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1 JOHDANTO 

 

1.1 Yritys ja sen tarpeet 

Ursalo Oy on vuonna 1995 perustettu jyväskyläläinen rakennusalan perheyritys. Yritys 

tarjoaa rakentamispalveluita pientalorakentamisessa niin uudiskohteissa kuin peruskorja-

uskohteissakin Jyväskylän talousalueella. Viime vuosina yrityksessä on erikoistuttu asun-

tojen kiintokalusteiden myyntiin ja asennuksiin. Keittiöremontit ovat tällä hetkellä yrityk-

sen tärkein toimiala, ja Ursalo Oy:llä on jälleenmyyntisopimus Pirkanmaan keittiökaluste-

tukku Oy:n kanssa. Pirkanmaan keittiökalustetukku Oy on Ylöjärvellä toimiva keskisuuri 

kiintokalustetehdas, jolla on myös omaa myyntitoimintaa pääasiassa eteläisessä Suomes-

sa.  

Ursalo Oy:ssä on havaittu uuden toimintastrategian myötä tarvetta laatia keittiökaluste-

suunnittelua varten erillinen tarkistuslista suunnittelun työkaluksi. Tämä työkalu tulee 

olemaan suunnittelijan ja suunnittelupalveluiden tilaajien yhteiskäytössä, ja tavoitteena 

on mahdollisimman hyvä ja oikea-aikainen suunnittelutyö. Tarkastuslistan laatiminen oli 

opinnäytetyön tehtävänä.  

Tarkistuslistalla ei ole tarkoitus korvata mitään suunnitteluohjeita eikä mitään hyviksi ja 

toimiviksi havaittuja muitakaan menetelmiä, joita suunnittelutyössä käytetään. Tavoit-

teena oli koota yleisimpiä ja muuten tärkeitä seikkoja, jotka tarvitsevat huomiota pienta-

lon keittiön suunnitteluvaiheessa. Standardeihin ja määräyksiin kalusteiden laadusta, tur-

vallisuudesta ja muistakaan ominaisuuksista tarkastuslista ei ota kantaa. Tavoitteena on 

rakennuskustannusten pienentäminen ja rakennusten toimivuuden parantaminen sekä 

muutos- ja korjaustöiden vähentäminen asiakkaan toiveita ja tarpeita unohtamatta. 

Talopakettitoimittajien pohjakuvissa on suuntaa-antavat kaaviot kiintokalusteille ja ehdo-

tukset niiden paikoista. Kyseessä on yleensä talotehtaan arkkitehdin ehdotus kalusteiden 

sijoituksesta ja osoitus siitä, että keittiöön sopii tietty määrä kalusteita. Saadun kokemuk-

sen mukaan useat ratkaisut poikkeavat näistä kuvista hyvinkin paljon. Tämä on seikka, 

joka tulisi huomioida jo ennen lämpö-, vesi ja viemäri-, ilmanvaihto- sekä sähkö- ja auto-

maatiosuunnittelua. (LVISA) 
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1.2 Aiheen ajankohtaisuus 

Kiintokalustesuunnittelijan tarkistuslista suunnittelutyön työkaluna on ajankohtainen työn 

tilanneelle yritykselle. Suunnittelutyön etenemistä ja aikataulutusta suhteessa muuhun 

suunnitteluun on joka tapauksessa jollakin tavalla kontrolloitava. Samoin suunnittelutyön 

laatua pitää pystyä seuraamaan. Yksi korkeaa laatua ylläpitävä tekijä on nimenomaan 

suunnittelun oikea-aikaisuus ja yhteensopivuus. 

Rakennussuunnittelussa on käytössä useitakin erilaisia aikataulu- ja tarkistusmalleja sekä 

tietokoneohjelmia. Tähän opinnäytetyöhön liittyvää tarkastuslistaa on tarkoitus käyttää 

Ursalo Oy:n tuottamissa suunnittelupalveluissa työkaluna suunnittelujärjestyksen ja 

suunnittelun laadun parantamiseksi, koska lopullisten suunnitelmien laatiminen vasta 

rakentamisen jälkeen on seurausta alkuperäisten suunnitelmien puutteellisuudesta.  

Tarkistuslistan ajankohtaisuutta lisää myös elinkaariajattelun lisääntyminen rakentami-

sessa. Rakennusten ja niiden osien elinkaareen voidaan vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa. 

Kun alle kymmenen vuotta vanhoja keittiöitä uusitaan toimimattomuuden takia, on syytä 

olettaa, että suunnittelun puutteella on ollut vaikutusta keittiön elinkaaren lyhyyteen.  

Energiatehokkuus on noussut rakentamisessa keskeisesti esille. Suunnittelutyön oikea-

aikaisuus ja korkea laatu tukevat omalta osaltaan energiatehokkuutta sekä rakentamises-

sa että myöhemmin rakennusten käytössä. Keittiöissä käytetään paljon energiaa, ja sen 

säästämiseen voidaan vaikuttaa jo keittiön suunnitteluvaiheessa. 

 

1.3 Opinnäytetyön tavoite 

Kalustesuunnittelussa on kaksi suunnittelulinjaa, jotka poikkeavat toisistaan paljon. Toi-

nen on uudisrakentamisen suunnittelu, jossa suunnittelijalla on huomattavan suuri mah-

dollisuus vaikuttaa lopputulokseen, mikäli suunnittelu on oikein aikataulutettua. Toinen 

suunnittelualue keskittyy lähinnä korjausrakentamiseen, jossa reunaehtoja toteutukselle 

asettavat niin olemassa olevat rakenteet kuin tekniikkakin. Tässä opinnäytetyössä keski-

tyttiin uudisrakennuksen keittiön suunnitteluun. 
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Opinnäytetyö on onnistunut tavoitteessaan, jos lopputuotoksena on selkokielinen, hyvin 

ymmärrettävä ja oikeisiin asioihin huomiota kiinnittävä ohjekirjanen, jota sekä Ursalo 

Oy:n asiakkaat että yrityksen suunnittelijat voivat hyödyntää parhaan lopputuloksen ai-

kaansaamiseksi kiintokalustesuunnittelussa.  

 

2 SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ  

 

2.1 Lähtökohdat 

Suunnittelutyön lähtökohtana ovat tilaajan tarpeet. Tilaajan asiantuntemus on merkittä-

vässä asemassa. Tilaajat ovat kyllä hyvin trenditietoisia erilaisten sisustusjulkaisujen ja 

television sisustusohjelmien ansiosta, mutta yhä useammin tilaajalta puuttuu asiantun-

temus siitä, mitä mahdollisuuksia ja rajoitteita kulloinenkin suunnittelukohde sisältää. 

Yleinen hyvinvoinnin lisääntyminen on myötävaikuttanut siihen, että vaatimustaso on 

noussut niin koneiden kuin kalusteidenkin osalta. Käytettävissä olevien asuinpinta-alojen 

määrä on viime vuosikymmenien aikana kasvanut asukasta kohden(ks. taulukko 1), ja ta-

louksien henkilömäärä on pienentynyt.(Asunnot ja asuinolot 2009.) 

 

 

 Taulukko 1 Pinta-ala asuinhuoneistoa kohti(m²), 1970–2008 (Tilastokeskus). 

 

 

  
Kaikki ra-
kennukset 

Erilliset 
pientalot 

Rivi- ja ket-
jutalot 

Asuinker-
rostalot 

Muut ra-
kennukset 

Asuinpinta-ala 
m²/henki-lö 

 

 

1970 60 66 73 51 54 18,9 

 

 

1980 69,3 83,6 71,7 54,8 55,5 26,3 

 

 

1985 73,9 92,8 72 56,3 59,1 28,9 

 

 

1990 74,4 95,3 70,2 55,8 59,7 31,4 

 

 

1995 75,5 99,2 70,1 55,9 56,7 33,4 

 

 

2000 76,5 101,9 70 56,1 59,8 35,3 

 

 

2005 78,1 105,3 70,6 56,2 59,2 37,5 

 

 

2008 79,1 107,8 71 56,4 60,8 38,6 
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Elektroniikka ja muu tekniikka asumisessa on lisääntynyt (ks. taulukko 2), ja se on 

avannut uusia haasteita kalusteteollisuudelle ja suunnittelijoille. Kodinkoneiden ja 

muiden teknisten apuvälineiden määrä keittiöissä on lisääntynyt. (Asunnot ja asuin-

olot 2009.)  

 

 

 Taulukko 2 Asuntojen varusteet vuosina 1960–2008.(Tilastokeskus.) 

  1960 1970 1980 1990 2000 2008 

% 

Asuntoja yh-

teensä 1211200 kpl 1463221 kpl 1838058 kpl 2208556 kpl 2512442 kpl 2767925 kpl 

Viemäri 51,51 % 74,41 % 90,3 % 96,52 % 98,54 % 98,07 % 

Vesijohto 47,06 % 72,05 % 89,34 % 95,3 % 98,07 % 98,27 % 

WC 35,36 % 61,36 % 83,92 % 92,91 % 95,28 % 96,5 % 

Lämmin vesi 23,22 % 51,95 % 79,72 % 89,83 % 95,56 % 96,84 % 

Kylpy-

/suihkuhuone 15,69 % 39,05 % 68,37 % 87,74 % 99,03 % 99,08 % 

Keskuslämmi-

tys 31,14 % 56,02 % 80,21 % 88,88 % 91,62 % 93,42 % 

Huoneistosau-

na .. .. 29,83 % 42,18 % 48,25 % 52,86 % 

 

 

Kalustevalmistajilla on kova keskinäinen kilpailu markkinoista, joilla tuotannon kokonais-

arvo oli vuonna 2008 peräti 235 miljoonaa euroa. Tämä on lisännyt tuotevalikoimia ja 

muunneltavuutta kalusteisiin. Ostajien valittavaksi löytyy eri tyylejä klassisesta ajattoman 

kautta moderniin ja paljon muutakin.(Rakennusmaailma 2009.) 

