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lussa huomioidaan ihmisen ulottuvuudet, 
keittiössä tehtävä työ sekä kalusteiden ja 
kodinkoneiden mitoitus ja sijoituskorkeu-
det. Ergonomisesti toimivassa keittiössä ei 
tarvitse kyykistellä eikä kumarrella arkias-
kareita tehtäessä. Toimivassa keittiössä on 
helppo siirtyä tehtävästä toiseen loogisesti 
ja oikeassa järjestyksessä. Tällainen keittiö 
kestää käytössä pitkään ja on siksi ekolo-
ginen. 

Ekologisen keittiön suunnitteluohje 

Minna Kuusela, Tarja Marjomaa, Heli Mäntylä, Anne Korhonen, 
Sari Liski-Markkanen, Arja Rytkönen ja Anne Kumpulainen, TTS

Ekologisuus on vastuuta ympäristöstä, muista 
ihmisistä ja tulevaisuudesta. Jokainen nyt teh-
tävä valinta on samalla ekologinen kannanotto. 
Ekologisen keittiösuunnittelun lähtökohdat ovat 
samanlaiset kuin minkä tahansa keittiön. On huo-
mioitava asukkaiden ja keittiön käyttäjien tarpeet, 
käytettävissä oleva tila ja laitteiden asennusvaa-
timukset. Ekologisessa keittiössä kiinnitetään 
erityistä huomiota materiaaleihin, toimivuuteen 
ja keittiön elinkaareen. Puinen keittiökaapisto 
kestää sukupolvelta toiselle, on helppo huoltaa ja 
voidaan myös siirtää myös toiseen paikkaan tai 
koota uudelleen. Muunneltavuus on tärkeää, kun 
ajatellaan ihmisten muuttuvia tarpeita elämänti-
lanteiden vaihtuessa, esimerkiksi ikääntyessä, ja 
koko keittiön elinkaarta. Ekologisessa keittiössä 
huomioidaan myös energiatehokkaat kodinkoneet, 
hyvin suunniteltu ja energiatehokas valaistus, vettä 
säästävät hanat ja sekä muut keittiön toimivuu-
teen vaikuttavat asiat. Ekologinen keittiö katsoo 
myös tulevaisuuteen, joten esimerkiksi uudet 
nanoteknologian sovellukset sekä digitaaliset, 
energiansäästöä tuovat ratkaisut voivat olla osana 
keittiökokonaisuutta. 

tointiin eikä uuden keittiön hankintaan. 
Esteettisestikin kestävä ja ajaton muotoilu 
tukee kestävää kehitystä. Ekologisesti kes-
tävä keittiö on tarpeen mukaan muunnel-
tavissa, esimerkiksi kaappeja ja muita osia 
voidaan siirtää, poistaa tai lisätä asukkaan 
tarpeiden muuttuessa.

Ergonomia on yksi hyvän keittiösuun-
nittelun kulmakivistä, koska keittiöissä 
työskentelee eri-ikäisiä ja erikokoisia hen-
kilöitä. Keittiön ergonomisessa suunnitte-

EKOLOGISEN KEITTIÖN 
LÄHTÖKOHDAT

Keittiön toimivuus
Toimivuus on kestävässä keittiösuunnitte-
lussa oleellinen lähtökohta. Kodin pintojen 
tulee olla helposti siivottavia, säilytystilojen 
riittäviä ja asumisen toimintojen sujuvia. 
Keittiö on oikein mitoitettu ja ergono-
misesti toimiva. Kun keittiö toimii hyvin, 
asukkaalla ei ole tarvetta isoon remon-

Ekologinen keittiö -hankkeessa suunniteltu keittiö on ollut esillä muun muassa 
Omakoti-messuilla.
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Työtehoseuran Ekologinen keittiö -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää ja tuotteistaa ekologisen, 
puisen ja kotimaisen keittiön kokonaisratkaisu ja tukea keittiövalmistajien ekologisia tavoitteita malli-
ratkaisulla. Monialaisessa suunnitteluyhteistyössä kartoitettiin ekologisen keittiön suunnittelussa huo-
mioon otettavat asiat ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Tuloksena valmistui keittiön suunnittelu- ja 
hoito-ohje sekä kaksi erilaiseen käyttöön suunniteltua mallikeittiötä, joista ensimmäinen esiteltiin 
Habitare-messuilla 2013 ja toinen toimii museokahvilan keittiönä Työtehoseuran Sammatin toimipis-
teessä. Keittiöissä on mukana uusi kierrätyskaappikonsepti, jossa on tilaa useille jätejakeille.

Materiaalien pieni hiilijalanjälki
Asumiseen liittyvien valintojen merkitys 
hiilijalanjäljen pienentämisessä on erityisen 
tärkeää. Keittiön ekologisen arvon laskemi-
sessa on otettava huomioon kalusteiden ja 
materiaalien koko elinkaari puun kasvatuk-
sesta alkaen. Pitkäikäiset ja helposti huollet-
tavat materiaalit, kuten puu, ovat ekologisia. 
Puu kestää kulutusta ja vanhenee kauniisti. 
Puukalusteiden hoitaminen ja huolto on tär-
keää, ja huollon voi jokainen tehdä itse kun 
valitaan sopivat puulajit ja keittiö toteute-
taan oikein. Puumateriaalien kuljetuskaan ei 
kasvata liikaa hiilijalanjälkeä, kun käytetään 
kotimaisia puulajeja. Puiset keittiökaapit voi 
kierrättää vielä elinkaarensa loppupäässä 
energiaksi. Puusta saatu energia on uusiutu-
vaa energiaa ja korvaa fossiilisia polttoainei-
ta. Puu voidaan hyödyntää raaka-aineeksi 
esimerkiksi lastulevyn tuotannossa ja sellun 
valmistuksessa tai kierrättää bioenergiaksi, 
vaikkapa bioetanolin lähteenä. Polttamal-
lakin se vapauttaa enemmän energiaa kuin 
elinkaari siihen asti on vaatinut. Pitkä elin-
kaari tekee tuotteesta myös hinnaltaan kil-
pailukykyisen.

