
	

Kevättalvinen tuulahdus Julkisivuyhdistyksestä 4.3.2019 
  

Julkisivuyhdistyksen toimintavuosi on saatu jälleen liikkeelle. Kerrostalon korjauksen 

ideakilpailussa palkinnot julkistettiin Korjausrakentaminen 2019 -tapahtumassa. 
 

 
 
Merkitkää kalenteriinne to 23.5.2019. 
Silloin kokoonnutaan JulkisivuLounaalle (vuosikokouksen yhteydessä) ja kuullaan 
eristerappausrakenteiden vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmät (ErVaKu)-
hankkeesta ja sen tuloksista. 
Tekn. kand. Antti-Matti Lemberg on selvittänyt eristerappausjärjestelmissä havaittuja 
ongelmia ja kuntotutkimusmenettelyä. 
JSY suunnittelee kuntotutkimusohjeen julkaisemista. 
 
Ajankohta: iltapäivä (kellonaika tarkentuu myöhemmin) 
Paikka: Rakennusteollisuus, Eteläranta 10, Helsinki 
 
Voit ilmoittautua JulkisivuLounaalle jo nyt oheisesta Lyyti-linkistä: 
https://www.lyyti.fi/reg/JulkisivuLounas_6436 

https://www.lyyti.fi/reg/JulkisivuLounas_6436


	

Jäsenmatka Edinburghiin syyskuussa 
 
Julkisivuyhdistys suunnittelee jäsenmatkaa, joka suuntautuu tällä kertaa Edinburghiin 
Skotlantiin. Sinne on tarkoitus mennä 25.-28.9.2019 samaan aikaan, kun kansainvälinen 
IFD (INTERNATIONAL FEDERATION FOR THE ROOFING TRADE) pitää siellä 
maailmankongressia. Matkajärjestelyt ja ohjelma ovat työn alla. Otan mielelläni vastaan 
ehdotuksia ohjelmasta ja tietoa mahdollisista yritys- tai kohdevierailuista, jos 
edustamallasi yrityksellä on toimintaa tai kontakteja Edinburghissa. 
 

 

	

	

Julkisivuremonttikilpailu käynnistymässä 
 

  
 
Julkisivuyhdistys järjestää seitsemättä kertaa asunto-osakeyhtiöille suunnatun Julkisivuremontti-
kilpailun esimerkillisten julkisivukorjaushankkeiden esille nostamiseksi. 
Kilpailuohjelma on työn alla. Seuraa siis sähköpostiasi, sillä toiveena on, että jäsenistön 
keskuudesta saisimme mukaan edustavia kohteita kilpailemaan palkinnosta. 
Julkistaminen tapahtuu Kiinteistö 2019 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 2.-
3.10.2019. 
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Julkisivumarkkinatietoa hyödyksi 
 
Miten julkisivumarkkinat kehittyivät viime vuonna? Miltä markkinatilanne näytti eri materiaalien 
osalta uudis- ja korjausrakentamisessa? Julkisivuyhdistyksen toimeksiannosta Forecon Oy:n 
toteuttama tutkimus antaa ajantasaisen kuvan julkisivujen markkinoiden kehittymisestä sekä 
uudis- että korjausrakentamisen alalla ja eri julkisivumateriaalien markkinaosuuksien 
kehittymisestä. 
Julkisivujen Markkinat -tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2015. 
 
Aikaisemmin tilanneilla kestotilaushinta on 1000,00 euroa alv 24 %, uudet tilaukset 
jäsenyritykseltä 2000,00 euroa + alv 24 % 
Voit tilata Julkisivujen Markkinat 2018 -tutkimuksen käyttöösi tästä Lyyti-linkistä: 
https://julkisivuyhdistys.fi/tietoa-julkisivuista/markkinatutkimus/ 

	

Hallituskuulumisia 
 
Hallituksessa on keskusteltu jäsenmaksuperusteiden ja -maksujen uudistamista. 
Sitä varten kootaan työryhmää. Jos olet kiinnostunut ja haluat mukaan uudistustyöhön, 
ilmoittaudu sihteerille: sihteeri@julkisivuyhdistys.fi 
Syyskokouksessa 22.11.2019 jäsenmaksuja päätettiin korottaa niin, että 
materiaaliteollisuuden ym. jäsenmaksu on tänä vuonna 900,00 + alv 24 % ja muiden 300,00 
+ alv 24 %. Jäsenmaksuja on viimeksi korotettu vuonna 2013. 
  
Ensi vuonna vietetään Julkisivuyhdistyksen 25-vuotisjuhlia. 
Juhlavuoden järjestelyitä varten kootoon toimikunta. Jos olet kiinnostunut ja haluat 
mukaan ideoimaan, miten yhdistys juhlavuottaan viettää, ilmoittaudu 
sihteerille: sihteeri@julkisivuyhdistys.fi 
  
Julkisivuyhdistyksen kotisivut ovat uudistuneet. Käy tutustumassa ja anna palautetta ja/tai 
kehittämisideioita. Sivusto on syntynyt yhteistyössä Hybridiviestintä Effet Oy:n kanssa. 
  
Mikäli mielessäsi on jäsenistöä palveleva tutkimusaihe tai jotakin muuta viestittävää 
yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, ota yhteyttä 
toiminnanjohtaja Petri Annilaan toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi 
puheenjohtaja Toni Pakkalaan toni.pakkala@tuni.fi 
tai muihin hallituksen jäseniin. 
 
Hallituksen kokoonpano vuonna 2019 on seuraavanlainen: 
Yhdistyksen puheenjohtaja Toni Pakkala Tampereen yliopisto 
Varapuheenjohtaja Petri Ahonen Seroc Oy 
Muut hallituksen jäsenet: 
Mikko Lahikainen, Parviainen Arkkitehdit Oy 
Tomi Hautakangas, ARK:sto Ky 
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Maritta Koivisto, Betoniteollisuus ry 
Tommi Piili, Sitowise Oy 
Anssi Lehmonen, Ruukki Construction Oy 
Matti Kumpulainen, Tikkurila Oy / Suomen Julkisivu-urakoitsijat ry 
Juho Ala-Uotila, Cembrit Oy 
Timo Rautanen, Saint-Gobain Finland Oy Weber  
Anton Panschin, Saumalaakso Oy 
Heikki Vieremä, ThermiSol Oy 
Kimmo Hilliaho, Lumon Oy 
Riku Lehtonen, Paroc Oy Ab 
Keijo Nefling, Fescon Oy 
Ari Mäki-Ruuti, Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
Jukka Lahdensivu, Ramboll Finland Oy (Inari Weijon äitiysloman sijaisena) 
  
Toiminnanjohtajana jatkaa Petri Annila ja sihteerinä Riina Takala-Karppanen. 
  

	

Muita tässä vaiheessa mainittavia tulevia tapahtumia: 
 
Perinteinen JSY Golf kesäkuun alussa 
JulkisivuLounas to 29.8.2019 Julkisivujen Markkinat 2019 -tutkimuksen tulosten esittely 
Lisäksi yhdistys on mukana seuraavissa tapahtumissa: 
Rakennustarkastuspäivät 13.-14.3.2019 Vantaa 
Plootu 19 Finland-tapahtuma syyskuussa Helsinki 
  

 


