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Merkityksellistä työtä

Aina silloin tällöin saan itseni kiinni mietti-
mässä, onko tässä työssäni mitään mieltä. 
Varsinkin aamun Hesaria selaillessa, saatikka 
uutisia katsellessa, herää aika ajoin suorastaan 
ahdistus, kun niissä muistutetaan ilmaston 
lämpenemisestä, merten muovijätteistä, kans-
sakulkijoiden  lisääntyneestä masentuneisuu-
desta jne. Ja mitä minä teenkään kaiken tuon 
eteen? Olenko toimillani vain kiihdyttämässä 
tuota kaikkea, toiminko passiivisen välinpi-
tämättömästi vai voisinko toimenpiteilläni 
jotenkin vaikuttaa maapalloomme ja siellä 
tallaajien hyvinvointiin jopa positiivisesti? 

Joissakin piireissä saan suorastaan varoa 
kertomasta, mitä teen työkseni saamatta 
ympäristörikollisen leimaa otsaani. Kun 
on saanut täyshipin siskontyttären raivon 
niskaansa liittyen sementin hiilidioksidipääs-
töihin ja lähes heti perään on yrittänyt selittää 
toimittajalle, miksi lähes kaikki ”erään kau-
pungin rumin rakennus”-kisan finalistit ovat 
betonista – sitä huomaa jääneensä tosissaan 
miettimään, mikä hiton merkitys tällä työlläni 
oikein on. Toiminko omien henkilökohtaisen 
arvojeni mukaisesti?

 Olin alkuvuodesta eräässä tilaisuudessa, 
missä meidän piti kirjoittaa paperille allek-
kain neljä asiaa, mitä elämäämme haluamme. 
Kun saimme nämä asiat paperille, piti jokai-
nen niistä kiteyttää yhdeksi sanaksi ja tämän 
jälkeen yhdistää sanat 1 ja 4 sekä 2 ja 3 jäl-
leen yhdeksi sanaksi. Lopuksi yhdistimme 
vielä nämä kaksi sanaa, mistä muodostui 
elämämme tarkoitus. Jos elämäni tarkoi-
tus koostuu sanoista:merkitys, ilo, rakkaus 
ja kauneus – ja työssäni Betoniyhdistyksessä 
tehtäväni on edistää betonin oikeaa käyttöä 
rakentamisessa, miten ihmeessä voin toteut-
taa tätä tarkoitusta ilman henkilökohtaista 
arvoristiriitaa? Olenko tekemässä oman 
arvomaailmani mukaista ja merkityksel-
listä työtä?

Myönteinen vastaus löytyy itse asiassa 
aika helposti. Rakennetulla ympäristöllä on 
merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin 
ja onnellisuuteen. Toimiva ja turvallinen 
infra on yksi merkittävimmistä hyvinvoi-
van yhteiskunnan peruspilareista, ja betoni 
on puolestaan infrarakentamisen ehdoton 
ykkösmateriaali. 

Ilman betonia emme olisi voineet raken-
taa nykyistä väyläverkostoamme emmekä 
kaupunkejamme asuinrakennuksineen, 
sairaaloineen ja kouluineen. Jopa puuker-
rostalojen ja hirsikoulujen perustukset teh-
dään betonista. Betonia on lähes kaikessa 
rakennetussa ympäristössä ja tulee mitä 
suurimmalla todennäköisyydellä olemaan 
myös tulevaisuudessa.  

Koska tämä yhteiskunta ei vaan pyöri 
ilman betonia, on ehdottoman tärkeää, 
että sitä käytetään fiksusti ja kehitetään 
entistäkin kestävämmäksi sanan kaikissa 
merkityksissä. 

Edistämällä betonin oikeaa käyttöä niin 
julkaisu- ja koulutustoiminnalla kuin tuke-
malla alan tutkimus- ja kehitystyötä luomme 
mahdollisuuksia toimivan, turvallisen, ekolo-
gisesti kestävän ja viihtyisän elinympäristön 
rakentamiseen.  

Työni on todellakin merkityksellistä!
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