Suunnittelun vaikutus elinkaareen ja kustannuksiin on luonnollisesti merkittävä. Kun vaa-

kakupissa ovat ulkonäkö, kestävyys, toimivuus ja hinta, asettaa se suunnittelulle omat 

haasteensa. Hinta ja kestävyys eivät ole toistensa synonyymejä. Keittiön tekniseksi käyt-

töiäksi lasketaan 20–25 vuotta ja kodinkoneille 10–15 vuotta.(Rakennusmaailma 2009.) 
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2.2 Tilaajan toiveet ja tarpeet 

Lähes poikkeuksetta tilaajalla on visio tulevasta keittiöstä. Se on pääsääntöisesti hyvä läh-

tökohta suunnittelulle. Hyvän suunnittelijan tehtävä on ohjailla suunnittelua, mikäli visi-

oiden toteuttaminen ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta. On myös muistettava, että toisel-

le tarkoituksenmukaisuutta on vaikkapa ulkonäkö ja toiselle esimerkiksi hinta. Tila tulee 

suunnitella käyttäjän tarpeiden mukaan (SFS-EN 1153. 1996.) (ks. liite 1.)  Kun turvallisuu-

desta, terveellisyydestä ja määräyksistä pidetään kiinni, niin loppu on tilaajan päätettävis-

sä. 

 Kun kalustesuunnittelija hankitaan, on suunniteltava tila yleensä jo olemassa, tai ainakin 

suunnitelmissa rajattuna, joten kalustesuunnittelija harvoin pääsee vaikuttamaan sen 

tilan kokoon tai muotoon, johon kalusteet on tarkoitus suunnitella. Mutta jos kaluste-

suunnittelija pääsee jo luonnosvaiheessa mukaan suunnitteluun, niin lopputuloksen kan-

nalta tämä voisi olla paljonkin parempi. 

Niin sanottua standardikeittiötä ei ole edes olemassa. Jokaiseen keittiöön jää tilaajan ja 

suunnittelijan jälki. Yksinkertaisimmillaan keittiö voi olla yhdelle seinälle sijoitettu I-

mallinen keittiö (ks. liite 2.)  

 

2.3 Viranomaismääräykset 

Keittiökalusteiden mitoitukselle, laadulle ja asennuksille on olemassa hyvinkin tarkat mää-

räykset (ks. RT 47–10681, 1998). Määräyksissä huomioidaan erikseen esimerkiksi liikunta-

rajoitteiset tilankäyttäjät (ks. RT RakMK-21049 F1, 1997). Liikuntarajoitteisille keittiön-

käyttäjille mitoitetaan tilat erillisen ohjeen mukaan (ks. liite 3). 

 

Määräyksissä on tarkoin säädetty vesi- ja viemärikalusteiden liittymiset, sekä koneiden ja 

laitteiden sijoitustilat (ks. RT 47–10217, 1983). Vedeneristyksestä ja mahdollisen vuoto-

veden johtamisesta on omat määräykset (ks. SisäRYL 2000). Sähköpisteistä vesipisteiden 

läheisyydessä on omat määräykset, samoin sähköliittymistä koneisiin ja laitteisiin. Valais-

tuksista löytyy suosituksia (ks. RT KTM-21171, 2000). Tulisijoille on tilantarve ja suojaetäi-

syydet määrätty (ks. E8 Muuratut tulisijat RT RakMK-20580, 1985). Tässä työssä on käy-

tetty esimerkkinä Tulikivi Oy:n suojaetäisyystaulukkoa (ks. liite 4). 
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2.4 Suunnittelijan ammattitaito 

Rakennus- ja etenkin rakennesuunnittelijan pätevyydelle on määritelty hyvin tarkat ja 

selkeät vaatimukset suunnittelukohteen vaativuuden mukaan. Myös pääsuunnittelijan 

pätevyysvaatimus riippuu rakennuskohteen vaativuudesta (ks. A2 RT RakMK-

21202,2002). 

LVISA- suunnittelijoille on omat pätevyysvaatimuksensa. Pätevyydet edellyttävät sekä 

koulutusta ja opintojen suorituksesta saatua pätevyyttä että kokemusta suunnittelutyössä 

olemisesta, mutta maankäyttö- ja rakennuslaki (A2 RT RakMK-21202, 2002) ei määrittele 

kalustesuunnittelijalle pätevyysvaatimusta. 

Arkkitehtisuunnitteluun kiintokalustekaaviot kuuluvat osana sisustus- ja kalustesuunnitte-

lua (ks. RT 10–10576, 1995). Lopullinen suunnittelu pientalorakentamisessa jää lähes 

poikkeuksetta kalustekauppaa harjoittavien yritysten vastuulle. Vastuu keittiökaluste-

suunnittelun onnistumisesta jää tilaajan ja myyjän väliseksi kuluttajainsuojalain alaiseksi 

asiaksi (ks. RT 16–10660,1998). Tämä on omiaan aiheuttamaan hyvinkin kirjavaa menette-

lyä kiintokalustemarkkinoilla.  

Kun kalustesuunnittelun, kaupan ja asennuksen hoitaa yleensä sama yritys tai työyhteen-

liittymä, niin toiminnan jatkumisen perusteena oleva onnistunut kokonaishanke edellyt-

tää yleensä myös hyvän suunnittelun. Onnistuneessa keittiökaupassa tarvitaan sekä hyvä 

myyjä että hyvä suunnittelija.  

 

2.5 Suunnitelmien yhteensopivuus 

Suunnitelmien yhteensopivuus on opinnäytetyön tilaajan yksi tärkeimmistä esillä pidettä-

vistä seikoista. Suunnitelmien aikataulutus on onnistuneen kokonaisuuden kannalta ää-

rimmäisen tärkeä uudisrakennuskohteissa, joissa voidaan suunnittelun oikea-

aikaisuudella toteuttaa lopulliset suunnitelmat jo mahdollisesti ensimmäisellä kerralla.  

Uudisrakennuskohteissa tulisi noudattaa seuraavanlaista suunnittelujärjestystä: Kun ra-

kennuslupakuvina olevien arkkitehtikuvien ensimmäiset luonnokset ovat valmiit, niin heti 

tämän jälkeen tulisi kiintokalustesuunnittelu aloittaa. Kiintokalustesuunnittelu tulisi saada 

valmiiksi ennen lopullisia arkkitehtikuvia. Kiintokalustesuunnitelmien tulisi olla valmiina 

ennen LVISA- suunnittelun valmistumista. Tällä tavalla voitaisiin oleellisesti vähentää 

muutostöitä ja näin säästää kustannuksissa ja rakentamisajassa. 
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Huomioimisen arvoinen asia on myös se, että rakennuslupa-asiakirjoissa mukana oleva 

rakennuksen pohjakuva, joka on osa arkkitehtisuunnittelua, on virallinen asiakirja. Lopulli-

sen keittiökalustuksen tulee noudattaa tätä suunnitelmaa. Mikäli näin ei tapahdu, raken-

tamisen päätyttyä, ja viimeistään loppukatselmuksessa tulee muutoskuvat toimittaa ra-

kennusvalvontaviranomaiselle. Tämä on lisätyö, josta seuraa lisäkustannus, ja niiden vält-

tämiseksi tähtää opinnäytetyössä tehtävä tarkastuslista.  

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 § 1 mom. sanotaan seuraavaa: 

”Rakennuslupahakemukseen liitettäviin pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiir-
ros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset.” 

 

5.2.1 Määräys samasta asetuksesta jatkuu seuraavasti: 
 

”Pääpiirustukset laaditaan siinä laajuudessa ja sillä tavoin, että rakennus-
hankkeen lupakäsittely niiden ja niihin mahdollisesti liittyvän muun selvityk-
sen nojalla on mahdollista. Pääpiirustuksista tulee myös voida riittävästi ha-
vaita rakentamisen vaikutus naapurin asemaan. Hyväksytyt pääpiirustukset 
ovat perusta rakennuksen muulle suunnittelemiselle ja rakennustyötä varten 
laadittaville työpiirustuksille. Arkistoitavien pääpiirustusten tulee tarkoin 
vastata toteutunutta rakentamista.” 
 

 
3 SUUNNITTELUN VAIKUTUKSET  

 

3.1 Suunnittelun vaikutukset rakentamiseen 

Tavoiteltavaa on, että kaikki suunnitelmat ovat valmiit ennen rakennustyön alkamista. Se 

on tosin vaikea toteuttaa, koska suunnitelmissa on myös pääomia sidottuna. Toisaalta 

rahaa kuluu myös siinä, että suunnitelmat muuttuvat siitä syystä että muiden suunnitte-

lualojen suunnitelmien myöhästyminen aiheuttaa ongelmia suunnitelmien yhteensovit-

tamisessa. Tällöin töitä tehdään moneen kertaan ja materiaalihukka kasvaa. 

Suunnittelulta pitää voida edellyttää, että suunnitelmat ovat aina valmiit, kun kulloinenkin 

työvaihe alkaa. Tämä edellyttää myös tilaajan toimia asian hoitamiseksi, ja tässä on pää-

suunnittelijalle hyvä mahdollisuus osoittaa ammattitaito ja ajantasaisuus.  
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Rakennusvalvontaviranomaiset edellyttävät tiettyjen suunnitelmien esittämistä ennen 

työvaiheiden aloitusta. Viranomaisilla on valtuudet keskeyttää rakentaminen, mikäli tar-

vittavia asiakirjoja ei esitetä ajoissa. Yleisten loma-aikojen osuminen suunnitteluajankoh-

taan on kyettävä ennakoimaan ja vaikutukset huomioimaan.  

