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Kartoita omat tarpeesi

Ideoi

•  Mistä olet aina haaveillut keittiössäsi? 

•  Mikä nykyisessä keittiössä toimii ja mikä ei?

•  Kuinka monta henkilöä taloudessa asuu? 

•  Tykkäätkö kokkailla yksin tai yhdessä kavereiden  

    tai muun perheen kesken. Vai sijoittuuko ruoan 

    laitto lähinnä yksinkertaisiin pika-annoksiin?

•  Tarvitaanko keittiössä tilaa myös lemmikkien 

    ruoille ja ruokailulle?

•  Mitkä ovat ”must-have” asiat keittiössäsi?

•  Mistä seikoista vastaavasti olet valmis 

    luopumaan esimerkiksi budjetin ylittyessä tai 

    tilan loppuessa?

•  Järjestään melkein aina remonteissa joutuu 

    tekemään kompromisseja hankintojen suhteen. 

    Keittiön suhteen kompromissit kannattaa 

    hakea materiaalivalinnoista, kodinkoneista ja ei 

    ykkösprioriteetin lisävarusteista. 

Internetin valtakaudella ideoiden 

keräily ei ole koskaan aikaisemmin 

ollut näin helppoa, sillä sieltä 

löytyy paljon erilaisia ideoita 

yksityiskohdista kokonaisuuksiin. 

Valmistajien kivijalkaliikkeitä 

unohtamatta. 

Toimivan, omille tarpeille räätälöidyn keittiön 
suunnittelu ja toteutus ottavat paljon aikaa 
ja lopullinen tulos vaikuttaa huomattavasti 
kotona viihtymiseen ja elämisen mukavuuteen. 
Onneksi voit tehdä suunnittelun itse omalta 
kotisohvalta käsin esimerkiksi Teetto-
moduulisuunnittelusovellusta käyttäen. 
Tärkeintä keittiössä on toimiva pohjaratkaisu ja 
viihtyisyys. 

Uskalla unelmoida ja visioida. Juuri Sinun 
näköisen keittiön ei tarvitse olla suoraan 
sisustuslehden keskiaukeamalta tai noudattaa 
orjallisesti ”standardi” malleja tai pinnalla 
olevia muoti-ilmiöitä. Omia unelmia ei kannata 
heti heittää roskiin, vaikkei tavarantoimittajan 
mielestä suunniteltu toteutus olisikaan 
täydellinen.  

Ohessa kymmenen kohdan lista, joka kannattaa 
käydä läpi ennen keittiön suunnittelun aloittamista ja 

pitää mielessä pitkin toteutusta. 



Vinkit suunnitteluun

Työpöytätilaa tarvitaan mielellään lieden 

molemmille puolille. Lieden ja pesualtaan väliin 

olisi hyvä jättää laskutilaa minimissään 60 cm. 

Ohjesääntönä on muutenkin, että alle 40 cm 

työtilalla ei keittiössä ole oikein kunnon virkaa.

Liesi ja vesipiste kannattaa sijoittaa mieluiten 

samalle seinustalle, tai niin, että toinen on 

nurkassa.

Kylmäkalusteiden sijoitus liedestä ja 

vesipisteestä katsottuna olisi hyvä olla parin 

kolmen esteettömän askeleen päässä toisistaan.

Aloita suunnittelu tarvittavista 
kodinkoneista ja sijoita vasta sitten 
niiden ympärille kalusteet. Varaa 
keittiökalustukseen riittävästi tilaa 
(mahdollisuuksien mukaan vähintään 
5–6 metriä).

Astianpesukone kannattaa sijoittaa pesualtaiden 

välittömään läheisyyteen. Mahdollisuuksien 

mukaan voi huomioon ottaa myös käyttäjän vasen- 

tai oikeakätisyys. Astianpesukone kannattaa 

asettaa tiskialtaaseen nähden vasemmalle, jos 

pääkäyttäjä on vasenkätinen ja oikealle puolelle 

jos hän oikeakätinen. 

Haluatko kenties päittäin tarvittavat aamias- ja 

välipala tarvikkeet piiloon? Siinä vaiheessa hyvä 

vaihtoehto on aamiaiskaappi: pistorasiallinen 

kaappi, johon voi sijoittaan katseilta piiloon 

pienkoneita kuten mikro, kahvinkeitin, 

leivänpaahdin jne. Ovet voivat avautua sivuille tai 

ne voi työntää kaapin sisään, työskentelyn tieltä 

pois. Aamiaiskaappi on kätevä, mutta se kannattaa 

sijoittaa vesipisteen ja jätelajittelun läheisyyteen 

käytöllisistä syistä. 

Muuten 
yksinkertaiseen 
keittiöön saa 
piristystä 
valitsemalla 
värikkään jääkaapin.
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Kodinkoneiden 
tilatarpeet

astianpesukone

 •  Tilaa koneen edessä 90-150 cm.

