EN 131-3:2007 (FIN)
Käyttäjälle tarkoitettuja tietoja
Ennen tikapuiden käyttöä
a) Onko terveydentilasi riittävän hyvä tikapuiden käyttämiseksi? Tietyt terveydelliset seikat, lääkkeiden käyttö tai
alkoholin tai huumaavien aineiden väärinkäyttö voivat aiheuttaa tikapuiden käytön aikana turvallisuusriskejä,
b) Kun tikapuita kuljetetaan kattotelineillä tai kuorma-autossa, tikapuut on kiinnitettävä/sijoitettava asianmukaisella
tavalla vaurioiden estämiseksi,
c) Tikapuut on tarkistettava toimituksen jälkeen ja ennen ensimmäistä käyttökertaa kaikkien osien kunnon ja
toimivuuden osalta,
d) Lisäksi tikapuut on tarkistettava ulkoisesti vaurioiden varalta tikapuiden jokaisen käyttöpäivän alussa,
e) Kaupalliseen tarkoitukseen käytettävät tikapuut on tarkistettava säännöllisesti,
f) On varmistettava, että tikapuut soveltuvat kulloiseenkin käyttötarkoitukseen,
g) Viallisia tai vaurioituneita tikapuita ei saa käyttää,
h) Tikapuista on poistettava kaikki lika, esim. kostea maali, lika, öljy tai lumi,
i) Ennen kuin tikapuita aletaan käyttää työssä, on suoritettava riskiarviointi ottaen huomioon käyttömaassa
voimassaolevat määräykset ja ohjeet.

Tikapuiden asettaminen ja pystyttäminen
a) Tikapuut on asetettava oikeaan asentoon. Pystytyksessä on otettava huomioon esim. pystytikkaiden oikea
pystytyskulma (kallistuskulma n. 1:4), sekä se, että pystytikkaiden puolat ja askelmat ovat vaakasuorassa ja että
tikapuut on avattu kokonaan,
b) Mahdollisten lukituslaitteiden on oltava kiinnitettynä kokonaan paikoilleen ennen tikapuiden käyttöä,
c) Tikapuut on asetettava tasaiselle, vaakatasossa olevalle ja liikkumattomalle alustalle,
d) Pystytikkaat on asetettava vasten tasaista ja tukevaa pintaa ja kiinnitettävä ennen käyttöä, esim. kiinnityksellä
tai käyttämällä soveltuvaa apuvälinettä tukevan seisonnan varmistamiseksi,
e) Tikapuita ei saa koskaan siirtää uuteen asentoon ylhäältä päin,
f) Silloin kuin tikapuita asetetaan uuteen asentoon, on huolehdittava siitä, että ne eivät osu esim. jalankulkijoihin,
ajoneuvoihin tai oviin. Mikäli mahdollista, työskentelyalueella sijaitsevat ovet (ei kuitenkaan hätäuloskäynnit) ja
ikkunat on lukittava,
g) Kaikki työskentelyalueella sijaitsevista sähköisistä käyttövälineistä mahdollisesti aiheutuvat vaarat on otettava
huomioon, esim. suojaamattomat korkeajännitekaapelit tai muut suojaamattomat sähköiset käyttövälineet,
h) Tikapuut on asetettava siten, että ne seisovat tikapuiden jaloilla, eikä puolilla tai askelmilla,
i) Tikapuita ei saa asettaa liukkaille pinnoille (esim. jään päälle, paljaille pinnoille tai selvästi likaisille kiinteille
pinnoille), mikäli lisätoimenpiteillä ei varmisteta, että tikapuut eivät pääse liukumaan tai että likaiset pinnat
puhdistetaan riittävän puhtaiksi.

Tikapuiden käyttö
a) Kulloinkin käytettävän tikapuutyypin suurinta sallittua kantokykyä ei saa ylittää,
b) Käyttäjä ei saa nojata liikaa eteenpäin. Käyttäjän tulee pitää vyönsolki (napa) pystytukien sisäpuolella ja
molempien jalkojen on sijaittava samalla puolalla/askelmalla,
c) Pystytikapuilta ei saa siirtyä korkeissa korkeuksissa jollekin muulle tasolle ilman lisäturvalaitteita, esim.
kiinnitystä tai seisontatukevuuden varmistavaa soveltuvaa apuvälinettä,
d) Seisontatikkaita ei saa käyttää jollekin muulle tasolle siirtymiseen,
e) Pystytikapuiden kolmea ylintä askelmaa/puolaa ei saa käyttää seisonta-alustana,
f) Seisontatikapuiden, joissa ei ole lavaa ja käden/polven tukilaitetta, kahta ylintä askelmaa/puolaa ei saa käyttää
seisonta-alustana,
g) Pystytikkaiden, joiden päässä on työntötikkaat, neljää ylintä askelmaa/puolaa ei saa käyttää seisonta-alustana,
h) Tikapuita tulee käyttää vain kevyisiin töihin ja lyhytaikaisesti,
i) Välttämättömissä jännitteen alaisissa töissä ei saa käyttää jännitettä johtavia tikapuita,
j) Tikapuita ei saa käyttää ulkotiloissa sään ollessa epäedullinen, esim. kovalla tuulella,
k) On varmistettava erilaisilla varotoimenpiteillä, että lapset eivät pääse leikkimään tikapuilla,
l) Mikäli mahdollista, työskentelyalueella sijaitsevat ovet (ei kuitenkaan hätäuloskäynnit) ja ikkunat on lukittava,
m) Tikapuille on noustava ja niiltä on laskeuduttava kasvot tikapuihin päin,
n) Tikapuista on pidettävä tiukasti kiinni niille noustessa tai niiltä laskeuduttaessa,
o) Tikapuita ei saa käyttää jatkeena tai siltana,
p) Tikapuille noustessa on käytettävä tarkoitukseen soveltuvia kenkiä,
q) Kohtuutonta sivuttaista kuormitusta on vältettävä, esim. porattaessa muurattuihin pintoihin ja betoniin,
r) Tikapuilla ei saa olla liian kauan ilman riittäviä taukoja (väsymys aiheuttaa vaaratilanteita),
s) Kun pystytikkailla noustaan korkeisiin korkeuksiin, tikapuut on sijoitettava siten, että niiden pää on vähintään 1
metrin korkeammalla kuin nojauspiste,
t) Tikapuilla liikuttaessa kannettavien esineiden on oltava kevyitä ja helposti käsiteltäviä,
u) On vältettävä töitä, jotka aiheuttavat seisontatikkaisiin sivulta päin kohdistuvaa kuormitusta, esim. kiinteiden
materiaalien (esim. muurattujen pintojen tai betonin) sivuttaista poraamista,
v) Tikapuista on pidettävä työskentelyn aikana toisella kädellä kiinni, tai mikäli se ei ole mahdollista, on
huolehdittava lisäturvatoimenpiteistä.

Korjaus, huolto ja varastointi
Tikapuihin kohdistuvat korjaus- ja huoltotyöt on annettava ammattitaitoisen henkilön suoritettavaksi valmistajan
ohjeita noudattaen.
Tikapuita tulee säilyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti.

