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1. Meeste Koja Tartu Kuur avatud puidutöökoda (edaspidi töökoda) asub 
aadressil Anne 46A, Tartu. Töökoda  pakub liikmetele võimalust kasutada 
puidutöökoda, seminariruumi, avatud kontorit, raamatukogu, õppeklassi, ladu, 
riietusruume. 

2. Töökoda ja töökoja sissepääsud  on varustatud valvekaameratega. Igal 
töökojas viibijal on kohustus teha ukse juures olevasse logiraamatusse 
sissekanne, saabumise ja lahkumise aja kohta. Logiraamatusse tuleb sisse 
kanda ka liikmega kaasas olevad külalised. 

3. Igal liikmel on võimalus soovi korral saada enda kasutusse töökoja välisukse 
võti, mille paljundamise eest tuleb liikmel ise tasuda. Liikmel ei ole õigust võtit 
ja valvekoodi anda edasi kõrvalistele isikutele. Liikmelisuse lõppemise korral 
annab liige oma võtme üle juhatusele. 

4. Töökotta ei tohi tuua ja töökojas ei tohi tarbida alkohoolseid jooke ega 
narkootilisi aineid. Töökoja siseruumides ja 10m tsoonis sissepääsust ei tohi 
suitsetada.  

5. Töökoda on mõeldud sihipäraseks kasutamiseks puidutöö jt tööde tegemiseks 
ja õppimiseks. Töökojas loodavad ja valmistatavad esemed on mõeldud 
liikmete enda, tema perekonna või kodukonna tarbeks.  

6. Töökojas ei või tegeleda masstootmisega. Kommertstegevus 
kooskõlastatakse juhatusega.  

7. Töökojas tegutsevatel ettevõtetel peab olema sõlmitud Meeste Kojaga 
koostööleping. 

8. Töökoja ruumides tegutsemisel kehtivad sisekorraeeskiri, töökoja 
ohutusnõuded ja üldohutusnõuded elektritööriistadega töötamisel. 

9. Töökoja kasutaja vastutab ise oma ohutuse, elu, tervise ja vara rikkumise või 
hävitamise  eest kinnitades seda oma allkirjaga omavastutuslepingule. 

10. Töökoja kasutaja kinnitab oma allkirjaga tuleohutuseeskirja täitmise eest. 
11. Töökoja kasutaja kinnitab oma allkirjaga ohutusjuhendite 1-20 tutvumise ja 

järgimise. 
12. Tegevused ja vara haldamine  organisatsioonis põhineb  liikmete 

heaperemehelikul ja vastastikusel austusel ja vastastikusel lugupidamisel. 
13. Masinaid võib kasutada masina omaniku loal kui on läbitud vastava seadme 

koolitus/juhendamine.  
14. Töökoda kasutavad täiskasvanud ja alaealised täiskasvanu vastutusel. 
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Töökoja kasutaja on kohustatud: 

1. tundma ja järgima töökoja kasutamise eeskirja; 
2. tundma ja järgima kõiki tööohutuse nõudeid (Tervishoiu ja tööohutuse 

seadus); 
3. tundma ja järgima tuleohutuse eeskirju (Tuleohutuse seadus) sh. aru saama, 

et elektroonikast põhjustatud tulekahjusid kustutatakse CO2 kustutiga ning 
muudest allikatest pärinevaid tulekahjusid vee, tuleteki või pulberkustutiga; 

4. registreerima oma tuleku aja ja eesmärgi sissepääsu kõrval olevasse 
logiraamatusse; 

5. pärast töö lõpetamist oma töökoha, seadmed ja ruumi 
puhastama/korrastama. 

6. võtma aktiivselt osa ruumide ja materjalide hoiukohtade korrastamisest; 
7. andma juhatusele teada töövahendite purunemisest, puudustest jms; 
8. enne metalli- ja puidutreipingi, kreissae ja teiste elektriliste seadmete 

kasutamist tutvuma konkreetse seadme kasutusjuhendiga.  

Töökoja kasutajal on keelatud: 

1. rikkuda sihilikult töökoja sisustust või sellega hooletult ümber käia; 
2. töökojast välja viia materjale, tööriistu, seadmeid ilma juhatuse loata (ainult 

vastutava isiku nõusolekul ja allkirja vastu); 
3. Suitsetada ja tarbida alkoholi töökojas; 
4. Segada tahtlikult teisi töökoja kasutajaid. 