Muita ekologisesti mahdollisia materiaa-
leja ovat kivi, erilaiset kierrätysmateriaalit ja 
ruostumaton teräs pesualtaissa. Nanotek-
nologialla ja nanopinnoitteilla voidaan saada 
esimerkiksi puupintaan uusia ominaisuuksia, 
ja joissain tapauksissa puu voidaan koko-
naan korvata ekologisella, kierrätysmateri-
aalipohjaisella nanokomposiittimateriaalilla. 
Mahdollisuus kierrätysmateriaalien ja kierrä-
tettävien kalusteosien käyttöön on ekologi-
sessa keittiösuunnittelussa muutenkin hyvä 
ottaa huomioon.

Matti Kuittinen, arkkitehti ja tutkija Aalto-
yliopistosta on selvittänyt keittiökaappien 
eri ovimateriaalien hiilijalanjälkeä eli kuinka 
paljon uudesta tuotteesta vapautuu ilmake-
hään haitallista ylimääräistä, ilmaston lämpe-
nemistä aiheuttavaa hiilidioksidia sen koko 
elinkaaren aikana - valmistuksen, rahdin, 
käytön, mahdollisen kierrätyksen ja lopul-
ta hävittämisen takia. Vertailussa havaittiin 
puukalusteiden hiilitaseen olevan selkeästi 
muita materiaaleja parempi, koska puuka-
lusteet toimivat myös hiilivarastoina. Hiili 
pysyy kaadetussa ja käsitellyssä puussa tal-
lessa, kunnes puu joskus lopulta poltetaan 
ja hiili palaa taas ilmakehään.

Kun vertaillaan keskenään tyypillisen 
perhekeittiön kalusteiden puupohjaisten 
levyjen (vaneri, lastulevy ja kokopuu) val-
mistuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä, 
havaitaan, että lastulevyn hiilijalanjälki on 
valmistuksessa suurin ja kokopuisten pie-
nin. Mutta kun otetaan huomioon myös 
hiilivarasto – eli kalusteeseen varastoitunut 

Puuraken-
teinen työs-
kentelypiste 
on tässä 
piilotetta-
vissa ovien 
taakse. Puu-
kalusteita on 
tarvittaessa 
helppo uusia 
osa kerral-
laan. Kuva: 
Heli Mäntylä

Keittiöissä 
voidaan 
edelleen 
käyttää 
myös vanho-
ja, hyväksi 
havaittuja 
yksityiskoh-
tia, kuten 
kuvan "jau-
holaatikkoa" 
. Tämä lisää 
myös keittiön 
esteettistä 
mielenkiin-
toisuutta. 
Kuva: Minna 
Kuusela

Toimivassa 
keittiössä 
kaikille 
asioille on 
mietitty 
paikat. Nyt 
muodikkai-
siin leveisiin 
vetolaati-
koihin on 
hyvä tehdä 
kestävät 
sisukset, ja 
tämä onnis-
tuu mainiosti 
puusta. 
Kuva: Minna 
Kuusela
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ilmakehän hiilen määrä – nousee lastulevy 
parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Syy tähän on 
lastulevyn tiheydessä, koska se sitoo enem-
män hiiltä. Kun taas tarkastellaan keittiön 
kalusteiden uusimisvälien vaikutusta 30 
vuoden aikana, jää lujuudeltaan heikoin 
lastulevy jälkeen, koska kokopuisen keittiön 
uusimisväli on keskimäärin kaksinkertainen.

Kodinkoneet 
Keittiön ekologiseen arvoon vaikuttaa suu-
resti sen sähkönkulutus. Keittiökaappien val-
mistus tuottaa suunnilleen yhtä suuren hiili-
jalanjäljen kuin keittiön puolentoista vuoden 
sähkönkulutus. Ekologisen keittiön teknii-
kan, kodinkoneiden ja valaistuksen onkin 
oltava mahdollisimman energiatehokkaita. 
Kodinkoneita valitessa on hyvä tutustua nii-
den energiaa ja vettä säästäviin ominaisuuk-
siin. Ekologisen keittiön kodinkoneet ovat 
parasta mahdollista energialuokkaa. Lisäksi 
koneet on osattava sijoittaa ja käyttää oikein. 

Kodinkoneita valitessa on hyvä tutustua 
niiden energiaa ja vettä säästäviin ominai-
suuksiin. Isoissa kodinkoneissa on energia-
merkki, jonka on oltava esillä myymälöissä 
myytävissä malleissa. Energiamerkeissä il-
moitetaan laitteen energiatehokkuusluokka 
kirjainluokituksella, jossa A+++ -merkitty lai-
te on kaikkein energiatehokkain. Paitsi ener-
giankulutusta, laitteista ilmoitetaan myös 
muita käyttöominaisuuksia, kuten melutaso, 
käyttötilavuus tai täyttömäärä. Merkki on 
esillä kodinkoneliikkeissä kaikissa myytävissä 
malleissa. 

Eniten sähköä kuluttavat jatkuvasti pääl-
lä olevat kylmäsäilytyslaitteet. Vanhat kyl-

Kuvateksti : Puu on koos-
tumukseltaan puoliksi 
hiiltä. Yksi 60 x 90 cm 
kokoinen ovilevy, ilman 
heloja ja pintakäsittelyä, 
esimerkiksi massiivikoi-
vusta tai koivuvanerista 
valmistettuna päästää 
ilmoille hiilidioksidia 2,60-
4,61 kiloa ja mdf-levynä 
5,66 kiloa. Kuitenkin 
nämä puutuotteet ovat 
aikanaan puun vielä elä-
essä ja tuottaessa happea 
sitoneet itseensä ilmasta 
yli tuplasti enemmän 
haitallista hiiltä. Lasilla 
hiilijalanjälki on reilusti 
kaksi kertaa isompi - yh-
dellä keittiökaapin ovella 
10,94 kiloa, hiilivaraston 
koko pyöreä nolla. Kaa-
vio: Matti Kuittinen
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Kodinkonei-
den sijoitus 
hyvälle 
käyttökor-
keudelle on 
myös  tärke-
ää keittiön 
toimivuuden 
kannalta ja 
vähentää 
tarvetta 
keittiön re-
montointiin. 
Kuva: Tarja 
Marjomaa
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mäkalusteet saattavat olla varsinaisia ener-
giasyöppöjä. Niiden korvaaminen uusilla, 
vähän energiaa kuluttavilla on remontin 
yhteydessä perusteltua. Myös sähköliesi ja 
astianpesukone kuluttavat paljon sähköä. 
Energiatehokkain valinta keittotasoksi on 
induktiotaso. Induktiokeittotaso kuluttaa 
sähköä noin 40 % vähemmän kuin valurau-
talevy ja 20 % vähemmän kuin vastuksilla 
lämpenevä keraaminen keittoalue. Lisäksi 
induktiotaso on turvallinen, nopea ja säätyy 
tarkasti. Pienkoneet, kuten kahvinkeitin ja 
monitoimikone, kuluttavat vähän sähköä. 

