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Tilaaja _______________________________________________________ 
 
KEITTIÖSUUNNITELMAN TIEDOT   

 

Keittiö sijaitsee  

□ Omakotitalossa 

□ Rivitalossa 

□ Kerrostalossa 

 

Kyseessä on    

□ Uudisrakennus   

□ Korjaustyö 

 

Merkitse kohteet, joiden sijaintia voidaan tarvittaessa muuttaa 

□ Ikkunat    

□ Ovet ulkoseinissä 

□ Ovet sisäseinissä 

□ Vesijohto/viemäri 

□ Tuuletin/liesi  

  Muuta huomioon otettavaa _________________________________________________________ 

  

   

 

Keittiön mitat 

Huonekorkeus    __________ mm 

Ikkunoiden mitat   __________ mm 

Ikkunakarmin alareunan korkeus lattiasta  __________ mm 

Muuta huomioon otettavaa ___________________________________________________________ 

  

   

 

Keittiön lämmitysjärjestelmä 

□ Patterilämmitys 

□ Lattialämmitys 

□ Kattolämmitys 

□ Joku muu, mikä______________________________________________________________ 
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Talouden taustatiedot 

Perheen koko______aikuista______lasta, lasten iät _______________________________________ 

Perheen aikuisten pituudet___________________________________________________________ 

Muuta huomioon otettavaa___________________________________________________________ 

  

   

 

Talouden tarpeet ja toiveet 

(mm. säilytys, leipominen …) 

  

   

 

Jätteiden lajittelu 

□ Sekajäte 

□ Biojäte 

□ Pullot 

□ Muu lasi 

□ Metalli 

□ Maito-, mehu- ym. tölkit 

□ Muuta, mitä_________________________________________________________________ 

 

Astianpesualtaat 

□ Kaksi isoa allasta ja kaatoallas 

□ Kaksi isoa allasta 

□ Yksi iso allas ja kaatoallas 

□ Yksi iso allas 

 

Altaiden sijoitus 

□ Astianpesupöytään 

□ Työtasoon upotetut 

 

Keittiöön sijoitettavat tulisijat 

□ Puuliesi leveys__________ mm   syvyys__________ mm   korkeus__________ mm 

□ Leivinuuni leveys__________ mm   syvyys__________ mm   korkeus__________ mm 

□ Takka leveys__________ mm   syvyys__________ mm   korkeus__________ mm 

□ Keittiöön ei sijoiteta tulisijaa 

 
Mitä muita toimintoja keittiöön halutaan sijoittaa perinteisten keittiötoimintojen lisäksi? 
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Mitä kodinkoneita keittiöön sijoitetaan?  
Merkitse taulukkoon aiemmin hankittujen tai jo valittujen koneiden ja laitteiden mitat.  
 

 Valittu 
kone 

Leveys Syvyys Korkeus Muuta huomioon otettavaa 

Jääkaappi      
Jääkaappi-
pakastin 

     

Pakastin      
Kylmiö      
Kylmiö-
pakastin 

     

Astianpesuko-
ne 

     

Lattialiesi      
Keittotaso, 
sähkö 

     

Keittotaso, 
kaasu 

     

Kalusteuuni      
Mikroaaltouuni      
Kahviauto-
maatti 

     

Liesituuletin      
Liesikupu      
Radio      
TV      
Muuta      
 
 

Toiveita kodinkoneiden sijoittamisesta 

  

   

  

   

  

   

  

   

 

Ruokapöytä sijoitetaan 

□ Keittiöön 

□ Ruokailutilaan 

□ sekä keittiöön että ruokailutilaan 

 

Keittiössä ruokailutilaa______henkilölle, ruokailutilassa tilaa ______henkilölle. 

Keittiöön sijoitettavan pöydän mitat  leveys__________ mm  pituus__________ mm 

Ruokailutilaan sijoitettavan pöydän mitat leveys__________ mm  pituus__________ mm 
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Yhteystiedot 

Nimi_____________________________________________________________________________ 

Lähiosoite________________________________________________________________________ 

Postinumero______________________________________________________________________ 

Postitoimipaikka____________________________________________________________________ 

Puhelin___________________________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite___________________________________________________________________ 

 

Oletteko Työtehoseura ry:n jäsen  

□ Kyllä  

□ En  

 

Suunnitelmien toimitusaika vaihtelee 2 viikon ja 2 kuukauden välillä.  

 

□ TILAAN KEITTIÖSUUNNITELMAN 

 

Tilaajan allekirjoitus 

 

____ / ____ 20__ _________________________________________________________________ 

 

 

Täytetty lomake palautetaan Työtehoseuran suunnittelupalveluun. 

Mukaan liitetään mittakaavassa (1:50 tai 1:100) oleva pohjapiirustus tai mitoitettu piirustus. 

 

Postitusosoite: 

TTS Työtehoseura 

Keittiö- ja tilasuunnittelu 

PL 5, 05201 RAJAMÄKI 