 •  Ergonominen korkeus lattiasta 30–40 cm.

jääkaappi

 •  Tilaa koneen edessä 90-130 cm.

 •  Jääkaapin ja yläkomeron väliin on jätettävä    

     ilmankiertotilaa 5-10cm. Myös yläpuolelle 

     sijoitettavan kaapin maksimi syvyys on 50   

     cm, jotta taakse jää tilaa ilmankierrolle.

mikroaaltouuni

 •  Ilmankiertoa varten vapaata tilaa 

         ympärillä 2-15cm.

 •  Ergonominen korkeus lattiasta 90–110 cm.

uuni ja keittotaso

 •  Kalusteisiin upotettava uuni on paras 

           vaihtoehto selkävaivaiselle. Lattialiettä        

           korkeammalla sijaitseva uuni on kätevä myös 

           lemmikkitalouksissa ja lapsiperheissä.

 •  Liesituuletin asennetaan sähköliedestä 

           vähintään 50-60 cm korkeudelle.

 •  Keittotason molemmille puolille olisi hyvä 

           jättää laskutilaa vähintään 40 cm, mielellään            

           jopa 60 cm.

astianpesukone

 •  Astianpesukoneen sijoitus ergonomisesti           

           30-40cm lattiasta.

 •  Muista myös, että astianpesukonetta            

           ei kannata sijoittaa kylmälaitteen viereen, 

           sillä käydessään se lämpenee ja voi nostaa 

           kylmälaitteen sähkönkulutusta jopa 20%.

Kodinkoneille on annettu suosituksia siitä, 
miten ne kannattaa sijoittaa ergonomisesti 
ja työskentelyn helpottamiseksi:
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Keittiön malli

I-mallinen keittiö 

sopii parhaiten 

pieneen tilaan. 

L-mallinen keittiö 

hyödyntää tehokkaasti 

nurkkaneliöt.

U-mallinen keittiö 

sopii suureen tilaan, sillä työskentely- 

ja säilytystilaa on runsaasti. 

Yleisimmät keittiön mallivaihtoehdot 
ovat I-, L-, U-mallit. Keittiön mallin 
ratkaisee käytettävissä oleva tila.

Saarekkeen ympäri pääsee 

kulkemaan, eli se on keskilattialla. 

Niemeke vastaavasti on toisesta 

päästään kiinni seinässä tai 

kalusteissa.

Avokeittiössä saareke mahdollistaa 
seurusteluyhteyden vieraiden ja 
muiden perheenjäsenten kanssa 

ruokaa valmistaessa.

Saareke vai niemeke?
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Valaistus

Työskentelytilalle tarvitaan lisävaloa. 
Keittotason molemmin puolin kannattaa 

jättää laskutilaa vähintään 40 cm. 

Keittiön yleisvalaistuksen on oltava tehokas. 

Lisävaloa tarvitaan kaapistoille, tiskipöydälle, 

liedelle ja muille työskentelytiloille. Tavoitteena 

on saada aikaan tasainen valaistus, niin, ettei 

työtasoille jää hämäriä nurkkauksia.

Yleisvalolla saadaan luotua tunnelmaa keittiöön. 

Suuri tupakeittiö kaipaa huomattavasti enemmän 

esimerkiksi kattoon asennettavia valaisimia, 

kuin 15 neliöinen keittiö. Useimmiten pienessä 

keittiössä yleisvaloksi voi riittää ruokapöydän 

päälle asennettu sisustusvalaisin, jos se antaa 

valoa ylöspäinkin. 

 

Yleisvaloksi sopii hyvin epäsuora valaistus, joka 

saadaan aikaiseksi piilottamalla kaapistojen päälle 

tai peitelistojen taakse, jolloin valo jakautuu 

seinien ja katon kautta tasaisesti koko tilaan. 

Epäsuoran valaistuksen ansiosta valaisin ei 

häikäise eikä heijasta ei-toivotuista kohdista.

Kuivauskaapin alapuolelle ja vesipisteen 

läheisyyteen asennettavasta valaisimesta pitää 

löytyä kosteussuoja. Valaistusta suunniteltaessa 

kannattaa ottaa huomioon valon värilämpötilat. 

Puupintojen lämmin sävy korostuu, jos myös 

valonlähde on värilämpötilaltaan lämpimän 

sävyistä. Vaaleat pinnat pääsevät oikeuksiinsa 

valkoisessa valossa.

Ruokailutilassa hyvänä yleisvalona 
toimii pöydän yläpuolelle sijoitettu 
valaisin. Sopiva korkeus pöydän 
pinnasta valonlähteeseen on 60 cm. 
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Välitilan materiaali

Älykeittiö

Keittiön välitilassa vain mielikuvitus on rajana. 