Kylmäkalusteiden sijoittelulla ja asennuk-
sella on suuri merkitys niiden toiminnalle. 
Pakastimen ja jääkaapin energiankulutus 
saattavat yli kaksinkertaistua, jos niiden ym-
pärillä ei ole tehokkaan toiminnan vaatimaa 
tuuletustilaa. Kylmäkalusteita ei myöskään 
saa sijoittaa lieden tai astianpesukoneen 
viereen, koska niiden tuottama lämpö nos-
taa kylmäkalusteiden jäähdytystarvetta ja 
energiankulutusta 10–20 prosenttia. Lisäksi 
vierekkäin sijoitettuna koneiden viereen on 
vaikea sijoittaa laskutilaa.

Tärkein välitön ympäristövaikutus keittiön 
kodinkoneiden käytössä on niiden vaatima 
energian kulutus. Muita vaikutuksia ovat 
esimerkiksi kodinkoneiden valmistuksen ai-
heuttamat päästöt, materiaalin ja luonnon-
varojen kulutus, kuljetukset, pakkausjätteet 
ja käytettyjen koneiden hävitykseen liittyvät 
ympäristövaikutukset. 

Rikkimenneen kodinkoneen korjautta-
minen, mikäli mahdollista, on myös ekolo-
ginen valinta, koska ympäristövaikutuksia 
aiheutuu sähkönkulutuksen lisäksi koneiden 
valmistuksen aiheuttamista päästöistä, ma-
teriaalien ja luonnonvarojen kulutuksesta, 
kuljetuksesta, pakkausjätteestä ja käytetty-
jen koneiden hävittämisestä. 

Kierrätys 
Ekologisessa keittiössä varataan tavanomais-
ta keittiötä enemmän tilaa kierrätykselle ja 
jätteiden lajittelulle. Kierrättämisen avulla 
pidennetään jo kerran luonnosta tai alku-
tuotannosta otetun materiaalin käyttöikää. 
Lajittelemalla jätteet jo syntypaikallaan 
voidaan säästää ympäristöä huomattavas-
ti. Suomalainen tuottaa yhdyskuntajätettä 
noin 480 kiloa vuodessa ja tästä vain kolmas-
osa päätyy kierrätykseen, mikä on Euroopan 
mittakaavassa huolestuttavan vähän. Suo-
men virallisen jätesuunnitelman mukaan 
puolet yhdyskuntajätteestä pitäisi kierrättää 
vuoteen 2016 mennessä.

Tutkimuksen mukaan kierrätysinnokkuu-
teen vaikuttaa suoraan jäteastioiden mää-
rä keittiössä. Keittiöön kannattaakin aina 
varata riittävästi tilaa jätteiden lajittelulle. 

Nykysuositusten mukaan keittiössä tulisi 
voida lajitella 7–8 jätejaetta. Kodeissa kier-
rätettäviä jätejakeita voi olla yli kymmenen, 
vaikka kaikkia näitä ei ole syytä säilyttää juu-
ri keittiössä. Ekologinen keittiö -hankkeessa 
suunniteltiin uudenlainen kierrätyskaappi 

kannustamaan lajitteluun ja kierrätykseen. 
Kaapin suunnitteli Heli Mäntylä Työteho-
seurasta. Kaappi voidaan integroida osaksi 
keittiötä tai tarvittaessa sijoittaa muualle 
asuntoon. Kierrätyskaapissa on tilaa kahdek-
salle jätejakeelle: keräyskartongille ja -pahvil-

Kierrätyskaapin hyllyväli on optimoitu kerättävien tavaroiden koon mukaan. Vetolaatikoissa on 
sisäkassit, joiden kanssa kierrätettävä jäte on helppo viedä kierrätyspisteeseen. Kassit kannattaa 
tehdä helposti puhdistettavasta materiaalista. Myös kaupan paperikassit sopivat oikein mitoi-
tettuun laatikkoon. Kuva: Heli Mäntylä
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le, pantillisille pulloille, pienmetalleille, lasille, 
vaarallisille jätteille, energiajakeelle ja keräys-
paperille. Biojäte kerätään erikseen lähim-
pänä sen syntypaikkaa, parhaana paikkana 
biojätteen keräykselle on oma laatikosto heti 
keskeisimmän työtason alapuolella.

Tulevaisuuden tekniikka
Oikeanlaisella ja oikein käytetyllä uudella 
tekniikalla voidaan saavuttaa energiansääs-
töjä, ja samalla helpottaa asukkaan arkea ja 
tuoda turvallisuutta. Tulevaisuuden keittiö 
voi olla osa talotekniikkaa ja hyvinkin älykäs 
seuralainen, joka tietää mitä kaupasta kan-
nattaa ostaa ja miten tuotteet valmistetaan 
ruuaksi. Osa digitaalisista sovelluksista on jo 
käytössämme. Kylmälaitteiden lämpötilaa 
ja kosteutta ohjataan tietokoneella, ja on jo 
mahdollista liittää jääkaappiin ”portit” jot-
ka lukevat tuotteiden tunnisteista kaapin 
sisällön ja vähentävät näin ruuan hävikkiä 
kun kaappi voi kertoa käyttäjälle esimerkiksi 
tuotteiden vanhenemispäivät tai antaa vaik-
ka reseptisuosituksia. Vienee kuitenkin vielä 
jonkin aikaa ennen valmiiden tuotteiden tu-
loa kuluttajamarkkinoille. 

Tulevaisuuden älykäs kylmälaite voi myös 
hyödyntää paremmin asunnon ulkopuoli-
sen kylmyyden, ja muutenkin kodinkoneet 
ja koko keittiö mahdollistavat entistä ener-
giapihimmän ja uusiutuvia energianlähteitä 
käyttävän elämän. Uudet mahdollisuudet 
tuovat tietysti myös uusia haasteita, eikä 
ekologinen keittiö voi lakata täysin toimi-
masta, jos tietoverkko kaatuu tai sähköt kat-
keavat. Tekniikan ja palveluiden käyttäjä on 
kuitenkin aina inhimillinen.

