Tavoitteena Pohjoismaiden paras
rakentamisen kehittäjä ja työpaikka
un yhdeksän vuotta sitten perustimme Boost Brothersin yhdessä Matti Sivusen kanssa, halusimme
muuttaa rakennusalaa etsimällä tuottavimman tiedon
ja viemällä sen käytäntöön. Vuosien varrella sama yrityksen tahtotila on pysynyt vahvana.
Liiketoimintamme muodostuu rakennuttamisen palveluista: tarjoamme tilaajille palvelut rakennushankkeiden valmisteluun ja toteutukseen. Vuonna 2018 toimimme noin 60 projektissa tilaajan rakennuttamisen
asiantuntijana, toteutamme yli 30 julkista hankintaa ja
yli 50 kustannusvertailua.
Uskomme siihen, että hankkeemme onnistuvat, koska työskentelemme arvojemme mukaisesti. Boostilla on
kolme arvoa, joiden toteutumista arvioimme jatkuvasti.
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ARVO 1: Työskentelemme siten, että asiakas on tyytyväinen. Tiimimme panostaa asiakkaan toiminnan ymmärtämiseen ja jatkuvaan huolenpitoon. Haluamme luoda erinomaisen
asiakaskokemuksen toimimalla sovitussa aikataulussa, miellyttävästi, kuunnellen ja pitämällä sisäisesti huolta siitä, että laatumme on ensiluokkaista. Vuosien 2017 ja 2018 asiakastyytyväisyysmittauksien mukaan olemme onnistuneet tässä kiitettävästi: asteikolla 4-10 asiakkaiden tyytyväisyys yhteistyöhön Boostin kanssa oli 9,53. Tyytyväiset asiakkaat ja referenssit
ovat tuoneet myös uusia asiakkaita. Tänä vuonna olemme saaneet kunnian käynnistää yhteistyön esimerkiksi Finavian, Helsingin kaupungin ja Espoon kaupungin kanssa.
ARVO 2: Hyvä mieli illalla, kun käy nukkumaan. Intoa aamulla, kun herää. Boost on
rakennuttamispalveluiden alueella alan ensimmäisiä itseohjautuvia organisaatioita. Boostilla
ajatellaan, että työntekijät, joilla on hyvä mieli ja intoa, tekevät Boostin. Hyvän mielen ja
innon saavuttaakseen tiimimme on muokannut Boostista itseohjautuvan työpaikan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Boostia kehitetään tiimin yhteisissä sessioissa, toisiin luotetaan, jokainen tekee päätöksiä ja kehittää itseään. Kehitämme jatkuvasti palveluja omille
työntekijöillemme. Niitä on tällä hetkellä kolme: toimiva perusinfra, viihtyisä työympäristö ja
henkilökohtainen kasvu.
ARVO 3: Kansainvälisen kärkiosaamisen kehittäminen. Historiamme aikana olemme toteuttaneet yli 400 tutkimus- ja kehitysprojektia asiakkaillemme, julkaisseet yli 30 kansainvälistä tieteellistä julkaisua ja luoneet verkostot rakentamisen kärkiasiantuntijoihin erityisesti
Keski-Eurooppaan, Japaniin ja Yhdysvaltoihin. Vuonna 2018 olemme yhteistyössä tilaajien
kanssa kehittäneet ja vieneet käytäntöön uusia toimintamalleja palveluverkkosuunnitteluun,
hankkeiden laajuudenhallintaan, kustannuslaskentaan, käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja
julkisiin hankintoihin. Hyvä esimerkki tästä työstä on hankkeen välitavoitearviointi.
Vuonna 2019 panostamme voimakkaasti asiakaskokemuksen, itseohjautuvien tiimien ja
hankemallien kehittämiseen. Haluamme olla Pohjoismaiden paras rakentamisen kehittäjä ja
työpaikka.
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