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Palvelut

Palvelut

Palvelut

Kulunvalvonta
ja avaimet
Jokainen käyttäjä saa henkilökohtaisen kulkuavaimen (24/7)
kerrosovien sisäänkäynteihin
sekä avaimen huoneoviin.

Internet

Tulostus

Siivous

Jäsenyyteen sisältyy internet-

Werstaassa on monitoimitulosti-

Huolehdimme yhteisten tilojen sii-

yhteys, joka toimii jaetulla

mia, joilla on mahdollista tulostaa,

vouksesta. Työhuoneet siivotaan

100/100 Mbs nopeudella.

kopioida ja skannata. Kaikki wers-

kerran viikossa. Huolehdithan

taslaiset saavat henkilökohtaiset

kuitenkin omien tiskiesi laittami-

tunnukset laitteiden käyttöön, ja

sesta tiskikoneeseen. Siivoathan

tunnistautuminen laitteella tapah-

myös omat jälkesi neuvotteluhuo-

tuu kortinlukijan avulla omalla kul-

neista ja hiljaisista tiloista käytön

kuavaimella. Tulostimen vieressä

jälkeen.

on keräysastia tietosuojapaperille
ja tavalliselle paperille.
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Werstas Store
Verkkokaupasta voit varata neuvotteluhuoneita, hiljaisia huoneita, ostaa lisäpalveluja ja hallinnoida jäsentietoja. Tunnukset
annetaan jäsenyyden alkaessa.

Aulapalvelut ja
yhteystiedot
Werstaan jäseniä palvelevat
ElectroCityn, BioCityn ja Vierailu
keskus Joen aulapalvelut.
Mikäli sinulla on kysyttävää

Palvelut

taan liittyen, ota yhteyttä
info@werstasturku.fi tai
puh. 010 315 3015.

Posti

Kokoustarjoilut

Päiväposti jaetaan Werstaaseen

Haluatko tilata kokoukseesi tai

klo 14 mennessä. Posti jaetaan

tapahtumaasi tarjoiluja?

suoraan työhuoneisiin. Mobiili
jäsenet voivat noutaa postin
aulapalvelusta.

Palvelut

palveluihin tai Werstaan toimin-

ElectroCityssä palvelee ravintola
Mauno, puh. 010 315 3000 tai
sales@mauno.fi. PharmaCityssä
toimii Unica, puh. 040 480 8956
tai delica@unica.fi sekä
DataCityssä Turun ammatti-
instituutin opetusravintola Taito,
puh. 040 632 3237 tai
ravintola.taito@turku.fi.
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Tilat

Tilat

Tilat

Neukkarit
ja hiljaiset
huoneet

Kahvilat

Werstaan neuvotteluhuoneet

sa on astianpesukone, astioita ja

ja hiljaiset huoneet varataan
Werstas Storesta. Kiintiön jälkeen
varattavista tiloista veloitetaan
erikseen.

Työkahviloissa on vapaasti
käytettävissä kahviautomaatti,
jääkaappi ja mikro. Lisäksi tiloisaterimia. Laitathan likaiset astiat
koneeseen, ja kun astianpesu
kone on täynnä, käynnistä
ohjelma. Astianpesuainetta on
altaan alakaapissa. Muistathan
myös tarkistaa, ettei jääkaappiin
unohdu eväitä.

Tapahtuma
kahvila

Sauna- ja
harrastetilat

Haluatko järjestää asiakastilai-

ElectroCityn kellarikerroksen

suuden tai hackathonin, kutsua

pukuhuoneet, suihkut ja infra-

lehdistöä kuulemaan uusista

punasaunat ovat werstaslaisten

tuotteistanne tai demota palve-

vapaassa käytössä. Tiloissa on

luitanne muille? Tapahtumakah-

miesten ja naisten pukuhuoneet,

vilat ovat olemassa juuri tällaisia

joista löytyvät lukittavat pukukaa-

tapahtumia varten. Tapahtu-

pit. Kellarikerroksessa on myös

makahvilaa voivat kaikki Wers-

werstaslaisten käytössä oleva

taassa toimivat yritykset käyttää

harrastetila, joka varataan

maksutta omien tapahtumiensa

Werstas Storesta.

järjestämiseen varaamalla tilan
Werstas Storesta.
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Werstas Labs

Werstas Labs

Werstas Labs

Vaakahuone

Tällä aukeamalla mainitut

Yhteis
laboratorio

tilat ovat kaikkien työhuo-

Laboratoriossa on peruslaitteita

ja ja pH-mittari. Huoneessa on li-

neen ja/tai laboratorion

ravisteluun, erotteluun, kylmäsäi-

säksi kemikaalien ja reagenssien

vuokranneiden Werstas

lytykseen ym. life science -alan

varastotilaa ja tarvittaessa myös

Labs -asiakkaiden käytössä,

tutkimus- ja tuotekehitystoimin-

erikoiskemikaaleille ventiloitua

ellei muuta ole sovittu.

taan sekä ultrapuhdasta vettä.

kaappitilaa.

