
Tässä oppaassa käydään läpi kaikki 
IKEA-keittiön hankinnan vaiheet 
mieleisen tyylin löytämisestä keittiön 
mittaamiseen, suunnitteluun, 
tilaamiseen ja asennukseen.

Näin suunnittelet  
ja toteutat 
IKEA-keittiösi 
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Tee matkastasi kohti unelmiesi keittiötä 
mahdollisimman mutkaton. Meiltä  
löydät työkalut, joiden avulla kaikki  
sujuu sukkelasti alusta loppuun.

Lisätietoa keittiövalikoimastamme sekä 
eri palveluista saat lähimmän IKEA-
tavaratalon tai IKEA Suunnittelustudion 
henkilökunnalta sekä osoitteesta  
IKEA.fi
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Tästä alkaa 
matka kohti 
uutta IKEA- 
keittiötäsi
IKEA-mallistosta löydät kaikki tarvittavat tuotteet unelmiesi keittiön toteuttamiseen. 
Tarjoamme laajan valikoiman hyvin suunniteltuja ja yhteensopivia keittiötuotteita kaikkiin 
tarpeisiin ja tyyleihin, suuriin ja pieniin keittiöihin. Lisäksi IKEA-keittiöt on suunniteltu niin, 
että voit asentaa keittiön itse. 
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Löydä oma tyylisi
Käytä hieman aikaa haaveiluun
Tässä vaiheessa haaveesi ja ideasi alkavat vähitellen selkeytyä.  
Mieti, miltä ihannekeittiösi näyttää ja millaisia keittiötarpeita sinulla on – 
IKEA-mallistosta löydät varmasti mieleisesi vaihtoehdon.

Tutustu erilaisiin tyyleihin,  
toimintoihin ja ideoihin.

Mieti, pidätkö 
tyyliltään 
klassisesta 
keittiöstä, 
jossa on 
paljon näkyviä 
laatikoita ja 
yksityiskohtia...

...vai vetoaako sinuun 
enemmän moderni 
virtaviivainen keittiö, 
jossa laatikot on 
piilotettu suurien 
etusarjojen taakse...

...vai haluatko parhaat 
palat molemmista 
tyyleistä?

IKEA-tavaratalot 
IKEA Suunnittelustudiot
IKEA-tavarataloissa ja IKEA 
Suunnittelustudioissa voit 
tutustua erikokoisiin ja -tyylisiin 
mallikeittiöihin. 
Kurkista kaappeihin ja laatikoihin, 
tutustu kodinkoneiden 
toimintoihin ja juttele keittiö-
asiantuntijoidemme kanssa 
saadaksesi lisää ideoita.

IKEA.fi
Nettisivuiltamme löydät runsaasti 
tyylikkäitä ja käytännöllisiä vinkkejä. 
Keittiögalleriassa voit selailla 
erityylisiä ja -kokoisia keittiöitä. 
Esittelemme myös keittiöiden osat, 
jotta sinun on helppo koota niistä 
oma unelmakeittiösi.
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01  Aloita mittaamalla seinien korkeus ja leveys ja 
ovien etäisyys huoneen nurkista.

02  Mittaa ikkunoiden leveys ja niiden etäisyys  
lattiasta, katosta ja huoneen nurkista. Ota samat 
mitat ovista.

Näin mittaat huoneen

03  Merkitse muistiin kaikki mahdolliset ulokkeet, 
kuten lämpöpatterit, ilmastointiventtiilit ja putket.
Mittaa ja merkitse muistiin pistorasioiden ja valokat-
kaisinten paikat. Jos haluat muuttaa niiden sijaintia, 
kirjaa ylös myös toivomasi uudet paikat.
Merkitse vesi- ja viemäriputkien paikat. Jos niitä on 
tarkoitus siirtää, merkitse myös uudet paikat. 

Mittaa
Ota mitat huolella 
Keittiön mittaaminen ei ole vaikeaa, mutta mittojen on oltava todella tarkat, 
koska keittiösuunnitelma tehdään niiden pohjalta.  
 
Ota mitat huolellisesti millimetrin tarkkuudella, jotta uusi keittiösi varmasti 
mahtuu sille tarkoitettuun tilaan. Noudata seuraavia ohjeita. 
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01  Aloita työtason mittaaminen 
siitä nurkasta, jossa se tulee kiinni 
seinään. Ota mitat täsmälleen 
seinän suuntaisesti ja aloita aina 
samasta kohdasta. 

02  Mittaa työtason syvyys seinästä 
ulospäin. Muista lisätä mittoihin  
1,5 cm ylimääräistä. 

03  Jos sinun tarvitsee mitata 
esimerkiksi keittiösaarekkeeseen 
tuleva erillinen työtaso, aloita mit-
taaminen toisesta reunasta ja lisää 
mittoihin 3 cm ylimääräistä.

