TYÖKA LUPAKKI
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ASETU TALOKSI
Kulunvalvonta ja avaimet
Jokainen käyttäjä saa henkilökohtaisen kulkuavaimen
(24/7) ElectroCityn ja kerrosovien sisäänkäynteihin sekä
iloq-avaimen huoneoviin.
Pin-koodi
Jokainen yritys saa oman
pin-koodin, jota käytetään
neuvottelutilojen, hiljaisten huoneiden, tapahtumakahvilan
sekä harrastetilan varaamiseen.
Internet
Tiloissa toimii langaton
Werstas-verkko. Verkko kysyy siihen liityttäessä salausavainta, joka on werstaswlan. Huonevuokraan kuuluu
kiinteä internet-yhteys, joka toimii
nopeudella 100/100Mbs. Palveluun
sisältyy yksi ip-osoite, verkon kytkentä ja pienimuotoinen opastus.
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TILAT
Tulostus ja skannaus
Werstaassa on kolme
monitoimitulostinta, jolla on mahdollista tulostaa, kopioida ja skannata. Yksi tulostimista sijaitsee 4. kerroksessa
paratiisissa ja kaksi 5. kerroksessa, toinen jääkaudessa ja toinen
post-apokalyptisessä maailmassa.
Kaikki werstaslaiset saavat henkilökohtaiset tunnukset laitteiden käyttöön, ja tunnistautuminen laitteella
tapahtuu kortinlukijan avulla omalla
kulkuavaimella. Tulostimen vieressä on keräysastia tietosuojapaperille ja tavalliselle paperille.
Yhteystiedot
Mikäli sinulla on kysyttävää palveluihin tai Werstaan toimintaan liittyen,
ota yhteyttä info@werstasturku.fi
tai puh. 010 315 3015.

Neukkarit ja
hiljaiset huoneet
Werstaan neuvotteluhuoneet ja hiljaiset
huoneet varataan yrityksen omalla
pin-koodilla osoittesta www.werstasturku.fi/neukkari.
Kahvilat
Kaikista kahviloista löytyy
kahviautomaatti, joka on
vapaasti käytettävissä.
Keittiöissä on yhteiskäytössä jääkaappi, mikro ja astianpesukone,
sekä kaapeissa on astioita ja aterimia. Kun astianpesukone on täynnä, sen voi laittaa päälle ohjelmalla
5. Astianpesuainetta on altaan alakaapissa.
Tapahtumakahvila
Haluatko järjestää asiakastilaisuuden tai hackathonin,
kutsua lehdistöä kuulemaan

uusista tuotteistanne tai demota
palveluitanne muille? Paratiisin ja
post-apokalyptisen maailman yhdistävä tapahtumakahvila on olemassa juuri tällaisia tapahtumia
varten. Tapahtumakahvilaa voivat
kaikki Werstaassa toimivat yritykset
käyttää maksutta omien tapahtumiensa järjestämiseen varaamalla
sen osoitteesta www.werstasturku.
fi/neukkari.
Sauna- ja harrastetilat
ElectroCityn
kellarikerroksessa sijaitsevat pukuhuoneet, suihkut ja
infrapunasaunat ovat werstaslaisten vapaassa käytössä. Tiloissa on
miesten ja naisten pukuhuoneet,
joista löytyvät lukittavat pukukaapit.
Kellarikerroksessa on myös werstaslaisten käytössä oleva harrastetila, joka varataan osoitteesta www.
werstasturku.fi/neukkari.
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PALVELUT
Siivous
Työhuoneet
siivotaan
kerran viikossa. Yhteiset tilat siivotaan kolme
kertaa viikossa. Keittiöiden tasot
siistitään ja jäteastiat tyhjennetään kaikkina arkiaamuina. Huolehdithan kuitenkin omien tiskiesi
laittamisesta tiskikoneeseen.
Aulapalvelut
ElectroCityn
katutasoon avataan syksyllä
2016 aulapalvelupiste,
jonne Werstaassa toimivat yritykset voivat ohjata vierailijoitaan
ilmoittautumaan
saapuessaan
Werstaaseen. Ennen ElectroCityn aulapalvelun aloittamista
palvelee werstaslaisia ICT-Cityn
aulapalvelu, jonka yhteystiedot
ovat: puh. 010 315 3017 tai ict-city@teknologiakiinteistot.fi.
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KIINTEISTÖNHUOLTO JA TURVALLISUUS
Posti
Päiväposti jaetaan Werstaaseen klo 14 mennessä. Posti jaetaan suoraan
työhuoneisiin. Mobiilijäsenet voivat
noutaa postin aulapalvelusta.
Kokoustarjoilut
Haluatko tilata kokoukseesi tai tapahtumaasi
tarjoiluja?
Kätevimmin
se käy ottamalla yhteyttä Ravintola Maunon myyntipalveluun: puh.
010 315 3000 (avoinna ma-pe 9.0016.00) tai sales@mauno.fi.