Sisäilma 
Keittiön kalustemateriaalin valinnassa tär-
keä tekijä on myös kalusteiden vaikutus 
sisäilmaan. Keittiöön kannattaakin valita 
mahdollisimman vähäpäästöiset materiaalit. 
Rakennusmateriaalien päästöluokituksessa 
rakennusmateriaalit jaetaan kolmeen luok-
kaan, joista M1 on paras. Päästöluokitus 
on ensisijaisesti suunniteltu asuin- ja työ-
huoneissa esiintyvien rakennusmateriaalien 
luokittelua varten. Luokituksessa asetetaan 
vaatimuksia materiaaleista huoneilmaan 
kulkeutuville kemiallisille päästöille. Sisäil-
mastoluokitus 2008:n mukaan sisätiloja 
suunniteltaessa voidaan luokan M1 tuottei-
siin rinnastaa käsittelemättömästä puusta 
(paitsi kovapuulajit) valmistetut laudat ja 
hirret, pinnoittamattomina tiili, luonnonkivi, 
keraaminen laatta, lasi sekä metalli. 

Vedenkäyttö
Vaikka Suomessa vielä riittää vettä, sen läm-
mittäminen kuluttaa energiaa. Keittiöön 

kannattaa valita vettä säästävät hanat sekä 
asentaa astianpesukone, sillä astioiden käsin-
pesu kuluttaa kolme kertaa enemmän vettä 
kuin konepesu, jos pestään täysiä koneellisia. 
Vettä säästämällä vähennetään myös raaka-
vesi-, vedenpuhdistus- ja jätevedenpuhdis-
tustarpeita.

Valaistus
Valaistuksen tarkoituksena on lisätä tilan 
toimivuutta ja turvallisuutta. Keittiössä tar-
vitaan hyvän yleisvalaistuksen lisäksi valais-
tusta muun muassa vesipisteiden, työtaso-
jen, keittotason ja ruokapöydän yhteydessä. 
Valaistus tulee aina asentaa siten, että valaisi-

Keittiö voi tulevaisuu-
dessa palvella käyt-
täjiä monella tavalla. 
Älyjääkaapit ilmes-
tynevät markkinoille 
lähitulevaisuudessa. 
Ekologiselta kannalta 
oleellisinta on kuiten-
kin uuden tekniikan 
tuoma mahdolisuus 
energiansäästöön. 
Piirros: Minna Kuusela

Hyllyn taakse sijoitet-
tu valaistus.
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met eivät häikäise työntekijää tai ruokapöy-
dän ääressä istuvia. Valitsemalla epäsuoran 
valaistuksen voi välttää liian kirkasta valoa ja 
voimakkaita heijastuksia. Ledit ovat selvästi 
energiatehokkain ja keittiössä monikäyttöi-
nen lampputyyppi, mutta ledien laatuun 
kannattaa ostaessa kiinnittää huomiota. 
Markkinoilta vähitellen poistuvat halogeenit 
eivät ole hyvä ratkaisu, sillä ne kuumentavat 
kalusteita ja ovat ledeihin ja energiansääs-
tölamppuihin verrattuna energiasyöppöjä. 
Liiketunnistimilla saadaan myös säästöä va-
laistuskuluihin.

Luonnonvalo on tärkeää, ja hyvässä keitti-
össä on tietysti myös ikkuna.

Keittiössä yleisimmin käytettyjä puulajeja:

 Puulaji Puuaineen ominaisuudet Puuaineen väri Sisustuskäyttö

Mänty Suorasyistä, kevät- ja kesäpuulla selkeä ero, 
kevyttä, suhteellisen pehmeää.

pintapuu vaaleankellertävää ja sydänpuu 
punaruskeaa

Huonekalut, ikkunat, ovet, lattiat, parketit.

Kuusi Suorasyistä, tasa-aineista, kevyttä, pehmeää. 
Hygieeninen puumateriaali. 

vaaleaa tai kellertävää, pinta- ja sydänpuu 
lähes samanväriset

Ovet, laudoitukset, lauteet. Leikkuulaudat.

Koivu Tasa-aineista, tiivistä, vahvaa, taipuisaa, sitkeää, 
kohtalaisen kovaa. 

kellertävän valkoista tai vaalean ruskehta-
vanpunaista

Huonekalut, lattiat, parketit, vaneri. 

Leppä, tervaleppä Suorasyistä, tasa-aineista, kevyttä, pehmeää, 
taipuisaa, kimmoisaa, sitkeää.

punaruskeaa Paneelit, lauteet, huonekalut, käyttöesineet.

Tammi Lujaa, kovaa, tiheäsyistä, selkeät ydinsäteet, vuo-
sirenkaiden kohdalla selkeät avoimet huokoset.

väri vaihtelee vaaleakellertävästä ruskeaan, 
tummajuovikas kuviointi

Huonekalut, lattiat, parketit, paneelit. 

Saarni. Kovaa, sitkeää, painavaa, vuosirenkaiden kohdal-
la selkeät avoimet huokoset. 

vaaleaa, voimakas syykuviointi Huonekalut, parketit, ovet, paneelit.

Pyökki Sileää, lujaa, raskasta, tasa-aineista, helposti 
taivutettavaa. Selkeät ydinsäteet.

punertavan ruskeaa Huonekalut, ovet, lattiat, parketit. 

Pähkinä Kovaa, painavaa, lujaa, kulutuksen kestävää. harmaan ruskeaa Huonekalut, parketit.

Vaahtera Kovaa, sitkeää. vaaleaa Huonekalut, parketit.

Lähde: Puuinfo

Ruokatalous
Keittiösuunnittelu ja tilojen mitoitus lähte-
vät aina käyttäjien erilaisista ja persoonallisis-
ta tarpeista, mutta ekologisessa keittiösuun-
nittelussa on myös usein mukana ruokaan 
liittyviä valintoja. Ekologisuus, eettisyys ja 
terveellisyys ovat merkittäviä ruokatrende-
jä. Näiden teemojen mukaan suunnitellus-
sa keittiössä saatetaan tarvita esimerkiksi 
enemmän tilaa ruuan säilytykselle, kun 
ainekset ehkä hankitaan isommissa erissä 
esimerkiksi suoraan tuottajalta. Ekologista ja 
turvallista lähiruokaa saa myös itse kasvatta-
malla omalla kasvimaalla, viherhuoneessa tai 
vaikka keittiön ikkunalaudalla.