Mittaa työtaso
Myös työtaso on tärkeää mitata tarkasti, erityisesti jos aiot tilata  
mittatilaustyötason.

Suunnittele oma työtasosi

Nettisivuiltamme löytyvän työtaso-
jen suunnitteluohjelman avulla voit 
suunnitella oman työtasosi ja saada 
sille heti hinta-arvion. Voit yhdis-
tellä erilaisia työtasojen ja altaiden 
materiaaleja, kokoja ja tyylejä, 
kunnes löydät itsellesi parhaiten 
sopivan ratkaisun.

Tarvitsetko mittaus -tai suunnitteluapua?  
Tutustu palveluvalikoimaamme sivulla 15
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01  Luonteva kulku jääkaapin/
pakastimen, uunin/keittotason ja 
tiskialtaan/astianpesukoneen välillä 
helpottaa keittiössä työskentelyä.  

Suunnittele
Nyt on aika antaa haaveille ja ideoille konkreettinen muoto
Keittiön suunnittelussa täytyy huomioida monenlaisia asioita, joten se kannattaa tehdä huolella ja kaikessa  
rauhassa, jotta lopputulos on varmasti mieleinen. Seuraaville sivuille olemme koonneet suosituksia ja vinkkejä 
suunnittelun avuksi. 

Mieti, miten yleensä käytät keittiötäsi ja mikä tuntuu sinusta luontevalta. Katso nykyistä keittiötäsi ja tee lista 
asioista, joista siellä pidät ja jotka haluaisit muuttaa.

Työkolmio
Ota huomioon keittiön suunnittelussa kolme työskentelyaluetta: ruoanlaitto, tiskaaminen ja  
ruoansäilytys. Työskentelyalueiden sijainti ja etäisyys toisistaan muodostavat alueen, jota sanotaan  
työkolmioksi.

Hyvän työkolmion ansiosta voit siirtyä nopeasti ja helposti tehtävästä toiseen ja työskentely sujuu  
vaivattomasti myös silloin, kun keittiössä on useita henkilöitä yhtä aikaa. 

Ruoansäilytys

Ruoanlaitto Tiskaaminen
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05  Jos tila antaa myöten, keittiöön voi lisätä saarek-
keen. Se tuo lisää säilytys- ja työskentelytilaa ja toimii 
myös seurustelualueena. Jätä saarekkeen ja kaappi-
rivin väliin tilaa vähintään 120 cm, jotta keittiössä on 
tarpeeksi tilaa liikkua. 

03  Rinnakkaiskeittiö on toimiva ratkaisu silloin, kun 
keittiössä laitetaan paljon ruokaa. Keittiöön mahtuu 
useampi kokki yhtä aikaa, ja siellä on paljon tilaa 
ruoan valmistukseen ja säilytykseen.

06  Jos käytettävissä on suuri tila, U-mallinen  
keittiö on erinomainen vaihtoehto. Se tarjoaa  
runsaasti työskentely- ja säilytystilaa.

04  L-mallisessa keittiössä nurkkatila hyödyn- 
netään tehokkaasti. Tämä malli on ihanteellinen 
silloin, kun haluat sijoittaa keittiöön pienen  
ruokapöydän tai keittiösaarekkeen.

02  I-mallinen keittiö on hyvä ratkaisu pieniin 
tiloihin. Tässä keittiössä työkolmio ei ole kolmio 
vaan suora viiva, mutta kolme työskentelyaluetta 
ovat silti yhteydessä toisiinsa.

Tarvitsetko mittaus- tai suunnitteluapua?  
Tutustu palveluvalikoimaamme sivulla 15
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Suosituksia toimivan keittiön suunnitteluun

01  Paras paikka ruoan valmisteluun 
on keittotason ja tiskialtaan väliin 
jäävä työtaso. 

02  Varmista, että vastakkaisilla  
seinillä olevien kaappirivien väliin 
jää riittävästi tilaa, jotta kaappien 
ovet voidaan avata molemmilla 
puolilla yhtä aikaa. 

03  Sijoita seinäkaapit tarpeeksi 
korkealle, jotta ne eivät haittaa 
näkyvyyttä työtasolla. 

80 cm

55
 c

m

120 cm

04  Keittotason molemmin puo-
lin tulisi olla laskutilaa kuumille 
keittoastioille. Muista käyttää 
pannunalusia. 

05  Turvallisuuden ja käyttö- 
mukavuuden takaamiseksi liesi- 
tuulettimen on oltava sopivalla 
etäisyydellä keittotasosta.  
Mitat löytyvät liesituulettimen 
ohjeista. 

