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Martela Lifecycle -mallilla
asiakkaittemme työtilojen kokonaiskulut
pienenevät työtyytyväisyyden parantuessa.
Säästöjen lisäksi myös tuottavuus
lisääntyy – pysyvästi.

Lisää tehokkuutta
elinkaariajattelulla
Parhaat työympäristöt tukevat yrityksen liiketoimintaa, luoden samalla hyvinvointia ja tehokkuutta
koko työyhteisölle. Martelan Lifecycle -elinkaarimalli optimoi tilojen käytön ja kannustaa työntekijöitä
parhaaseen tekemiseen. Kun kokonaisuus on hallittu ja tulevat tarpeet pystytään ennakoimaan,
tilojen käyttökustannukset pienenevät. Yksittäisten muutosten sijaan Martela tarjoaa työympäristön
koko elinkaaren kattavaa kokonaisajattelua, joka pitää jatkuvasti huolta tiloista, kalusteista – ja
ihmisistä.

MÄÄRITTELY
Huolellisesti toteutettu määrittely toimii pohjana työympäristöille, jotka tukevat työntekijöiden tehtäviä ja
ovat joustavasti muunneltavissa tarpeiden muuttuessa. Määrittelyvaiheessa on tärkeää tiedonkeruun
lisäksi myös osallistaa käyttäjät muutokseen ja perehdyttää heidät uuteen tapaan tehdä työtä. Tällä on
suuri merkitys työn tehokkuuden ja työhyvinvoinnin parantamiselle sekä muutosjohtamisen tukemiselle.
Määrittelyyn kuuluu tilojen ja työpisteiden käyttöasteenmittaus, käyttäjien perehdytys ja työpajat, työympäristökysely sekä avainhenkilöhaastattelut. Määrittelyvaiheen päätteeksi luodun työympäristöraportin
ja tilankäyttösuunnitelman pohjalta voidaan aloittaa seuraava vaihe, käyttäjälähtöinen työympäristön
suunnittelu.

SUUNNITTELU
Tila- ja sisustussuunnittelun avulla optimoidaan työympäristön tilankäyttö sekä kirkastetaan yrityksen
ilme. Käyttäjälähtöisellä suunnittelulla varmistetaan tehokkaat ja viihtyisät tilat jokaiselle. Suunnitteluun
sisältyvät niin värit, materiaalit, akustiikka kuin valaistuskin. Samalla otetaan olemassa olevat kalusteet
huomioon ja huolehditaan yli jäävien kierrätyksestä. Martelan joustava kalustevuokrausmalli tarjoaa
kustannustehokkaan vaihtoehdon ostokalusteille. Tilojen hallinnointi ja seuranta onnistuu helposti
Martela Dynamic -ratkaisuilla. Suunnitteluvaiheessa luodaan yrityskohtainen tilasuunnitelma, jonka
pohjalta tilamuutos toteutetaan.

TOTEUTUS
Huolellinen ennakkosuunnittelu ja tehokas projektinhallinta takaavat erinomaisen toteutuksen mille
tahansa muutos- ja ylläpitotyölle. Kaikki toimenpiteet muutosta, kalusteiden asennuksesta ja kierrätyksestä loppusiivoukseen tapahtuvat Martelan kautta luotettavasti. Näin varmistetaan töiden sujuminen
mahdollisimman häiriöttömänä muutostöiden ajan. Palveluvalikoimaan kuuluu myös henkilöstön perehdyttäminen tilojen käyttöön heti niiden valmistuttua, jolloin uuteen työtapaan siirtymistä ja muutoksen
läpivientiä voidaan tukea alusta alkaen.

YLLÄPITO
Työympäristöt kaipaavat jatkuvaa ylläpitoa ja optimointia. Martela Lifecycle -mallin ylläpitovaiheessa
voidaan selvittää käyttäjäkokemusta ja käyttöastetta mittaamalla tilojen todelliset kehitystarpeet – ja
vastata niihin. Näin tilat tukevat työntekoa ihanteellisella tavalla koko niiden elinkaaren ajan, myös
organisaation tai työskentelytapojen muuttuessa. Jatkuva ylläpito vähentää suurten muutosten tarvetta,
pienentää kustannuksia sekä pitää huolen työntekijöiden viihtyvyydestä ja työnteon tehokkuudesta.
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