Huoltopyynnöt
Onko
huoneessanne
tai Werstaan yleisissä
tiloissa liian kylmä tai
kuuma, vuotaako kraana tai pitääkö kulunvalvontaa päivittää? Jätä
huoltopyyntö niin korjataan asia!
Huoltopyynnön voi jättää kuka tahansa yrityksen työntekijöistä, mutta avaintilauksia voi tehdä vain henkilö, jonka yritys on nimennyt niistä
vastaavaksi henkilöksi.
Huoltopyynnöt ja avaintilaukset lähetetään sähköisesti lomakkeella,
jonka linkki löytyy Teknologiakiinteistöjen nettisivuilta osoitteesta
www.teknologiakiinteistot.fi/huoltopyynto. Lomake kannattaa täyttää mahdollisimman tarkasti, jotta
pyyntö voidaan käsitellä nopeasti
huoltoyhtiössä. Myös ilmoittajan
tiedot pyydetään mahdollista yhteydenottoa varten.

Päivystys
Välitöntä huoltoa vaativissa asioissa huoltopyynnön voi jättää
soittamalla Aren päivystysnumeroon 020 530 5700 (auki 24 h/vrk).
Pelastussuunnitelma
Tietoa hätätilanteessa toimimisesta sekä turvallisuuteen liittyviä ohjeita
on koottu ElectroCityn pelastussuunnitelmaan, jonka linkki löytyy
Werstaan nettisivujen footerista
osoitteesta www.werstasturku.fi.
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TUTUSTU MUIHIN
Facebook
Etkö tunne vielä ketään
Werstaasta? Ei hätää!
Facebookissa on suljettu
ryhmä ”Werstaslaiset”, jossa kaikki
Werstaassa työskentelevät voivat
keskustella ja jakaa niin työhön kuin
vapaa-aikaankin liittyvistä asioista.
Käy liittymässä ryhmään, esittele itsesi ja löydä elämäsi parhaat työkaverit. Ehdota yhteistä kahvitaukoa,
kerro mitä yrityksesi voi tarjota muille tai kysy kiinnostaako työkavereita lähteä illalla katsomaan futista.
Sana on vapaa!
Werstastreffit
Joka torstai klo 14.00
järjestetään Werstaan 4.
kerroksen tapahtumakahvilassa Werstastreffit. Treffeillä
Werstaassa työskentelevät ihmiset tutustuvat vapaamuotoisesti
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TIEDOTUS JA OPASTUS
toisiinsa ja muihin Werstaassa toimiviin yrityksiin. Treffeillä voidaan
myös keskustella ajankohtaisista
aiheista, pitää yritysesittelyjä tai
ideoida yhdessä tapahtumia. Tarjolla on myös pientä syötävää.

Tiedotus
Jokaisen Werstaassa
työskentelevän kannattaa tilata Werstaan
uutiskirje, jossa kerrotaan uutisten
ja tapahtumien lisäksi mahdollisista
häiriötilanteista kiinteistön toiminnassa. Uutiskirjeen voit tilata Werstaan nettisivujen footerista osoitteesta www.werstasturku.fi.
Opasteet
ElectroCityn aulan opasteisiin ja kerrosten opastetauluun tulee yrityksen
nimi. Lisäksi jokaisen työhuoneen
sisäänkäynnin yhteyteen on asennettu A4-kokoinen yritysinfotaulu, johon Werstaan henkilökunta
toimittaa kunkin yrityksen nimellä,
logolla ja mahdollisesti muulla informaatiolla varustetun tulosteen.
Logot ja tekstitoiveet, valmiin layoutin tai ohjeistuksen, voi lähettää

osoitteeseen info@werstasturku.
fi. Huomaathan, että liukuoveen ja
lasiseiniin ei saa kiinnittää mitään.
Myöskään huoneen seiniin ei saa
tehdä reikiä kiinnityksiä varten.
Huoneessa on ripustuskiskot tauluja ym. varten.
Infonäytöt
Haluatko
muidenkin
tietävän, että yrityksenne toimii Werstaassa?
Toimita yhden sliden esittely yrityksestänne osoitteeseen info@
werstasturku.fi ja kerro viestissä,
että haluat esityksen Werstaan näytöille. Sliden ideaalikoko on 1920 *
1080 px ja kuvamuoto JPEG tai PNG.
Muista kuitenkin, että usein vähemmän on enemmän ja tehokkainta

saattaa olla esitellä yritys kuvalla
ja nimellä tekstien sijaan.
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