06  Jos liesituulettimen viereen 
tulee seinäkaappeja, jätä tilaa  
peitelevyille.

50 cm 50 cm
5 cm 5 cm

07  Sijoita 5 cm:n täytepala pöytä-
kaapin / korkean kaapin ja seinän 
väliin, jotta ovien ja laatikoiden 
avaamiseen jää tarpeeksi tilaa.  

08 Jos työtaso on yli 25 cm pidempi 
kuin pöytäkaappi, se täytyy tukea 
jaloilla. 

09  Sijoita tiskiallas ja keittotaso 
samalle puolelle, jotta sinun ei  
tarvitse siirtää kuumia keitto- 
astioita lattian yli. 

5 cm > 25 cm



11

Vinkkejä toimivan keittiön suunnitteluun

01  Kun uuni on korkeammalla, 
sinun ei tarvitse kumarrella sitä 
käyttäessäsi.  

02  Sijoita astianpesukone tiski- 
altaan ja kuivaustason lähelle  
helpottaaksesi koneen täyttämistä 
ja tyhjentämistä ja suojataksesi 
lattiaa roiskeilta.

03  Säilytä keittiövälineitä ja keitto- 
astioita lähellä keittotasoa ja tiski- 
allasta, jotta ne ovat hyvin saatavilla. 
Säilytä ruokailuvälineitä lähellä  
ruokapöytää.

04  Laatikoissa tavarat ovat hyvin 
nähtävissä ja saatavilla. Kätevät 
laatikonmatot vaimentavat ääniä 
ja estävät tavaroiden liikkumista 
laatikoissa. 

05  Sijoita jätteenlajitteluastiat  
tiskialtaan alle tai lähelle, jotta  
ne ovat hyvin ulottuvillasi. 

09  Aseta kauneimmat lasisi esille  
vitrinikaappiin karkaistusta lasista  
tehdyille hyllyille. Kaappivalaisimet 
luovat kotoisaa tunnelmaa ja saavat 
huoneen vaikuttamaan suuremmalta.

06  Sähkökäyttöiset ponnahdussalvat 
tulevat apuun, kun sinulla on kädet 
täynnä. Voit avata laatikon polvella tai 
kyynärpäällä työntäen likaamatta ovia 
tai vetimiä tahmaisilla sormilla. 

07  Optimoi tilankäyttö sisälaati-
koiden avulla. Suurten etusarjojen 
taakse voidaan sijoittaa useampi 
laatikko.

08  Laatikkoon asennettu valolista 
auttaa sinua löytämään etsimäsi 
myös hämärässä keittiössä.

10  Seinäsäilytystarvikkeet  
säästävät arvokasta työtasotilaa. 
Usein käyttämäsi välineet ovat 
seinällä hyvin ulottuvillasi.  

11  Tarjoiluvaunu tai työpöytä tuo 
keittiöösi lisää arvokasta työ- ja 
säilytystilaa. 

Tarvitsetko mittaus- tai suunnitteluapua?  
Tutustu palveluvalikoimaamme sivulla 15
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Ratkaisuja pieniin tiloihin
Huolellisella suunnittelulla pienetkin tilat saadaan toimimaan. 

Ota huomioon myös nämä asiat

01  Ikkunan edessä on mukava 
tiskata. Mutta jos ikkunat aukeavat 
sisäänpäin, varmista, että hana ei 
ole niiden tiellä. 

02  Tiskialtaan sijoittaminen seinän 
viereen tai kaappirivin päätyyn  
vaikeuttaa työnkulkua, koska 
työskentelytilaa on vain tiskialtaan 
toisella puolella. 

03  Uunin sijoittaminen seinän 
viereen vaikeuttaa työnkulkua,  
koska työskentelytilaa on vain uunin 
toisella puolella. Lisäksi seinä saattaa 
kärsiä kuumuudesta ja roiskeista.  

04  Kodinkoneiden, kuten uunin,  
astianpesukoneen tai liesituu-
lettimen, sijoittaminen keittiön 
nurkkaan estää usein kaappeja ja 
laatikoita aukeamasta kokonaan.

04  Jos tila ei riitä 60 cm syville kaa- 
peille, valitse 37 cm syvät kaapit. 

05  Seinäsäilytystarvikkeet 
säästävät tilaa työtasolla. 

37 cm

03  Jätä vähintään 20 cm tilaa 
keittotason ja seinän väliin, jotta 
ruoanlaitto on turvallista.

02  Hanki pieni tiskiallas, joka sopii 
60 cm:n kaappiin. Jätä vähintään  
10 cm tiskialtaan ja työtason reunan 
väliin, jotta kokonaisuudesta tulee 
vankka ja kestävä. 

