
                                                                               
 

Asuntomessut 2017 Mikkelissä 14.7.–13.8.2017   
 
Keittiöt, arviointiryhmä: Minna Kuusela, Tarja Marjomaa ja Heli Mäntylä, TTS Työtehoseura 
 
 
Messukohteiden keittiöiden toiminnallisuuden arvioinnissa on kiinnitetty huomiota erityisesti kodinkoneiden 
ergonomiseen sijoitteluun, lasku- ja työpöytätasojen riittävyyteen ja keittiön yleiseen toimivuuteen. 
  
Messutalojen keittiöt ovat pääosin valoisia avokeittiöitä, joissa keittiö-, ruokailu- ja oleskelutilat ovat samaa 
tilakokonaisuutta. Avara tila on monikäyttöinen ja kokoaa perheen yhteisen ajan viettoon.  Oleskelutiloissa 
on yleensä takka ja muutamissa kohteissa on keittiön läheisyydessä leivinuuni. Useimmiten tiloista on suora 
yhteys lasitetulle ulkoterassille, johon voi järjestää kesäajaksi oman ruokailutilansa tai kesäkeittiön. Keittiöt 
ovat talojen kokoon nähden sopivan kokoisia, ruokailutilat ovat väljiä ja tiloissa on hyvä valaistus. 
 
 
Saareke suosituin 
 
Lähes 90 prosentissa keittiöistä on saareke. Suurin osa saarekkeista sijaitsee keittiössä siten, että sen ympäri 
pääsee kulkemaan. Muutamassa kohteessa saareke jatkuu ulokkeena tai on päädystään kiinni seinässä, 
jolloin sitä nimitetään myös puolisaarekkeeksi tai niemekkeeksi. Saareke on monipuolinen ja sitä voi käyttää 
muun muassa työskentelytasona, tarjoilupöytänä, välipalaruokailussa ja istumatyössä, jos siinä on jalkatilaa. 
Messukeittiöiden saarekkeisiin on sijoitettu myös kodinkoneita kuten uuni, viinikaappi ja keittotaso. 
 
Käytännöllisyyden ja turvallisuuden vuoksi keittotason viereen tai lähietäisyydelle suositellaan vesipistettä. 
Yli 60 prosentissa saarekkeista on keittotaso, mutta vain neljäsosassa on myös vesipiste. Saarekkeiden 
ympärillä on pääsääntöisesti riittävästi tilaa, jota tarvitaan ovien ja laatikoiden avautumiseen ja keittiössä 
työskentelyyn. Työpöytä- ja säilytystilaa on useimmissa keittiöissä riittävästi. Liesituuletin on upotettu 
keittotason yläpuolelle kattoon tai on asennettu tavalliseen tapaan keittotason yläpuolelle. Muutamissa 
kohteissa liesituuletin on upotettu työpöytätasoon tai se on integroituna keittotasossa.  
 
Keittiön ergonomia 
 
Kodinkoneiden sijoittaminen ergonomiselle käyttökorkeudelle on edelleen vähäistä, vaikka sillä kevennetään 
koneiden käyttöä, parannetaan käyttöturvallisuutta ja tuetaan ergonomisia työasentoja. Astianpesukone on 
keittiön käytetyin kone, joten sen sijoittaminen hyvälle käyttökorkeudelle, 30–40 senttimetriä lattiasta, 
kannattaa. Messukeittiöissä olevista kalusteuuneista noin 40 prosenttia on hyvällä käyttökorkeudella, mutta 
vain kahdessa keittiössä astianpesukone on nostettu hyvälle käyttökorkeudelle. Yli puolessa keittiöistä 
mikroaaltouuni on sijoitettu niin korkealle, että kuumia astioita käsiteltäessä saattaa syntyä vaaratilanteita. 
Kahdessa keittiössä mikroaaltouuni on työpöytätason alapuolella, joka ei ole ergonomisesti paras ratkaisu. 
 
Useissa kohteessa keittiön seinäkaapit on sijoitettu päivittäisen käytön kannalta melko korkealle ja 
vetimettömyys vielä korostaa ovien avaamisen ja käytön hankaluutta. Muutamissa kohteissa seinäkaappien 
ovet aukeavat ylös. Yläsaranoidut kaapinovet voivat olla lyhyelle ihmiselle hankalia käyttää ja toisaalta pitkä 
ihminen lyö helposti päänsä auki olevan oven alareunaan. Yläsaranoitujen, etenkin taiteovien toimivuuden 
kannalta on tärkeää, että saranointi on teknisesti laadukas. Kodinkoneiden vieressä ei kaikissa keittiössä ole 
laskutilaa ja usein etenkin kalusteuunin ja kylmälaitteen vierestä puuttuu laskutila kokonaan. Keittiöihin on 
valittu energiatehokkaita kodinkoneita ja turvallisuutta lisäävää tekniikkaa, kuten induktiokeittotasoja.  
 