EKOLOGISEN KEITTIÖN 
MATERIAALIT 

Puu
Puu on luonnonmateriaalia, jonka solukon 
luontaiset ominaisuudet säilyvät vaikka puu 
on kaadettu, sahattu, kuivattu ja valmistet-
tu tuotteeksi. Kaadettunakin puun solukko 
imee kosteutta ympäröivästä ilmasta ja luo-
vuttaa sitä takaisin ilmankosteuden vaih-
teluiden mukaan. Valmiina tuotteena puu 
tarvitsee yleensä suojakseen pintakäsittelyn. 
Ruoan kanssa tekemisissä olevat puutuot-
teet toimivat myös ilman pintakäsittelyä. 
Täysin käsittelemätön puupinta voi olla 

Puisessa laatikon sisuksessa on 
mietitty paikat ruuanvalmistus-
välineille. Tällaiseenkin kannataa 
valita tarpeeksi kestävä puulaji. 
Kuva: Heli Mäntylä
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haastava puhdistamisen kannalta, esimer-
kiksi tahrojen poisto voi edellyttää pinnan 
hiomista tai uusimista. Käsittelemätön puu 
sopii hyvin leikkuu- ja leipomisalustoiksi. 

Yleisimmät kotimaiset puulajit ovat män-
ty, kuusi ja koivu. Muita kotimaisia puulajeja 
ovat muun muassa haapa, leppä, pihlaja, ka-
taja, vaahtera ja lehtikuusi. Puulajien ulkonä-
kö ja ominaisuudet vaihtelevat suuresti, mikä 
mahdollistaa puun käytön materiaalina eri 
tarkoituksiin. Samoin vaihtelevat saatavuus 
puusepänpuuna sekä levinneisyys Suomes-
sa, esimerkiksi tammi ja saarni kasvavat vain 
Etelä-Suomessa. Puun saatavuus rajoittaa 
käytettävyyttä keittiökalusteissa. Tammessa 
ja saarnessa on selkeät huokoset, mikä ai-
heuttaa sen, että tuote on pintakäsiteltävä 
hyvin. Näin varmistetaan soveltuvuus keit-
tiöön puhtaanapidon kannalta. Tammi ja 
saarni ovat kulutuskestävyydeltään erittäin 
hyviä. Eri puulajien soveltuvuus eri kohtiin 
keittiössä vaihtelee: työpöytätason puulajin 
tulee olla kulutuskestävää ja tasa-aineksista, 
eikä kovin huokoista, kuten esimerkiksi 
koivua. Keittiökaappien rungoissa ja ovissa 
toimii myös jonkin verran pehmeämpi puu-
laji kuten mänty, kuusi tai tervaleppä. Taas 
leikkuulaudoissa, joissa tärkeä ominaisuus 
on materiaalin toimivuus yhdessä veitsen 
kanssa (ts. ei tylsytä veistä) ovat taas parhai-
ta materiaaleja hopeapaju ja poppeli.

Puu keittiön rakenteissa 
Puun eläminen asettaa puun käytölle keit-
tiömateriaalina vaatimuksia ja rajoituksia. 
Esimerkiksi lämpö ja kosteus aiheuttavat 
puupintojen elämistä. Puulevy elää enem-
män leveys- kuin pituussuunnassa. Puule-
vyn taipumista pienennetään valmistamalla 
massiivipuutasot yhteen liimatuista säleis-
tä. Kovat puulajit soveltuvat työtasoiksi 
pehmeitä paremmin. Puu mustuu helposti 
altaan ympäriltä. Puu on elävä materiaali, 
mikä asettaa kiinnitykselle joitakin vaati-
muksia. Levy pitää kiinnittää ruuvaamalla, 
jotta se pääsee elämään kosteuden mukaan. 
Jos levyn kiinnittää liian tiukasti, esimerkiksi 
liimaamalla, se voi halkeilla. Lämpö saa myös 
tason liikkumaan, joten vaikkapa keitto-
tason lämpövaikutus saattaa vahingoittaa 
sitä. Upotettavien altaiden ja integroitujen 
liesitasojen kohdalla on huomioitava riittävä 
elämisvara.

Keittiökalusteiden rungoissa käytetään 
yleensä 16 mm paksua massiivipuuta. Mas-
siivipuu on melko hintava vaihtoehto, mutta 
kestää pitkään. Jotkut keittiökalustevalmista-
jat käyttävät myös paksumpaa, 18 mm le-
vyä. Vaneri sopii myös mainiosti runkoma-
teriaaliksi. Hyllyjen on oltava myös riittävän 
paksuja, vähintään 18 mm. 

Puu vanhenee kauniisti, ja muualta kierrätetyistä puuosista saa maustetta muuten uuteenkin 
keittiöön. Pöytälevyllä voi olla oma historiansa. Kuva: Heli Mäntylä

Esteettisestikin kestävä ja ajaton muotoilu tukee kestävää kehitystä. Tämä hillity ja moderni 
keittiö oli esillä Milanon keittiömessuilla 2014. Kuva: Minna Kuusela

Luontevasti käytettyä puuta ja kaunista puusepäntyötä. Kuva: Minna Kuusela
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Keittiökalusteiden ovien runkoma-
teriaaleista ekologisen keittiöön ovat 
parhaita massiivipuu, vaneri ja rimale-
vy.  Oven voi pinnoittaa viilulla tai kä-
sitellä suoraan esimerkiksi öljyvahalla. 
Massiivipuuovi täytyy vääntymisen es-
tämiseksi tehdä esim. peilirakenteisena. 

Ekologisen, puisen keittiön toteutuk-
sessa on laadukas puusepäntyö avain-
asemassa. Tämä tuo kestävyyden lisäksi 
myös kauneutta, ja esteettisesti miellyt-
tävä keittiö kestää myös aikaa parem-
min. Liitokset toteutetaan huolellisesti 
ja muutkin detaljit mietitään tarkoin. 
Puusepäntyö saa näkyä ja detaljeilla 
saa puukeittiöön luonnetta. Vetimet 
muotoillaan ergonomisiksi. Laatikkojen 
kiskotkin voidaan tehdä puusta. 

