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Mitä toivot Julkisivuyhdistykseltä?
Jäsenistöllä on nyt mahdollisuus ilmaista mielipiteensä Julkisivuyhdistyksen
toiminnasta. Miten hyvin Julkisivuyhdistyksen toiminta vastaa toiveitasi, onko se
avointa ja läpinäkyvää? Saatko vastinetta jäsenmaksulle? Minkälaista
koulutustoimintaa toivoisit yhdistyksen järjestävän? Jäsenkyselylomake löytyy
Lyytistä. Voit vastata nimellä tai anonyymisti. Toimi pian. Tulokset julkaistaan
alkusyksystä.
Jäsenkyselyyn pääset tästä

Ohje muurattujen ja
rapattujen julkisivujen
tutkimiseksi valmis
Julkisivuyhdistyksen käynnistämän
Muurattujen ja rapattujen julkisivujen
kuntotutkimus -hankkeen lopputuotos
on valmistunut ja julkaistaan
Betoniyhdistyksen by-kirjasarjassa niin
pehmeäkantisena kuin e-kirjanakin!
Ohje käsittelee muurattujen
julkisivurakenteiden ja niin kovalle
alustalle kuin lämmöneristeiden päälle
toteutettujen rappausten
kuntotutkimuksia.
Lue lisää

1/6

KILPAILUT
Julkisivuremonttikilpailu
käynnissä – ehdotukset
elokuun loppuun
mennessä
Jos olet mukana tai sinulla on
tiedossasi julkisivuremontti, joka
mielestäsi ansaitsisi tulla tekijöineen ja
tekemisineen palkituksi, tee tai aktivoi
hankkeessa mukana olleita tekemään
ehdotus.
Julkisivuremontti on tehty vuosina
2019 tai 2020 tai se vastaanotetaan
vuoden 2021 elokuun loppuun
mennessä. Ehdotukset 27.8.2021
mennessä.
Riinalta tarvittaessa lisätietoja.
Katso ohjeet
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Arkkitehtiopiskelijoiden
ideakilpailu laajenee
ammattikorkeakouluihin
Insinööriopiskelijoiden
kilpailu käynnistyy
syksyllä
Julkisivuyhdistys käynnistää syksyllä
historiansa ensimmäisen
Insinööriopiskelijakilpailun. Kilpailu on
suunnattu ammattikorkeakoulussa
opiskeleville insinööriopiskelijoille.
Heidän tehtävänään on tuottaa
hankesuunnitelma Helsingin Malmilla
sijaitsevaan toimistokiinteistöön.

Arkkitehtiopiskelijakilpailu laajenee.
Arkkitehtuurikoulutusta tarjoavien
yliopistojen lisäksi kilpailuun
osallistuvat tänä vuonna Tampereen,
Oulun, Savonian ja Metropolian
ammattikorkeakoulut. Tämä kilpailu on
järjestetty 13 kertaa. Kilpailun
ideointikohteena on Helsingin
kaupungin Asuntotuotantotoimiston
HeKan kohde. Kilpailu käynnistyy
syyskuussa.

LIITY JÄSENEKSI

TILAA UUTISKIRJE

TILAA UUSIN MARKKINAKATSAUS

JUKO-OHJEISTOKANSIO

TUTKIMUSTOIMINNAN SARALTA
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Julkisivumarkkinoiden kehittymistä
tutkitaan
Perinteiseksi voi tätäkin nimittää, nimittäin Julkisivujen Markkinat -tutkimusta.
Vuodesta 2015 lähtien on selvitetty vuosittain julkisivumarkkinan kehittymistä ja
materiaalikohtaisia trendejä. Niin tehdään tänäkin vuonna.
Kyselyvaihe on käyty ja tuloksia vedetään yhteen niin, että Markku Riihimäki Forecon
Oy:stä pääsee esittelemään niitä elokuussa.
Jos koronatilanne sallii, julkistaminen tapahtuu to 26.8.2021 JulkisivuLounaan äärellä.
Joka tapauksessa tulosten julkistamisosioon voi osallistua myös etänä. Palataan tähän
elokuun alussa.

by 64 Tuulettuvat julkisivut -ohje
Tämä 22 yrityksen voimin puserrettu by 64 Tuulettuvat julkisivurakenteiden ohjeen
päivitystyö on saatu päätökseensä. Tämäkin ohje tullaan julkaisemaan
Betoniyhdistyksen by-kirjasarjassa ja tulossa ulos alkusyksystä.

Tapahtumakalenteri

Perinteinen JSY
Golf 18.6.2021
Julkisivuyhdistyksen
perinteinen JSY Golf Hill
by GoGolf-kentällä Vihdin
Jokikunnalla. Osanottajia
ilmoittautunut mukaan
27. Kenelle menee
turnausmestaruus?
Lue kooste
vuoden 2020
turnauksesta

JulkisivuLounas
Julkisivujen Markkinat
2021 -tutkimuksen
tulosten julkistaminen
tapahtuu to 26.8.2021.
Markku Riihimäki
Forecon Oy:stä
lupautunut esittelemään
tulokset.
Lisätietoa elokuussa.
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Rakennusfysiikka
2021 -seminaari
Vinkiksi ja tiedoksi, että
Rakennusfysiikka 2021 seminaarin valmistelut
ovat käynnistyneet.
Seminaari pidetään
Tampereella 26.-28.10.2021
Lisätietoja
seminaarista ja
ilmoittautuminen

___________________________________________
Tämän Julkisivuyhdistyksen jäsenistölle tarkoitetun uutiskirjeen jakelu perustuu JSY:n
ylläpitämään jäsenrekisteriin. Mikäli yhteystiedoissasi on tapahtunut muutoksia,
ilmoita niistä sihteerille Riina Takala-Karppanen, sihteeri@julkisivuyhdistys.fi. Kiitos.

5/6

OTA YHTEYTTÄ
Julkisivuyhdistys r.y.
info@julkisivuyhdistys.fi
Toiminnanjohtaja Peter Lind
+358 40 356 5995
toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi
Yhdistyssihteeri Riina Takala-Karppanen
+358 40 502 1769
sihteeri@julkisivuyhdistys.fi
Julkisivuyhdistyksen postiosoite
Solamäentie 48, 03100 Nummela

Tietosuojaseloste | Peruuta tilauksesi
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