 



                                                                               
 
Aamiaiskaappi lisännyt suosiotaan 
 
Aamiaiskaappi on vakiinnuttanut asemansa keittiöissä (1/3 keittiöistä on aamiaiskaappi). Aamiaiskaapissa on 
tilaa aamiaisastioille ja kuiva-aineille ja sinne voi sijoittaa kodinkoneita kuten esimerkiksi mikroaaltouunin, 
kahvinkeittimen ja leivänpaahtimen.  Kaapin leveys on tavallisesti 1-1,2 metriä. Kaapin ovet avautuvat 
sivuille, ja joissakin kalustemalleissa ovet voi työntää komeron sisään, pois työskentelyn tieltä. Muutamissa 
kohteissa aamiaiskaapin ovi aukeaa taittuen ylös. 
 
Trendeinä musta väri ja vetimettömyys 
 
Keittiötrendeinä ovat vahvasti mustan ja harmaan värin käyttö. Musta tuo vaaleaan tilaan kontrastia, mutta 
on haaste valaistukselle. Noin 60 prosentissa keittiöistä keittiökalusteet ovat vetimettömiä ja luovat tilaan 
selkeän ja tyylikkään ilmeen. Vetimetön kalusteovi avataan ovessa olevan sormiuran, vedinlistan tai 
pomppusalvan avulla. Vetimetön ovimalli voi olla hankala avata. Monissa ovimalleissa sormiura on niin 
matala, että erityisesti integroidun astianpesukoneen ja kylmälaitteiden avaaminen on heikkovoimaiselle 
vaikeaa. Joissakin kohteissa integroitujen kodinkoneiden ovissa on vetimet, vaikka muut kalusteet ovat 
vetimettömiä. Teräksiset kodinkoneet sekä integroidut astianpesukoneet ja kylmälaitteet ovat suosittuja. 
Messukohteiden keittiöissä noin 75 prosenttia astianpesukoneista ja noin 40 prosenttia kylmälaitteista ovat 
kalustepeitteisiä. 
 
Messukohteiden keittiöarvioinnit löytyvät myös TTS:n sivuilta www.tts.fi/ 
 
 
Kohde 1: Sievitalo Tunturikoivu 140, Huldankuja 3 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailutilaan ja käynti terassille 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
keittotason molemmin puolin sekä kylmälaitteen 
vieressä 
+ saarekkeessa pistorasiat ja korotettu seinämä, 
joka peittää näkymän oleskelutilasta keittiön 
työtasoille 

-saarekkeessa keittotaso mutta ei vesipistettä, 
keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- astianpesukone kylmälaitteen vieressä 

- - mikroaaltouuni hieman korkealla 
- matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti 
astianpesukoneen avaamista 

 

Kohde 2. Design-Talo Pala, Huldankuja 4 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailutilaan ja ulos terassille 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
keittotason molemmin puolin sekä kylmälaitteiden 
vieressä 
+ hyvät vetimet kalusteovissa 
+ saarekkeessa pistorasioita 

- saarekkeessa keittotaso mutta ei vesipistettä, 
keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
- uunit eivät ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
- astianpesukone kylmälaitteen vieressä 

 

http://www.tts.fi/


                                                                               
 
Kohde 3. Omatalo Ajatus, Huldankuja 1 

Plussat Miinukset 

+avara avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailutilaan ja terassille 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
keittotason molemmin puolin sekä kylmälaitteen 
vieressä 
+ uuni hyvällä käyttökorkeudella 
+ saarekkeessa pistorasioita ja keittotason vieressä 
integroitu liesituuletin 
+ leivinuuni 

-saarekkeessa leveä keittotaso mutta ei 
vesipistettä, keittotason ja altaan välinen etäisyys 
toisistaan 
- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
- mikroaaltouuni hieman korkealla 
- seinäkaapit käytön kannalta korkealla 
- matala vedinura vaikeuttaa erityisesti integroidun 
astianpesukoneen avaamista 

 

Kohde 5. Wave, Moisionrannantie 6 

Plussat Miinukset 

+avara avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailutilaan ja käynti terassille, saarekkeen 
päässä tilaa myös istumiseen 
+keittotason ja altaan etäisyys toisistaan 
+hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ runsaasti työskentely- ja laskutilaa saarekkeessa 
sekä astianpesualtaan ja keittotason molemmin 
puolin ja kylmälaitteen vieressä 
+ saarekkeessa pistorasioita 
+ kätevä aamiaiskaappi, jossa pistorasioita. Kaapin 
taiteovi aukeaa taittuen ylös ja voi olla joissakin 
tapauksissa hankala käyttää. 
+ induktiokeittotason lisäksi myös kaksi 
kaasupoltinta 

- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- mikroaaltouuni ja seinäkaapit melko korkealla 
- matala vedinura vaikeuttaa eritysesti integroidun 
astianpesukoneen avaamista 
 
 

 

Kohde 6, Kannustalo Harmaja Saimaa, Moisionrannantie 10 

Plussat Miinukset 

+avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- 
ja oleskelutiloihin sekä ulos terassille 
+astianpesukone hyvällä käyttökorkeudella 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ riittävästi työskentely- ja laskutilaa 
astianpesualtaan ja keittotason molemmin puolin 
+ saarekkeen keittotasossa integroitu liesituuletin 
ja ympärillä tilaa työskennellä 
+ kaksi sivuille avautuvien ovien takana olevaa 
työpistettä, joista toinen on aamiaiskaappi ja 
toinen on astianpesupiste. Ovet voi työntää 
komeron sisään, pois työskentelyn tieltä 

-saarekkeessa keittotaso mutta ei vesipistettä, 
keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
- uuni ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella 
käyttökorkeudella 
- astianpesukone kylmälaitteen vieressä 

- -mikroaaltouuni hieman korkealla aamiaiskaapissa 
- - jääkaapin välittömässä läheisyydessä ei ole 

laskutilaa 
- matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti 
integroidun astianpesukoneen avaamista 

 



                                                                               
 
Kohde 7, Sievitalo Villa Kotikallio, Moisionrannantie 12 

Plussat Miinukset 

Ei päästy arvioimaan 
 

 

 

Kohde 8, Villa Saimaanhelmi, Moisionrannantie 14 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- 
ja oleskelutilaan 
+ saareke, jossa on työskentely- ja laskutilaa altaan 
sekä keittotason ympärillä 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys 
+ uuni hyvällä käyttökorkeudella 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ lyhyt etäisyys pyykkihuolto- ja kodinhoitotiloihin 
sekä taloussisäänkäyntiin 
+ kätevä, sivuille avautuvien ovien takana oleva 
aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita. Ovet voi 
työntää komeron sisään, pois työskentelyn tieltä. 
+ saarekkeen liesitasossa integroitu 
liesituuletinliesituuletin 
 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
- aamiaiskaapissa oleva mikroaaltouuni hieman 
korkealla 
-matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti 
integroidun astianpesukoneen avaamista 

 

Kohde 9, Villa Sukka, Moisionrannantie 16 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- 
ja oleskelutilaan 
+ iso astianpesuallas 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan 
ja keittotason molemmin puolin  
+ uuni ja mikroaaltouuni hyvällä käyttökorkeudella 
+ hyvät vetimet kalusteovissa 
+ kätevä, sivulle avautuvien ovien takana oleva 
aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita  
+ leivinuuni 
 

-saarekkeessa keittotaso mutta ei vesipistettä, 
keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 

- - kylmälaitteet kaukana ruoanvalmistuksesta 
- - aamiaiskaappi melko kaukana muusta keittiöstä 

(esim. vesipisteestä) 
 
 

 

 

 

 



                                                                               
 
Kohde 10, Honka INK, Haapasalonkatu 6 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan, sekä liukuovien kautta 
terassille 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ uuni hyvällä käyttökorkeudella 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan 
ja keittotason molemmin puolin 
+ liesitasossa integroitu liesituuletin 
+ kätevä, sivuille avautuvien ovien takana oleva 
aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita. Ovet voi 
työntää komeron sisään, pois työskentelyn tieltä 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
- mikroaaltouuni hieman korkealla 
- matalat vedinurat, jotka vaikeuttavat erityisesti 
integroidun astianpesukoneen käyttöä 

 

Kohde 11, Kontio Toive, Haapasalonkatu 4 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, jossa oma ruokailutilansa ja 
luonteva yhteys oleskelutilaan ja terassille 
+ pieni saareke, jossa myös pistorasioita 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ astianpesukone ja mikroaaltouuni hyvällä 
käyttökorkeudella 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
keittotason vieressä sekä saarekkeessa 
+ hyvät vetimet kalusteovissa 

- uuni ei ole toiminnallisesti parhaalla mahdollisella 
käyttökorkeudella 
 
 

 

