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Peter Lind
toiminnanjohtajaksi
Julkisivuyhdistyksen osa-aikaisena
toiminnanjohtajana aloittaa
1.5.2021 alkaen
tuoteryhmäpäällikkö Peter Lind
Rakennustuoteteollisuus RTT
ry:stä. Hän on aikaisemmin
edustanut Julkisivuyhdistyksessä
Steni Finland Oy:tä. Esittelemme
Peterin tarkemmin seuraavassa
jäsenuutiskirjeessä.

Onnistuneita
julkisivuremontteja
etsitään
Aktivoi asiakasyhtiöitäsi mukaan
kilpailuun. Asunto-osakeyhtiöt ja
pääosin asuinkäytössä olevat
kiinteistöosakeyhtiöt voivat
osallistua. Julkisivuremontin täytyy
olla jvastaanotettu elokuuhun
2021 mennessä tai se on
toteutettu vuosina 2020 ja
2019. Ehdotukset
on 27.8.2021 mennessä.
Lue lisää
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Julkisivujen Markkinat -tutkimus
Foreconin vuosittain Julkisivuyhdistykselle tekemä Julkisivujen markkinoihin
liittyvä tuotantokysely on lähetetty alan toimijoille.
Kyselyn keskeinen tavoite on jaotella julkisivujen materiaalijakaumat
tilastotietoja tarkemmin sekä määrittää julkisivumarkkinan kokoa
korjausrakentamisessa ja tuoda esiin yritysten suhdannenäkymiä.
Materiaalijakoa on tarkennettu erityisesti levyjen ja rappauksen osalta sekä
viime vuonna kyselyyn lisätyn metallisten materiaalien ja seinäelementtien
osalta. Selvitys koskee julkisivujen lisäksi parvekkeita.
Julkisivujen uudisrakentamisen markkinoiden arvioimisen perustana ovat
rakentamisen tilastot ja korjausrakentamisessa Foreconin
korjaustarvemallinnus. Julkisivukorjausten määrä on suuri ja korjaamisen
määrä tarkentuu yrityksille tehtävän kyselyn pohjalta. Kyselyn, tilastotiedon
ja mallinnusten tulokset kytketään toisiinsa ja yhdistetään lopputuloksiin.
Kysely on suunnattu julkisivumateriaalien valmistajille ja maahantuojille .
Vastaa kyselyyn oheisen linkin kautta tai ohjaa vastaaaminen yrityksessäsi
sopivalle henkilölle.
PÄÄSET KYSELYYN TÄSTÄ:
Vastaamalla edesautat julkisivumarkkinoiden tuntemusta ja tuot esiin alan
näkemyksiä. Vastaajille toimitetaan vastaajapalaute ja koko tutkimuksen
voit hankkia ennen kesää Julkisivuyhdistyksen kautta (maksullinen).
Lisätietoja: Markku Riihimäki, +358 40 704 1187, markku.riihimaki@forecon.fi

**************************
Lyhyesti tutkimusrintamalta

Eristerappausrakenteiden
mikrobiologinen toiminta
Matti Pentti Tampereen yliopistosta ja Jukka Pekkanen Rakennusteollisuudesta
selvittävät parhaillaan eristerappausrakenteiden mikrobiologiseen toimintaan liittyvän
tutkimuksen toteuttamista. Aloite tutkimushankkeen selvittämiseen tuli RIL 2502020 -julkaisusta Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -ohjeistuksesta,
johon Julkisivuyhdistyskin julkaisi oman vastineensa.*

RIL-vastine
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RIL-vastine
Rakennuslehden
artikkelissa
Julkisivuyhdistyksen vastine RIL-250julkaisuun huomioitiin myös
Rakennuslehden ansiokkaassa
sisäilmaongelmiin pureutuvassa
artikkelissa.
Lue artikkeli

Arkkitehtiopiskelijakilpailu ratkennut
Julkisivuyhdistys järjesti 19.3.2021
Julkisivuwebinaarin, jonka yhteydessä
julkistettiin myös arkkitehtiopiskelijoille
suunnatun Kerrostalon korjauksen
ideakilpailun voittajat.
Katso, minkälaiset ehdotukset
tamperelaisen VTS Kotien omistamien
asuinkerrostalojen korjauksista
palkittiin.
Tuloksiin

LIITY JÄSENEKSI

TILAA UUTISKIRJE

TILAA UUSIN MARKKINAKATSAUS

JUKO-OHJEISTOKANSIO
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Vuosikokous ja
seminaari
18.5.2021
Julkisivuyhdistyksen
vuosikokous pidetään ti
18.5.2021 klo 13.30
alkaen. Sen jälkeen
pidettävässä seminaarissa
aiheena ainakin by 64
Tuulettuvat julkisivut ohjeen esittely. Ohjelma
valmistelussa, tietoa
lähiaikoina.
Ilmoittaudu jo
nyt

Tapahtumavinkki:

Webinaarisarja
lisäkerros- ja
täydennysrakentamisesta

Perinteinen JSY
Golf 18.6.2021
Hills by
GoGolfissa

Tervetuloa
Metsäkeskuksen ja
kumppaneiden
järjestämään
Puurakentamisen
webinaareihin.
Tapahtumissa julkaistaan
myös opas taloyhtiöille.
Webinaarit:

Boris Panschin on jälleen
valmistelemassa
perinteistä JSY Golfturnausta. Paikkana tuttu
Vihdin Jokikunnan
golfkenttä, jota
pyöritetään nyt Hills by
GoGolf-nimellä.

5.5. klo 14-16 - katso
ohjelma ja
ilmoittaudu tästä:

Ilmoittaudu
28.5. mennessä

19.5. klo 14-16 - katso
ohjelma ja ilmoittaudu
tästä:

****************
Muuta ajankohtaista
• Julkisivuyhdistyksen hallituksen puitteissa valmistellaan insinööriopiskelijoille
suunnattua kilpailua. Se on tarkoitus käynnistää mahdollisuuksien mukaan vielä
kevään aikana ja toteuttaa syksyn aikana. Kilpailua on valmisteltu toimikunnassa,
johon kuuluvat Petri Ahonen, Inari Weijo, Tommi Pilli ja Tomi Hautakangas sekä nyt
myös Peter Lind. Lisätietoja kilpailusta tulossa.
• On tullut aika päivittää Julkisivuyhdistyksen säännöt, jotka ovat niinkin vanhat
kuin vuodelta 1997. Uudistamista varten on koottu toimikunta, johon kuuluvat Toni
Pakkala, Peter Lind, Petri Ahonen ja Riina Takala-Karppanen.
• Jäsenistön mielipiteitä yhdistyksen toiminnasta ja sen kehittämisestä on
tarkoitus kartoittaa jäsenkyselyllä huhti-toukokuun aikana. Lisätietoja tästäkin
hieman myöhemmin.
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OTA YHTEYTTÄ
Julkisivuyhdistys r.y.
info@julkisivuyhdistys.fi
Toiminnanjohtaja Petri Annila
+358 400 934 893
toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi
Yhdistyssihteeri Riina Takala-Karppanen
+358 40 502 1769
sihteeri@julkisivuyhdistys.fi
Julkisivuyhdistyksen postiosoite
Riina Takala-Karppanen
Solamäentie 48, 03100 Nummela

Tietosuojaseloste | Peruuta tilauksesi
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