10 cm

01  Jätä vähintään 40 cm työtaso- 
tilaa ruoan valmistelulle keittotason 
ja tiskialtaan väliin. 

40 cm 20 cm



13

IKEA.fi 
Nettisivumme tarjoavat inspiraatiota ja ideoita, suunnittelitpa sitten täysin uutta keittiötä tai vanhan keittiösi 
ilmeen piristämistä. Sivuiltamme löydät kaikki tuotteet unelmiesi keittiön toteuttamiseen. 

Suunnitteluohjelma 
Suunnitteluohjelmalla voit luoda unelmiesi METOD-keittiöstä kolmiulotteisen suunnitelman. Samalla näet keittiön 
osien hinnat ja kokonaishinnan. Tulosta suunnitelma ja tuotelista tai tallenna ne IKEA-palvelimelle. Voit käydä suun-
nitelmasi läpi IKEA-tavaratalossa tai IKEA Suunnittelustudiossa keittiöasiantuntijamme kanssa. 
Lue lisää: IKEA.fi

IKEA-keittiön asennusopas 
Asennusoppaassa annetaan vaiheittain etenevät ohjeet sekä vinkkejä ja ideoita IKEA-keittiön asentamiseen.  
Voit hakea asennusoppaan lähimmästä IKEA-tavaratalostasi tai selailla sitä osoitteessa IKEA.fi

Lisää tietoa ja ohjeita

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

Näin asennat 
IKEA-keittiösi
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Tilaaminen ja asennus
Kun olet tyytyväinen keittiösuunnitelmaasi, on aika tehdä tilaus
Suosittelemme kuitenkin, että käyt ensin IKEA-tavaratalossa tai IKEA Suunnittelustudiossa keskustelemassa  
suunnitelmastasi keittiöasiantuntijamme kanssa. He vastaavat kysymyksiisi, käyvät läpi suunnitelmasi ja  
varmistavat, että kaikki osat mahtuvat niille varatuille paikoille. Samalla voit tehdä myös tilauksen. 

Halutessasi keittiöasiantuntijamme antavat sinulle antavat sinulle suuntaa-antavan hinnan asennuspalvelusta  
(mikäli se on saatavilla alueellasi) sekä auttavat toimituksen järjestämisessä.

IKEA-keittiöt on suunniteltu niin, 
että ne on helppo asentaa itse
Sinun kannattaa aloittaa tutustumalla keittiön 
asennusoppaaseen, jonka saat IKEA-tavaratalosta 
(digitaalinen versio löytyy IKEA-nettisivuilta). Siinä 
annetaan vaiheittain etenevät asennusohjeet. 

On myös tärkeää noudattaa tuotepakkausten  
mukana tulevia kokoamisohjeita. 

Neljä eri tapaa tilata keittiö

Tilaa keittiö 

IKEA-tavaratalossa tai  
IKEA Suunnittelustudiossa

1

Tilaa keittiö 

IKEA-suunnittelu- 
ohjelman kautta

2

Tilaa keittiö 

Nettisivuillamme:  
IKEA.fi

3

Tilaa keittiö 

Soittamalla asiakas- 
palveluumme: (09) 3482 9400

4

Keittiön asennusopas
Tässä oppaassa annetaan vaiheittain 
etenevät ohjeet sekä vinkkejä ja ideoita 
IKEA-keittiön asentamiseen.

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.
Asiakaspalvelu (09) 3482 9400 
IKEA.fi

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

Näin asennat 
IKEA-keittiösi
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Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.
Asiakaspalvelu (09) 3482 9400 
IKEA.fi

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.  



Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.
Asiakaspalvelu (09) 3482 9400 
IKEA.fi

Tarkistuslista 
Ennen kuin tulet tapaamaan keittiöasiantuntijoita IKEA-
tavarataloon, käy läpi alla oleva lista muistettavista asioista 
keittiösuunnittelun helpottamiseksi:

Tuo mukanasi:

Mieti valmiiksi seuraavia:

Mieti myös palveluita:

Keittiösi mitat

Kirjautumistietosi IKEA-suunnitteluohjelmaan

Kaapit, laatikot ja etusarjat

Ovet ja vetimet

Työtasot

Tiskialtaat

Hanat

Uuni

Mikroaaltouuni

Keittotaso

Liesituuletin (millainen ilmanvaihtojärjestelmä keittiössä on?)

Jääkaappi/pakastin

Astianpesukone

Valaisimet – työ- ja tunnelmavalaistus

Mittaaminen

Suunnittelu

Rahoitus

Kuljetus

Asennus

On OK muuttaa mieltänsä. 
Sinulla on 365 päivää aikaa 
miettiä ostostasi.
Tarjoamme vaihto- ja palautus- 
oikeuden käyttämättömälle tuotteelle. 
Palautuksen saat kuittia vastaan  
maksutapasi mukaan.

Lisätietoja henkilökunnalta ja  
osoitteesta IKEA.fi/palvelut
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