 

3.2 Suunnittelun vaikutus aikatauluun 

Kun suunnittelu ei laahaa perässä ja suunnittelujärjestys on huomioitu, ei muutoksia työn 

aikana juurikaan tarvitse tehdä. Tällöin mahdollisuudet rakentamisaikataulun pitämiselle 

ovat suunnittelun osalta olemassa. 

Kiintokalusteilla on useiden viikkojen toimitusaika tilauksesta, mikä tulee ottaa huomioon 

suunnitteluaikataulua laadittaessa. Kun tilaajan pitää voida rauhassa perehtyä eri toimit-

tajien tarjouksiin, suunnittelussa on oltava hyvissä ajoin liikkeellä, mikäli halutaan välttyä 

viivästyksiltä. 

Jos muutosten takia joudutaan lisätilauksiin, niin kaikki se odotusaika on pois valmistumi-

sesta. Toisaalta joskus sattuu niinkin, että keittiökalusteet tulevat keskeneräiselle työ-

maalle, ja niiden siirtely ja suojaus hidastavat myös muuta rakentamista. Kun kalusteita 

varastoidaan ja siirrellään työmaalla paljon, aiheuttaa se väkisinkin kolhiintumisvaaran ja 

taas lisäkustannuksia.  

 

3.3 Suunnittelun vaikutus kustannuksiin 

LVISA- urakoinnissa hinnoittelun peruste on suunnitelman ja sopimuksen pitäminen. Mi-

käli suunnitelmien muuttumisen tai puuttumisen johdosta urakoihin tulee muutoksia, 

tarkoittaa se lähes poikkeuksetta lisäkustannuksia tilaajalle. 

 Esimerkiksi viemäriputken siirto valmiilla lattialla on kohtuuttoman kallis muutostyö, joka 

on varsin tyypillistä tilanteessa, jossa viemäriurakoitsijalla on arkkitehtikuvan mukaan 

tehty LVI- suunnitelma ja kalustesuunnitelma on tehty myöhemmin irrallaan muista 

suunnitelmista. 
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 Valitettavan usein näkee uusien keittiöiden pöydillä kiemurtelevia sähköjohtoja, jotka 

toimivat sekä jakajina että jatkojohtoina. Kustannuksiin johdoilla tosin ei ole suurta merki-

tystä, mutta suunnittelun yhteensopivuuden puutteista se kertoo. Kustannuksia lisäävät 

myös suunnitelmien muutokset. 

 

3.4 Suunnittelun vaikutus keittiön elinkaareen 

Kun nykyään joudutaan uusimaan alle kymmenen vuotta vanhoja keittiöitä, niin jokin on 

mennyt pahasti vikaan jo rakennusvaiheessa. Yleensä taustalta löytyy suunnitteluvirhe.  

Kiintokalusteiden keskimääräisen elinkaaren tulisi olla lähempänä kolmeakymmentä vuot-

ta, ja sittenkään ei kaikkia pitäisi tarvita uusia. Sähkölaitteiden ikä on jotakuinkin puolet 

tästä.  Tekniikan nopea kehitys lisää paineita uudistuksiin, vaikka elinkaarta olisikin vielä 

jäljellä. Takuuajan pituus ei ole elinkaaren pituus. 

Useita tapauksia on tiedossa siitä, että niin sanotut myyntiremontit ovat menneet täysin 

hukkaan. Myyjä on tehnyt neutraalin remontin keittiöön, ja uusi asukas on ensitöikseen 

purkanut ja uusinut keittiön mieleisekseen. Elinkaariajatteluun kuuluu yhtenä tärkeänä 

osana se, että keittiökalusteiden tilaaja on keittiön pitkäaikainen käyttäjä tai että käyttäjä 

on hankinnassa mukana. Uustuotannossa on täysin sama tilanne. Viime vuosina myös 

suuret rakennuttajaliikkeet ovat ryhtyneet ottamaan asuntojen tulevat käyttäjät mukaan 

sisustussuunnitteluun. 

 

4 KALUSTESUUNNITTELIJAN TARKISTUSLISTA 

 

4.1 Eri suunnitelmien yhteensovittaminen 

Yksi suunnittelun onnistumisen kannalta tärkeimpiä seikkoja on suunnittelujärjestys. Jotta 

rakennuksesta tulee toimiva kokonaisuus ja selvitään mahdollisimman vähillä lisä- ja muu-

tostöillä jo rakennusvaiheessa, tulee suunnittelujärjestyksen olla tarkoin harkittu eri toi-

mijoitten näkökulmasta. Valitettavan usein kalustesuunnittelu jää muiden suunnitelmien 

yhteensopivuustarkastelussa ilman huomiota.  
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4.1.1 Pohjakuvaluonnos eri suunnittelutöiden pohjaksi 

Pohjakuvaluonnoksen suunnittelussa kannattaa käyttää kokenutta kalustesuunnittelijaa 

yhdessä arkkitehtisuunnittelusta vastaavan suunnittelijan kanssa. Hanke toteutetaan tii-

viissä yhteistyössä tilaajan ja pääsuunnittelijan kanssa. Tämä luonnos tulee tehdä arkki-

tehtikuvan luonnoksen pohjalta. Kuvasta tulee ilmetä määräysten mukaisten merkintöjen 

lisäksi seuraavat asiat: 

– kiintokalusteiden ovien kätisyydet 

– kalusteovien vaatima tila, kun ovi on avattuna 

– sokkelien korkeudet vesi- ja viemärikalustesuunnittelua varten 

– tasojen korkeudet sähkösuunnittelua varten 

– sähköä käyttävien laitteitten paikat sähkösuunnittelua varten 

– kaasua käyttävien laitteitten paikat erikoissuunnittelua varten 

– liesituulettimen ja jätesankovaunun tarkka sijainti IV-suunnittelua varten 

– astianpesukoneen ja pesualtaan tarkka sijainti KVV-suunnittelua varten 

– liukuovet  

– silityspisteen paikka sähkösuunnittelua varten 

– keskuspölyimurin sijoituspaikka sähkösuunnittelijaa varten. 

 

4.1.2 Kiintokalustesuunnitelma 

Kiintokalustesuunnitelma tehdään sekä päältä kuvattuna että erillisinä julkisivukuvina 

jokaisesta kalusteryhmästä riittävillä mitoitustiedoilla. Mitoitetut leikkauskuvat antavat 

myös informaatiota kalusteiden mitoista. Nykyaikaiset 3D-ohjelmat antavat laajan näkö-

kulman suunnitelmiin. Kalustesuunnitelmassa voidaan ottaa kantaa joihinkin kalusteissa 

käytettäviin materiaaleihin ja vaikkapa niiden väreihin. Kalustesuunnitelman laatimisessa 

on päävastuu keittiökalustesuunnittelijalla. Suunnittelu tehdään yhteistyössä sähkö-, LVI- 

ja rakennussuunnittelijoiden kanssa. 

Kalustesuunnittelussa on muistettava ottaa huomioon säätimien, pistokkeiden ja katkai-

simien vaatima tila ja helppokäyttöisen sijoittelun mahdollisuus. Luontevimmat paikat 

säätimille ja katkaisimille ovat kulkuaukkojen ja ovien pielissä. Sen vuoksi kiintokalusteita 

ei pidä koskaan sijoittaa ovien ja kulkuaukkojen pieliin kiinni. 
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 Kalustesuunnitelman pitää olla valmis, ennen LVISA- suunnittelijoiden lopullisten suunni-

telmien valmistumista. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä työn tilaajan ja pääsuunnittelijan 

kanssa.  Kalustesuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:  

– keittiökalusteiden koko, malli ja sijoitus 

– kodinhoitohuoneen kalusteiden koko, malli ja sijoitus 

– wc-kalusteiden koko, malli ja sijoitus 

– eteiskalusteet 

– makuuhuoneiden kalusteet 

– vaatehuoneiden ja varastojen kalusteet 

– muut kiintokalusteet 

– kiinteiden sähkölaitteiden paikat 

– kiinteiden vesipisteiden paikat 

– kalusteisiin tulevat ilmanvaihtohormit 

– muut erityisesti huomioitavat asiat 

 

4.1.3 LVI-suunnitelmat 

Tämä ohje käsittelee LVISA- suunnitelmia kalustesuunnittelun näkökulmasta ottamatta 

kantaa muilta osin näiden suunnittelualojen laajuuteen ja määräyksiin. LVI- suunnitelmat 

tehdään pohjakuvaan, jossa kiintokalusteet ovat jo lopullisilla paikoillaan. LVI- suunnitel-

mista kiintokalusteiden sijoittelun ja asentamisen kannalta oleellisia ovat seuraavat asiat: 

– viemäreiden koot, sijainnit, kallistukset ja läpiviennit 

– lattia - yms. kaivot 

– viemärilaitteiden mahdolliset sähkölaitteet ja niiden tarvitsema tila 

– viemäreiden tarkistusluukkujen paikat 

– vesijohtojen tyypit, koot, sijainnit ja läpiviennit 

– lämminvesivaraaja, jakotukit ja lämmönvaihdin 

– pesukoneiden vesi- ja viemäröintipisteet 

– rumpukuivaajan veden ja ilman poisto 

– kiertovesipumput ja moottoriventtiilit 
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– vesikalusteiden paikat 

– vesikalusteiden mahdolliset sähkölaitteet ja niiden tarvitsema tila 

– ilmastointiputkien koot, sijainnit, ilmamäärät ja läpiviennit 

– ilmastointikoneen ja säätimien paikat 

– mahdolliset luukut ja palopellit 

– muut ilmastoinnin sähköiset lisälaitteet 

– liesituulettimen sijainti ja liitäntätyyppi 

– liesituulettimen toimiminen ilmanvaihtokoneena 

– jätesankokaapin ja kenkäkomeron mahdollinen ilmanvaihto 

– muut kiintokalusteiden asentamiseen vaikuttavat seikat. 

