
TTS Työtehoseura 

Arviointiryhmä: Tarja Marjomaa, Minna Kuusela ja Heli Mäntylä 

 

KEITTIÖARVIOT PORI 2018:  

Kohde 4. Fiskarhedenvillan Pohjanvalo, Peittaajankatu 7 

Plussat Miinukset 

+avara avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailutilaan ja käynti terassille, saarekkeen 
sivulla tilaa myös istumiseen 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan, 
keittiössä kaksi vesipistettä 
+ runsaasti työskentely- ja laskutilaa saarekkeessa, 
astianpesualtaiden ja keittotason molemmin 
puolin sekä kylmälaitteen vieressä 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella 
+ saarekkeessa pistorasioita 
 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
- astianpesukone kylmälaitteen vieressä 
 
 
 

 

   Kohde 5. Herukka, Peittaajankatu 5 

Plussat Miinukset 

+avara avokeittiö, jossa ruokailutila ja luonteva 
yhteys oleskelutilaan sekä ulos terassille 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ riittävästi työskentely- ja laskutilaa 
astianpesualtaan ja keittotason molemmin puolin 
+ lyhyt etäisyys pyykkihuolto- ja kodinhoitotiloihin 
sekä taloussisäänkäyntiin 

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

    

Kohde 6. Design-Talo Noste, Peittaajankatu 3 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- 
ja oleskelutilaan sekä terassille 
+ saareke, jossa on työskentely- ja laskutilaa altaan 
sekä keittotason ympärillä 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys 
+ lyhyt etäisyys pyykkihuolto- ja kodinhoitotiloihin 
+ kätevä, liukuovien takana oleva aamiaiskaappi, 
jossa mikroaaltouuni ja pistorasioita. 

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

 

    

 



Kohde 7. WinNovan Tähti, Peittaajankatu 1 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- 
ja oleskelutilaan 
+ saareke, jossa on kalusteuuni sekä hyvin 
työskentely- ja laskutila 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys 
+ runsaasti työskentely- ja laskutilaa 

- astianpesukone ja uuni eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
 

 

Kohde 8. Jukkatalon Voima, Leikkaajankatu 2 (tässä käyty kerran) 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- 
ja oleskelutilaan sekä terassille 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan 
ja keittotason molemmin puolin, kylmälaitteen 
vieressä ja myös pienessä saarekkeessa 

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

 

Kohde 9. Jukkatalon Taimi, Leikkaajankatu 4 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan 
+ lyhyt etäisyys pyykkihuolto- ja kodinhoitotiloihin 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan 
ja keittotason molemmin puolin 

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

 

Kohde 10. Pori Energia Valovoima, Leikkaajankatu 6 

Plussat Miinukset 

+ kompakti U:n mallinen avokeittiö, josta luonteva 
yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
keittotason vieressä sekä saarekkeessa 
+ hyvät vetimet kalusteovissa 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
 
 

 

   

 

 

 



Kohde 11. Talo Luvia, Leikkaajankatu 8 

Plussat Miinukset 

+ tilava U:n mallinen avokeittiö, josta luonteva 
yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille 
+ nurkissa toimivat kulmamekanismit 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ runsaasti työskentely- ja laskutilaa 
astianpesualtaan ja keittotason vieressä sekä 
niemekkeessä 
+ runsaasti säilytystilaa, rulokaappia voi käyttää 
esimerkiksi aamiaiskaappina ja sijoittaa sinne 
kodinkoneita, sillä kaapissa on pistorasia 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
- seinäkaapit ovat hieman korkealla 
- keittiö on yläkerrassa 
 
-matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti 
astianpesukoneen avaamista 

 

Kohde 12. Sievitalo Kultakoivu 187, Leikkaajankatu 7 (tässä käyty kerran) 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja 
oleskelutilaan, sekä terassille 
+ isossa saarekkeessa keittotaso, jossa liesituuletin 
integroituna, tasossa pistorasioita ja runsaasti tilaa 
myös istumiseen 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
uunien vieressä sekä keittotason ympärillä 
saarekkeessa 

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

 

Kohde 13. Talo Lintula, Leikkaajankatu 5 

Plussat Miinukset 

+ iso ja valoisa avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan, sekä terassille 
+ luonteva yhteys kodinhoitotiloihin ja 
taloussisäänkäyntiin 
+ aamiaiskaappiin sijoitettu mikroaaltouuni hyvällä 
käyttökorkeudella 
+ keittotason ja altaiden välinen etäisyys toisistaan 
+ runsaasti työskentely- ja laskutilaa 
astianpesualtaiden ja keittotason molemmin puolin, 
saarekkeessa sekä kylmälaitteen vieressä 
+ kätevä, sivuille avautuvien ovien takana oleva 
aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita. Ovet voi 
työntää komeron sisään, pois työskentelyn tieltä. 
+ hyvät vetimet kalusteovissa 