Puu muuttaa hieman väriään van-
hetessaan, puulajista riippuen. Värierot 
kannattaa muistaa, jos kunnostaa van-
haa keittiötä ja tuo sinne uusia puuosia. 
Puuhun voi myös luontevasti yhdistää 
muita materiaaleja. Materiaalien tulisi 
olla eroteltavissa toisistaan, jotta niiden 
hyötykäyttö ja kierrätys on myöhem-
min mahdollista. Helppo siirreltävyys ja 
purettavuus ovat myös tärkeitä.

MUITA EKOLOGISESTI 
TOIMIVIA MATERIAALEJA

Kivi 
Luonnonkivi sopii keittiön työtasok-
si puun ja ruostumattoman teräksen 
ohella. Se on kestävää, palamatonta 
ja kierrätettävää. Graniittinen kivitaso 
kestää erinomaisesti kosteutta ja kuu-
muutta sekä toimii hyvin ruuanlaitto- 
ja leivonta-alustana. Kivitaso on myös 
helppo pitää puhtaana. Kiven kulje-
tukset ja louhinta kuluttavat kuitenkin 
energiaa ja kiviteollisuus jättää pysyvät 
jäljet maisemaan.

Teräs 
Metallit ovat kestäviä ja pitkäikäisiä 
materiaaleja, mutta niiden louhiminen 
ja jalostaminen kuluttavat paljon ener-
giaa ja saastuttavat ympäristöä. Metal-
lit ovat uusiutumattomia luonnonva-
roja ja niiden varannot ovat rajallisia, 
mutta toisaalta niiden kierrättäminen 
on helppoa. Ruostumattomasta te-
räksestä valmistettu kunnollinen tiski-
pöytä voi toimia elinkaarensa aikana 
monessa eri keittiössä. Mattaharjattu 
teräspinta on kiiltävää parempi valinta, 
koska kiiltävässä pinnassa naarmut nä-
kyvät helposti.

Luonnonkivi toimii hyvin työtasoissa. Kuvassa oleva marmori ei tosin ole Suomessa ekologinen valin-
ta. Kuva: Minna Kuusela

Kierrätyskomposiitit
Massa- eli kvartsi- eli komposiittitasot 
valmistetaan sekoittamalla erilaisia kivi- 
ja sidosaiheita yhteen ja puristamalla 
ne suurella paineella tasomateriaaleik-
si. Erilaisten komposiittimateriaalien 
määrä on nykyään suuri. Näiden omi-
naisuudet vaihtelevat, ja ekologinen 
arvo riippuu käytetyistä materiaaleista. 

Ekologisimmillaan komposiitti on, kun se on koottu 
kierrätysmateriaaleista.

Nanokomposiitit
Puutuoteteollisuus pyrkii hyötymään nanoteknologiasta 
monin tavoin. Puu on luonnostaan hyvin elävä materi-
aali, eli sen ominaisuudet vaihtelevat. Nanoteknologian 
avulla puulle pyritään luomaan ns. täsmäominaisuuk-
sia. Kehitys kulkee kohti räätälöityjä biokomposiittima-

  
Puun ja ruostumattoman teräksen luontevaa yhteispeliä italialaisessa keittiössä. Teräksen kosteu-
denkesto tekee siitä hyvän materiaalin kosteudelle alttiissa paikoissa. Kuva: Heli Mäntylä
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teriaaleja, joiden ominaisuudet tiedetään 
tarkasti. Nanoteknologian mahdollisuudet 
tuovat uusia sovellusmahdollisuuksia myös 
keittiöön. Tärkeimpiä mahdollisesti aikaan 
saatavia ominaisuuksia keittiössä ovat muun 
muassa likaa hylkivyys, kosteussuoja ja kuu-
muuden kesto. Nanokomposiittimateriaaleja 
voidaan hyvin koota kierrätysmateriaaleista, 
mikä nostaa niiden ekologista arvoa. TTS:n 
Ekologinen keittiö -hankkeen mallikeittiöihin 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) 
kehitti ja valmisti työtasot, joiden pinta on 
puupohjaista nanokomposiittia. Muina osi-
na materiaalissa ovat mm. kierrätysmuovi ja 
grafi itti.

EKOLOGISIA 
ESIMERKKIKEITTIÖITÄ
Ekologinen keittiö -hankkeessa suunniteltiin 
ja toteutettiin kaksi erilaista mallikeittiötä. 
Toinen suunniteltiin tilankäytöltään opti-
maaliseksi ja kiertämään alan messuilla, ja 
toinen toteutettiin vanhaan rakennukseen 
kovaan arkikäyttöön. Keittiön muoto ei ole 
ratkaiseva sen ekologisuuden kannalta. Keit-
tiön tilantarpeeseen vaikuttavat ensisijaisesti 
perheen koko ja ruokatalouden hoitotapa. 
Lisäksi kannattaa ottaa huomioon keittiö 
monitoimitilana ja kohtauspaikkana. Eko-
logisessa keittiössä ei ole turhaa hukkatilaa, 
mutta se on tarpeeksi suuri toimimaan 
kunnolla käyttäjän tarpeiden mahdollisesti 
muuttuessa.

Keittiön vähimmäiskoko on 7 m2. Keitti-
ön, johon sijoitetaan ruokapöytä, tulisi olla 
kooltaan vähintään 13–15 m2. Tupakeittiötä 
käytetään ruoanvalmistukseen ja ruokailun 
ohella oleskeluun ja se on kooltaan 15–30 
m2. Järjestys on tärkeässä roolissa toimivas-
sa keittiössä. Tarvittaville esineille on oltava 
oma selkeä paikkansa ja niiden tulee olla hel-
posti ulottuvilla. Välineet ja raaka-aineet löy-
tävät helposti tiensä omille paikoilleen. Keit-
tiön tärkein työtila on lieden ja vesipisteen 
välissä, sillä siinä työskennellään suurin osa 
ruoanlaittoajasta. Liesi ja vesipiste sijoitetaan 
samalle seinälle aina kun se on mahdollista. 
Tämän ns. keskeisen työtason leveydeksi 
suositellaan 600–1000 mm. Työtason yhte-
yteen sijoitetaan säilytystilat ruoanvalmistu-
sastioille, -välineille ja mausteille.

