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J u l k i s i v u y h d i s t y s r . y . 

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOM US VUOSI 1996 

 
Julkisivuyhdistyksen vuoden 1996 merkittävimpiä hankkeita olivat Julkisivujen korjausoppaan kokoami 

nen, julkisivututkimuksen  valmistuminen  ja  Vuoden  julkisivuteko-kilpailun aikaansaaminen. 

 
Sääntöjen edellyttämät kokoukset 

Julkisivuyhdistyksen  vuosikokous 3.5.1996 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Vantaalla ja siihen osallistui 21jäsentä. Kokouksessa hyväksyt tiin 

vuoden 1995 tilit ja toimintakertomus. TTKK:n talonrakennusteknii kan vs. assistentti Minna Teikari esitteli 

jäsenistölle julkisivualan kirjallisuustietokantaa. Lisäksi Eero Jukkola kertoi yhdistyksen merkin ja logon 

symboliikasta. 

 
Julkisivuyhdistyksen  syyskokous 27.11.1996 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Vantaalla ja siihen osallistui 18 jäsentä . Kokouksessa hyväksyt 

tiin vuoden 1997 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätettiin muuttaa työryhmien toiminta projek 

tiluonteiseksi. 

 
Hallituksen  kokoonpano 

Hallituksen kokoonpano vuonna 1996: puheenjohtajana Matti Pentti, varapuheenjohtajana Petri Aho nen, 

sihteerinä Martti Karimies, Eero Jukkola, Juha Ryyppö, Aimo Heimala, Kari Kankainen, Reijo Lah tinen. 

Varajäseninä olivat Jarkko Mattila, Erkki Tikkanen, Martti Hekkanen, Jorma TalviOja, Jukka Se v6n, likka 

Järvinen, Harri Hagan ja  Tarja Tukia. 

Hallituksen varsinaisista jäsenistä olivat erovuorossa Martti Karimies, Juha Ryyppö ja Aimo Heimala. 

Heidän tilalleen valittiin vuodeksi 1997 Markku Pyysalo, Jukka Sev6n ja Heikki Käkönen. 

Varsinaisten jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin Leo Kaunista Pyysalon varamieheksi, 

Timo Stam Sev6nin varamieheksi ja  Simo-Pekka  Valtonen  Käkösen varamieheksi. 

 
Hallituksen  kokoukset 

Julkisivuyhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. 
 
 

Työryhmien toiminta 

Julkisivuyhdistyksellä  oli käytännön työn  tekemiseksi  kuusi työryhmää;  pinnoitetyöryhmä, betonijulkisi- 



vut ja parvekkeet, eriytetyt julkisivut, muuratut ja rapatut julkisivut, puujulkisivut ja arkkitehtuuri. Käytän 

nössä vai  osa työryhmistä  saitoimintansa alkuun ja  kokoontui  muutamia kertoja. 

Eriytetyt julkisivut -työryhmän konkreettisena tuloksena syntyi Julkisivujen korjaamista koskeva opas, 

jonka laatimiseen osallistuivat myös muut työryhmät. 

Syyskokouksessa  työryhmien toiminta muuttaa projektipohjaiseksi eli jatkossa joka ista tarpeelliseksi 

katsottavaa hanketta varten perustetaan oma työryhmä. 

 
Muu toiminta vuonna 1996 

Yhdistyksen tilaama julkisivualan kirjallisuustietokanta  Tampereen  teknilliseltä  korkeakoulusta valmistui 

ja oli markkinoitavissa vuoden 1996 aikana sekä jäsenistöll e että yhdistyksen ulkopuolisille 500 markan 

jäsenetuhi ntaan ja  2 000  markan  hintaan ulkopuolisille.   Minna Teikari TTKK:sta esitteli 

julkisivututkimusten kirjallisuustietokantaa jäsen istölle toukokuussa pidetyssä vuosikokouksessa. 
 
 

Julkisivujen korjausoppaasta syntyi yli satasivuinen 4-värinen julkaisu, joka kohdistettiin palvelemaan 

kiinteistöjen omistajia, isännöitsijöitä ja julkisivukorjausten rakennuttamisesta vastaavia henkilöitä. Kor 

jausoppaan sisältö laadittiin siten, että julkaisu un pyydettiin eri aihealueiden, pääosin jäsenistön, kirjoi 

tuksia. Kirjoittajia oli yhteensä 14. Työtä ohjasi yhdistyksen työryhmien puheenjohtajista koottu toimitus 

neuvosto.  Oppaan  päätoimittajana yhdistyksen  puolesta  toimi  Eero Jukkola. 

Oppaan kustansi Suomen Media-Kamari Oy, jonka kanssa yhdistyksellä oli kustannussopimus. 

Opas ilmestyi vuodenvaihteessa. 
 
 

Yhdistys käynnisti vuosittain toistuvaksi aiotun Vuoden Julkisivuteko -palkintokilpailun. Kilpailuaika alkoi 

6.11.1996 ja ehdotusten jättämisen viimeinen määräpäivä oli 14.3.1997. Ensimmäisen kerran Vuoden 

julkisivuteko 1997 -palkinto jaetaan vuoden 1997 vuosikokouksessa toukokuussa . 