- astianpesukone ja uuni eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
 
 

   

 

 



Kohde 14. Goto Gloria, Leikkaajankatu 3 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutiloihin sekä terassille 
+ saareke, johon sijoitetussa keittotasossa on 
integroitu liesituuletin  
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
keittotason molemmin puolin 
+ kätevä aamiaiskaappi, johon sijoitettu 
mikroaaltouuni hyvällä käyttökorkeudella 

- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
 

 

 Kohde 15. Kastelli Viva, Leikkaajankatu 1 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille 
+ keittotason ja altaiden välinen etäisyys toisistaan 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
keittotason molemmin puolin sekä kylmälaitteen 
vieressä 
+ kalusteissa tukevat vetimet 

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

  

Kohde 16. Bunkkeri, Verstaskatu 4 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja 
oleskelutilaan 
+ keittotason ja altaiden välinen etäisyys toisistaan 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaiden 
molemmin puolin  

- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- keittiö yläkerrassa 
 
 

 

 Kohde 18. OPn Kotoisa, Teroittajankatu 2 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja 
oleskelutiloihin sekä liukuovien kautta terassille 
+ runsaasti työskentely- ja laskutilaa 
astianpesualtaan ja keittotason molemmin puolin 
+ näppärät, 15 cm leveät säilytyskalusteet pelleille ja 
öljy- yms. pulloille ja mausteille 

- astianpesukone ja uuni eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
- kylmälaitteen vieressä ei ole laskutilaa 
- kalusteovien avaaminen voi olla hankalaa 
isokätiselle 
 

 

 

 



  Kohde 19. Villa Karhu, Teroittajankatu 4 

Plussat Miinukset 

+ kompakti U:n muotoinen avokeittiö, josta 
luonteva yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan  
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ nurkissa toimivat kulmamekanismit 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella 
+ runsaasti työskentely- ja laskutilaa 
astianpesualtaan ja keittotason molemmin puolin 
sekä kylmälaiteen vieressä 
+ kalusteissa tukevat vetimet 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
 
 

 

 Kohde 20. Casakivi, Teroittajankatu 6 (tässä käyty kerran) 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- 
ja oleskelutilaan sekä terassille 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan, 
uunien ja kylmälaitteen vieressä sekä keittotason 
ympärillä  
+ saarekkeessa runsaasti myös istumatilaa 
+ paljon säilytystilaa 

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

 

Kohde 21. Jokilammi, Teroittajankatu 8 (tässä kohteessa käyty kerran) 

Plussat Miinukset 

+ avara keittiötila, johon mahtuu myös ruokapöytä, 
tilasta on luonteva yhteys oleskelutilaan 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
keittotason vieressä saarekkeessa 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella 
+ tilava aamiaiskaappi 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
- keittiö on yläkerrassa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kohde 22. Wienerberger JokiDuo, Teroittajankatu 5A ja 5B 

Plussat Miinukset 

KOHDE A 
+ tilava avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- 
ja oleskelutilaan sekä parvekkeelle 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa saarekkeessa 
olevien astianpesualtaan ja keittotason molemmin 
puolin  
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella 
+  kätevä, sivuille avautuvien ovien takana oleva 
aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita. Ovet voi 
työntää komeron sisään, pois työskentelyn tieltä. 
+ paljon säilytystilaa 

 
- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
- keittiö on yläkerrassa 
 

KOHDE B 
+ tilava ja toimiva avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan sekä parvekkeelle 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa saarekkeessa 
olevien astianpesualtaan ja keittotason molemmin 
puolin, saarekkeessa tilaa myös istua 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ kaikki kylmälaitteet hyvällä käyttökorkeudella 
+  kätevä aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita 
+ paljon säilytystilaa 

 
- astianpesukone ja uuni eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- keittiö on yläkerrassa 
 

 

  Kohde 23. Luoto, Teroittajankatu 3 

Plussat Miinukset 

+ tilava avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- 
ja oleskelutilaan sekä isolle terassille 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ uunit, kahvikone ja viinikaappi hyvällä 
käyttökorkeudella 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
keittotason vieressä 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
- integroidun astianpesukoneen ja kylmälaitteiden 
avaaminen pienillä lippavetimillä on hankalaa. 