I-keittiössä kalusteet ovat yhdellä seinällä. 
Se sopii pienelle, yhden tai kahden hengen 
taloudelle. Työskentelyn kannalta se on te-
hokas ja tiivis. Toimiva I-ratkaisu vaatii noin 
kolme metriä yhtenäistä seinää. Keittiön 
toimivuuden kannalta pisin yhtenäinen työ-
taso sijoitetaan lieden ja vesipisteen väliin. 
I-keittiö sopii myös suuren keittiön kaluste-
riviksi ja se voi olla esimerkiksi ruokailutilan 
ja olohuoneen yhteydessä avokeittiönä. Sa-
moin I-keittiöstä saadaan kompakti mökki-
keittiö pieneen tilaan.

II-keittiössä kalusteet on sijoitettu kahdel-
le toisiaan vastapäätä olevalle seinälle. Ka-
lusteiden väliin jää kapeahko käytävä, jonka 
on oltava vähintään 1300 mm leveä, jotta 

alakaappeja on hyvä käyttää ja keittiössä 
mahtuu työskentelemään. Ruokailupaikka 
sijoittuu II-keittiössä kalusterivin päähän.

L-keittiö soveltuu hyvin perhekeittiöksi. 
Siinä on kalusteet sijoitettu kahdelle vie-
rekkäiselle seinälle. L-keittiö on toimiva, jos 
samaan tilaan halutaan ruokapöytä tai saa-
reke. Nurkkatilan hyödyntäminen on mah-
dollista erilaisilla kulmakaapeilla.

Niemekekeittiö mahtuu pieneenkin tilaan. 
Saarekkeen tavoin niemeke tuo L-keittiöön 
lisää kaivattua työpöytä- ja säilytystilaa, mut-
ta ei vaadi yhtä suurta tilaa kuin saareke. 

U-keittiössä on kalusteita kolmella eri sei-
nällä. Keittiöön muodostuu kaksi kulmaa, 
joita on kalustettava erilaisilla kulmarat-
kaisuilla. Kulmaan on mahdollista sijoittaa 
myös liesi ja uuni. Suunnittelussa on huomi-
oitava, että keskelle jää riittävästi tilaa, jotta 
työskenteleminen keittiössä on joustavaa.

Saarekekeittiö vaatii paljon tilaa, jotta se 
saadaan toimivaksi. Saareketta ei kannata 
suunnitella ahtaaseen tilaan. Se on parhaim-
millaan suuren (yli 16–20 m2) huonetilan 
ratkaisu, jossa saarekkeen koko on esimer-
kiksi 1800 x 1000mm. Keittotasolliseen saa-
rekkeeseen tarvitaan myös apuvesipiste ja 
riittävästi työskentelytilaa keittotason ympä-
rille. Saareke voi toimia myös pelkkänä työ-
tasona. Saarekkeen ympärillä olevien käytä-
vien leveys tulisi olla vähintään 1100 mm. 

Toimivan keittiön suunnittelusta löytyy li-
sätietoja TTS:n Toimiva keittiö -tiedotteesta 
(3/2014). 

Tilankäytöltään optimaaliseksi suunniteltu I-kettiö, jossa kalusteet ovat yhdellä seinällä.
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Mallikeittiö 1, I-keittiö ja saa-
reke
Ensimmäinen Ekologinen keittiö 
-hankkeessa toteutettu mallikeittiö on 
kiertänyt alan messuilla ja on mukana 
TTS:n keittiösuunnittelijoiden koulu-
tuksissa. Keittiö suunniteltiin kompak-
tiksi I-keittiöksi, jossa on mukana saa-
reke. Kodinkoneet on nostettu hyvälle 
käyttökorkeudelle ja niiden vieressä on 
laskutilaa. Tärkein työtason paikka on 
vesipisteen ja lieden välissä. Kaikille 
tarvikkeille on suunniteltu omat, er-
gonomisesti oikeat paikkansa. Keittiön 
yksityiskohdat, kuten vetimet ja helat, 
on valittu niin että keittiötä on helppo 
kaiken ikäisten käyttää. Muotoilu on 
ajattoman moderni.    
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MALLIKEITTIÖ 1, pohjapiirustus, 
naamakuvat ja 3D-näkymä. 
Keittiö on viisi metriä pitkä I-
keittiö jossa on saareke.
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Mallikeittiö 2, L-keittiö
Toinen Ekologinen keittiö -hankkeessa to-
teutettu mallikeittiö toimii museokahvilan 
keittiönä. Keittiö on L-mallinen ja siihen 
kuuluu pieni myyntitiskisaareke. Keittiö on 
kovassa arkikäytössä, ja sen suunnittelulle 
on vanha tila asettanut omat rajoitteensa. 
Yksinkertainen muotoilu toimii myös hyvin 
yhteen vanhan talon perinnesisustuksen ja 
-tapettien kanssa.

Mallikeittiöiden kaapinovien materiaalina 
käytettiin rimalevyä, joka päällystettiin kaut-
taaltaan koivuviilulla klassisemman ulko-
näön saavuttamiseksi. Viilupinta käsiteltiin 
kasviöljypohjaisella öljyvahalla (OsmoColor). 
Massiivipuinen ovi on puun kosteuselämi-
sen kannalta vaikea toteuttaa vääntymät-
tömänä, siksi puisessa keittiössä kannattaa 
ovissa käyttää rimalevyä tai vastaavaa tuo-
tetta tai peilioviratkaisua. Rimalevy toimisi 
toki myös sellaisenaan ilman viilupintaa 
ovimateriaalina. Keittiön rungot ovat vane-
ria. Vanerin rakennelujuus tekee siitä hyvän 
runkomateriaalin. Massiivipuu sopisi myös 
runkorakenteeksi. 

Mallikeittiön työtasot valmistettiin Lap-
peenrannan teknillisen yliopiston kehittä-
mästä puupohjaisesta nanokomposiittima-
teriaalista. Pinta on suunniteltu niin, että se 
muun muassa kestää hyvin kosteutta ja on 
helposti puhdistettava. Altaaksi valittiin Sta-
lan komposiittiallas. Hanat ovat Oraksen ja 
kodinkoneet Mielen. Liesituuletin on Savon 
mallistosta ja siinä on Saferan turvaliesiomi-
naisuus.