 

4.1.4 Sähkösuunnitelmat 

Sähkösuunnitelmat tulee saattaa lopulliseen muotoonsa vasta viimeisten tarkistusten 

jälkeen, koska sähköistyksellä on vaikutusta niin monen asian toimimiseen. Kun lopullinen 

sähkösuunnitelma tulee vasta viimeisessä suunnitteluvaiheessa, on syytä olettaa, että 

rasiat, valaisimet, säätimet ja katkaisijat tulevat oikeille paikoille, ja että kaikkiin sähkölait-

teisiin sähköä myös saadaan. 

Sähkösuunnitelma on aina puutteellinen, jos se on tehty liian varhaisessa vaiheessa. Usein 

valokatkaisijat yms. säätölaitteet eivät sovi ovien pieliin ja monilta koneilta ja laitteilta 

puuttuvat sähköt kokonaan. Tästä aiheutuu myös paljon lisätöitä ja lisäkustannuksia. 

Sähkösuunnitelman merkitys kasvaa kaiken aikaa tekniikan lisääntyessä. Tämä tarkoittaa 

myös sitä, että kun työn tilaaja ryhtyy suunnittelusta viimeisenä teettämään sähkösuunni-

telmaa, ovat päätökset tulevista teknisistä ratkaisuista jo olemassa. Se helpottaa sähkö-

suunnittelun toteutusta oleellisesti.  Hyvästä suunnitelmasta kalustuksen kannalta pitää 

löytyä ainakin seuraavat asiat: 

– uunin sähköistys ja säätimien paikat 

– hellan sähköistys ja säätimien paikat 

– liesituulettimen sähköistys ja säätimien paikat 

– jääkaapin, astianpesukoneen, pakastimen yms. sähköistys 

– riittävä määrä rasioita muita laitteita varten 
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– kytkimien ja katkaisimien paikat 

– useita eri valaistusmahdollisuuksia 

– loogiset paikat valokatkaisijoille 

– pesukoneen, rumpukuivaajan, keskuspölyimurin, silitysraudan, mankelin  

   yms. koneiden sähköliityntäpaikat 

– kattoon tulevat valaisimet 

– kalusteisiin tulevat valaisimet 

– muut kalustamiseen vaikuttavat seikat 

 

4.2 Kalustesuunnitteluun vaikuttavat tekijät 

 

4.2.1 Keittiön käyttäjien määrä 

Keittiön käyttäjien määrä vaikuttaa suoraan siihen, monelleko hengelle astioiden säilytys-

tilaa tarvitaan. Samoin ruokatarvikkeiden sekä kuivasäilytystilat, että kylmä- ja tuoresäily-

tystilat ovat kooltaan suorassa suhteessa tilan käyttäjien lukumäärään nähden (ks. liite 5). 

Edelleen on huomioitava se, että jos ruokapöytä on tarkoitus sijoittaa keittiöön, niin pöy-

dän tarvitsema tila riippuu siitä, kuinka monelle se on mitoitettu. Niin ikään astian-

pesukoneita sekä helloja on olemassa erikokoisia ruokakuntia varten, mikä vaikuttaa suo-

raan näiden laitteiden tilantarpeeseen kalusteryhmissä.  

Yleisimmät käytössä olevat astianpesukoneen leveydet ovat 600 mm ja 450 mm. Samoin 

yleisimmät hellan leveydet ovat 600 mm ja 500 mm. Yhden ja kahden hengen talouksissa 

kapeammat laitteet ovat aivan hyvä ratkaisu, mutta yli neljän hengen talouksissa keitti-

öön tulisi mahtua leveämmät koneet. Jää- kylmä- ja pakastinkaapeissa on hyvin laaja ko-

ko- ja yhdistelmävalikoima. Tämän lisäksi on erilaisia arkkumallisia pakasteita. Näiden 

tilavuudet vaihtelevat hyvinkin laajasti, ja ruokakunnan koko on yksi merkittävä valintape-

ruste. Kotieläinten ruokkiminen keittiössä on nykyisin huomioitu näppärästi sokkelilaati-

koilla, jotka olisivat muutoin täysin käyttämätöntä tilaa. Eläinten koko luonnollisesti vai-

kuttaa siihen, missä ne sopivat syömään. Ja tulee harkita, halutaanko keittiötä ylipäätään 

käyttää kotieläinten huoltamis- ja ruokkimistilana. 
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4.2.2 Keittiön käyttäjien ikärakenne 

Keittiön käyttäjien ikärakenne vaikuttaa suunnitteluun monella tavalla. Jos tilassa tarvi-

taan pienten lasten syöttötuolia, se tulee ottaa huomioon pöytäänsijoituksessa ja tuolin 

tilantarpeessa. Samoin vanhusten käyttämät liikkumisen apuvälineet tulee muistaa tila-

suunnittelussa.  

Aikuisten ihmisten talouksissa baaritiskityyppiset ratkaisut ovat oivallisia, varsinkin jos 

tilaa on rajallinen määrä. Talouksissa, joissa on pieniä lapsia, keittiön turvallisuuteen ja 

turvalaitteisiin tulee kiinnittää erityinen huomio. Vanhusten keittiöissä jokapäiväisten 

askareiden tulisi onnistua ilman jatkuvia kurotteluja ylös- tai alaspäin. On myös hyvä ottaa 

huomioon se tilanne, että asunto voi vaihtaa omistajaa. Sen vuoksi hyvin persoonalliset ja 

radikaalit ratkaisut voivat olla jopa asuntokaupan este.   

 

4.2.3 Keittiön käyttäjien työ, harrastukset, liikkumisrajoitteet ja toiveet 

Perheessä, jossa liikutaan paljon, kulutetaan myös paljon. Paljon matkustavilla ja ulkona 

syömässä käyvillä, keittiö on erilaisessa käytössä kuin kotonaan töitä tekevillä tai paljon 

leipomista tai ruuanlaittoa harrastavilla ihmisillä. Esimerkiksi kaasuhella on monen ku-

linaristin toivelistalla keittiön varusteisiin. Samoin viinien harrastajat haluavat keittiöihin-

sä viinejä varten tarkoitetut kaapit. Nämäkin vaativat oman tilansa kalusteissa. 

Oma lukunsa on myös leivinuuni. Leivinuuni ei varsinaisesti ole pelkästään keittiökaluste, 

mutta kalustesuunnitteluun hyvin paljon vaikuttava ja tilaa vaativa elementti, mikäli sel-

lainen keittiöön tulee. Leivinuunin suhteen on otettava huomioon suojaetäisyydet ja uu-

nin edessä työskentelyyn tarvittava tila sekä laskutason tarve. Jos hankitaan leivinuunin 

lisäksi puuhella, niin siinä on myös suojaetäisyysmääräykset, jotka on otettava huomioon. 

Liikuntarajoitteisille tarkoitetut keittiöt tulee suunnitella aivan omilla standardeillaan. 

Tässä suunnitteluohjeessa ei niitä käsitellä erikseen, mutta myös mikä tahansa keittiö 

voidaan suunnitella niin, että esimerkiksi ikääntymisen myötä keittiön käyttäjä kykenee 

tiloja käyttämään ilman suuria esteitä. Perheessä voi olla myös liikuntarajoitteinen lapsi 

tai aikuinen, jolloin hänenkin tarpeensa tulee ottaa huomioon tiloja suunniteltaessa.  
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Yksi tapa on jättää mahdollisimman paljon vapaata tilaa tasojen alle. Toinen tapa on suo-

sia paljon laatikoita kalusteen alaosissa kaappien sijaan. Niin ikään tasojen korkeutta voi 

myös miettiä. Standardin mukaiset tasokorkeudet ovat 850 mm. ja 900 mm, mutta mi-

kään ei estä räätälöimästä keittiötä käyttäjien mieleiseksi. 

Tilaajan toiveet perustuvat usein mielikuviin ja muilta käyttäjiltä saatuihin kokemuksiin. 

Tosin omiakin kokemuksia voi olla hyvin monesta keittiöstä. Erilaiset sisustuslehdet ja 

televisio-ohjelmat antavat myös osviittaa toiveiden suhteen. Eri toimittajien kalustevali-

koimista ja markkinoilla olevista kodinkoneista on saatavana hyviä ja luotettavia testitu-

loksia alan julkaisuista. Tilaaja yleensä tutustuu jo etukäteen suunniteltavan kohteena 

erityispiirteisiin, ja suunnittelun lähtötietojen kartoittamiseen on olemassa erilaisia työka-

luja. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon vaikka Työtehoseura, joka myy erilaisia suunnitte-

lupalveluita.  

Tilaajan toiveet ovat se runko jonka pohjalta ratkaisuissa aina lähdetään liikkeelle. Tilaajan 

kannattaa tutustua jo etukäteen tarjontaan ja pitää vaikka listaa toiveistaan ja tarpeis-

taan, ennen suunnittelutyön aloittamista. Näin saadaan mahdollisimman kattavasti esille 

tilaajan toiveet suunnittelun perustaksi. Pienillä yksityiskohdilla saadaan toimivia kokonai-

suuksia(ks. liite 6). 

 

4.3 Suunniteltava tila 

 

4.3.1 Keittiön malli ja koko 

Suora kalusterivi aiheuttaa aina enemmän askelia keittiössä työskenneltäessä, kuin kalus-

teryhmä, joka on L:n tai U:n mallinen. Koska suunnittelulla pyritään helpottamaan työs-

kentelyä keittiötöissä, on toivottavaa, että keittiöön saataisiin kalusteita useammalle sei-

nälle. Keittiön malli vaikuttaa tähän ratkaisevasti (ks. liitteet 2 ja 7). 