Perinteisten laattojen vaihtoehtoina on hyvin suuri 

valikoima muitakin materiaaleja: laminaatti, lasi, 

kivi, erilaiset sisustuslevyt, mikrosementti, ym… 

Materiaalia valikoidessa mielessä on syytä 

pitää keittiön käyttöaste ja sen tuomat 

puhtaanapitotarpeet.  

 

Haluatko perinteiset kodinkoneet, vai ripauksen 

älykkyyttä keittiöön ja sitä myötä omaan elämään 

huolettomuutta? Etenkin lapsiperheissä ja hieman 

huolimatonta elämää elävälle sinkullekin on 

nykyään tarjolla kodinkoneita, johon on istutettu 

IoT-teknoligiaa. 

Home Connect -laitteita pystyy käyttämään 

mobiililaitteella vaikka toiselta puolelta maapalloa. 

Kauppareissulla voi tarkistaa jääkaapin sisällön, 

eikä esimerkiksi auki unohtuneista ovista tarvitse 

huolehtia enää itse, vaan sovellus ilmoittaa 

näistäkin. Myös uunin voi kytkeä pois päältä ja 

päälle tarvittaessa mobiilisovelluksen kautta.  

Pelkästään laattojen 
ladontaa muuttamalla saa 
aikaan erilaista pintaa 
keittiön välitilaan. 

Mobiilisovelluksella eri 
kodinkoneiden seuranta 
onnistuu, vaikka ei itse 
olisikaan kotona.
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Suunnittelun 
helppous
Käytä rohkeasti erilaisia helppokäyttöisiä 

suunnittelusovelluksia ja kun olet selvillä 

omista mieltymyksistä, ota myyjään yhteyttä. 

Esimerkiksi Teeton avulla voit tehdä itsenäisesti 

kotisovalta käsin suunnitelman, tallentaa ja 

lähettää sen sähköpostiisi ja sitä kautta edelleen 

tavarantoimittajille tarjouspyyntöjä varten. Näin 

säästät aikaa ja vaivaa itse kivijalkaliikkeissä. 

Jokaiselle myyjälle ei tarvitse selittää samaa 

asiaa aina alusta alkaen uudestaan. Mikä parasta, 

moduulisuunnitteluohjelmalla toteutettu 

suunnitelma on aina saatavillasi ja muokattavissa 

muuttuvia ideoita ja tarpeita ajatellen. 

Vihdoin unelmiesi keittiö on valmis. 
Nyt on syytä ottaa rennosti 

ja nauttia siitä!
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Rakennusluvista ja 
määräyksistä

Ennen remonttia on syytä tarkistaa, että 

tarvittavat luvat ovat kunnossa ja onko jotain 

muuta huomioitavaa, josta voi myöhemmin 

esimerkiksi asuntoa myydessä tulla ongelmia. 

Etenkin vanhempaa, ennen vuotta 1994 

valmistunutta remontoidessa on ennen 

purkutöiden aloittamista tehtävä lain vaatima 

asbestikartoitus. Jos asbestia löytyy, on se 

poistettava asianmukaisesti.

Muista myös noudattaa rakennusmääräyksiä 

ja hankkia tarvittavat luvat. Vaikka 

suurimman osan remonteista saa tehdä 

ilman rakennusvalvontaviraston myöntämää 

rakennuslupaa tai toimenpidelupaa, on lupa joskus 

haettava. Tämän voi selvittää oman kunnan 

rakennusviranomaiselta.

Normaaleihin pintarakenteiden korjauksiin sekä 

uusimisiin ei erillistä lupaa yleensä tarvita.

Taloyhtiöissä ennen remonttia pitää isännöitsijälle 

tehdä ilmoitus. Myös taloyhtiön vastuunjakoon 

on syytä tutustua, eli mikä osa remontista kuuluu 

taloyhtiön vastuulle ja mikä osakkaalle, etenkin jos 

kyseessä on huonokuntoisen rakenteen korjaus.

Remonteissa on syytä tehdä aina kirjallinen 

sopimus urakoitsijan kanssa. Vältä “tein itse 

ja säästin” -ratkaisuja ja käytä työhön sopivia 

ammattilaisia.

Muista myös, että lopulliset pintamateriaalit ja 

mitat riippuvat valitusta toimittajasta. Esimerkiksi 

Teetto-moduulisuunnittelusovelluksella 

itsenäisesti tehty suunnitelma ei vastaa täysin 

lopullista ratkaisua.
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•  Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti.

•  Kantava rakenne puretaan tai rakennetaan.

•  Kylpyhuoneen laajennus tai uusien kylpyhuone/saunatilojen rakentaminen. 

Rakennuslupa tarvitaan silloin, kun tehdään oleellisia muutoksia ja korjauksia:


