
Tästä oppaasta löydät 
vinkkejä ja vaihe vaiheelta 
etenevät ohjeet keittiön 
asentamiseen.

Näin asennat 
IKEA-keittiösi
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Keittiön asentaminen

Ennen kuin aloitat 
Lue tämä opas nähdäksesi, mitä vaiheita 
uuden keittiösi asennus sisältää ja mitä 
työkaluja tarvitset.

Kun keittiösi on saapunut, tarkista, 
että kaikki keittiön osat ovat mukana. 
Eräs keino on verrata tilauslistaa kotiisi 
toimitettuihin pakkauksiin. Älä pura  
vanhaa keittiötäsi ennen kuin kaikki  
uuden keittiön osat ja kodinkoneet ovat  
saapuneet.

Säilytä keittiön osia ja työtasoa sisäti-
loissa normaalissa huoneenlämmössä 
ja ilmankosteudessa. Pakkaukset kan-
nattaa lajitella kaapeittain siihen järjes-
tykseen, jossa aiot koota ja asentaa ne. 
Käytä tilauslistaa ja keittiösuunnittelu- 
ohjelmasta saamaasi luonnosta apunasi. 

Sähkö, kaasu ja vesi tulee kytkeä pois 
päältä ennen vanhan keittiön purkamis-
ta. Teetä nämä kytkennät ammattilaisella.

Voit asentaa keittiön itse, mutta  
tarvittaessa apuakin on saatavilla.
Keittiömme on suunniteltu niin, että  
asiakas suoriutuu kokoamisesta ja  
asentamisesta itse. Tarvittaessa saat 
kuitenkin meiltä niin paljon apua kuin 
haluat. Ehkä tarvitset apua kuljetukseen 
tai toivot, että koko asennus hoidetaan 
puolestasi – me kokoamme sinulle  
tarpeisiisi sopivan palvelupaketin. 

Lisätietoa saat osoitteesta  
IKEA.fi/palvelut tai ottamalla  
yhteyttä lähimpään IKEA-tavara- 
taloon tai Suunnittelustudioon.

Kun keittiösi saapuu, tarkista,  
että kaikki osat ovat mukana. 

Tämän oppaan avulla voit asentaa keittiösi itse. Oppaasta löydät vinkkejä ja ideoita, 
asennuksen eri vaiheet ja tiedot tarvittavista työkaluista. Tämän oppaan ja kokoamis- 
ohjeiden avulla varmistat, että keittiösi tulee oikein kootuksi ja asennetuksi.
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Näitä työkaluja tarvitset
Alla on lueteltu työkalut, joita tarvitset keittiön asennukseen. Myös tuotteiden  
kokoamisohjeissa on listattu tarvittavat työkalut. Käytä turvallisuuden vuoksi suoja- 
laseja, kun poraat tai sahaat.

Hyvä tietää
Kipsiä, puuta vai betonia? Koska seinämateriaaleja 
on useita erilaisia, keittiökaappien kiinnitystarvikkeet 
on ostettava erikseen. Rautakaupoissa on parhaat 
valikoimat, ja niissä osataan myös neuvoa sopivien 
kiinnitystarvikkeiden valinnassa.

Jiirisaha

Tiheähampainen 
käsisaha

Mittanauha

Ruuvipuristin

Ruuvinväännin/ 
porakone

Pistosaha 

Käsisirkkeli

Vesivaaka

Naskali

Kulmaviivain 

Kynä
Kumivasara

VasaraRistipää-  
ruuvimeisseli

Ruuvimeisseli

Rei’itin – 
jolla teet tiskipöytään 
reiän hanaa varten  
(35 mm)
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Esivalmistelut
METOD-keittiöjärjestelmän kaapit ripustetaan suoraan kiinnityskiskoon, mikä tekee 
kaappien asentamisesta ja säätämisestä helppoa. On tärkeää varmistaa, että kiinnitys-
kisko on suorassa, ja kiinnittää se seinämateriaaliin sopivilla ruuveilla.

Valmistele tila tarkistamalla, että 
nurkat ovat suorassa kulmassa ja 
että seinät ja lattia ovat tasaiset. 
Tarkista nurkat kulmaviivaimen 
avulla ja seinät ja lattia vesivaa’an 
avulla. 

Varmista, että merkitset lattian  
korkeimman kohdan ja nurkat, 
jotka eivät ole suorassa.

Tarkista, että seinä on riittävän 
vahva kiinnityskiskon ja kaappien 
ripustamista varten. Kiinnityskisko 
kannattaa kiinnittää seinän tuki-
puuhun. Voit käyttää tukipuiden 
paikallistamiseen sähkökäyttöistä 
rakenneilmaisinta.

Tarkista, että  
vesi- ja viemäri- 
putket ovat  
haluamissasi  
kohdissa ja  
että ne sopivat  
keittiösuun- 
nitelmaasi.

Sijoita pöytäkaappien 
kiinnityskiskon alareuna 
82 cm lattian korkeimman 
kohdan yläpuolelle. 
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Kiinnitä kiinnityskiskot
Alla on lueteltu työkalut, joita tarvitset keittiön asennukseen. Myös tuotteiden  
kokoamisohjeissa on listattu tarvittavat työkalut. Käytä turvallisuuden vuoksi  
suojalaseja, kun poraat tai sahaat.

Kiinnitä kiskot aloittaen pöytä- 
kaappien kiskosta. Varmista,  
että olet löytänyt seinästä sopi-
vat kohdat, joihin kiskot voidaan 
kiinnittää, ja että kiskot ovat  
suorassa ennen poraamista.

Jos seinä on epätasainen, käytä  
kiiloja kiskon ja seinän välissä  
varmistaaksesi, että kisko on  
suorassa.

Tarkista vesivaa’an avulla, että  
kiinnityskisko on suorassa.

Keittiön korkeus 208 cm

82 cm

12
0 

cm

Seinäkaapin 
korkeus 60 cm

Pöytäkaapin  
korkeus 80 cm

Sokkelin  
korkeus 8 cm

Sijoita pöytäkaappien kiinni-
tyskiskon (A) alareuna 82 cm 
lattian korkeimman kohdan 
(B) yläpuolelle. 

B

A

Asenna kiinnityskiskot oikealle korkeudelle

Jos keittiösi on 208 cm korkea, jätä 120 cm 
pöytäkaappien kiinnityskiskon alareunan ja 
seinäkaappien / korkean kaapin kiinnitys- 
kiskon alareunan väliin.*

*Jos keittiö on 228 cm korkea, jätä 140 cm;  
jos se on 248 cm korkea, jätä 160 cm.

20
2 

cm
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Kiinnitä kaapit seinään

Kokoa kaikki seinäkaapit kokoamis- 
ohjeiden mukaisesti. Älä asenna 
laatikoita, ovia tai sisusteita vielä 
tässä vaiheessa.

Ripusta pöytäkaapit kiinnityskis-
koon aloittaen kulmasta. Ripusta 
loput kaapit samalla tavalla. Jos 
kaappiisi tulee kulmakaappikaru-
selli, asenna se tässä vaiheessa.

Varmista, että asennat oikean  
pöytäkaapin putkien kohdalle.

Ripusta kulmakaappi ensin ja kiris-
tä ruuvit. Ripusta loput seinäkaapit 
ja kiinnitä ne mukana tulevilla 
ruuveilla. Älä kiristä ruuveja ennen 
kuin pöytäkaapit ovat paikoillaan ja 
olet varmistanut, että kaikki kaapit 
ovat suorassa linjassa.

Varmista jalkoja säätämällä, että 
jokainen kaappi on samassa  
linjassa viereisen kaapin kanssa.

Kokoa kaikki pöytäkaapit kokoa-
misohjeiden mukaisesti. Varmista, 
että jalat on kiinnitetty kaappeihin. 

Kahden kaapin yhteistä jalkaa voidaan käyttää kaappien tukena asennuk-
sen aikana. Muista käyttää jalkojen mukana tulevaa asennusrengasta.

Jos keittiöösi tulee korkea kaappi, 
kiinnitä peitelevy paikoilleen 
ennen kaapin asennusta.

Useimmissa keittiöissä on helpointa asentaa seinäkaapit ensin. Tällöin pöytäkaapit eivät ole tiellä. Ainoa 
poikkeus on, jos aiot rakentaa I-mallisen keittiön, jonka toiseen päätyyn tulee korkea kaappi. Silloin korkea 
kaappi kannattaa asentaa ensin.

Joissakin kaapeissa on valmiina aukot putkia ym. varten, mutta tarvittaessa voit tehdä aukot pistosahalla. 
Tee tämä ennen kaappien asentamista. Muista, että aukkojen sijainti saattaa vaikuttaa siihen, miten laatikot 
voidaan sijoittaa kaappiin.
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Paina sahaamasi täytepalan 
reuna seinää vasten (sen tulisi 
myötäillä täydellisesti seinää). 
Merkitse kaapin reuna täytepa-
lan ylä- ja alaosaan. Piirrä suora 
viiva näiden pisteiden väliin ja 
sahaa. 

Varmista vesivaa’an avulla, että seinät 
ovat tasaiset ja suorat. Jos seinä on 
tasainen, mittaa seinän ja kaapin 
välinen etäisyys. Merkitse tämä etäisyys 
täytepalan ylä- ja alareunaan.

Varmistaaksesi, että täytepala 
pysyy paikoillaan, kiinnitä 
ensin tukirima seinään. 
Poraa kaappiin reiät, joiden 
kautta voit kiinnittää kaapin 
ja täytepalan yhteen. Laita 
täytepala paikoilleen. Ruuvaa 
ruuvit poraamiesi reikien läpi. 
Kun täytepalat ovat paikoillaan, 
tiivistä kunkin täytepalan 
reunat silikonilla.

Täytepalat
Täytepaloja voidaan käyttää 
kaappien ja seinien välissä 
virtaviivaisen ilmeen luomiseksi 
ja kun halutaan varmistaa, että 
laatikoiden ja ovien avaamiselle 
on riittävästi tilaa. Täytepalat 
ovat erityisen käteviä silloin, kun 
seinät eivät ole täysin suoria. 

Jos keittiöösi tulee korkea 
kaappi, tee hienosäädöt ja 
kiristä ruuvit vasta sitten, kun 
muut kaapit on asennettu.

Jos seinä ei ole tasainen, 
täytepala täytyy leikata 
myötäilemään seinän muotoa. 
Tätä varten tarvitset täytepalan, 
mittanauhan, pienen noin 
2,5–3,5 cm paksun puupalan ja 
kynän.

Sahaa täytepala pöytäkaapin 
korkuiseksi. Aseta täytepalan 
reuna seinää vasten. Paina 
puupalan litteää puolta seinää 
vasten ja kynää puupalaa 
vasten. Liu’uta puupalaa ja 
kynää alaspäin koko täytepalan 
pituudelta niin että kynä piirtää 
seinän muodon täytepalaan. 
Leikkaa täytepala seuraten 
piirrettyä viivaa. 
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Asenna työtaso,  
tiskiallas, valaisimet ja  
kodinkoneet
Kun kaapinrungot on asennettu, on aika asentaa työtaso, tiskiallas, valaisimet ja kodinkoneet. Tarkista ensin, että 
työtasosi on oikean kokoinen. Jos asennat työtasoon tiskialtaan tai keittotason, tee se nyt. Huom! Noudata aina 
kokoamisohjeita.

Kun työtaso on asennettu, on veden ja kaasun kytkemisen ja valaisinten ja kodinkoneiden asennuksen vuoro.  
Vesi-, kaasu- ja sähkötyöt tulee teettää ammattiasentajalla, ja niissä tulee noudattaa paikallisia turvamääräyksiä. 

Kaikki sähkökytkennät tulee 
teettää sähköalan ammattilaisella.

Lyhentäessäsi työtasoa käsi-
sirkkelillä kiinnitä työtasoon ensin 
ruuvipuristimilla ohjauskisko,  
jota saha voi seurata. Sahaaminen 
käy kätevästi, kun asetat työ-
tason sahapukkien päälle. Voit 
välttää reunan lohkeilua, jos 
toinen henkilö pitää kiinni irti 
sahattavasta osasta.

Asenna valaisimet ja kodinkoneet.  
 
Jos poraat reikiä, pidä puupalaa 
porattavan pinnan alla välttääksesi 
lohkeilua, kun pora lävistää 
pinnan.

Tarkista työtason mitat. Jos olet 
ostanut määrämittaisen työtason, 
lyhennä se sopivan pituiseksi tässä 
vaiheessa. Välttääksesi lohkeilua 
sahaa työtaso alapuoli ylöspäin 
käännettynä, jos käytät sirkkeliä 
tai pistosahaa. Jos taas käytät 
käsisahaa, pidä työtaso oikeinpäin.