Ergonomian kannalta paras keittiö on malliltaan U:n muotoinen. Mikäli siihen voi vielä 

lisätä saarekkeen tai ulokkeen, niin kaikki tarvittava on mahdollista sijoittaa kolmen aske-

leen päähän toisistaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee keittiön ydintoiminnot kes-

kittää lähelle toisiaan ja esimerkiksi sesonkiastioiden säilytyspaikat reuna-alueille. Siivous-

komeroa ei yleensä sijoiteta keittiöön, mikäli se on tilan vuoksi mahdollista järjestää niin. 
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Keittiön koko vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon kalustemetrejä tilaan mahtuu. Pieni-

kokoinen keittiö asettaa suunnittelulle aina suuremmat haasteet, koska tietyt toiminnot 

on joka keittiöön mahduttava. Pienessä keittiössä käytettävissä oleva tila menee koko-

naan välttämättömien laitteiden ja kalusteiden sijoitteluun. Isommassa keittiössä voi olla 

tiloja jopa sellaisillekin toiminnoille, jotka eivät varsinaisesti ole keittiötoimintoja, kuten 

askartelu, ompelu tai vaikkapa vaatehuolto.  

Keittiön korkeus ei yleensä ole toiminnallinen haaste. Keittiökalusteiden yleisesti käytetty 

matalampi korkeus on 2070 mm, kaikki nykyään tehtävät asuntojen keittiöt ovat tätä kor-

keampia. Yleisesti käytetty ylempi korkeus on 2350 mm, mitta vaihtelee jonkin verran 

toimittajasta riippuen. Tämän lisäksi käytössä on jonkin verran myös sekakorkeuksia.  

Keittiön korkeus tulee lähinnä ulkonäöllisesti huomioitavaksi kalustesuunnittelussa. Kor-

kea tila antaa vapautta luovuudelle keittiösuunnittelussa, mutta yli 2500 mm korkeuteen 

asennetut säikytystilat ovat turvallisuusuhka keittiön normaalissa käytössä, ja vaatisivat 

tilaa vieviä erityisjärjestelyjä portaiden ja kaiteiden muodossa. 

 

4.3.2 Liittyminen muihin tiloihin ja vapaat seinät 

Jos tilaratkaisuna on erillinen ruokailutila, ei keittiössä tarvita tilaa ruokapöydälle. Tällöin 

tulee huolehtia siitä, että varsinaisessa keittiössä on riittävästi laskutilaa, kun ruokapöytä 

ei ole laskutilana. Keittiö voi liittyä esimerkiksi olohuoneeseen, jolloin se voidaan rajata 

baaritiskityyppisellä kalustolla tilanjakajana. Pienissä asunnoissa voi olla järkevää muo-

dostaa keittiöstä ja apukeittiöstä toimiva kokonaisuus. Toinen tapa on olohuoneen ja keit-

tiön yhdistäminen. Kesäkeittiö keittiön jatkeena on kaikkien kulinaristien unelma. Nämä 

pitää arkkitehtisuunnittelussa yhdessä kalustesuunnittelijan kanssa ratkoa. 

Nykyisin suositaan paljon yhtenäistä tilaa, johon voi liittyä useita eri asumistoimintoja. 

Tällaiset järjestelyt antavat mahdollisuuksia tilojen uudelleenjärjestelyille eri elämäntilan-

teissa paremmin, kuin vaikkapa kantavilla raskailla seinillä varustetut tilat. 

Jossakin määrin, lähinnä pääkaupunkiseudulla on myytävänä sisustamattomia korkeita 

hallimaisia loft-asuntoja, joihin voi asukas rakentaa itse mieleisensä kodin. Niissä asun-

noissa kaikki muut tilat paitsi WC ja kylpytilat ovat yhtä tilaa. Keittiökalusteet tulevat aina 

pääasiassa vapaille seinille, mikäli niitä on riittävän paljon.  
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Rakennusvaiheessa pitää huomioida kalusteiden kiinnityspaikat seiniin. Hyvässä kaluste-

suunnitelmassa on tarvittavien seinäkiinnikkeiden paikat ilmoitettu. Palohormin taakse ei 

tulisi sijoittaa kylmälaitteita eikä ruokakomeroita, koska lämmitettäessä tulisijaa myös 

hormi lämpenee ja näin heikentää kylmälaitteiden tehoa ja ruokatarvikkeet pilaantuvat 

lämpimässä nopeammin.  

Jos kiintokalusteita joudutaan kiinnittämään paljon ulkoseiniin, tulee varmistaa nurkkien 

lämpimänä pysyminen, etteivät jäätyvät nurkat aiheuttaisi kosteusvaurioita. Sama jääty-

mismahdollisuus on myös ulkoseinän viereen tulevilla vesijohdoilla, jos ilmankiertoa ei 

ulkoseinää vasten olevien kalusteiden alle tai taakse saada. Hella, uuni, mikro, jääkaappi 

ja pakastin voivat aivan hyvin olla ulkoseinää vasten, koska ne tuottavat itsessään lämpöä 

ja aiheuttavat ilmankiertoa. Astianpesukonekin tuottaa lämpöä ollessaan käytössä, mutta 

vesi- ja viemäriputkien sijoittelussa ulkoseinille, kannattaa olla kriittinen. Määräysten mu-

kaan vesi- ja viemäriputket saavat olla ulkoseinän vieressä, mutta eivät sen sisässä.  Huo-

no vaihtoehto ulkoseinää vasten on iso kulmakaappi, koska se estää ilman kierron nurkas-

sa ja kastepiste muodostuu hyvin herkästi lähelle ulkoseinän sisäpintaa, mikä pitkään jat-

kuessaan aiheuttaa kosteusvaurioita.  

Lämmitystavasta riippuen mahdollista ongelmaa voi lievittää sillä tavalla, että lattialäm-

mityksessä yksi lenkki, joko sähkökaapelia tai vesiputkea asennetaan aivan ulkoseinän 

varteen keittiökalusteiden alla. Sähkövastuksia käytettäessä kyseinen järjestely on helppo 

ja vaaraton toteuttaa, mutta lämmitysvesiputkien vieminen ulkoseinää vasten voi joissa-

kin tilanteissa aiheuttaa jäätymis- ja rikkoontumisvaaran. Muutoin lämmitysjohtimia ei 

tulisi asentaa kiinteiden kalusteiden alle, koska siellä ne aiheuttavat epätasaista lämmön-

johtumista. 

 

4.3.3 Saarekemahdollisuus 

Saarekkeen käyttäminen keittiössä vähentää hyvin paljon askelia. Saareke tosin ei sovi 

pieniin keittiöihin, koska jo vapaa tila 150 mm syvilläkin sokkeleilla pitää saarekkeen ym-

pärillä olla vähintään 1200 mm. Tällöin minimisyvyys keittiössä pitää olla 

600+1200+600+1200+600= 4200 mm, ja leveys yli 3600 mm, jotta saarekkeesta saadaan 

mahdollisimman suuri hyöty. Tämä vaatii yli 15 m² suuruisen keittiön. Pienempään tilaan 

ei täyskokoista saareketta tule suunnitella, koska keittiöstä tulee liian ahdas. 
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Osittainen saareke, joka on kiinni seinässä, tai kalusterivissä, vie jo huomattavasti vä-

hemmän tilaa. Jos keittiön jatkeena on ruokailutila tai olohuone, voidaan saarekkeen vaa-

timasta tilasta vähän tinkiä kyseisten tilojen kustannuksella, mutta kokonaisuus ratkaisee. 

Saarekkeen tarkka sijainti ja kiinnittyminen lattiaan pitää olla tiedossa ennen lattian te-

koa. Samoin saarekkeeseen tulevat kalusteet. Mikäli kalusteet tarvitsevat liesituuletti-

men, viemäröinnin, vesijohdon tai sähköliittymän, ne pitää saarekkeeseen johtaa raken-

teissa niin, ettei niistä tule haittaa keittiön käytölle. Jos saarekkeeseen tulee kaasuhella tai 

kaasuuni, on kaasuputkien suunnittelu ja asennus teetettävä alan erikoisliikkeellä. Samoin 

suojaetäisyydet on järjestettävä määräysten mukaisiksi. 

 

4.3.4 Läpikulkureitit ja Ikkunoiden sijoittuminen 

Joissakin pohjaratkaisuissa keittiö toimii läpikulkureittinä muihin tiloihin. Tämä ei yleensä 

ole ongelma kalustesuunnittelun kannalta, mutta se on huomioitava. Tällöin pitää tarkas-

tella sekä kalusteiden, että huoneen ovien aukeamis-suuntia, ettei ovien yhteentörmäilyä 

pääse tapahtumaan ja läpikulku on mahdollista, vaikka keittiössä tehdään normaaleja 

keittiöaskareita.  

Jos keittiöstä on kulkua muihin tiloihin, tulee ruokailutila suunnitella niin, että kulku on-

nistuu myös ruokailun aikana. Pienissä keittiöissä tämä voi olla haasteellista ja joissakin 

tapauksissa voidaan käyttää esimerkiksi kalusteita, joiden runkosyvyys on pienempi kuin 

normaalikalusteissa. Tällöin on huomioitava, että kodinkoneita ei kyseisten kalusteiden 

kanssa saa samaan linjaan etureunastaan. Jos keittiön läpi kulkee väylä hätäpoistumistiel-

le, tulee tällainen väylä pitää aina vapaana kiinteistä kalusteista, ja mielellään myös siir-

rettävistä kalusteista.  

Jos arkkitehtisuunnittelu ja kalustesuunnittelu etenevät rinnakkain, voidaan kalustesuun-

nittelussa ottaa kantaa myös ikkunoiden sijoitteluun. Optimaalinen paikka ikkunan sijoit-

tumiselle on ruokapöydän läheisyydessä. Pienessä keittiössä se usein on ainut vaihtoehto. 

