
Syystervehdys 23.10.2019 

Tässä jäsentiedotteessa seuraavia asioita: 

Jazzklubi-ilta 14.11.2019 
Syyskokous 14.11.2019 
Julkisivujen Markkinat 2019 -tutkimus 
Julkisivuremontti 2019 -kilpailu 
Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmät 
Arkkitehtiopiskelijakilpailu 

Lue alta lisää. 

Syysterveisin Riina 

On aika viettää ”perinteistä” JSY Jazzklubi-iltaa 
to 14.11.2019 klo 18.00 alkaen 
Club Storyvillessä 

Yhdistys on perinteisesti järjestänyt vuoden loppupuolella kulttuuritapahtuman – tällä kertaa jäsentilaisuus 
jazzklubimeiningillä.  

*** 
Julkisivuyhdistys kutsuu sinut mukaan viettämään yhteistä julkisivuhenkistä Jazzklubi-iltaa hyvän ruuan ja 
meille ”räätälöidyn” jazztrion merkeissä.  
Tule avec tai kutsu mukaan asiakkaitasi tai yhteistyökumppaneitasi. Olette kaikki tervetulleita. 
Jazz soikoon siis to 14.11.2019 klo 18.00 alkaen.  
Paikkana New Orleans -tyylinen vanha hiilikellari Club Storyville Helsingissä. 



Illalliskortin hinta 120,- euroa / hlö (sis alv). 
Illalliskortti sisältää menun, 2 lasillista viiniä / oluen ja ohjelmamaksun. 

Illan menu: 
Alkuruoka Shrimp Bayou 
Pääruoka Lamb Chops 
Jälkiruoka Creme Brûlèe + kahvi / tee 
Menun ruokajuomina talon viinit Hans Baerin Riesling (valko) ja Santa Ana Malbec (puna) tai olutta, vesi ja 
virvokkeet. 
(Ilmoita ilmoittautuessasi mahdolliset ruoka-aineallergiat). 

Ilmoittautumiset to 31.10.2019 mennessä. 
Lyyti-lomakkeessa on kohta, missä voit ilmoittaa useampia osallistujia. 

https://www.lyyti.in/JSY_Jazzklubi_14112019 

*** 

SYYSKOKOUS 14.11.2019  
klo 13.30 – 15.00 
Paikka: Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd, Porkkalankatu 9-11, 00180 Helsinki 

Ilmoittautumiset 11.11.2019 mennessä Lyytiin tästä linkistä: https://www.lyyti.in/syyskokous_1411_2019 

Julkisivuyhdistys täyttää ensi vuonna 25 vuotta. Merkittävää taivalta on tarkoitus juhlistaa 14.5.2019 – tule 
kuulemaan lisää juhlapäivän ohjelmasta ja tapaamaan kollegoja.  
Mitä muuta vuodelle on suunnitteilla – esimerkiksi uusista tutkimusaiheista otetaan mielellään vinkkejä 
vastaan? 
Syyskokouksessa käsitellään siis toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat. 
Kutsut tulossa lähiaikoina. 
Tervetuloa. 

*** 

Julkisivujen Markkinat 2019 -tutkimus on valmis. 

https://www.lyyti.in/JSY_Jazzklubi_14112019
https://www.lyyti.in/syyskokous_1411_2019


 
Julkisivuyhdistyksen toimeksiannosta toteutetun Julkisivujen markkinat ja seuranta Suomessa –tutkimuksen 
tulokset kiinnostivat, sillä syyskuussa JulkisivuLounaalle kokoontui lähes 30 yhdistyksen jäsentä. 
 
Tutkimuksen toteutti Forecon Oy ja se tehtiin nyt neljännen kerran (ensimmäisen kerran vuonna 2015). 
 
Tässä muutamia pointteja raportin pohjalta: 
Suomen rakennuskannassa ylivoimaisesti yleisin käytetty materiaali on puuverhous, jonka markkinaosuus 
on 34 %. Tätä selittää puun laaja käyttö pientalorakentamisessa.  
Seuraavaksi yleisimmät materiaalit ovat tiiliverhoukset (26 %) sekä betoni (13 %). Mainitut luvut sisältävät 
koko rakennuskannan tiedot. 
Kerrostalojen suuret rakennusmäärät ovat taas lisänneet betonin ja rapattujen julkisivujen määrää.  
Muita suosiotaan kasvattaneita materiaaleja ovat erilaiset tuulettuvat julkisivut. 
2000-luvulla asuinkerrostalojen rakentamisessa tiili, betoni ja rappaus ovat olleet hallitsevia 
materiaalivalintoja. Viime vuosina näiden yhteenlaskettu markkinaosuus on ollut noin 80 %.  
Liike- ja toimistorakennuksissa hallitseva julkisivumateriaali on ollut metalli, jonka markkinaosuus on 2000-
luvulla vaihdellut 30–55 % välillä.  
Betoni on ollut toiseksi yleisin materiaali noin 20 % markkinaosuudella. 
 
