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Julkisivutekopalkinto 2001
erinomaisesta työympäristöä ja taajamakuvaa
tuottaneesta pitkäjänteisestä yhteistyöstä. Kuvassa
CCC-yhtiöiden toimitalo.

Julkisivuyhdistys r.y.
Julkisivuyhdistys r.y. on vuonna 1995
perustettu aatteellinen yhdistys,
jonka tavoitteena on kestävän ja
kauniin julkisivurakentamisen edistäminen.
Julkisivuyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen esteettistä ja teknistä rakentamistapaa Yhdistys pyrkii edistämään selkeiden määräysten
ja ohjeiden aikaansaamista sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämistä julkisivurakentamiseen. Alan koulutuksen kehittäminen, ajankohtaisen
tiedon julkaiseminen sekä tutkimus- ja kehitystyön
edistäminen ovat kaikki yhdistyksen tavoitteita. Osallistuminen julkisivualan kansainväliseen toimintaan,
tuo myös perspektiiviä toimintaan.
Yhdistyksen yritysjäsenet edustavat monipuolisesti
alalla toimivia teollisuus-, urakoitsija- ja suunnitteluyrityksiä sekä rakennuttajia, kiinteistönomistajia ja
tutkimuslaitoksia. Jäseniä yhdistyksellä on lähes sata.

Julkisivuteko -palkinto 1997
NokianKeilaniemen
toimitalon kaksoisjulkisivulle.

Julkisivuteko -palkinto 2000 Arkkitehti Timo Vormalalle korkealuokkaisesta asuntoarkkitehtuurista ja
hyvistä julkisivuratkaisuista.

JULKISIVUYHDISTYS
TARJOAA
• keskustelufoorumin ja asiantuntijayhteistyötä
• tietoa julkisivualalla käynnissä 		
olevista tutkimuksista
• mahdollisuuden osallistua 		
Julkisivuyhdistyksen tarkoitusta
tukeviin tutkimus- ynnä muihin
hankkeisiin sekä alan messuille
ja tapahtumiin
• julkisivualan julkaisuja ja muuta
informaatiota
• säännöllisen tiedotuskanavan 		
kiinteistöalalle valtakunnallisen
Kiinteistöposti-lehden välityksellä

Julkisivuteko -palkinto 2004 Helsingin Jakomäen
mittaville ja hallituille julkisivukorjauksille.

Metla-Talo Joensuu. Kuva Jussi Tiainen/Wood Focus Oy

Turun ICT-talo. Kuva
Voitto Niemelä/Ruukki

Julkisivuyhdistyksen toimintaa vuosien saatossa
www.julkisivuyhdistys.fi
Julkaisuja

Julkisivuyhdistys on laatinut julkisivujen korjausoppaan, jossa käsitellään laajasti julkisivuja,
niiden korjaustarpeita
ja korjauksissa huomioon otettavia asioita.
Opas on ajaton apu korjaushankkeen suunnitteluun niin isännöitsijöille kuin kiinteistönomistajillekin.

JUKO -ohjeistokansio
Julkisivuyhdistys yhdessä TTY Talonrakennustekniikan laboratorion ja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan Kiinteistöliiketoiminta –tutkimusryhmän
kanssa on tuottanut jatkuvasti päivitettävän JUKOohjeistokansion julkisivukorjausten läpivientiä varten. Ohjeet syntyivät alalla toimivien yritysten yhteisessä tutkimushankkeessa, jossa etsittiin keinoja
julkisivukorjausten laadun parantamiseen. JUKOkansiosta löytyvät työkalut onnistuneen julkisivukorjauksen suunnitteluun ja hallintaan niin suunnittelijoille kuin kiinteistönomistajillekin.