Ikkuna voi olla myös välitilassa, mutta silloin sen eteen ei kannata sijoittaa hellaa eikä tis-

kiallasta. Ikkunan voi sijoittaa myös yläkaappien väliin ja edessä voi olla vaikka tiskiallas, 

kunhan ikkunan alareuna on riittävän korkealla, ettei roiskevesistä aiheudu ongelmaa. Jos 

hanan taakse tulee avattava ikkuna, on hanaksi valittava sellainen malli, joka siihen sovel-

tuu. 
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Ikkunoiden ja kalusteiden moduulimitoitukset ovat siinä määrin poikkeavia toisistaan, 

että koko seinää ei voi täyttää kalusteilla ja ikkunoilla, eikä tarvitsekaan. Ikkunan ympärille 

kannattaa jättää vapaata seinätilaa aina jonkin verran, jotta valo pääsee leviämään keitti-

öön. Jos keittiön ikkuna on merkitty hätätilanteessa varapoistumistieksi, tulee sen eteen 

jättää vapaa kulkuväylä, ja asianmukaisia poistumistiemerkintöjä ei saa peittää esimerkik-

si yläkaapeilla. Muutoin kyseisen ikkunan päälle voi sijoittaa vaikka matalia yläkaappeja. 

 

4.3.5 Erillinen ruokailutila 

Keittokomerotyyppisissä ratkaisuissa erillinen ruokailutila on ainoa mahdollisuus ruoka-

pöydän sijoitukselle. Myös isommissa keittiöissä erillistä ruokailutilaa käytetään jonkin 

verran. Järjestely antaa tilaa ja sijoitteluvapautta enemmän keittiökalusteille ja koneille, 

mutta kattaus ja esillepano aiheuttavat enemmän askelia kuin keittiössä, jossa ruokapöy-

tä on keskeisellä paikalla. 

Erillinen ruokailutila on enemmän sisustuksellinen kuin käytännöllinen asia, ja se on rat-

kaistava jo arkkitehtikuvien laatimisen yhteydessä, koska järjestelyn muuttaminen jälkikä-

teen on yleensä vähintäänkin hankala. Joka tapauksessa ruokailutilan ja keittiön välillä 

tulee olla riittävän väljä kulkuaukko. Jos asunnossa on useita ruokailijoita, niin pelkkä vä-

lioven oviaukko on liian ahdas. 

 

4.3.6 Leivinuuni ja muut tulisijat 

Pienikin leivinuuni on siinä määrin massiivinen, että sen hankkiminen on oltava tiedossa 

jo ensimmäisten luonnosten valmistelussa. Leivinuunin lisäksi tilaa tarvitaan polttopuille 

ja palamattomalle laskutasolle. Laskutaso voi olla erillinen pelti, joka asetetaan pöytäle-

vyn päälle paistoaikana. On myös ratkaistava piipunpeltien sijoituspaikat, jotta niitä kye-

tään valmiissa keittiössä hyvin käyttämään. Piipunpellit voivat olla myös seinän takana, 

edellyttäen, että ne ovat helposti käytettävissä. 

Keittiökalusteisiin liittyvien puuhellojen palosuojaetäisyydet pitää huomioida laskettaessa 

kalusteille mitoitusta. Puuhellan päälle ei saa toimivaa yläkaappijärjestelmää suojaetäi-

syyksien vuoksi.  

 



22 
 

Liesituulettimeksi kannattaa hankkia riittävän iso huuva palamattomasta materiaalista, 

jossa on huippuimuri katolla, se on turvallisin palosuojauksen kannalta. Kaikkien tulisijo-

jen edessä tulee olla määräykset täyttävä pelti tai lattiassa riittävän laaja alue palamaton-

ta materiaalia. 

 

4.3.7 Portaikot 

Jos keittiöstä tai ruokailutilasta on portaita ylöspäin, on suositeltavaa käyttää umpiportai-

ta, koska avoportaat aiheuttavat helpommin pölyn ja roskien leviämistä alapuolisiin tiloi-

hin. Tosin avoportaat antaisivat enemmän valoa, jos portaiden kautta ylipäätään tarvitaan 

valoa ohjattavaksi. Nämä ovat asioita, jotka on jo rakennuksen luonnosvaiheessa käsitel-

tävä.  

Portaiden alle kalusteiden suunnittelu on hankalaa, ennen portaiden asennusta, koska 

portaat mitoitetaan yleensä yläpuolelta askelmaeteneminen mukaan ja sekä tausta että 

alapuoli tulevat materiaalipaksuuksista riippuen mitoilla, joita ei porrasmitoituksissa etu-

käteen huomioida. Portaat ovat usein hyvin yksilöllisiä ja niiden tarvitsema tila tulee las-

kea ennemminkin ylä-kuin alakanttiin.  

Jo luonnosvaiheessa tulee tietää portaiden malli, jotta niille osataan arvioida riittävä tila. 

Joka tapauksessa rakennussuunnittelija suunnittelee määräysten edellyttämät portaat 

niin etenemän, nousun kuin leveydenkin suhteen. Portaiden alle kalustaminen vaatii yli-

määräisiä mittakäyntejä työmaalla ja useita tarkastuksia, ennen kuin kalustemitat ovat 

portaiden osalta selvät.    

 

4.4 Keittiökalusteet ja niiden mitoitus 

 

4.4.1. Mitoituksen aloitus 

Mitoituksessa lähdetään liikkeelle hankittavaksi aiottujen koneiden tarvitsemista tiloista. 

Tämän jälkeen mitoitetaan vesikalusteet. Seuraavana tulevat välttämättömät komerot, 

kaapit ja laatikostot. Lopuksi jäljellejäävä tila täytetään muilla hyödyllisillä kalusteilla.  
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Viimeiseksi tulevat tasot, täytteet ja valolistat. Ja jos vielä tilaa jää voidaan kalustoon lisä-

tä jotain ilmettä antavia kalusteita kuten avohyllyköitä tai lasivitriinejä. 

Ennen kuin lopullinen valinta on tehty, haetaan useita kertoja erilaisia järjestyksiä ja rat-

kaisuja ja tämän vuoksi lopullisia rakennussuunnitelmia ei tulisi tehdä täysin valmiiksi, 

ennen kalustesuunnitelmien valmistumista. Voi käydä myös niin, että joko vesikalusteiden 

tai jopa seinänkin paikkaa joudutaan siirtämään ensisuunnitelmaan verrattuna.  

Kompromisseja joudutaan aina tekemään sekä arkkitehtonisten että rakenteellisten syi-

den vuoksi. Esimerkiksi ulkoseinällä oleva ikkuna pitää ajatella sekä sisältä että ulkoa kat-

sottuna. Tällöin yleensä julkisivu on määräävämpi ja ratkaisee mitoituksen. Tupakeit-

tiötyyppisissä ratkaisuissa tulee tarkastella aina koko tilaa, johon keittiö sisältyy. Näin väl-

tytään suurilta ristiriitaisuuksilta tilan sisustuksessa.  

 

4.4.2Kalustetyypit 

Keittiökalusteiden mallisto on laaja, ja vakiokalusteiden lisäksi lähes kaikki kalustevalmis-

tajat ovat ottaneen ohjelmaansa räätälöidä asiakkaan tarpeisiin ja tiloihin sopivat kaluste-

kokonaisuudet (ks. liite 8).  Vakiomitoista poikkeavat kalusteet ovat tosin huomattavan 

kalliita. Usein poikkeavat kalustemitat aiheuttavat myös poikkeavat ovimitat, mikä lisää 

hintaa entisestään.  

On suositeltavaa pitäytyä vakiomitoituksessa joka on hyvin laaja. Ellei kulloinkin kyseessä 

olevaan tilaan todella tarpeellista kalustetta ole saatavissa muuten kuin erikoismitoilla, 

voidaan siinä tapauksessa toki erikoismitoitusta käyttää. Vakiokalusteita on nykyisin saa-

tavana leveydeltään aina 50mm välein. Ja aina voi peitelevyillä tasoittaa mitoitusta, mikäli 

se on tarpeen. Kalustetyyppien ja mittojen suhteen kannattaa tilaajan kääntyä keittiö-

kauppiaitten puoleen, koska jokaisella myyjällä on sitä varten painetut ja asiakkaita varten 

julkaistut mitoituskaaviot ja mallistot. 

 

4.4.3 Koneet ja laitteet 

Keittiökoneita ja laitteita myyviä liikkeitä on paljon. Niistä saa neuvoja hankinnoissa. Ka-

lustesuunnittelun kokonaisuuteen kuuluu eri liikkeiden välinen vertailu ja vertailujen yh-

teensovittaminen kalusteidensuunnittelun kanssa.  
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On muistettava, että erityyppiset koneet vievät erilaisen tilan kalustossa. Jos koneita in-

tegroidaan kalusteisiin, tai upotetaan kalusteiden sisään, niin saumaton yhteistyö ja tieto-

jen vaihto konetoimittajan, kalustesuunnittelijan ja kalustetoimittajan välillä on välttämä-

tön.  

Isoilla kalustetaloilla on sopimukset kone- ja laitevalmistajien kanssa, ja näiltä on mahdol-

lisuus hankkia koneet samaan kalustetoimitukseen. Tällainen toimintatapa on asiakkaalle 

helppo ja turvallinen, mutta ei välttämättä edullisin. 

 

4.4.4 Suunnittelijan muistilista 

Suunnittelutyössä on paljon pieniä muistettavia yksityiskohtia, jotka vaikuttavat kokonai-

suuden toimivuuteen. Vaatii useiden vuosien kokemusta suunnittelijana ja myös seuran-

taa suunnittelun tuloksista, jotta kaikki virheet osaisi välttää ja aina tulee vastaan uusia 

tilanteita, koska kahta samanlaista suunnittelukohdetta ei ole. 

Seuraavaan listaan on koottu joukko yleisimpiä muistettavia asioita suunnittelutyössä: 

 

Hella 

-  Induktiotasolieden alle on jäätävä tuuletusrako, jonka suuruus pitää tarkastaa ai-

na kunkin toimittajan ohjeesta. 