Aseta työtaso väliaikaisesti 
paikoilleen ja piirrä kaapin 
sisäpuolen ääriviivat työtason 
alapuolelle. Näin varmistat,  
että tiskialtaan aukko tulee 
oikeaan kohtaan. Käännä 
sitten työtaso ylösalaisin ja 
piirrä tiskialtaan ääriviivat 
maalarinteipille.

Käytä pistosahaa tiskialtaan 
aukon sahaamiseen. Sahaamisen 
helpottamiseksi poraa ensin reiät 
sahattavan alueen sisäkulmiin.
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Estä kosteuden imeytyminen työ-
tasoon sivelemällä sahattuihin  
reunoihin silikonia.

Asenna tiskiallas työtasoon  
kokoamisohjeiden mukaisesti.

Kiinnitä työtaso paikalleen  
kokoamisohjeiden mukaisesti.

Valmistele työtaso keittotasoa  
varten samalla tavalla kuin tiski- 
allasta varten. Tarkemmat ohjeet 
löydät keittotason asennus- 
ohjeista.

Asenna liesituuletin. IKEA-
liesituulettimet voidaan asentaa 
kahdella tavalla: ne voidaan 
liittää poistohormiin tai asentaa 
kiertoilmakäyttöön, jolloin ilma 

puhdistuu kulkiessaan aktiivihii-
lisuodattimen läpi. Molemmat 
asennustyylit esitellään tuotteen 
mukana tulevissa ohjeissa.  

Keittiösaareke
Saareke kiinnitetään lattiaan käyttämällä METOD - keittiösaarekkeen tukikannattamia, joilla voit kiinnittää keittiö- 
saarekkeen turvallisesti lattiaan. Tukikannatin on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä jalkojen ja sokkelin kanssa,  
jolloin saareke saa huolitellun ilmeen. 

METOD- keittiösaarekkeen kiinnitystarvikkeiden avulla voidaan kiinnittää kaksi pöytäkaappia taustapuolet  
vastakkain tai peitelevy pöytäkaappien taustapuolelle.

Ota yhteyttä IKEA-tavarataloon, jos tarvitset asennusapua. 

Hyvä tietää 
Kun kiinnität saareketta lattiaan, 
varo rakenteita, kuten lattia- 
lämmitystä ja putkia. 
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Asenna hyllyt, laatikot, 
ovet ja vetimet
Nyt kun kaapinrungot, työtasot ja kodinkoneet on asennettu, on aika asentaa kaappeihin liukukiskot laatikoita 
varten. Muista, että ulko- ja sisälaatikoiden liukukiskot asennetaan eri tavoin. Kun liukukiskot on asennettu, sijoita 
laatikot paikoilleen ennen ovien ja hyllyjen asentamista. Asenna lopuksi vetimet ja sisusteet (kuten ritiläkorit). 
Huom! Noudata aina kokoamisohjeita.

Kiinnitä liukukiskot paikoilleen 
aloittaen ulkolaatikoista. 
Ulkolaatikoiden liukukiskot 
tulee kiinnittää kaapin ulompiin 
reikiin.

Kun ulkolaatikoiden liukukiskot 
ovat paikoillaan, on aika asentaa 
sisälaatikoiden liukukiskot.  
Ne asennetaan kaapin sisempiin 
reikiin. 

Kokoa laatikot kokoamis- 
ohjeiden mukaisesti.

Kiinnitä ovien saranat. Laita laatikot ja ovet paikoilleen. Säädä ovet oikeaan asentoon  
korkeus- ja leveyssuunnassa  
säätöruuvien avulla.

Jos keittiöösi tulee sokkeli, 
kiinnitä se tässä vaiheessa. 
Noudata kokoamisohjeita.

Jos keittiöösi tulee ritiläsokkeli, 
sijoita se kahden sokkeli- 
osuuden väliin.



11

Onneksi olkoon!  
Uusi keittiösi on nyt 
asennettu!
Näin puhdistat kaapit

Pyyhi kaapinovet, kaappien 
sisustat ja puupinnat pehmeällä, 
kostealla liinalla. Käytä keittiösi 
materiaaleille sopivia puhdistus-
tuotteita. Vältä puhdistusaineita, 
jotka sisältävät ammoniakkia, 
alkoholia, valkaisuaineita tai  
hankausaineita. Pyyhi kaapit  
vielä pelkkään veteen kostutetulla 
liinalla ja kuivaa lopuksi puhtaalla 
ja kuivalla liinalla. Pyyhi läikkyneet 
nesteet aina nopeasti pois.

