FabLab TUT käyttöohjeet ja –säännöt – yritykset
Turvallisuus









Käyttösääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita tulee noudattaa.
Kysy neuvoa, jos
o et tiedä miten käyttää jotain laitetta.
o et osaa tehdä jotain turvallisesti.
o et osaa valita sopivia materiaaleja.
Käytä aina kaikkia laitteille määriteltyjä suojavälineitä.
Onnettomuudet ja vahingot täytyy aina raportoida henkilökunnalle, jotta ohjeistusta ja
toimintatapoja voidaan parantaa.
Kerro, jos jotain on rikki tai laite käyttäytyy mielestäsi epänormaalisti, jotta laite voidaan
palauttaa toimintakuntoiseksi mahdollisimman nopeasti.
Muista, että tyhmiä kysymyksiä ei ole!
FabLab TUT:n käyttäjiä ei ole vakuutettu Tampereen teknillisen yliopiston (TTY-säätiö) puolesta.
Tapaturmavakuutuksen hankkiminen on kunkin FabLab TUT:n käyttäjän omalla vastuulla.

Laitteiden varaus








Laitteiden varausta ja käyttöä varten tulee rekisteröityä FabLab TUT:n käyttäjäksi.
Rekisteröityminen tapahtuu FabLab TUT:ssa. Rekisteröitymistä varten henkilöllä tulee olla
valokuvallinen henkilöllisyystodistus.
Rekisteröityessään henkilö vakuuttaa lukeneensa ja hyväksyneensä FabLab TUT:n
käyttösäännöt (Code of conduct) sekä vastuuvapautuksen (Terms of Use and Liability).
Dokumentit löytyvät osoitteesta: www.tut.fi/tutlab sekä paikan päältä FabLab TUT:sta.
Käyttäjät saavat rekisteröitymistä vastaan kulkukortin, jolle käyttöoikeus rekisteröityy. Kortti on
henkilökohtainen ja sitä ei saa luovuttaa kenenkään muun käyttöön. Käyttöoikeus on voimassa
yhden (1) kalenterivuoden kerrallaan, jonka jälkeen se tulee uusia. Jos kortti katoaa, on siitä
ilmoitettava FabLab TUT:n henkilökunnalle välittömästi (tutlab@tut.fi).
Laitteet varataan FabLab TUT:n henkilökunnalta sähköpostilla (tutlab@tut.fi). Laitteet ovat
yritysten käytössä erikseen sovittavina aikoina.

Laitteiden käyttö





Tarkkaile käyttämiäsi laitteita koko käytön ajan. Jos huomaat tilanteen, joka ei ole turvallinen,
lopeta työskentely heti ja ilmoita henkilökunnalle.
Käytä kaikkia laitteita vain, jos olet tutustunut käyttövideoihin ja –ohjeisiin sekä tiedät osaavasi
käyttää laitetta turvallisesti. Linkki laitteiden käyttöohjeisiin ja –videoihin löytyy
www.tut.fi/tutlab.
Ensimmäisellä laitteiden käyttökerralla tulee ottaa yhteyttä henkilökuntaan ja käydä läpi
laitteen turvallisuus- ja käyttöohjeet.








Jokaisella kerralla ennen laitteiden käyttöä, on kulkukortti rekisteröitävä lukulaitteella
todistaaksesi FabLab TUT:n laitteiden käyttöoikeuden.
Voit käyttää FabLab TUT:ssa myynnissä olevia materiaaleja. Omien materiaalien käyttämisestä
on sovittava erikseen henkilökunnan kanssa. Henkilökunta auttaa materiaalien hankinnassa, jos
tarvitsemaasi materiaalia ei löydy varastosta.
Henkilökunta ei anna varsinaista ohjelmien käyttöopetusta. Jos kuitenkin tarvitset apua
suunnitteluohjelmien valinnassa ja/tai niiden soveltamisessa laitteita käytettäessä, autamme
mielellämme.
Mikäli laitteet rikkoutuvat sääntöjen noudattamatta jättämisen ja/tai välinpitämättömän
käytöksen takia, on käyttäjä vastuussa ja korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta.

Tilan käyttö







Työpisteillä ja koneiden välittömässä läheisyydessä ei saa syödä eikä juoda.
Tulityöt ovat kielletty FabLab TUT:ssa ja maalaamiseen käytetään ainoastaan vesiohenteisia
värejä.
Palauta käyttämäsi työkalut ja laitteet takaisin niiden omille paikoille. Mitään koneita tai
laitteita ei saa viedä pois FabLab TUT:sta.
Siivoa jälkesi ennen lähtöäsi ja palauta tavarat omille paikoilleen. Tilan tulee olla vähintään yhtä
siisti lähtiessäsi kuin tullessasi.
FabLab TUT:ssa ei saa valmistaa aseita, puukkoja, jalkajousia, räjähteitä, edellä mainittujen osia
tai mitään, mikä on suunniteltu ihmisen vahingoittamiseen.
Opetukseen osallistuminen, työskentely tai häiritsevästi päihtyneenä tai huumaavien aineiden
vaikutuksen alaisena esiintyminen TTY:n kampusalueella on kiellettyä TTY:n järjestyssäännöissä.

Tiedon jakaminen







Jakaminen on osa FabLab TUT:n yhteisön kulttuuria ja koskee kaikkia FabLab TUT:n jäseniä.
Jakaminen sisältää työn etenemisen dokumentoinnin ja lopullisen työn esittämisen visuaalisesti
(kuva/video).
Ollessasi FabLab TUT:ssa, hyväksyt itsesi ja töidesi kuvaamisen, videokuvaamisen ja niiden
käyttämisen mainostukseen ja viestintään.
Kaupallisia projekteja saa kehitellä FabLab TUT:ssa mutta ne eivät saa häiritä muiden
työskentelyä ja niiden suojaaminen on omalla vastuulla. FabLab TUT on tuotekehitysverstas, ei
tuotantolinja.
FabLab TUT:ssa kaikki ovat tekemässä ja oppimassa, joten yhteistyö on tärkeää!

Yhteystiedot:
Nimi: _______________________________________________________________________________
Sähköposti: __________________________________________________________________________
Yritys: ______________________________________________________________________________
Y-tunnus:____________________________________________________________________________

Allekirjoitus: _________________________________________________________________________
Pvm: __________________________________

Kulkukortin numero:______________________

