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Toimiva Koti
ESTEETTÖMYYS

Toimiva ympäristö on jokaisen etu
Informaatiokeskus ja myyntinäyttely Toimiva Koti DoMedi  
esittelee erilaisia esteettömiä ratkaisuja kotiympäristöihin. 

Esteettömät
oviratkaisut

kaikille.
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Ympäristöä pidetään esteettömänä silloin, kun se on toimiva, 

turvallinen ja helppokäyttöinen sen jokaiselle käyttäjälle.  

Arkipäivän keskusteluissa esteettömyys kytketään usein  

vain liikuntaesteisyyteen, vaikka rakennuksissa se koskee 

lukuisia muitakin. Toimiva ympäristö lisää kaikkien tasa- 

arvoisuutta ja omatoimisuutta.

  Lisätietoa Lundellista ja Liune-liukuovista: Simo Ylä-Peräinen myyntipäällikkö, puh 0440 357 002, simo@aulislundell.fi ja Petri Henttinen,  
 Liune Door myynti, puh 0440 357 014, petri.henttinen@aulislundell.fi

   Lisätietoa esteettömyydestä: Terhi Kotkansalo, toimitusjohtaja, Toimiva Koti DoMedi, puh 040 515 22 19, terhi.kotkansalo@domedi.fi

Liunessa ovilevy liukuu seinärakenteen 
sisään tehden ympäristöstä turvallisen 
ja toimivan. Ovi ei ole koskaan tiellä, sillä 
halutessaan se lukkiutuu paikoilleen 
ovirakenteen sisään. Lisää tilaa aktiivi-
käyttöön vapautuu 1–3 m2 verrattuna ta-
valliseen kääntyvään oveen, joka saattaa 
kaventaa kulkuaukon leveyttä tehden 
pyörätuolilla kulun mahdottomaksi.

Ovi, joka ei ole  
koskaan tiellä.

– Liune-liukuovet vastaavat 
modernin asumisen vaatimuksia sekä 
esteettisesti että teknisen toimivuu-
den kannalta. Esteettömiä ratkaisuja 
halutaan jo rakennusvaiheessa yhä 
enenevässä määrin. Hyvin suunniteltu 
kantaa pitkälle, jatkaa Teivainen.

Esteettömissä tilaratkaisuissa ei ole 
kynnyksiä oviaukoissa. Myöskään 



rakenteen ominaisuudet

E
steettömässä ympäristössä 
on otettu huomioon niin lii-
kuntarajoitteiset kuin toimin-

taesteiset henkilöt, joiden kyky 
liikkua, toimia tai kommunikoida 
on rajoittunut. Esteellisiä ihmisiä 
on väestöstämme noin kymme- 
nes. Toisille esteettömyys on 
välttämätöntä, mutta samalla se 
hyödyttää kaikkia tilan käyttäjiä. 

– Jokainen tarvitsee esteettö-
myyttä jossain elämänvaiheessa: 
lapsena kaikki on ensin korkealla 
ja vanhana taas matalalla. Kun 
huolehditaan perusesteettö-
myydestä, suunniteltu ympäristö 
sopii mahdollisimman monelle, 
mahdollisimman pitkään, muis-
tuttaa Toimivan Kodin Tiina 
Teivainen.

Informaatiokeskus ja myyntinäyt-
tely Toimiva Koti DoMedi esitte-
lee erilaisia esteettömiä ratkaisuja 
kotiympäristöihin. Yksi näistä on 
Lundellin Liune-liukuoviratkaisu, 
joka soveltuu niin uudis- kuin  
korjausrakentamiseen sekä 
asuin- että toimitilakohteisiin.

– Teknologia tuo valtavia mahdollisuuksia esteettömyyteen. Myös Liune- 
tuotteet voidaan yhdistää rakennuksen ympäristönhallintalaitteisiin. Ovet on  
mahdollista toteuttaa automaattiovina, joita ohjataan kaukosäätimellä, liike- 
tunnistimella tai painonapilla, sanoo Lundellin Leena Lundell-Pendov.

Liune-liukuoviin ne eivät kuulu. Kyn-
nyksetön ratkaisu tekee liikkumisesta 
vaivatonta ja turvallista – niin liikunta-
rajoitteisille kuin kaikille muillekin. 

Teivainen muistuttaa, että vuosi- 
tasolla kotitapaturmien määrä on 
huima: kolmannes kaikista tapaturmista 
tapahtuu kotona. 

