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Tahtoa ja tekoja
Kovin lämmintä kesää ei tullut, mutta mieltä 
lämmittäviä ideoita sitäkin enemmän. Siis 
ideoita betonitekniikan ja koko betonialan 
kehittämiseksi. Niitä anelin teiltä edellisessä 
kolumnissani ja niitä myös sain. Ihan aluksi 
haluankin kiittää kaikkia teitä, jotka olette 
ideoitanne meille Betoniyhdistykseen toimit-
taneet niin kasvotusten, puhelimitse, säh-
köpostitse kuin kyselyymme vastaamalla.  
Nyt meillä on käytettävissämme mahtava 
ideapakki, josta ammentaa matkan varrella. 

Mutta hmm… minne olemmekaan mat-
kalla? Ennen kuin lähtee innokkaasti tou-
huamaan kaikennäköistä, on syytä selvittää, 
missä on nyt ja minne pyrkii. Nykytilan selvit-
tämiseksi ja tavoitteen kirkastamiseksi Beto-
niyhdistys toteuttikin kesän aikana laajan 
kyselyn liittyen koko betonirakentamiseen. 
Kyselyn avulla pyrimme määrittämään eri-
tyisesti betonirakentamisen nykypäivän suu-
rimmat haasteet ja ongelmat syineen sekä 
vastatoimenpiteet ongelmien poistamiseksi, 
alan kehitystarpeet, mahdollisuudet sekä 
tulevaisuuden menestyksen tekijät. 

Mitään kovin yllättävää kyselyn vastauk-
sissa ei tullut vastaan. Haasteet ja ongelmat 
ovat jokseenkin samat kuin rakennusalalla yli-
päätään; heikko kannattavuus, alhainen tuot-
tavuus, laatuongelmat, tutkimus- ja kehitys-
työn vähäisyys, uusien innovaatioiden puute, 
tiedon ja osaamisen puute, ukkoutuminen sekä 
kaiken kukkuraksi huono imago.  Kun tuota 
ongelmavyyhtiä tarkastelee vähän laajemmin, 
voi havaita kyseessä olevan monimuotoinen 
systeeminen ongelma. Kaikki vaikuttavat 
kaikkeen. Tällöin riskinä on, että jotain osaa 
muuttamalla voi aiheuttaa vahinkoa, mutta 
toisaalta oikeanlaisella muutoksella voidaan 
saada aikaan huikeita muutoksia. 

Mistä meidän sitten kannattaisi aloittaa 
saadaksemme betonirakentaminen uuteen 
nousuun? Ensinnäkin ”hyökätään” joka suun-
nasta yhtä aikaa: panostetaan koulukseen, 
julkaisuihin, oppilaitosyhteistyöhön, vies-
tintään sekä tutkimus- ja kehitystyöhön 
yhdessä esimerkiksi seuraavia askelmerk-
kejä noudattaen:  

1. Laaditaan betonirakentamiselle selkeä 
yhteinen tahtotila, tavoite, kehitysstra-
tegia yhdessä BY:n, betoniteollisuuden ja 
muiden rakennusalan yritysten ja yhtei-
söjen kanssa.

2. Koska resurssit ovat rajalliset, priorisoi-
daan ja keskitytään oleelliseen.

3. Panostetaan tosissaan yhdessä sovittui-
hin kehityshankkeisiin ja toimenpiteisiin, 
joiden kautta saadaan näyttäviä toteutet-
tuja kohteita. Otetaan myös selvää, mitä 
muualla tapahtuu.

4. Viestitään ja vaikutetaan aktiivisesti.

Ihan ensimmäiseksi kuitenkin muutetaan 
asennettamme: lopetetaan surkuttelu ja tois-
ten syyttely, luotetaan toisiimme ja ollaan luot-
tamuksen arvoisia, kääritään hihat ja aletaan 
töihin yhdessä! Kun yhdessä nostamme alan 
osaamisen tasoa, kaikki voittavat. Mahdolli-
suuksia jää kuitenkin vielä suurempaan, sillä 
todellisia menestyjiä ovat ne, jotka nopeimmin 
ottavat uudet ideat käyttöönsä ja kehittävät 
niitä edelleen omaan liiketoimintaan sopi-
viksi. Kehittäminen kun on vielä suhteelli-
sen helppoa verrattuna uusien ideoiden ja 
toimintatapojen todelliseen käyttöönottoon. 
Jätetään se homma siten jokaisen yrityksen 
omaksi kilpailutekijäksi. 

Lokakuun 16. päivänä 90 -vuotta täyttävä 
Betoniyhdistys haluaa vastata ajan haasteisiin 
ja kantaa kortensa kekoon koko betonialan 
ja siten myöskin rakennusalan menestyksen 
eteen. Olemme juuri selkeyttäneet missiomme 
seuraavaksi: ”Betoniyhdistys on arvostettu ja 
riippumaton asiantuntijajärjestö, jonka teh-

tävänä on kehittää ja edistää betonin käyttöä 
rakentamisessa”.  Myös tavoitteita ja paino-
pistealueita on kirkastettu. Tavoitteenamme 
on 1) toimia betonialan tutkimus-, kehitys- ja 
innovointitoiminnan alustana, 2) olla alan 
johtava sekä haluttu kouluttaja ja julkaisija, 
3) toimia alan yhteistyöfoorumina sekä 4) olla 
alan tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani.

Seuraava tehtävä onkin määrittää toi-
menpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Isoja linjoja on vedelty, mutta ne konkreettiset 
toimenpiteet ovat vielä määrittämättä: mitä 
tehdään, kuka tekee, missä, milloin, miten ja 
millä rahalla. 

Sovittujen toimenpiteiden toteuttami-
seen me tarvitsemme erityisesti yhdistyksen 
jäsenten aktiivista osallistumista ja sitoutu-
mista. Jotta toimenpiteet vaikuttavat koko 
rakennusalaan, tarvitsemme uusia aktiivisia 
jäseniä kattaen koko arvoverkon. Niinpä toi-
votankin nyt erityisesti betoniteollisuuden, 
rakennusurakoitsijoiden, arkkitehtien ja tilaa-
jien edustajia tervetulleiksi Betoniyhdistyksen 
jäseniksi, rakennesuunnittelijoita, konsultteja 
ja tutkijoita unohtamatta. Together we are 
strong!

Nyt tarvitsemme tahtoa ja tekoja! Ihanaa, 
että edessä on taas muutama kuukausi 
pimeää ja kylmää. Ei tule pakottava tarve 
kirmaista ulos aurinkoon, vaan voi hyvällä 
omalla tunnolla ja innolla paneutua työnte-
koon. Loppuun vielä lainaus Paulo Coelholta: 
”Unelmat tekee mahdottomaksi vain yksi asia 
– epäonnistumisen pelko”

Pelotonta syksyä!
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