Foreconin kanssa tehdystä sopimuksesta on vielä yksi vuosi jäljellä. Anna palautetta tutkimuksesta tai 
kerro, miten tutkimusta pitäisi kehittää.   
Toiminnanjohtaja Petri Annila, toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi tai +358 400 934 893 
 
Mikäli yritys on tilannut tutkimusraportin aikaisempina vuosina, ns. kestotilaus maksaa 1000,00 euroa + alv 
24 %. 
Ensimmäistä kertaa tilattaessa hinta jäsenyrityksille on 2000,00 euroa + alv 24 % ja ulkopuolisille 4 000,00 
euroa + alv 24 %. 
 
Tutkimuksen tilauslomakkeeseen pääset tästä linkistä: https://www.lyyti.in/Julkisivumarkkinat_2019-
tutkimusraportti 
 
*** 
 

 
 
Julkisivuremontti 2019 -kilpailun tulokset julkistettiin Kiinteistö 2019 -tapahtumassa Helsingissä. 
 
Tuomaristo päätti palkita 1. palkinnolla 70-luvulla rakennetun helsinkiläisen Asunto Oy Puistonportti 
Bostads Ab:n julkisivuremontin. Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab (Helsingin Lauttasaaressa) on 
tuomariston mielestä onnistunut ja rohkaiseva esimerkki siitä, miten 70-luvun arkkitehtuuria voidaan 
uudistaa voimakkaasti ja rakennuksen ilmettä modernisoida rakennuksen alkuperäiset erityispiirteet 
kuitenkin huomioiden.  

mailto:toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi
https://www.lyyti.in/Julkisivumarkkinat_2019-tutkimusraportti
https://www.lyyti.in/Julkisivumarkkinat_2019-tutkimusraportti


 
Toisen palkinnon sai 50-luvulla rakennettu As Oy Viisikko Espoosta ja kolmannen palkinnon 1900-luvun 
alussa rakennettu As Oy Kristian 17 Helsingistä. 
 
As Oy Viisikon (Espoon Tapiolassa) julkisivuremontissa ansiokasta tuomariston mielestä oli erityisesti 
osakkaiden huomioonottaminen hankesuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheen aikana. 
Vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin erityispiirteenä oli mm. se, että osakkaat saivat asuntokohtaisten 
rahoitusvastikkeiden tasolle vietyä kustannustietoa.  
 
As Oy Kristian 17 (Helsingin Kruunuhaka) on tuomariston mielestä erittäin onnistunut esimerkki jugend-ajan 
arkkitehtuuria kunnioittavasta ja vaalivasta kulttuuriperintötyöstä. 
 
Kilpailu järjestettiin seitsemännen kerran.  
 
Tutustu tarkemmin voittaneisiin ehdotuksiin yhdistyksen kotisivulla www.julkisivuyhdistys/uutishuone. 
 
*** 
 
Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmän – ErVaKu- 
hankkeeseen liittyvä Antti-Matti Lembergin diplomityö on nyt valmis. 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eristerappausjärjestelmien käyttöikään vaikuttavat tekijät, kuten 
tyypillisimmät vauriomekanismit, rasitustekijät, materiaalien säilyvyysominaisuudet, laatuvaatimukset ja 
rakenteiden riskikohdat, sekä kuntotutkimusmenetelmät ja yleisimmät vauriot Suomessa.  
 
ErVaKu-hankkeeseen liittyen Julkisivuyhdistyksen tarkoituksena on julkaista kotisivulla rapattujen 
julkisivujen kuntotutkimusohje vuoden loppuun mennessä. 
 
Lue lisää tutkimuksesta julkisivuyhdistyksen kotisivulta uutishuoneesta. 
 
Antti-Matin Lembergin diplomityö on ladattavissa myös suoraan Tampereen yliopiston 
sivulta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201906152022 
 
*** 
 
Arkkitehtiopiskelijoille suunnattu kerrostalon korjauksen ideakilpailu on käynnissä 4.9. – 11.12.2019.  
 
Kilpailun tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia, toteuttamiskelpoisia ideoita 1960 – 1980 -
luvun lähiökerrostalojen julkisivujen energiakorjauksiin, parvekkeiden uudistamiseen, toiminnalliseen 
kehittämiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen. 
Ideointikohteena on Kirkkokatu 14-16 Hämeenkyrön Kyröskoskella. 
Palkintojen julkistaminen tapahtunee ti 28.1.2019 Korjausrakentaminen 2020 -tapahtumassa Helsingin 
Messukeskuksessa. 
 
Katso kilpailuohjelma yhdistyksen kotisivulta uutishuoneesta. 
 
*** 
 
Kaikista tapahtumista lisätietoja Riinalta: 
sihteeri@julkisivuyhdistys.fi tai soitellen +358 40 502 1769. 
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