään 2400 mm, RT 103117
Paarikuljetuksen tilantarve.
Evakuointihissi tarvitsee turvallisen toiminnan varmistamiseksi mm.
seuraavat asiat:
-

Rakennuksessa tulee olla saatavilla 6 m pitkät pelastustikkaat mahdollista
pelastustoimintaa varten.
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-

Turvalliset alueet hissien edustoille, rakenteellisesti samanlaiset
kuin palomieshissien
Savun tunnistimet turvallisilla alueilla ja hissikuilussa.
Savuilmaisimet on kytketty esimerkiksi paloilmoitinjärjestelmän,
josta hissi saa tiedon näiden tilojen turvallisesta tilasta. Jos
nämä tilat tulevat turvattomiksi, evakuointihissien toiminta
lakkaa
datakommunikointi hissin ja paloilmoitinjärjestelmän välillä
puheyhteys hissikorin ja evakuointikeskuksen välillä
varavoiman syöttö
sammutusveden pääsy kuiluun on estetty.
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Hissin evakuoinnin toimintamallit
standardiehdotuksen prEN 81-76 mukaan

Evakuointihissit suunnitellaan ja rakennetaan niiden suunnitellun
evakuointisuunnitelman mukaan. Evakuointihissin tulee olla evakuointia
tukeva ja vähintään yhden toimintamallin omaava.
Standardiehdotuksen mukaiset prEN 81-76 toimintamallit ovat:
automaattinen evakuointi
etäohjauksella ohjattava toiminta
kuljettajakäyttöinen toiminta.

u
la

-

Suositus
on
valita
kaksi
kuljettajakäyttöinen toiminta.

toimintamallia,

automaattinen

ja

su

Jos rakennuksessa ei ole erillistä evakuointihissiä, palomieshissi voidaan
varustaa
näillä
toiminnoilla.
Evakuointihissikäyttö
on
ennen
palomieskäyttöä mahdollinen.

nt

Evakuointihissin opaste

op

3.4

Kuvat 14 ja 15.

s
er
öv

nt

yy

Evakuointihisseille on standardiehdotuksen prEN 81-76 mukainen
kuvatunnus. Kulkureitit evakuointihissin luo opastetaan karttaopasteilla ja
kulkureittien varrella tarvittaessa muilla opasteilla, RT 91-11282 Kiinteistön
opasteet.

io

Kuva 14. Evakuointihissin opaste.
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kulkureitin varrella
reittiopaste hissin luo

op

nt

su

u
la
Kuva 15. Evakuointihissin edusta. Hissin yhteydessä on puheyhteys.

s
er
öv

nt

yy
io
Kuva 16. Evakuointihissin korin sisäkuva ja korin suositellut sisämitat.
Hissin sisällä on puheyhteys.
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Olemassa olevan hissin muuntaminen
evakuointihissiksi

Näitä ohjeita evakuointihisseistä soveltaa myös olemassa oleviin
rakennuksiin pelastustoimintaa nopeuttamaan ja tukemaan. Olemassa
olevat hissit voidaan muuttaa evakuointihisseiksi, jos korit kooltaan ja
mitoiltaan soveltuvat evakuointikäyttöön ja rakennuksen ja hissin
rakenteelliset ratkaisut muutoin mahdollistavat muutoksen.

u
la

Tarkemmasta
toteutuksesta
on
syytä
neuvotella
paikallisen
rakennusvalvontaja
pelastusviranomaisen,
hissitoimittajan
ja
tarkastuslaitoksen kanssa.

4

su

HISSIEN TOIMINTA PALOHÄLYTYKSEN AIKANA
STANDARDIN SFS-EN 81-73 MUKAAN

nt

Mikäli rakennuksessa on paloilmoitinjärjestelmä tai se lisätään, hissit, joita
ei ole turvallista käyttää palotilanteessa tai palohälytyksen aikana,
standardin SFS-EN 81-73 mukaisesti tulee kytkeä pois käytöstä.

yy

op

Erityistapauksissa rakennuksen tavanomaisia hissejä voidaan pitää
käytössä tai sallia palokunnan käyttöön palotilanteen aikana. Esimerkiksi
laajassa, useasta palo-osastosta koostuvassa kiinteistössä paloilmoittimen
ohjauksia voidaan jakaa osiin siten, että yhdessä rakennuksen osassa
tapahtuva palohälytys poistaa hissit käytöstä vain tässä osassa, muualla
sijaitsevien hissien jatkaessa toimintaa normaalisti.
Lisäksi tulee huomioida sähkönsyötön riippumattomuus ja mahdolliset
muut hissin käyttöä vaarantavat seikat.
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