Markkinaselvityksiä

Julkisivuyhdistys on toimintansa aikana tuottanut
erilaisia selvityksiä ja katsauksia julkisivumarkkinoiden kehittymisestä.
• Miten julkisivumarkkinat ovat jakautuneet
Suomessa
• Julkisivukorjausten volyymi Suomessa
• Minkä ikäisiä rakennuksia korjataan ja miten
• Julkisivujen uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen määrät nyt ja tulevaisuudessa

Julkisivutekopalkintoja
Julkisivuteko-palkinnolla Julkisivuyhdistys on osaltaan halunnut edistää hyvää julkisivurakentamista
Suomessa. Vuosien aikana palkinnon saajat ovat omalta osaltaan tuoneet uusia ja ennakkoluulottomia asioita julkisivurakentamiseen, niin uusien julkisivujen toteuttamiseen kuin korjaamiseenkin - ja ovat siten
edistäneet koko julkisivurakentamisen alaa.

Messut
Julkisivuyhdistys osallistuu aktiivisesti julkisivu-, rakennus- ja kiinteistöalan messuille osallistumalla seminaarien järjestelyihin ja tarjoamalla asiantuntijoita
esitelmöitsijöiksi erilaisiin julkisivualaa käsitteleviin
tilaisuuksiin.

PL 1186, 00101 Helsinki
www.julkisivuyhdistys.fi
Eteläkoivula, Pori.

Kiinteistö Oy Kauppa Tammer, Hämeenkatu 5, Tampere ennen julkisivusaneerausta (vasemmalla) ja saneerauksen jälkeen (oikealla).

Tutkimuksia ja ohjeita

Opiskelijoille arkkitehtuurikilpailu

Julkisivukorjausten turvallisuus
Julkisivuyhdistys osallistui Työsuojelurahaston tuella
käynnistettyyn julkisivukorjausten turvallisuusselvitykseen. Selvitys tähtää julkisivukorjausten työturvallisuuden sekä urakoitsijoiden toimintaedellytysten
parantamiseen. Tutkimushanke toteutettiin Tampereen teknillisellä yliopistolla Rakennetekniikan laitoksella vuosina 2004 - 2005 ja sen tuloksena syntyi opastusta ja ohjeistusta julkisivukorjausten läpivientiä
varten.

Julkisivusaumausten laadun varmistus
Julkisivuyhdistys osallistui Tampereen teknillisen
korkeakoulun kanssa tutkimushankkeeseen, jossa etsittiin keinoja julkisivusaumausten laadunvarmistukseen. Tutkimuksesta on ilmestynyt julkaisu Betonijulkisivujen saumausten suunnittelu ja laadunvarmistus, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Julkaisu
nro 100.

Betonijulkisivujen mikrobiologinen
toimivuus

Julkisivuyhdistys järjesti vuonna 2003 historiansa ensimmäisen arkkitehtiopiskeilijoille suunnatun Julkisivukilpailun. Voittajat julkistettiin Julkisivumessujen
yhteydessä. Kilpailuun osallistuivat Tampereen teknillisen yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja Oulun
yliopiston arkkitehtuurin osastot.
Ensimmäisen palkinnon sai työ nimeltä “Retro”, tekijöinä Kirsti Ek ja Niina Kilpelä, avustajanaan Samu
Virkki.

Julkisivuyhdistyksen aloitteesta on selvitetty betonijulkisivujen mikrobiologista toimivuutta. Käytännössä tutkimuksessa selvitettiin vanhojen asuinkerrostalojen betonijulkisivujen eristetilan mahdollisen
homekasvuston esiintymistä ja sen vaikutusta sisäilman laatuun ja asukkaiden terveyteen.
Lisäksi julkisivuyhdistys on osallistunut erilaisiin viranomaisten, yhteisöjen ja yritysten käynnistämiin
tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, joissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi julkisivujen kosteustekniseen toimivuuteen ja julkisivujen kuntotutkimusohjeiden sisällön ajanmukaistamiseen ja kehittämiseen.

asiantuntemusta alan huipulta
katso jäsenyritykset

www.julkisivuyhdistys.fi

