
ENNEN KUIN OTAT TIKKAAT KÄYTTÖÖN
Voitko terveytesi puolesta käyttää tikkaita? Jotkut terveydelliset tekijät, kuten lääkkeiden käyttö ja alkoholin tai  
huumaavien aineiden väärinkäyttö, saattavat vaarantaa turvallisuutta tikkaita käytettäessä.

Kuljetettaessa tikkaita kattotelineellä tai kuorma-autossa tikkaat on kiinnitettävä asianmukaisesti vahinkojen välttämiseksi.

Tarkasta tikkaiden kunto ja niiden kaikkien osien toimivuus ennen ensimmäistä käyttökertaa. Jos tikkaiden osia  
(esim. levikepalkit) on vielä asentamatta, kiinnitä ne tikkaisiin.

Tarkasta silmämääräisesti tikkaiden mahdolliset vauriot ja tutki päivittäin, voiko tikkaita käyttää turvallisesti.

Tikkaiden ammattikäytössä pätevän henkilön on tarkastettava tikkaat säännöllisesti työsuojelumääräysten mukaisesti.

Varmista, että tikkaat ovat kulloinkin aiottuun käyttöön sopivat.

Vahingoittuneita tikkaita ei saa käyttää!

Tikkaista on poistettava kaikki lika, kuten märkä väri, loka, öljy tai lumi. 
Ennen kuin tikkaita käytetään työhön, on arvioitava käytön riskit työsuojelumääräysten näkökulmasta.

TIKKAIDEN SIJOITTAMINEN JA PYSTYTTÄMINEN 
Tikkaat on asetettava oikeaan pystytysasentoon. Esim. nojatikkaiden pystytyskulman on oltava oikea (kallistuskulma 
65 - 75°) ja pienojen ja astinpintojen on oltava vaakasuorassa. Vapaasti seisovien tikkaiden on oltava täysin avattuna.

Jos tikkaissa on lukitsimia, niiden on oltava varmistettuina ennen kuin tikkaita ryhdytään käyttämään.

Tikkaat on pystytettävä tasaiselle, vaakasuoralle ja liikkumattomalle alustalle.

Nojatikkaat on asetettava nojaamaan tasaista, tukevaa pintaa vasten ja ennen käyttöä tikkaiden asennon vakaus on 
varmistettava esim. sitomalla ne tai käyttämällä muita asianmukaisia kiinnitysvälineitä.

Tikkaiden siirtäminen ylhäältä käsin on kielletty!

Tikkaita pystytettäessä on varottava törmäyksiä esim. ohikulkijoihin, ajoneuvoihin tai oviin. Jos mahdollista, työsken-
telyalueella olevat ovet ja ikkunat on lukittava (hätäpoistumisteitä lukuun ottamatta).

Tarkasta riskit, jotka liittyvät työskentelyalueella oleviin teollisiin sähkölaitteisiin, kuten esim. suurjännite-ilmajohtoihin  
ja muihin eristämättömiin teollisiin sähkölaitteisiin.
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Tikkaiden on seisottava jaloillaan, eikä pienojen tai askelmien varassa.

Tikkaita ei saa pystyttää liukkaille alustoille, kuten jäisille, sileille tai selvästi likaisille pohjille, ellei tikkaiden luistamista 
voida estää muilla keinoilla tai likaantunutta alustaa saada riittävän puhtaaksi.

TIKKAIDEN KÄYTTÖ 
Kunkin tikastyypin suurinta sallittua kokonaiskuormaa ei saa ylittää.

Tikkailta ei saa kurkotella liian kauas; käyttäjän vyön soljen (navan kohdan) pitää olla sivujohteiden välillä ja hänen 
on seisottava molemmilla jaloilla samalla askelmalla tai pienalla.

Nojatikkailta ei saa nousta pois korkealta, ellei käytetä varmistuskeinoja, kuten kiinnittimiä tai muita tikkaiden vakauden 
varmistavia välineitä.

Älä käytä vapaasti seisovia tikkaita apuvälineenä toiselle tasolle nousemiseen.

Nojatikkaiden kolmelle ylimmälle askelmalle/pienalle ei saa nousta seisomaan.

Vapaasti seisovien tikkaiden kahdelle ylimmälle askelmalle/pienalle ei saa nousta seisomaan, ellei tikkaissa ole  
nimenomaista seisontatasoa ja käsi- tai polvitukea.

Jos vapaasti seisovissa tikkaissa on lisäksi jatkotikkaat, neljällä ylimmällä askelmalla/pienalla ei saa seisoa. Tikkaita 
tulee käyttää ainoastaan kevyisiin ja lyhytaikaisiin töihin.

Jos joudutaan tekemään töitä jännitteen vallitessa tai ilmasähköjohtojen läheisyydessä, ei saa käyttää sähköä  
johtavia tikkaita (kuten alumiinitikkaita).

Tikkaita ei pidä käyttää epäsuotuisissa sääoloissa, kuten voimakkaalla tuulella tai jos on jäätymisen vaara.

Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään tikkailla.

Jos mahdollista, työskentelyalueella olevat ovet ja ikkunat on lukittava (hätäpoistumisteitä lukuun ottamatta).

Nouse tikkaille ja laskeudu niiltä kasvot tikkaisiin päin.

Pidä tukevasti kiinni tikkaista noustessasi niille tai laskeutuessasi niiltä.

Älä käytä tikkaita siltana.

Käytä tikkailla asianmukaisia jalkineita.

Vältä rasittamasta tikkaita liikaa toispuolisesti, esim. poratessasi kiviseinää tai betonia.

Älä oleskele tikkailla liian pitkään ilman säännöllisiä taukoja (väsymys on vaara).
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Jos nojatikkaita käytetään korkeammalle tasolle nousemiseen, tikkaiden on yllettävä tai niitä on jatkettava vähintään  
1 metri nojauskohdan yläpuolelle.

Tikkailla kuljetettavat esineet eivät saa olla raskaita, ja niiden on oltava helposti käsiteltäviä.

Vältä töitä, jotka rasittavat vapaasti seisovia tikkaita yksipuolisesti jommallakummalla puolella, esim. kovien ainesten 
(kuten kiviseinän tai betonin) poraamista.

Kun työskentelet tikkailla, pidä toisella kädellä kiinni tikkaista. Jos se ei ole mahdollista, varmista turvallisuus muilla  
keinoilla.

KORJAUS JA HUOLTO
Tikkaita saa korjata ja huoltaa vain pätevä henkilö, ja valmistajan ohjeita on noudatettava.

Myös tikkaiden varastoinnissa on noudatettava valmistajan ohjeita. Erityisesti niitä on säilytyksessä suojattava  
vahingoittavilta vaikutuksilta.

Ammattikäytössä olevien tikkaiden kunto on tarkastutettava säännöllisesti pätevällä henkilöllä työsuojelumääräysten 
mukaisesti.
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