– Kotikin voi olla vaarallinen paikka. 

Ei ole turhaa huolehtia sen turvallisista 
ratkaisuista. 

Älykkäät ratkaisut avuksi
Älykäs koti tarkoittaa talotekniikan 
älykästä toimintaa, esimerkiksi ovien tai 
kaapistojen sulkemista älypuhelimen 
avulla. Kotiteknologia hyödyntää tekno-
logian uusia mahdollisuuksia jatkuvasti. 

Suunnittele ja rakenna viisaasti
Pitkällä aikavälillä esteettömyys tulee 
edullisemmaksi, sillä tilojen toimivuus 
vähentää muutostarvetta ja lisää eri toi-
mintojen sujuvuutta. On hyvä muistaa, 
että joskus puutoksia on käytännössä 
mahdoton korjata jälkeenpäin.

– Ajattelemattomasti rakennettu on 
kallis. Esteettömyys maksaa laskelmien 
mukaan noin 10 € enemmän neliöltä, 
mutta hyvällä suunnittelulla hinta saa-
daan takaisin. Vaatimukset tulee ottaa 
huomioon jo suunnittelun alkaessa, 
muistuttaa Teivainen.

Esteettömyyden parantaminen on 
järkevä investointi tulevaisuuteen. Sii-
hen satsaaminen näkyy jatkossa entistä 
voimakkaammin myös kiinteistöjen 
arvossa ja asuntojen hinnoissa. 

Sopii niin uudis- kuin  
korjausrakentamiseen
asuin- ja toimitila- 
kohteissa.



”Tajusin vasta 80 vuotiaana mites iso ja tärkeä asia on esteettömyys. Kun ottaa esteettömyysasiat nyt 
rakentamisessa huomioon, ne kodit menevät hyvin kaupaksi tulevaisuudessakin. Esteettömyys kuuluu 
kaikille perheille, niin lapsiperheille kuin vanhuksillekin,” kertoo Aira Samulin.
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Aulis Lundell Oy  • www.liune.fi 
Puh 020 7341 400 • etunimi.sukunimi@aulislundell.fi • liune@aulislundell.fi

Kotimainen Liune on täydellinen sisätilarakentamisen  

tuoteperhe. Mittatarkka rakenne, helppo ja nopea asennus  

sekä hyvä ääneneristys takaavat kodillesi parhaat ratkaisut  

asumiseen. Suunnittele ja ideoi    www.liune.fi

 Sisäkatot

Väliseinät
Liukuvat
väliovet

Aira Samulin oli mukana Finnbuild messuilla 
kertomassa esteettömästä asumisesta.

Liune väliovet ovat liukuovia, jotka on 
integroitu seinän sisään. Ovet liikkuvat 
kevyesti, vakaasti ja rakenne kestää 
käytössä. Oviaukot ovat kynnyksettömiä 
ja upotetuilla vetimillä Liune väliovi liu-
kuu kokonaan rakenteen sisään, jolloin 
koko kulkutila on käytettävissä vapaasti. 
Liunen vakio ovi on sileä valkoinen. 
Vaihtoehtoina ovat myös viiluovet, puu-
ovet, lasiovet ja yhdistelmäovet mdf/lasi.

Liune väliseinä ratkaisut ovat alansa 
huippuja ja edustavat uusinta rakennus- 
tekniikkaa. Kevytrakennejärjestelmilläm- 
me voidaan kipsilevyrakentein saavuttaa 
helposti kaikki rakennusmääräysvaati- 
mukset. Liunen mittatarkat rakenteet 
ovat helppoja, nopeita asentaa. Liune 
toimitus on tehokkain toimitustapa, sillä 
sisärakentamisen ratkaisut tulevat kaikki 
samassa paketissa.

Liune sisäkaton rankajärjestelmä on 
suunniteltu kipsilevypinnoille, joka sovel- 
tuu loistavasti kodin rakentamiseen ja 
kaikille pientalon runkomateriaaleille.  
Rakenne on nopea ja kevyt asennettava 
sekä Liune sisäkatot antaa teknisesti 
täydellisen rakenteen. Sähkö, talotek- 
niikka ja ilmanvaihto on helppo vetää 
alas lasketun katon sisällä. Kattovalaisi-
met saadaan myös upotettua kätevästi. 