Kohde 12, Villa Ankkuri, Haapasalonkatu 3 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, jossa oma ruokailutilansa ja 
luonteva yhteys oleskelutilaan ja terassille 
+ saarekkeessa pistorasiat ja korotettu seinämä, 
joka peittää näkymän oleskelutilasta keittiön 
työtasoille 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan, 
keittotason ja kylmälaitteen vieressä sekä 
saarekkeessa 

- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- astianpesukone kylmälaitteen vieressä 

- -mikroaaltouuni hieman korkealla 
-matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti 
astianpesukoneen avaamista 

 

 

 



                                                                               
 
Kohde 13. Saimaan Aava, Haapasalonkatu 1 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja 
oleskelutilaan, sekä terassille 
+ isossa saarekkeessa keittotaso ja allas sekä tilaa 
myös istumiseen 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan, 
keittiössä kaksi vesipistettä 
+ uunit ja astianpesukone hyvällä käyttökorkeudella 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan, 
keittotason ja kylmälaitteen vieressä sekä 
saarekkeessa 
+ kätevä aamiaiskaappi, jossa pistorasioita. Kaapin 
taiteovi aukeaa taittuen ylös ja voi olla joissakin 
tapauksissa hankala käyttää. 

-matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti 
astianpesukoneen avaamista 
- seinäkaapit hieman korkealla 

 

Kohde 14. Uusi Aamu, Antellinkatu 1 

Plussat Miinukset 

+ iso ja valoisa keittiö, johon mahtuu hyvin 
ruokapöytä 
+ keittiöstä luonteva yhteys oleskelutilaan, 
kodinhoitotiloihin ja taloussisäänkäyntiin 
+ uuni ja mikroaaltouuni hyvällä käyttökorkeudella 
+ keittotason ja altaiden välinen etäisyys toisistaan 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaiden 
ja keittotason molemmin puolin  
+ hyvät vetimet kalusteovissa 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
-kylmälaitteet kaukana ruoanvalmistuspisteestä 

-  

 

Kohde 15, Fiskarhedenvillan Ajaton, Antellinkatu 3 

Plussat Miinukset 

+ tilava avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja 
oleskelutiloihin sekä terassille 
+ iso saareke, jossa keittotaso ja vesipiste sekä tilaa 
myös istumiseen 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan, 
keittiössä kaksi vesipistettä 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella, mutta laskutila 
melko kaukana 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
keittotason molemmin puolin 
+ lyhyt etäisyys kodinhoitotiloihin sekä 
taloussisäänkäyntiin 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
- matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti 
astianpesukoneen avaamista 



                                                                               
 
Kohde 16, As Oy Saimaan Ateljee I, Antellinkatu 9 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutiloihin sekä liukuovien kautta 
terassille 
+ iso saareke, jossa liesitaso ja työpöytään upotettu 
liesituuletin sekä läheisyydessä pistorasioita 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
keittotason molemmin puolin sekä kylmälaitteen 
vieressä 

-uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- astianpesukone kylmälaitteen vieressä 

- - mikroaaltouuni työpöytätason alapuolella 
- saarekkeessa keittotaso mutta ei vesipistettä, 
keittotason ja altaan välinen etäisyys toisista 

 

Kohde 17, Ainoa Villa HelKa, Antellinkatu 4 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan, sekä terassille 
+ keittotason ja altaiden välinen etäisyys toisistaan 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaiden 
ja keittotason molemmin puolin ja kylmälaitteen 
vieressä sekä saarekkeessa 
+ hyvät vetimet kalusteovissa 

- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- mikroaaltouuni hieman korkealla ja avautuu 
hankalaan suuntaan 
 

 

Kohde 18, Casa WelliKulho, Antellinkatu 6 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailutilaan sekä terassille 
+ pieni niemeke, jossa tilaa myös istumiseen 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella, mutta laskutila 
melko kaukana 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
keittotason molemmin puolin sekä niemekkeessä 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
- seinäkaapit hieman korkealla 
- matala sormitila kalusteovissa, joka vaikeuttaa 
erityisesti astianpesukoneen ja kylmälaitteiden 
avaamista 

 

Kohde 19, Muuramen helmikuu Antellinkatu 8 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
keittotason molemmin puolin sekä kylmälaitteen 
vieressä 

- astianpesukone ja uuni eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- mikroaaltouuni työpöytätason alapuolella 
- saarekkeessa keittotaso mutta ei vesipistettä, 
keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 

- - seinäkaapit hieman korkealla 



                                                                               
 
Kohde 20, Passiivikivitalo, Antellinkatu 10 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan 
ja keittotason molemmin puolin sekä saarekkeessa, 
jossa on tilaa myös istumiseen 
-kätevä, sivuille avautuvien ovien takana oleva 
aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita. Ovet voi 
työntää komeron sisään, pois työskentelyn tieltä. 

- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- astianpesukone kylmälaitteen vieressä 
- saarekkeessa keittotaso mutta ei vesipistettä, 
keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
- matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti 
astianpesukoneen avaamista 
 

 

Kohde 21, Rauhan ja Onnin Jukkatalo, Antellinkatu 12 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- 
ja oleskelutilaan 
+ keittotason ja altaiden välinen etäisyys toisistaan 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa 
astianpesualtaiden ja keittotason molemmin 
puolin sekä saarekkeessa, jossa on tilaa myös 
istumiseen 
+ leivinuuni 

- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- mikroaaltouuni hieman korkealla 
- matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti 
astianpesukoneen avaamista 
 

 

Kohde 22, Ainoa Villa Elisa, Antellinkatu 14 

Plussat Miinukset 

+ avara keittiötila, johon mahtuu myös ruokapöytä, 
tilasta on luonteva yhteys oleskelutilaan 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan 
ja keittotason sekä kylmälaitteiden vieressä 

- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- mikroaaltouuni hieman korkealla 
 

 

Kohde 23, Talo Vahvaselkä, Antellinkatu 16 

Plussat Miinukset 

+ toimiva, U-muotoinen avokeittiö, josta luonteva 
yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä liukuovien 
kautta terassille 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan 
ja keittotason molemmin puolin ja kylmälaitteiden 
vieressä 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 

- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- astianpesukone kylmälaitteen vieressä 
- keittiössä korkealla sijaitsevien komerokaappien 
käyttäminen vaatii kiipeilyä 

-  
 



                                                                               
 
Kohde 24, MinunVALO, Antellinkatu 18 

Plussat Miinukset 

+ tilava avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- 
ja oleskelutilaan sekä terassille 
+ saarekkeessa tilaa myös istumiseen 
+ uuni hyvällä käyttökorkeudella 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan 
ja keittotason molemmin puolin  

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
- saarekkeessa keittotaso mutta ei vesipistettä, 
keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 

- -mikroaaltouuni hieman korkealla 
- hieman matala sormitila kalusteovissa, joka 
haittaa erityisesti astianpesukoneen ja 
kylmälaitteiden avaamista. Mustiin oviin jää 
sormenjälkiä. 

 

Kohde 26, Kotikontti, Suppakuja 1 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille 
+ saareke, jossa on työskentely- ja laskutilaa altaan 
sekä keittotason ympärillä ja tilaa myös istumiseen 
+ uuni ja mikroaaltouuni hyvällä käyttökorkeudella 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ kätevä, sivuille avautuvien ovien takana oleva 
aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
 
 

 

Kohde 27, Villa Kuusikko, Suppakuja 3 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ uuni ja mikroaaltouuni hyvällä käyttökorkeudella 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ työskentely- ja laskutilaa myös saarekkeessa 
+ hyvät vetimet kalusteovissa 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
- kodinkoneiden vieressä melko vähän työskentely- 
ja laskutilaa 
 

 

Kohde 28, Opaali, Suppakuja 4 

Plussat Miinukset 

+ kompakti pienen perheen avokeittiö, joka on 
luontevasti yhteydessä oleskelutilaan sekä 
terassille 
+ keittotason ja astianpesualtaan välinen etäisyys 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 

- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- seinäkaapit ja mikroaaltouuni hieman korkealla ja 
sen luukun avautumissuunta hankala 
- astianpesukone kylmälaitteen vieressä 

 



                                                                               
 
Kohde 30, Kastelli City 98, Pöndisenkuja 4 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- 
ja oleskelutilaan sekä terassille ja kodinhoitotiloihin 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan, 
keittotason ja kylmälaitteiden vieressä sekä 
saarekkeessa 

- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- mikroaaltouuni hieman korkealla 
 

 

Kohde 31, Samitalo Villa 143, Pöndisenkuja 2 

Plussat Miinukset 

+ toimiva, avara avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan sekä liukuovien kautta 
terassille 
+ uuni hyvällä käyttökorkeudella 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan ja 
iso tuuletin niiden yläpuolella 
+ hyvä valaistus, myös luonnonvaloa 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesuaan ja 
keittotason molemmin puolin  
+ kätevä, sivuille avautuvien ovien takana oleva 
aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 

- - mikroaaltouuni hieman korkealla 
- hieman matala sormitila kalusteovissa voi 
hankaloittaa etenkin integroidun 
astianpesukoneen avaamista 

 

 

 

 

    
 

 


