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FabLab Tampere käyttöohjeet ja -säännöt 

Tutustuttuanne ensin käyttöohjeisiin ja -sääntöihin olette tervetulleita hyödyntämään 

laitteitamme FabLab Tampereen tiloihin. 

Turvallisuus 

• Käyttösääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita tulee noudattaa. 

• Tutustu ensin käyttöohjeisiin ja videoihin ja kysy neuvoa, jos  

• et tiedä miten käyttää jotain laitetta. 

• et osaa tehdä jotain turvallisesti. 

• et osaa valita sopivia materiaaleja. 

• Käytä aina laitteille ja työkaluille määriteltyjä suojavälineitä. 

• Raportoi onnettomuudet ja vahingot henkilökunnalle, jotta ohjeistusta ja toimintatapoja 

voidaan parantaa. 

• Kerro, jos jotain on rikki tai laite käyttäytyy mielestäsi epänormaalisti. 

• Ulkopuolisia käyttäjiä ei ole vakuutettu Tampereen korkeakoulusäätiön puolesta. 

Tapaturmavakuutuksen hankkiminen on käyttäjän omalla vastuulla. 

• Rekisteröityneet Tampereen korkeakoulusäätiöön kuuluvat käyttäjät on vakuutettu 

harrastustoiminnan osalta suppean tason tapaturmavakuutuksella. Jokainen tapaturma 

käsitellään vakuutusyhtiön kanssa yksittäisenä tapauksena ja päätöksen korvaamisesta 

tekee vakuutusyhtiö. Tampereen korkeakoulusäätiön ja vakuutusyhtiön sopimuksen 

mukaan tapaturman aiheuttamia hoitokuluja korvataan enintään kolmen vuoden ajan 

tapaturman sattumispäivästä yhteensä 5000 eurolla. Laajemman tapaturmavakuutuksen 

hankkiminen on kunkin käyttäjän vastuulla. 

• Alaikäiset kävijät voivat käyttää FabLabia vain huoltajan vastuulla ja läsnä ollessa. 
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Rekisteröityminen ja laitteiden varaus 

• Ennen kuin voit varata tai käyttää laitteita sinun tulee rekisteröityä FabLab Tampereen 

käyttäjäksi. 

• Korkeakouluyhteisön opiskelijat ja henkilökunta voivat tehdä rekisteröitymisen 

sähköisellä varausjärjestelmällä.  

• Ulkopuolisten kävijöiden tulee rekisteröityä FabLabin käyttäjäksi tullessaan 

ensimmäistä kertaa paikalle. FabLabin henkilökunnalta saa lomakkeet 

täytettäväksi. 

• Rekisteröityessään henkilö vakuuttaa lukeneensa ja hyväksyneensä FabLab Tampereen 

käyttösäännöt sekä vastuuvapautussopimuksen. 

• FabLab Tampereen henkilökunnalla on oikeus tarkistaa, että laitteita käyttävät henkilöt 

ovat rekisteröityneet. 

• Opiskelijat ja henkilökunta voivat varata laitteita käyttöönsä resourcebooker 

tilavarausjärjestelmän kautta. 

• Ulkopuoliset käyttäjät voivat varata laitteita sähköpostilla fablabtampere@tuni.fi niille 

ajoille, kun FabLab Tampere on avoinna ulkopuolisille käyttäjille. 

• Varaukseen tulee merkitä, liittyykö käyttö kurssin harjoitustyöhön vai onko se 

harrastuskäyttöä. Kurssikäyttö menee harrastuskäytön edelle ja henkilökunta varaa 

oikeuden siirtää tai perua varauksia tarvittaessa. 

• Automaattisten toistuvien varausten tekeminen järjestelmästä on kielletty. Varaukset 

voidaan poistaa ilman erillistä ilmoitusta. 

• Laserleikkurin maksimi yksittäinen varausaika on 2 tuntia. Henkilökunnalla on oikeus 

lyhentää tämän yli menevät varaukset ilman erillistä ilmoitusta. 

Laitteiden käyttö 

• Tarkkaile käyttämääsi laitetta. Jos huomaat tilanteen, joka ei ole turvallinen, lopeta 

työskentely heti ja ilmoita henkilökunnalle. 

• Laitteita saa käyttää vain aukioloaikoina lukuun ottamatta yön yli jätettäviä 3D tulostuksia. 

mailto:fablabtampere@tuni.fi
https://id.tuni.fi/
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• Käytä laitteita vain, kun olet tutustunut käyttövideoihin ja –ohjeisiin verkkosivuilla. 

www.tuni.fi/fablabtampere tai käynyt perehdytyskurssin sekä tiedät osaavasi käyttää 

laitetta turvallisesti. 

• CNC-jyrsintä saavat käyttää ainoastaan erillisen perehdytyskoulutuksen saaneet henkilöt. 

• Voit ostaa FabLabissa myynnissä olevia materiaaleja. Omien materiaalien käyttämisestä 

on sovittava erikseen henkilökunnan kanssa. 

• Henkilökunta ei anna varsinaista suunnitteluohjelmien käyttöopetusta. 

• 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 Tampereen tiloissa ja maalaamiseen käytetään ainoastaan 

vesiohenteisia värejä. 

• Palauta käyttämäsi työkalut ja laitteet takaisin niiden omille paikoille. Koneita tai laitteita 

ei saa viedä pois FabLabista. 

• Siivoa jälkesi ennen lähtöäsi. Tilan tulee olla vähintään yhtä siisti lähtiessäsi kuin 

tullessasi. 

• Keskeneräisiä töitä voi säilyttää vain niille tarkoitetuissa lukittavissa lokeroissa. Lokeron 

saa käyttöönsä Hervannan kampuksen infoista (1 lokero/käyttäjä). 

• FabLabissa ei saa valmistaa aseita, puukkoja, jalkajousia, räjähteitä, edellä mainittujen 

osia tai mitään mikä on suunniteltu ihmisen vahingoittamiseen. 

• Häiritsevästi päihtyneenä tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena esiintyminen 

Hervannan kampusalueella on kiellettyä Tampereen yliopiston järjestyssäännöissä. 

Tiedon jakaminen 

• Jakaminen on osa FabLab-yhteisön kulttuuria ja koskee kaikkia sen jäseniä. 
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• Ollessasi FabLabissa, hyväksyt itsesi ja töidesi kuvaamisen, videokuvaamisen ja niiden 

käyttämisen mainostamiseen ja viestintään. 

• Kaupallisia projekteja saa kehitellä FabLabissa, mutta ne eivät saa häiritä muiden 

työskentelyä ja niiden suojaaminen on omalla vastuulla. FabLab Tampere on 

tuotekehitysverstas, ei tuotantolinja. 

 

Yhteystiedot: 

FabLab Tampere, Hervanta, Korkeakoulunkatu 3, Tampere.  

fablabtampere@tuni.fi  

www.tuni.fi/fablabtampere/ 

FabLab Tampere pidättää oikeuden käyttöohjeiden ja –sääntöjen muuttamiseen Tampereen 

korkeakoulusäätiö. 
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