Hankintahintojen vertailussa mallikeittiöi-
den kaltainen puinen keittiö on tavanomai-
sempaa levyrakenteista keittiötä kalliimpi, 
mutta hinta riippuu suuresti tekijästä. Mikäli 
laadukkaita puukeittiöitä päästään valmista-
maan isompina sarjoina kysynnän kasvaessa, 
hintoja saadaan laskettua. Keittiön valinnas-
sa ja hintavertailussa kannattaa toisaalta 
huomioida koko elinkaari, ja laadukas tuote 
voi kestää sukupolvesta toiseen. 

Kierrätyskaappi
Kierrätyskaapissa on tilaa kahdeksalle jäteja-
keelle: keräyskartongille ja -pahville, pantilli-
sille pulloille, pienmetalleille, lasille, vaarallisil-
le jätteille, energiajakeelle ja keräyspaperille. 
Kaapin koko on 600/400 x 600 x 2100m ja 
se voidaan integroida osaksi keittiötä tai tar-
vittaessa sijoittaa muualle asuntoon. Kaapin 
mitoitus on säädettävissä esimerkiksi keit-
tiön korkeuden mukaan. Hyllyväli on opti-
moitu jätejakeiden, kerättävien tavaroiden 
koon mukaan. Pieniä asioita, kuten paristoja, 
varten on hyvä tuoda vetolaatikkoon sisälo-
kerikko tai sisälaatikoita. 
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Kierrätyskaappi on suunniteltu helpottamaan kierrätettävien materiaalien lajittelua kotona. 

Toinen mallikettiö palvelee museokahvilan keittiönä.
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KESTÄVÄT MATERIAALIT
  Pieni hiilitase: materiaalit ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja myrkyttömillä ai-

neilla huollettavissa. Puu on hiilitaseeltaan paras materiaali.
  Suosi suomalaisesta puusta tehtyjä kalusteita.
  Kaapistojen rungot, laatikot, hyllyt ja ovet on valmistettu laadukkaista 

materiaaleista, jotka kestävät tarvittaessa siirtämistä ja keittiökokonai-
suuden muokkaamista.

  Valitse helposti huollettavat materiaalit.
  Laadukkaat yksityiskohdat: liitokset, saranat, liukukiskot yms

KONEET
  Kodinkoneet ovat mahdollisimman energiatehokkaita, parhaimmillaan 

jopa A+++ -luokkaa.
  Taloudessa on astianpesukone. Astioiden käsinpesu kuluttaa kolme 

kertaa enemmän vettä kuin konepesu, jos pestään täysiä koneellisia.
  Astianpesukone, uuni ja mikroaaltouuni on sijoitettu ergonomisesti oi-

kealla käyttökorkeudelle (apk 300–400 mm ja uunit 900 mm lattiasta) 
  Keittotaso on induktiotaso. Induktiotaso on energiatehokas, turvalli-

nen, nopea ja säätyy tarkasti.
  Kylmäsäilytyslaitetta ei ole sijoitettu lämmönlähteen (mm. uuni tai 

astianpesukone) lähelle. Kylmäsäilytyslaitteen sijoittaminen lieden tai 
astianpesukoneen viereen lisää sen sähkönkulutusta 10–20 prosenttia. 

TYÖSKENTELYN SUJUVUUS
  Koneiden ympärillä on lasku- ja käyttötilaa. Suositeltava laskutila on vä-

hintään 400 mm koneen sivulla.
  Likaisille astioille on laskutasoa altaan vieressä (astianpesupöydällä) ja 

isoille astioille valutustasoa
  Keskeisin työskentelyalue on altaan ja lieden välissä. Liesi ja vesipiste on 

sijoitettu samalle seinälle tai kulmittain, ja niiden välillä on 400–1000 
mm työtilaa. 

  Yhtenäistä työskentelytilaa on tarpeeksi käyttäjän tarpeet huomioiden 
(esimerkiksi leipomiseen on sopiva mitta 1200 mm)

JÄTTEIDEN KÄSITTELY
  Taloudessa on riittävät ja helppokäyttöiset jätteiden lajittelutilat yhdek-

sälle jätejakeelle esimerkiksi allaskaapissa, pöytäkaapeissa tai erillisessä 
kierrätyskaapissa, joka voi sijaita myös eteisessä. 

  Biojätteelle on oma laatikosto hyvällä käyttökorkeudella.

ERGONOMIA JA ESTEETTÖMYYS
  Osa keittiön työtasoista on enintän 800 mm korkeudella tai työtaso on 

säädettävissä, jolloin keittiötyöt onnistuvat myös istuen. 
  Kodinkoneet ovat hyvällä käyttökorkeudella. 
  Vetolaatikot ovat alakaapistossa toimivampia kuin hyllykaapit. 
  Yläkaapit eivät ole liian korkealla ja ovissa on käyttökelpoiset vetimet. 

VALAISTUS
  Yleis- ja työvalaistus on riittävä. Yleisvalaistus on vähintään 100–200 lux, 

työvalaistus on vähintään 300 lux. Valaistuksessa on käytetty laaduk-
kaita ledejä. 

  Keittiössä on ikkuna.

TURVALLISUUS
  Vettä käyttävien koneiden alla on turvakaukalo ja kosteusanturi. Tällai-

sia koneita ovat mm. astianpesukone ja juoma-automaatilla varustetut 
kylmiöt.

  Keittiössä on turvaliesituuletin. Turvaliesituuletin on laite, johon on ra-
kennettu automaattinen palonhavaitsin ja palonsammutin.

PÄÄSTÖT 
  Keittiön pintamateriaalit ovat M1-päästöluokkaa, merkinnät käytetyis-

tä pintamateriaaleista ovat huoltokirjassa. 
  Kaikki keittiön pinnat voidaan pestä tavallisilla pesuaineilla, myös katot.

EKOTOIMIVAN KEITTIÖN SUUNNITTELUKRITEERIT

Puurikastamo on tutkimus- ja kehittämishanke, joka on toteutettu 
yhteistyössä Työtehoseuran, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, 
Lahden ammattikorkeakoulun, Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n 
ja Kouvola Innovation Oy:n kanssa vuosina 2012–2014. Hankkeessa 
on kehitetty innovatiivisia puutuotteita. Työtehoseura on kehittänyt 
Ekologinen keittiö -osahankkeessaan ekologista, puista keittiötä. Han-
ke on saanut rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastolta. Ekologinen 
keittiö -osahankkeessa on ollut mukana myös useita yrityksiä puusep-
pä- ja keittiöalalta.