Huoneesta löytyy erilaisia vaako-

Soluviljely
laboratorio
Huone on varustettu soluviljelyä
varten. Huoneessa on lisäksi
Hidex Sense -monileimalaite.
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3D-printterit
Werstaan 3D-tilaa voi varata maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin sopimuksen mukaan. Tilassa on
3D-tulostimia, 3D-skannereita sekä jyrsin ja lasersekä tarraleikkurit. Varaustiedustelut tehdään

Werstas Labs

Werstas Labs

Werstas Storen kautta.

Välinehuolto

VR-tila

Välinehuollon ensisijainen teh-

VR-tilaa voit hyödyntää myynnis-

tävä on toimittaa asiakkaiden

sä ja markkinoinnissa demoamal-

tarpeisiin puhtaat ja tarvittaessa

la tuotteitanne. Tilaa voi varata

steriilit välineet. Välinehuollon

Werstas Storesta, josta löytyy

keskeiset tehtävät ovat esipesu/

myös ajantasainen luettelo tilan

pesu, pakkaaminen ja sterilointi

laitteista.

eri menetelmillä. Tilan laitteet
ovat vain välinehuoltajan käytössä.

12

13

Työkalupakki

4

Kiinteistöhuolto

Päivystys
Välitöntä huoltoa vaativissa
soittamalla huoltoyhtiö Aren päivystysnumeroon 020 530 5700

Huoltopyynnöt
Onko huoneessanne tai Werstaan
yleisissä tiloissa liian kylmä tai kuu-

(auki 24 h/vrk).

Kiinteistöhuolto

Kiinteistöhuolto

asioissa huoltopyynnön voi jättää

ma, vuotaako hana tai pitääkö kulunvalvontaa päivittää? Jätä huoltopyyntö niin korjataan asia! Huoltopyynnön
voi jättää kuka tahansa yrityksen
työntekijöistä. Huoltopyynnöt lähetetään sähköisesti lomakkeella, jonka
linkki löytyy Werstaan nettisivuilta
osoitteesta www.werstasturku.fi
Lomake kannattaa täyttää mahdollisimman tarkasti, jotta pyyntö voidaan
käsitellä nopeasti huoltoyhtiössä.
Myös ilmoittajan tiedot pyydetään
mahdollista yhteydenottoa varten.
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Facebook

Host Hour

Etkö tunne vielä ketään Werstaas-

Askarruttaako mieltäsi jokin, onko

ta? Ei hätää! Facebookissa on

sinulla ideoita tai palautetta? Tule

suljettu ryhmä ”Werstaslaiset”,

tapaamaan meitä!

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 kahvi
taukoa, kerro mitä yrityksesi voi
tarjota muille tai kysy kiinnostaa-
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Tiedotus ja
opastus

Tiedotus ja opastus

Tutustu muihin

Tutustu muihin

Host Hour keskiviikkoisin:
14:00 Werstas PharmaCity
4. krs. B-porras
14:30 Werstas ElectroCity
4. krs. B-porras
15:00 Werstas DataCity
4. krs. B-porras

Tiedotus
Jokaisen Werstaassa työskentelevän kannattaa tilata
Werstas-tiedote, jossa kerrotaan uutisten ja tapahtumien lisäksi mahdollisista häiriötilanteista kiinteistön

ko työkavereita lähteä illalla kat-

Poikkeuksista ja Werstaan muista

toiminnassa. Tiedotteen voit tilata Werstaan netti

somaan futista. Sana on vapaa!

tapahtumista tiedotetaan erikseen.

sivujen footerista osoitteesta www.werstasturku.fi
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Opasteet

Infonäytöt

Aulojen opasteisiin ja kerrosten

Haluatko muidenkin tietävän, että

opastetauluihin tulee yrityksen

yrityksenne toimii Werstaassa?

nimi. Lisäksi jokaisen työhuo-

Toimita yhden sliden esittely

neen sisäänkäynnin yhteyteen

yrityksestänne osoitteeseen

on asennettu A4-kokoinen

info@werstasturku.fi ja kerro vies-

yritysinfotaulu, johon Werstaan

tissä, että haluat esityksen Wers-

henkilökunta toimittaa kunkin

taan näytöille. Sliden ideaalikoko

yrityksen nimellä, logolla ja mah-

on 1920 x 1080 px ja kuvamuoto

dollisesti muulla informaatiolla

JPEG tai PNG. Muista kuitenkin,

varustetun tulosteen. Logot ja

että usein vähemmän on enem-

tekstitoiveet, valmiin layoutin tai

män ja tehokkainta saattaa olla

ohjeistuksen voi lähettää osoit-

esitellä yritys kuvalla ja nimellä

teeseen info@werstasturku.fi.

tekstien sijaan.

www.werstasturku.fi
info@werstasturku.fi
Puh. +358 10 315 3009

facebook.com/werstasturku
@werstasturku
@werstasturku