Hohtavan puhdas tiskipöytä

Pyyhi tiskipöytä aina käytön  
jälkeen puhtaaksi liinalla tai sie-
nellä, joka on kostutettu vedellä 
tai hankaamattomalla puhdis-
tusaineella. Pyyhi tiskipöytä vielä 
pelkkään veteen kostutetulla 
liinalla ja kuivaa lopuksi kuivalla 
liinalla. Älä käytä hankausaineita, 
teräsvillaa tai kovia esineitä, jotka 
voivat naarmuttaa ruostumaton-
ta teräspintaa. Kostea pinta voi 
värjäytyä, jos sille jätetään rautaa 
sisältäviä tavaroita, kuten teräs- 
villaa tai nauloja.

Pitkäikäiset työtasot

Pidä työtasosi hyvässä kunnossa  
pyyhkimällä nesteroiskeet  
nopeasti pois vedellä ja miedolla 
puhdistusaineella ja kuivaamal-
la taso käytön jälkeen. Huolla 
puisia ja massiivipuisia tasoja 
BEHANDLA-puuöljyllä. Öljy  
suojaa puuta kolhuilta, tahroilta 
ja halkeilemiselta ja estää vettä 
imeytymästä puuhun. 

Keittiösi on valmis!
Nyt voit ottaa askeleen taaksepäin ja ihailla uutta keittiötäsi.  
Kun noudatat hoito-ohjeitamme, uusi IKEA-keittiösi näyttää 
hyvältä monien vuosien ajan.
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Palvelut
Voit asentaa keittiösi itse... mutta sinun ei ole pakko. Anna meidän  
auttaa! Laajan palveluvalikoimamme ansiosta voit valita, kuinka 
paljon haluat tehdä itse. 

Skannaa QR-koodi tai vieraile 
osoitteessa IKEA.fi ja lue lisää 
palveluistamme.

Suunnittelupalvelut
Yksityiskohdat ovat tärkeitä 
kaiken kokoisissa projekteissa. 
Ammattitaitoiset suunnittelijat 
auttavat sinua toimivan kokonai-
suuden suunnittelussa.

Mittauspalvelu
Oikein mitattu on puoliksi tehty. 
Voit tilata meiltä ammattitaitoisen 
mittauspalvelun. Mittaamme ja 
otamme huomioon kaiken aina 
ikkunoiden, ovien ja pistorasioi-
den sijainnista seinien materiaa-
liin ja kuntoon.

Click & Collect
Säästä aikaa ja tee tilaus verkossa. 
Tuotteet odottavat sinua tavarata-
lossa tai ulkoisella noutopisteellä 
valmiiksi poimittuina.

Vaihto- ja palautusoikeus
Voit aina muuttaa mieltäsi. Jos 
et ole täysin tyytyväinen IKEA-
ostokseesi, voit palauttaa käyttä-
mättömän tuotteen 365 päivän 
sisällä täyttä hyvitystä vastaan.

Rahoitus
Meillä voit maksaa monin eri 
maksutavoin. Sinun ei kuitenkaan 
tarvitse maksaa kaikkea kerral-
la. Valitse mieleisesi joustavista 
rahoituspalveluistamme. 

Kuljetuspalvelu
Meiltä löydät laajan valikoiman 
erilaisia toimitusvaihtoehtoja eri 
tarpeisiin. Teetpä ostokset tavarata-
lossa tai verkkokaupassa, me voim-
me hoitaa painavien tuotteiden 
nostelun puolestasi ja toimittaa ne 
haluamaasi osoitteeseen.

Kierrätyspalvelu
Kun tuomme sinulle uuden 
kodinkoneen, sängyn tai sohvan, 
voimme samalla viedä vanhan 
pois ja kierrättää sen puolestasi. 
Säästyt isolta vaivalta.

Asennus- ja kokoamispalvelu
Kaikki tuotteemme suunnitellaan 
helposti itse koottaviksi, mutta voit 
myös tilata meiltä ammat-titaitoi-
sen kalusteiden asennus- ja kokoa-
mispalvelun ja ottaa itse rennosti.  