Arvostel ulautakunnan sihteerinä toimi Reijo Lahtinen.Tuomaristoon nimettiin Julkisivuyhdistyksen 

edustajina puheenjohtaja Matti Pentti,varalla Martti Hekkanen, Suomen Arkkitehtiliiton edustajina 

arkkitehti Harri Hagan, varalla arkkitehti Eero Jukkola, Ympäristöministeriön edustajina yliarkkitehti Aila 

Korpivaara, varalla ylijohtaja Jouni J. Särkijärvi, Suomen Rakennusinsinöörien Liiton nimeäminä 

diplomi-insinööri Pekka Löyttyniemi,varalla diplomi-insinööri Erkki Juva ja Julkisivuyhdistyksen 

nimeäminä toimitusjohtaja Sisko Marjamaa, varalla rakennuttajapäällikkö Kari Kankainen. 

 
Julkisivuyhdistys osallistui 17.-18.1.1996 pidettyyn Julkisivu 96 -tapahtumaan omalla osastolla. Matti 

Pentti toimi tapahtuman yhteydessä pidetyn seminaarin yhden osion puheenjohtajana. Jäsenistöstä 

arkkitehti Harri Hagan SAFA piti esitelmän aiheesta Lähiökorjaamisen arkkithtoniset vaikutukset ja 

arkkitehti Yrjö Suonto SAFA puhui Modernin arkkitehtuurin ominaispiirteiden säilymisen ongelmista. 

Osastolla esiteltiin yhdistyksen toimintaa ja jäsenl uettelo sekä jaettiin jäsenha kemuskaavakkeita. 

 
Julkisivuyhdistys oli mukana Jyväskylän messuilla 1.-3.3.1996 yhteisellä neuvontaosastolla muiden ra 

kennusalan  asiantuntijajärjestöjen   kanssa. Yhdistyksen  edustajina osastolla olivat Markku  Haikala, 



  
 
 
 
 

Martti Karimies ja Jarkko  Mattila. 
 
 

Lisäksi Julkisivuyhdistys Martti Karimiehen  edustamana osallistui Pintakäsittely  97 -tapahtuman järjes 

telytoimikuntaan. 

 
Julkisivuyhdistyksen yhteyksien perusteella saialkunsa tutkimushanke Betonijulkisivujen mikrobiologi 

sesta toimivuudesta, jonka rahoittamiseen yhdistyksen neljän jäsenyrityksen  lisäksi osallistuvat  RTT  

ja TEKES . 

 
Yhdistyksen rekisteröinti 

Yhdistyksen rekisteröinti oli vuoden 1996 aikana vielä kesken. Patentti- ja rekisterihallituksesta tuli 

sääntöjen korjauskehotus 30.12.1996. Korjauskehotukseen sisältyvät muutosehdotukset käsitellään 

vuosikokouksessa  21.5.1997. 

 
Jäsenmäärän kehitys 

Vuoden 1996 lopussa yhdistyksellä oli 51 jäsentä. Edellisen vuoden lopussa jäsenmäärä oli 43. 
 
 

Tiedottaminen 

Yhdistyksen sisäisenä ja ulkoisena tiedotusvälineenä käytettiin valtakunnallista Kiinteistöposti-lehteä, 

jonka jäsenet  saivat kuusi kertaa vuoden aikana ja jossa yhdistyksellä on oma, vakituinen  palsta. 

Palstalla käsiteltiin vuoden mittaan mm. Vuoden julkisivuteko-ki lpailua ja julkisivutietokantaa. Lisäksi 

Kiinteistöpostissa julkaistiin lehtiartikkeli, jossa haastateltiin Matti Penttiä ja Helsingin kaupungin raken 

nusvalvontaviraston päällikköä  Kaarin Taipaletta  julkisivujen kosteusvaurioista ja  korjaamisesta. 

 
Taloudellinen tila 

Vuoden 1996 jäsenmaksukertymä oli 115.000 mk, joka ylittää talousarviossa budjetoidun arvion 15.000 

mk:lla. Vuoden  1996 kaikki tulot olivat yhteensä noin 117.000  mk. 

Yhdistyksen menot olivat kaikkiaan noin 69.000 mk, joten toimintavuosi 1996 oli noin 48.000 mk ylijää 

mäinen. Menot jakaantuivat talousarvion erittelyn mukaan  seuraavasti: 

 

Dipl.työt, kilpailut, tutkimus 

koerakentaminen 

Toteutunut -96 
 
 

n. 28.000 mk 

Budjetoitu -96 
 
 

75.000 mk 

 

Hallituksen ja työryhmien 

toiminta 

 

 
n. 11 000 mk 

 

 
30.000 mk 

 

Tiedotus, koulutus ja 

tilaisuudet 

 

 
n.22.000 mk 

 

 
30.000 mk 

 



Toimistokulut n. 8.000 mk 10.000 mk 
 
 
 

Tiedonhankinta O mk 

Yhteensä n. 69.000 mk 

10.000 mk 

155.000 mk 
 
 

 

Vuoden lopussa 1996 yhdistyksen tilillä olivaroja 114.828 mk, joista osa on jo sidottu vuonna 1997 to 

teutuvien hankkeiden kustannusten kattamiseen. 

 
rt/13.8.1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


