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Greenbuild
-talo Nuuka 
UUDISRAKENNUS

Liune liukuu tyylillä modernissa 
perinnetalossa Seinäjoen asuntomessuilla

Toiminnallisuus, hiljaisuus ja esteettömyys 
asettuivat Nuuka kotiin.

Esteettömät 
oviratkaisut 

kodin 
sisätiloihin.



Liune
liukuovet

Greenbuild
-talo Nuuka 
UUDISRAKENNUS

Seinäjoen asuntomessujen Nuuka-talon liukuoviratkaisut 

täyttävät asukkaiden toiveet niin toimivuudeltaan kuin 

esteettömyydeltään ja tekevät asumisen helpoksi.

  Lisätietoa Lundellista ja Liune-liukuovista: Simo Ylä-Peräinen, myyntipäällikkö, puh 0440 357 002, simo@aulislundell.fi
   Lisätietoa Greenbuild-talosta: Pasi Typpö, toimitusjohtaja, puh 0207 939 602, pasi.typpo@greenbuild.fi
   Lisätietoa tilasuunnittelusta: Arkkitehtitoimisto Kombi, arkkitehti Matti Kuittinen, puh 050 594 7990, matti.kuittinen@kombi.fi

Viimeistele Liune Door 
upealla vetimellä. 

Jokaiselle löytyy oma.



K
uittisen tuorein taidonnäyte 
on Mäkisen perheen toiveet 
täyttänyt GreenBuild-talo 

Nuuka, joka on koko kansan 
ihasteltavana Seinäjoen Asunto-
messuilla. Nuuka on perinteitä 
kunnioittava puutalo, jonka arjen 
toiminnallisuus ja hiilitehokkuus 
päivittävät sen 2010-luvulle.

Nuukan tilasuunnittelussa nä-
kyvät Työtehoseuran Ekotoimiva 

koti -hankkeesta ammennetut 
ajatukset. 

– Haluan, että asukkaat pys-
tyvät liikkumaan ja toimimaan 
piirtämissäni kodeissa mahdol-
lisimman vapaasti ja esteettö-
mästi. Tästä tulee looginen linkki 
Liune-oviin, jotka tarjoavat tyylillä 
asumisen helppoutta, Kuittinen 
kertoo.

”Kun lohjalaisen arkkitehtitoimisto Kombin asiakas toivoo uudelta kodiltaan esteettömyyttä ja 
visuaalista selkeyttä, valitsee arkkitehti Matti Kuittinen piirustuksiinsa välioviksi Liune Door -liukuovet.”

Liunen moderni kotimainen liukuovirat-
kaisu sopii harmoniseksi ja hiljaiseksi 
suunnitellun Nuukan henkeen. Lapsi-
perheen arjessa seinärakenteen sisään 
liukuva ovi on turvallinen ja helppo käyt-
tää. Lisäksi Liune on kaunis sisustus-
kokonaisuus. 

– Koen, että nykyajan ihmiset elävät 
keskellä visuaalista ähkyä. Siksi on tär-
keää, että koti on rauhallinen ja selkeä, 
Kuittinen perustelee.

Nuukassa otetaan 

minikokoisia hiilijalanjälkiä

Arjen toiminnallisuuden lisäksi Nuuka 
on hiilitehokkaan rakentamisen taidon-
näyte. Kuittisen oivallukset ovatkin 
Nuukassa suuremmilta osin piilossa 

messuyleisön katseilta, sillä ne liittyvät 
rakenteisiin, joiden hiilijalanjälki on 
kutistettu minimiin. 

Ekologiset ratkaisut ovat Kuittisen 
tutkijantyön tulosta: hän toimii arkkiteh-
tityön ohella tutkijana Aalto-yliopistossa 
ja on kiinnostunut esteettömyyden 
lisäksi erityisesti rakentamisen ekologi-
suudesta. Suunnittelemissaan kohteis-
sa, myös Nuukassa, hän on testannut 
tutkijana tekemiään päätelmiä. 

Lopputuloksena on hengittävä, 
dynaaminen puurakenne ja sisustus-
materiaalivalinnoin viimeistelty erin-
omainen sisäilman laatu. Rakennut-
tajaperhe sai toiveidensa mukaisen 
terveellisen ja toimivan kodin.

KOHDE:  Hiilipihi talo Nuuka
SIJAINTI:  Pruukinrannan asuntomessualue Seinäjoella
VÄLIOVET:  Liune väliovet kaikissa kodin sisätiloissa ja valitut ovet olivat:
  HEIJASTUS Peiliovi -kirkkaalla lasilla
  AIKA Lasiovi opaalistruktuurilla
  TAIKA Sileä maalattu valkoinen mdf-ovi
MIKSI LIUNE:  toiminnallisuus, tyylikäs ulkonäkö, hyvä saatavuus, 
  toimiva tekniikka, lisäarvoa asukkaille 

Seuraa Mäkisen 
perheen ja Talo Nuukan 
tarinaa Asuntomessu-
blogissa http://asunto-
messut.fi/talo-nuukan-

tarinaa/



TOIMIVA YMPÄRISTÖ ON 

JOKAISEN ETU

Ympäristöä pidetään esteettömänä 
silloin, kun se on toimiva, turvallinen 
ja helppokäyttöinen sen jokaiselle 
käyttäjälle.

OVI, JOKA EI OLE KOSKAAN TIELLÄ

Liunessa ovi liukuu seinärakenteen 
sisään tehden ympäristöstä turvallisen 
ja toimivan. Ovi ei ole koskaan tiellä, 
sillä halutessaan se lukkiutuu paikoil-
leen ovirakenteen sisään.

Lisää tilaa aktiivikäyttöön vapautuu
1–3 m2 verrattuna tavalliseen käänty-
vään oveen tai pintaliukuoveen. Liune 
tuo leveämmän kulkuaukon, vapauttaa 
seinä- ja lattiatilan sekä antaa turvalli-
sen esteettömyyden. 

HYVIN SUUNNITELTU JA 

RAKENNETTU KANTAA PITKÄLLE

Liune-liukuovet vastaavat modernin 
asumisen vaatimuksia. Esteettömissä 
tilaratkaisuissa ei ole kynnyksiä ovi-
aukoissa ja oven vapauttama lattia- ja 
seinätila tuo turvallisen ratkaisun.

Liune                           liukuoviratkaisut 
täydentävät kotisi

Liune
liukuovet

Aulis Lundell Oy  • www.liune.fi  

Puh 020 7341 400 • etunimi.sukunimi@aulislundell.fi  • liune@aulislundell.fi 

Liunen liukuovet ovat mukana Seinäjoen asuntomessuilla
8.7-7.8.2016, tervetuloa tutustumaan kohteisiin.
LAKKA® KIVITALO, kohde nro 11
Kodin sisätiloihin on valittu kodinhoito-
huoneeseen integroitu Liunen lasiovi sekä 
lasten makuuhuoneesen Liunen pintaliukuovi.

KOHTEESEN VALITUT OVET
AIKA Lasiovi opaalistruktuurilla
PINTA Lasiovi opaalistruktuurilla

TALO NUUKA, kohde nro 16 
Kaikkiin kodin sisätilohin on valittu 
integroidut Liunen liukuovet.

KOHTEESEN VALITUT OVET
HEIJASTUS Peiliovi -kirkkaalla lasilla
AIKA Lasiovi opaalistruktuurilla
TAIKA Sileä maalattu valkoinen mdf-ovi

TUTUSTU UPEAAN
 LIUKUOVIMALLISTOON


