
Jee, me teimme sen – yhdessä!

Vuoden takaisessa kolumnissani anelin 
tahtoa ja tekoja betonialan uuteen nousuun 
saamiseksi. Yhtenä kimmokkeena moiseen 
aneluun oli Betoniyhdistyksen aiemmin 
kesällä käynnistämä kysely. Kyselyn avulla 
pyrimme määrittämään erityisesti betonira-
kentamisen nykypäivän suurimmat haasteet 
ja ongelmat syineen sekä vastatoimenpiteet 
ongelmien poistamiseksi, alan kehitystarpeet, 
mahdollisuudet sekä tulevaisuuden menes-
tyksen tekijät.

Vastausten perusteella yhtenä merkittä-
vinä haasteena ja jopa ongelmana nähtiin 
alan tutkimus- ja kehitystyön vähäisyys sekä 
uusien innovaatioiden puute. Merkittäväksi 
menestyksen tekijäksi puolestaan nousi 
panostaminen tutkimus- ja kehitystyöhön 
alan yhteisten tavoitteiden mukaisesti – ala 
halusi siis tutkimusta, mutta myös sen perus-
taksi yhteisen tavoitteen ja strategian.

Tuon kyselyn tuloksia käytimme läh-
töaineistona mm. vuosi sitten syyskuussa 
pidetyssä Betoniyhdistyksen strategia-
työpajassa, johon yhdistyksen hallituksen 
lisäksi osallistui joukko kehitysmyönteisiä 
alan vaikuttajia niin betoniteollisuudesta, 
rakennesuunnittelupuolelta kuin tutki-
musorganisaatioista. Strategiatyöpajassa 
Betoniyhdistyksen yhdeksi tavoitteeksi ja 
painopistealueeksi määritettiin toimiminen 
betonialan tutkimus-, kehitys- ja innovointi-
toiminnan alustana parantaen jatkuvasti alan 
tutkimus- ja kehitystoiminnan edellytyksiä.  

Mitä kuluneen vuoden aikana sitten 
on tapahtunut? No ainakaan vuosi sitten 
Aalto-yliopistossa ei ollut betonitekniikan 
prosessoria, mutta nyt on. Eikä ihan millainen 
tahansa, vaan proffa, jolla on vahva betonia-
lan, niin taloudellinen kuin henkinen, tuki 

takanaan. Viime syksyn kysely, keskustelut 
ja työpajat saivat alalla pöhinää aikaiseksi. 

Tammikuussa Betoniyhdistys järjesti 
betoniteollisuuden ja Aalto-yliopiston kesken 
sangen vakavan keskustelutilaisuuden ”Tar-
vitaanko Suomessa betonitutkimusta?” Yhtei-
nen näkemys oli, että tarvitaan. Kun kaikille 
osapuolille tuli lisäksi selväksi, mitä se heiltä 
edellyttää, tahtotilakin oli olemassa. Tarvittiin 
enää tekoja, ja mehän tehtiin! Tasan puoli-
vuotta tuon keskustelutilaisuuden jälkeen 
tekniikan tohtori Jouni Punkki allekirjoitti 
(15.6.2016) työsopimuksen Aalto-yliopiston 
insinööritieteiden korkeakoulun kanssa 
viisivuotisesta betonitekniikan Professor 
of Practice -tehtävästä. Samalla betoniala ja 
Aalto-yliopisto solmivat yhteistyösopimuksen 
betonitekniikan tutkimuksen edistämisestä 
Aalto-yliopistossa. Sopimuksen mukaan beto-
niala lahjoittaa Aalto-yliopistolle 1.000.000 € 
suuruisen apurahan käytettäväksi betoni-
tekniikan tutkimukseen. 

Tämä kaikki siis tapahtui alle vuodessa. 
Eikö juuri tämä ole hyvä osoitus siitä, että 
asioita tapahtuu, kun on riittäväsi tahtoa 
ja tekoja  - ja kun toimimme yhdessä kohti 
yhteistä tavoitetta. 

Iloitkaamme siis yhdessä aikaansaadusta 
uudesta betonitekniikan professuurista. Ei 
kuitenkaan jäädä liian tyytyväisinä odotta-
maan ihmeitä, sillä niihin en usko kenenkään 
pystyvän yksin. Tukekaamme siis betonitut-
kimusta kaikin mahdollisin keinoin, eikä vain 
Aallossa vaan myös TTY:llä ja muissa tutki-
muslaitoksissa. Edistetään myös tutkijoiden 
ja alan muiden toimijoiden yhteistyötä. 

Yksi oiva mahdollisuus tukea betonitut-
kimusta on osallistua 2.11.2016 pidettävään 
Betonitutkimusseminaariin, missä alan 
parhaat asiantuntijat jakavat ajankohtaista 
tietoa liittyen kantaviin betonirakenteisiin 
sekä betonitekniikkaan. Tämäkin tilai-
suus on yhteistyön tulosta, sillä ohjelma 
on suunniteltu Betoniyhdistyksen, Beto-
niteollisuuden, VTT:n, Aalto-yliopiston ja 
TTY:n betonialan asiantuntijoiden kesken. 
Osallistumalla betonitutkimusseminaariin, 
paitsi kartutat omaa osaamistasi, tuet myös 
betonialan tutkimustoimintaa ja kannat siten 
oman runkoaineesi betonialan pyramidiin. 
Lisää tietoa seminaarista löydät osoitteesta 
http://www.betoniyhdistys.fi/tapahtumat/
betonitutkimusseminaari
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