 

Kohde 24 A. As Oy Porin Villa Sun, Teroittajankatu 1 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille 
+ työskentely- ja laskutilaa altaan sekä keittotason 
ympärillä 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella 
+ saarekkeessa tilaa myös istumiseen 
+ uuni ja mikroaaltouuni hyvällä käyttökorkeudella 

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

 

        



Kohde 25. Kodin Terra -talo by Prisma, Koneistajankatu 2 

Plussat Miinukset 

+ tilava U:n mallinen avokeittiö, josta luonteva 
yhteys ruokailu- ja oleskelutilaan 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ uuni hyvällä käyttökorkeudella 
+ työskentely- ja laskutilaa runsaasti 

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

 
Kohde 26. Talo Haltijatar, Koneistajankatu 4 

Plussat Miinukset 

+ tilava ja avara avokeittiö, joka on luontevasti 
yhteydessä oleskelutilaan sekä terasseille. Toisella 
terassilla hyötykasvipuutarha. 
+ keittotason ja astianpesualtaan välinen etäisyys 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella 
+ kaksi astianpesukonetta, joka lisää työn 
sujuvuutta ison perheen käytössä 
+ saarekkeessa paljon säilytystilaa ja tilaa myös 
istumiseen 
+ kätevä aamiaiskaappi, jossa myös pistorasia 
+ hyvät vetimet 

- keittiö on yläkerrassa 
-  astianpesukoneet eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- uunien ja kylmälaitteiden välittömässä 
läheisyydessä ei ole laskutilaa 
 
 

 
Kohde 27.Solid House Kodit, Koneistajankatu 6 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- 
ja oleskelutilaan sekä terassille ja kodinhoitotiloihin 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella 
+ hyvin työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan 
ja keittotason vieressä, saarekkeessa tilaa myös 
istumiseen 
+ 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 
- matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti 
astianpesukoneen avaamista 
 
 
 
 

 
Kohde 28. Villa Poiju, Koneistajankatu 5 

Plussat Miinukset 

+ toimiva, avara avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan sekä liukuovien kautta 
terassille 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesuaan ja 
keittotason molemmin puolin sekä kylmälaitteen 
vieressä 
+ saarekkeessa myös istumatilaa 
+ hyvät vetimet 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
- keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
- keittiö yläkerrassa 
- hieman matala sormitila kalusteovissa voi 
hankaloittaa etenkin integroidun 
astianpesukoneen avaamista 

 

 

   



Kohde 29. Villa Edla, Koneistajankatu 3 

Plussat Miinukset 

+ avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- ja 
oleskelutilaan sekä terassille ja kodinhoitotiloihin 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ työskentely- ja laskutilaa sekä istumatilaa 
saarekkeessa 

- uuni ja astianpesukone eivät ole toiminnallisesti 
parhaalla mahdollisella käyttökorkeudella 
- seinäkaapit korkealla 
- saarekkeen alaosassa hukkatilaa 
- matalat vedinurat, joka vaikeuttaa erityisesti 
astianpesukoneen avaamista 

 

Kohde 30. Casa Terde, Koneistajankatu 1 (kohteessa käyty kerran, kiva!) 

Plussat Miinukset 

+ toimiva, avara avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan sekä terassille 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesuaan ja 
keittotason molemmin puolin  
+ saarekkeessa tilaa istuen työskentelyyn 
+ hyvät vetimet 

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

 

Kohde 31. RTV-talo, Hitsaajankatu 2 

Plussat Miinukset 

+ kompakti avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan  
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella 
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesualtaan ja 
keittotason vieressä 

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

 

Kohde 32. Villa Hohde, Hitsaajankatu 4 

Plussat Miinukset 

+ toimiva, avara avokeittiö, josta luonteva yhteys 
ruokailu- ja oleskelutilaan sekä liukuovien kautta 
terassille 
+ uunit hyvällä käyttökorkeudella 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan  
+ työskentely- ja laskutilaa astianpesuaan ja 
keittotason molemmin puolin  
+ kätevä aamiaiskaappi, jossa myös pistorasioita 
+ leivinuuni 

- astianpesukone ei ole toiminnallisesti parhaalla 
mahdollisella käyttökorkeudella 
 

 

 

 



    

Kohde 33. Dekotalo Villa Vaski, Hitsaajankatu 6 

Plussat Miinukset 

+ avara avokeittiö, josta luonteva yhteys ruokailu- 
ja oleskelutilaan ja kodinhoitotiloihin 
+ keittotason ja altaan välinen etäisyys toisistaan 
+ runsaasti työskentely- ja laskutilaa 
astianpesualtaan, keittotason ja kylmälaitteiden 
vieressä sekä saarekkeessa, jossa on tilaa myös 
istua 
+ paljon säilytystilaa 

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

 