- Erillisuunin ja tasolieden yhteensopivuus on varmistettava, jos ne tulevat päällek-

käin. 

- Mikäli hella ja uuni tulevat kauaksi toisistaan, on otettava huomioon, että mo-

lemmilla on omat säätimet, virtalähde sekä höyryn ja savun poisto. 

- Kivitasoja tilattaessa pitää tasohellan mitat olla tiedossa. 

-  

Liesituuletin 

- Liesituuletinta valittaessa pitää ottaa huomioon muu ilmanvaihto.  

- Sähkö- kaasu- ja puuhelloille on jokaiselle oma määräys liesituulettimen suhteen. 
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Uuni 

- Mikäli uuni tulee suoraan kalusterivin päähän nurkkaan, pitää varmistaa, että 

luukku sopii aukeamaan, eikä ota kiinni esimerkiksi sivuseinällä mahdollisesti ole-

vaan ovenpielilistaan tai lämpöpatterin termostaattiin. Tämä on estettävissä sillä, 

että laite jätetään muutama sentti irti sivuseinästä. 

- Erillisuunin ja tasolieden yhteensopivuus on varmistettava jos ne tulevat päällek-

käin. 

- Mikäli hella ja uuni tulevat kauaksi toisistaan on otettava huomioon, että molem-

milla on omat säätimet, virtalähde sekä höyryn ja savun poisto. 

- Kaasuhellaa varten pitää olla joko kaasuliittymä tai tila kaasupullolle 

-  

Mikroaaltouuni 

- Kehyksellisen kalusteeseen upotettavan mikroaaltouunin valmistajalta pitää tar-

kastaa tuuletuksen vaatima tila. 

- Mikroaaltouunikaappia ei saa sijoittaa kulmakaapin kummallekaan puolelle, koska 

kaapin pohjalevy tulee runkolinjan yli ja estää mahdollisen viereisen kulmakaapin 

oven täyden avautumisen. 

- Kaikki mikrot ovat vasenkätisiä, minkä vuoksi mikron oikealle puolelle tulisi jäädä 

mahdollisimman avoin tila. 

- Minkään pistotulpalla varustetun sähkölaitteen pistoke ei saa jäädä laitteen taak-

se. Tämän vuoksi suunnittelussa on aina varattava laitteen viereisen kaapin, ko-

meron tai laatikoston takaseinään mahdollisuus pistokkeelle. Paikka voi olla sivus-

sa, ylhäällä tai alhaalla, mutta ei koskaan tyhjällä paljaalla seinällä. 

-  

Kylmälaitteet 

- Kodin kylmäkeskuksen laitteiden kappalemäärä, merkit ja mallit on selviteltävä 

ennen kylmäkeskuksen ympärille tulevien kalusteiden suunnittelua. 
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- Yksiovisissa symmetrisissä kylmälaitteissa on nykyisin mahdollisuus vaihtaa käti-

syyttä. 

- Jos kylmälaitteeseen tuleva jääpalakone vaatii kiinteän vesiliittymän, se on otetta-

va huomioon sekä LVI-suunnitelmissa että vesieristyksissä.  

- Mikäli pakaste- tai jääkaappi tulee suoraan kalusterivin päähän nurkkaan, pitää 

varmistaa, että luukku sopii aukeamaan eikä ota kiinni esimerkiksi sivuseinällä 

mahdollisesti olevaan ovenpielilistaan tai lämpöpatterin termostaattiin. Tämä on 

estettävissä sillä, että laite jätetään irti sivuseinästä peitelevyllä. 

- Kylmälaitteen taustan tuulettumista ei saa estää kalusteilla. 

-  

Astianpesukone 

- Astianpesukoneen luonteva paikka on tiskialtaan vieressä. 

- Astianpesukoneen viereen on kätevää sijoittaa iso laatikosto astioiden säilytystä 

varten, kuivauskaappi on vain käsin tiskattavia astioita varten. 

- Ylösnostettu astianpesukone lisää ergonomiaa, mutta vähentää normaalikorkuista 

työpöytätilaa. 

- Astianpesukoneen johdot ja letkut eivät saa tulla näkyviin kalusteista. 

- Mikäli astianpesukone tulee suoraan kalusterivin päähän nurkkaan, pitää varmis-

taa, että luukku sopii aukeamaan, eikä ota kiinni esimerkiksi sivuseinällä mahdolli-

sesti olevaan ovenpielilistaan tai lämpöpatterin termostaattiin. Tämä on estettä-

vissä sillä, että laite jätetään irti sivuseinästä peitelevyä käyttämällä. 

-  

Tiskiallas 

- Tiskialtaan ja sen alle tulevan kalusteen on oltava yhteensopivia. 

- Tiskialtaan alle ei sovi täyssyviä laatikostoja. 

- Tiskialtaan malli ja tyyppi pitää olla selvillä, kun tilataan kivitasot. 

- Tiskialtaan ympärillä turvallisin materiaali on kivi.  
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Jäteastiat 

- Kestävin jätesankovaunu on 400 mm leveä kahden laatikon vetolaatikosto, jossa 

on kaksi sankoa laatikkoa kohden. 

- Jätesankokaappiin pitää ehdottaa pienen ilmastoinnin poistoputken asentamista. 

-  jätesankokaapin luonteva paikka on lähellä ruuanlaittopistettä. 

-  

Mausteiden säilytys 

- Perinteinen maustehyllykkö ei ole mausteille hyvä paikka kuumuuden ja kosteu-

den takia. 

- Maustelaatikko voisi olla hellan vieressä olevassa laatikossa. Samaan laatikostoon 

voisi sijoittaa kauhat ja jauhot. 

-  

Muuta huomioitavaa 

- Apteekkikomeron paikka ei ole nurkassa, koska sitä pitää pystyä käyttämään mo-

lemmilta puolilta (ks. liite 9 ). 

- Kaapistoissa tulee välttää yli 500 mm leveitä ovia, koska niiden aukeaminen vie 

suuren tilan ja niiden saranat ovat kovimmilla. 

- Lämpöpatterin ja ikkunan väliin tulevaan pöytälevyyn on järjestettävä ilmaraot ta-

kareunaan. 

- Saareke, johon tulee vesi- viemäri- ilmanvaihto- tai sähköliitäntöjä, tulee suunni-

tella siten, että ne sinne mahtuvat. 

- Seinien rajoittamaan tilaan U-mallisessa kalustossa pitää olla tasausvara suoralla 

osuudella, jotta voidaan käyttää moduulimittaisia kalusteita. 

- Kalusteita ei saa mitoittaa kiinni ikkunan tai oven pieleen. 

- Kahvojen leveys ja sijoitus pitää suunnitella siten, että kulmakaapit sopivat au-

keamaan täysin auki. 
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- Leiville yms. tuoretuotteille tulee suunnitella sellainen paikka kaapistossa, etteivät 

ne pääse lämpenemään alla olevien valaisimien vuoksi. 

- Tiskiallaskaappiin pitää mahtua vesijohdot ja viemäriputket niin, etteivät ne hait-

taa kaapin muuta käyttöä. 

- Kaappien sisään tai päälle tulevat valaisimet tulee varustaa katkaisijalla, joka on 

helposti käden ulottuvilla. 

- Kaasulaitteiden sijoittelu, asennus ja huolto no erikoistyötä, joka on teetettävä 

alan ammattilaisella (ks. Liite 10). 

 

5 LOPPUTULOKSET JA POHDINTA 

 

5.1 Yhteenveto 

Tarkastuslista sisältää yleisesti huomioon otettavia asioita sekä joissakin määrin hyvin 

tarkkoja suunnittelukriteerejä.  Tarkastuslistaa ei ole tarkoitettu ensikertalaisen omatoi-

mirakentajan yksin käytettäväksi, vaan listan ohjeet ja neuvot edellyttävät aikaisempaa 

perehtyneisyyttä kalustesuunnitteluun. Useammat termit ja määritteet avautuvat vain 

kokonaisuuden hahmottamisen kautta. 

Opinnäytetyön teoriaosuutta tehtäessä oli mielenkiintoista huomioida, että suurin osa 

kalustekaupan alalla olevista käytännöistä perustuvat lakeihin, asetuksiin, määräyksiin ja 

virallisiin ohjeisiin. Oli hyödyllistä ja antoisaa tutustua määräysten ja lainsäädännön näkö-

kulmasta asioihin, joita on itsekin jo vuosikymmeniä noudattanut ajattelematta sen 

kummemmin, mistä mikin toimintatapa johtuu. Jatkossa pitää olla tarkempi siinä, että 

asiakas ja palvelun tarjoaja puhuvat samasta asiasta ja ymmärtävät suunnitteluprosessin 

eri vaiheet samalla tavalla. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada aikaan kiintokalustesuunnitteluun tarkastuslista ti-

laajan ja suunnittelijan yhteiskäyttöön. Mielestäni siinä on onnistuttu aika hyvin, kun ot-

taa huomioon, ettei tarkoitus ollutkaan tehdä tarkkaa ja yksityiskohtaista suunnitteluoh-

jetta. Tulen toimittamaan opinnäytetyössä olevan tarkastuslistan ohjevihkoseksi tulevia 

kalustesuunnitteluja varten. Uskon, että tarkastuslistan ja aikaisemman kertyneen hiljai-

sen tiedon perusteella tulen kehittymään paremmaksi suunnittelijaksi. 
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5.2 Alan koulutus 

Kiintokalustesuunnittelulle ei suomalaisessa julkisessa koulutusjärjestelmässä ole olemas-

sa varsinaista koulutusohjelmaa. Suunnittelun opetus ja ohjaus on ainoastaan kiintokalus-

tekauppaa harjoittavien yritysten omalla vastuulla. Yksityisiä kouluttajia ja konsultteja on 

jonkin verran. Tilanne on omiaan vaikuttamaan alan kirjavaan toimintakulttuuriin.  