Töökoja ohutusnõuded 

1. Ohutu töö on võimalik vaid siis, kui tuntakse ohutusnõudeid ja täidetakse neid 
täpselt.Töökoda on kõrgendatud ohtlikkusega, tuleohtlikkusega ja 
terviseriskidega koht, seetõttu tuleb kõiki distsipliini nõudeid täita 
vastuvaidlemata. 

2. Ohutustehnika järgimine on rangelt kohustuslik. 
3. Väga rangelt on keelatud igasugune lahtine tuli. 
4. Isikukaitsevahendite kasutamine on kohustuslik (kõrvaklapid, kaitseprillid, 

respiraator, kindad). 
5. Tööriista tahtlik rikkumine võrdub selle materiaalselt välja maksmisega rikkuja 

poolt. 
6. Töökojas ole tähelepanelik enda ümber toimuva suhtes. 
7. Töölaual hoia vaid tööks vajalikke esemeid. 
8. Mitte kunagi ei tohi kasutada töövahendit, mida sind ei ole juhendatud 

kasutama ning mille kasutamise ohutusnõudeid  sa ei tea. 
9. Kasuta iga töövahendit sihipäraselt. 
10. Kunagi ei tohi töövahendit suunata teise inimese poole (ka sellist, mis tundub 

ohutu). 
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11. Masinal töötavale inimesele jäta piisavalt töötamisruumi. Ära trügi! 
12. Veendu, et sinu tegevus ei ohusta naabreid. 
13. Õnnetuse või selle ohu korral lõpeta koheselt töö (vajadusel lülita kahtlane 

seade välja). 
14. Kahtlase töökorraga mehhanismidest, juhtmetest või lekivatest mahutitest 

teavita koheselt juhatust. 

ÜLDOHUTUSNÕUDED ELEKTRITÖÖRIISTADEGA TÖÖTAMISEKS 

1. Elektrilisi käsitööriistu kasutatakse ainult juhendis ettenähtud ülesannete 
täitmisel. 

2. Tööriist peab olema töökorras, puhas, terava lõiketeraga ja korralikult 
kinnitatud. 

3. Tunne kasutusjuhendit, tööriistal olevaid hoiatuskleebiseid ja tingmärke. 
4. Tööriista kahtlasest seisundist informeeri koheselt juhatust. 
5. Elektritööriista õige tööasendi (mugavamaks) muutmine on ohtlik. Teine käsi 

tuleb asetada teisele käepidemele, vältimaks vigastusi ootamatu ülekoormuse 
korral. 

6. Pikad juuksed peavad olema fikseeritud soengusse või mütsi alla. Paelad, 
kapuutsinöörid, lipsud, kaelaketid tuleb töö ajaks eemaldada, riided kinni 
nööpida. Kiirelt pöörlevad detailid võivad nad enese ümber tõmmata ka neid 
puutumata. 

7. Masin on inimesest tugevam ja kiirem, sellega tuleb arvestada. 
8. Töötades kanna kaitseprille. 

RUUMIDE KASUTAMINE 

1. Soovi korral võib iga liige ehitada oma tööriistade jaoks kapi ja hoida seal 
isiklikke töövahendeid. Kapi maksimaalne suurus võib olla 1x2x2 m (l,p,k). 

2. Kõik töölauad on mõeldud kõigile kasutamiseks personaalseid töökohtasid ja 
laudasid ei ole, va eraldi juhatusega kirjalikud kokkulepped. 

3. iga projekt, mille puhul on vajadus materjali ladustada tuleb projektide 
nimekirja kirja panna ja tuleb täita projekti leht vajalike andmetega. Projekti 
kohta andmetega leht peab olema nähtaval kohal. 

4. Iga projekti ja materjali eest, tuleb tasuda ruumi kasutamise renti 6,79 eurot 
m2 kohta kuus, selle kohta on kohustatud arvestust pidama iga liige ise.  

5. Ainult endale kasutamiseks oleva masina hoiustamiseks tuleb saada luba 
juhatuselt (kirjalik kokkulepe). 

6. Riideruumis olevad kapid ei ole mõeldud liikmetele omandamiseks ja 
lukustamiseks. Meil ei ole nii palju kappe, et iga liige saaks oma kappi omada. 
Seal võib riideid hoida ja lukustada ise kohal viibides. Muu ajal peavad kapid 
olema lukust lahti ja võti ees, et ka teised liikmed/kasutajad saaksid vajadusel 
seal omi riideid hoida. Regulaarselt kappe kasutades peab kapil ka 
nimi/nimed peal olema. 
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Küsimuste ja ettepanekute korral võtta ühendust Meeste Koja juhatusega 
mensshedestonia@gmail.com  

 

 