 Puusepän koulutuksessa on kursseja kalusteiden valmistuksesta. Rakennus- ja kirvesmie-

hen koulutuksessa on kursseja kiintokalusteiden asennuksista. Kaupallisessa koulutukses-

sa on kursseja kuluttajamarkkinoinnista. Rakennussuunnitteluun pätevöittävissä kolman-

nen asteen oppilaitoksissa rakennussuunnittelun yhtenä osana on kalustekaavioiden 

suunnittelu arkkitehtikuviin. Kun arkkitehtisuunnittelun ohjeissa, joista maininta on jo 

aiemmin, edellytetään kalustekaavioiden liittämistä arkkitehtisuunnitelmiin, niin var-

maankin arkkitehtien koulutusohjelmassa on jotain kalustesuunnittelusta. Kalustesuunnit-

telu ei kuitenkaan tule nojata pelkästään arkkitehtien suunnitelmiin. 

  

5.3 Alan lainsäädäntö 

Puusepänteollisuudelle on olemassa hyvinkin tarkat standardit kalusteiden laadusta. Ka-

lustukselle asunnoissa on tarkat minimivaatimukset. Kalustekaupalle kuluttajansuojalaki 

määrittelee puitteet. Suunnittelijan pätevyydelle ja ammattitaidolle kalustesuunnittelussa 

ei ole minkäänlaisia vaatimuksia. 

Vallitsevan tilanteen johdosta suuri osa keittiökalustemyyjistä on nuoria merkonomeja, 

joilla ei työpaikkaan tullessaan ole välttämättä minkäänlaista kokemusta kiintokaluste-

suunnittelusta, mutta tekevät sitä päivittäin osana myyntityötään. Myyntityöstä saatava 

palkkio ei saisi olla esteenä suunnittelutyöstä maksamiseen. Hyvä suunnitelma on aikaa 

vievä ja siitä tulisi voida laskuttaa omana osanaan.  

Epäilykseni ovat, että Internetin keskustelupalstoilla jatkuvat valitukset epäonnistuneista 

keittiöremonteista johtuvat enemmänkin suunnittelutaidon, kuin myyntitaidon puuttees-

ta. Kun asiakkaalle myydään mielikuvia, jotka eivät vastaakaan todellisuutta joko laadun 

tai toimivuuden suhteen, on pettymys aivan luonnollista. Yleensä yksittäisissä tuotteissa 

ei ole mitään vikaa, kysymys on vain kokonaisuuden toimimattomuudesta. 
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5.4 Tilanne markkinoilla 

Markkinat ovat jakautuneet tietyllä tavalla katsottuna kahtia. On sellaisia kokonaisvaltais-

ta palvelua tarjoavia sisustus- ja remonttipalvelutaloja, joista saa kaiken keittiön kalusta-

miseen ja sisustamiseen liittyvän yhdestä paikasta. Nämä liikkeet tarjoavat kaiken neu-

vontapalvelusta suunnitteluun, tavarantoimitukseen, asennukseen, rahoitukseen ja lop-

pusiivoukseen. 

Toinen ryhmä toimii lähinnä kalustevälittäjinä varastomyymäläperiaatteella. Näihin liik-

keisiin asiakkaan on tultava omilla suunnitelmilla ja suunnitelmien mitoista vastaa asiakas. 

Näistä myymälöistä saa suunnittelu- ja asennuspalvelun satunnaisesti. Rahoitusta näiltä 

varastomyymälöiltä on keittiön ostajalle harvemmin tarjottavissa. Kummallekin toiminta-

tavalle on markkinoilla tilaa. Asiakkaan pitää vain valita itselleen sopiva. Yleisin virhe on 

vertailla näitä kahta toimintamallia keskenään pelkästään hinnan perusteella. Valitettavan 

usein kuluttaja ei voi vertailla eri tarjouksia, ja se on vaikeaa välillä ammattilaisellekin. 

Markkinoilla tuntuisi olevan kuitenkin vielä tilaa edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi 

kolmannellekin toimintamallille, joka olisi näiden kahden välimuoto. Tulevaisuutta on 

pienelle, palvelevalle, asiantuntevalle ja joustavalle toimijalle, jolla on hyvä suunnittelutai-

to. 
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Liite 1. Keittiö mitoitetaan käyttäjien tarpeisiin. 
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Liite 2. Esimerkki I-keittiöstä.   

 

  

 

    

 

 

 

1.hyllykaappi, lev 400. 2.astiankuivauskaappi, lev 800. 3. liesituuletin, lev. 500. 

4. yläkomero, lev.600. 5. hyllykaappi, lev.400. 6. allaskaappi, lev. 600 + jätevaunu. 

7. astianpesukone, lev. 600. 8. liesi, lev. 500. 9. laatikosto, lev. 400. 10. korilaatikosto, lev.  

400. 11. jääkaappi-pakastin, lev. 600. 12. mikroaaltouuni. 13. kahvinkeitin. 
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Liite 3. Käyttäjien liikkumisrajoitteet kalustemitoituksessa 
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Liite 4. Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin 

 

 

 

 

Kuvassa on esitetty tulisijan suojaetäisyydet tulisijan pinnan tasossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

Tulisijan suuluukkujen suojaetäisyydet tulisijan pinnan tasossa kun suuluukun le-
veys on enintään 300 mm ja yli 300 mm 
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Liite5. Kaksi erilaista keittiötä samasta taloyhtiöstä asuntojen koon mukaan 

 

Tässä on kaksi keittiötä samasta taloyhtiöstä. Pienempi on pienestä kaksiosta ja isompi 

isosta 5 huonetta ja keittiö käsittävästä asunnosta. Keittiöt mitoitetaan asukasmäärän ja 

tarpeiden mukaan.  

 

 

 

Pienen kaksion I- mallinen keittiö 
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Ison perheasunnon U- mallinen keittiö kytketyllä saarekeulokkeella (Hella ja tiskialtaat 

jäävät tässä kuvakulmassa kulman taakse)  
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Liite 6. pienillä yksityiskohdilla saadaan toimivuutta keittiöön 

 

 

   

– puinen lusikkalaatikko   –jätesankovaunut 

 

 

  

– yläkaappi kippiovela   –kulmakaappimekanismi 
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– baaritiski työpöydässä   –silityslauta komerossa 

 

 

– korotettu erillisuuni   –allaslaatikosto 
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Liite 7. Esimerkki saarekekeittiöstä. 

 

                       

 

Saarekekeittiön vasen sivuseinä 
                                       

     

                   
 

 

Saarekekeittiön oikea sivuseinä 
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Saarekekeittiön saareke  

 

 

 

      

 

1. kulmakaappi, lev. 600. 2. hyllykaappi, lev. 300. 3. hyllykaappi, lev. 400. 4. yläkomero, 

lev 600. 5. kulmakaappi, lev. 900. 6. laatikosto, lev. 400. 7. korilaatikosto, lev. 400. 8. jää-

kaappi, lev. 600. +seinämät. 9. kaappipakastin, lev. 600 +seinämät. 10. astian-

pesukonekomero, lev.630. 11. astiankuivauskaappi, lev. 800.12. astianpesukone, lev. 600. 

13. jätevaunukaappi, lev.400. 14. allaskaappi, lev.800. 15. tasoliesikaappi, lev. 600. 16. 

uuni. 17. tasoliesi. 18. liesikupu. 19. mikroaaltouuni. 20. kahvinkeitin.  
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Saarekekeittiö, joka kahdelta sivultaan avautuu viereiseen tilaan ja jossa saarekkeen reuna toimii 

ruokailutilana. Saarekkeessa voi olla mitä tahansa kalustoon kuuluvaa. Tässä saarekkeessa 

sijaitsee hella, uuni ja vesipiste. 
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– saareke liedellä 

 

 

 

 

– saareke leivontatasolla 
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Liite 8. Vakiokalusteiden mitoitustyypit 

 

KALUSTEMITOITUS/ASENNUS KORKEUDET 

Pöytäkaapin korkeus 900mm/sokkeli 160mm 

Korkea seinäkaappi 988mm  
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Pöytäkaapin korkeus 900mm/sokkeli 160mm 

Matala seinäkaappi 703mm 
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Pöytäkaapin korkeus 850mm/sokkeli 110mm 

Korkea seinäkaappi 988mm 
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Pöytäkaapin korkeus 850mm/sokkeli 110mm 

Matala seinäkaappi 703mm 
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Liite 9. Erikoiskaapit keittiössä 

 

 

 

Korkea apteekkikaappi 
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Matala apteekkikaappi 

 

 

 

 

Liukukovokaappi 

 

 

 

http://keittiot.domus.fi/?mother=0&group=108&level=0&prod_id=552&mag_nr=4
http://keittiot.domus.fi/?mother=0&group=108&level=0&prod_id=552&mag_nr=4
http://keittiot.domus.fi/?mother=0&group=108&level=0&prod_id=653&mag_nr=4
http://keittiot.domus.fi/?mother=0&group=108&level=0&prod_id=653&mag_nr=4
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Vitriinikaappi 

 

 

 

 

 

Kiskoilla kulkeva jätekaappi 

 

 

 

 

 

http://keittiot.domus.fi/?mother=0&group=108&level=0&prod_id=652&mag_nr=4
http://keittiot.domus.fi/?mother=0&group=108&level=0&prod_id=652&mag_nr=4
http://keittiot.domus.fi/?mother=0&group=108&level=0&prod_id=649&mag_nr=4
http://keittiot.domus.fi/?mother=0&group=108&level=0&prod_id=649&mag_nr=4
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Liite 10 Kaasupullon suojaetäisyydet keittiössä 

 

 

Minimitäisyys kaasuhellaan kaapissa 

 

Minimietäisyys tulisijaan avoimessa tilassa 

 

Liesituulettimen minimietäisyys kaasuhellaan 


