


Tämä on sama keittiö! 

Satutteko tietämään, 
että maassamme käytetään vuositta in ruoan valmistukseen ja astioiden 
pesuun enemmän työtunteja kuin koko teollisuudessamme yhteensä? Olet
teko tulleet ajatelleeksi, että syy tähän suunnattomaan voimien ja ajan tuh
laukseen on väärin suunn itelluissa keittiöissä. Omasta kokemuksestannehan 
t iedätte, miten nopeasti taloustehtävät nielevät päivän lyhyet tunnit. Useim
miten perheenemäntä vasta iltamyöhällä vapautuu perheelleen ja harras
tuksilleen . 

Tehdäänpä pieni kuvavertailu. 
Ylempänä on vanhanaikaisest i ja totunnaisesti sisustettu keittiö , joka vaa
t i i perheenemännältä paljon turh ia askeleita ja kallista aikaa. 
Alempana on sama keittiö uudelleen järjestettynä. Keittiö on valoisa, kau
nis ja viihtyisä . Kullakin esineellä on oma paikkansa ja ke ittiötä on helppo 
pitää järjestyksessä ja puhtaana. Työt sujuvat entistä paljoa mukavammin 
ja nopeammin . Katsokaapa tarkkaan tätä keittiötä . Eikö siellä olisi suor as
taan ilo hoidella päivittäisiä taloustehtäviä? 

Tällaisen keittiön nimi on ASKO-KEITTIÖ. 



KEITTIÖ 
maamme suurin työpaja 
Samanaikaisesti kun teollisuutemme ratio
nalisoi työmenetelmiään ja säästää siten suun
nattomasti aikaa, vaivaa ja rahaa, maamme 
keittiöt ovat miltei samanlaisia kuin vuosi
kymmeniä sitten. Perheenemäntien työtaak
ka ei ole vähentynyt. Rationalisointi ei näi
hin päiviin mennessä ole ulottunut keittiöön 
- maamme suurimpaan työpajaan. 
Naapurimaassamme Ruotsissa -ja nyt myös 
Suomessa - on oivallettu keittiötyön ratio
nalisoinnin laajakantoinen merkitys koko 
kotielämälle, tekisipä mielemme sanoa suo
rastaan avio-onnelle. 

Lähes kaksikymmentä vuotta sitten aloitet
tiin Ruotsissa suunnitelmallinen tieteellinen 
tutkimustyö ihannekeittiön luomiseksi. Tutki
mus käsitti 3000 erilaista keittiötä. Vuodesta 
1939 lähtien on tässä työssä ollut mukana 
Ruotsin Arkkitehtiliitto (SAR) sekä Ruotsin 
Käsityöteollisuusliitto (SSF). Vuonna 1944 
perustettiin Kotien Tutkimuslaitos (HFI), jos
sa myös alan teollisuus oli edustettuna. Niin 
syntyi sitten vuonna 1944 ruotsalainen stan
dardikeittiö, jossa jokainen esine, sen suu
ruus sekä kalusteiden keskinäinen järjes
tys on tieteellisen tarkasti määritelty. 

Nykyaikaisen keittiön on täytettävä nämä neljä perusehtoa: 

Tieteellinen tutkimus ja käytännössä suoritetut 
kokeet ovat osoittaneet, että 

1. työvälineet, astiat ja ruoka-aineet on sijoitet
tava siten, että ne ovat helposti ja oikeilta pai
koilta saatavissa, 

2. keittiön työskentelypintojen on oltava riittä
vän tilavia ja sijaittava oikealla korkeudella, 
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Viereinen liikennekaavio 
esittää, mitkä kalusteet ja 
työpaikat on sijoitettava 
toistensa läheisyyteen. 
Paksut viivat osoittavat, 
että niiden yhdistämien 
työpaikkojen välillä vallit
see vilkas liikenne. Niinpä 
esimerkiksi sellaiset yksi
köt kuin liesi - vesipiste 
- kaatoallas - perkaus
paikka on sijoitettava lä
hekkäin. 

3 . kaapit ja laatikot on mitoitettava niitä esineitä 
varten, joille ne on tarkoitettu, 

4. työpaikat ja säilytystilat on sijoitettava tois
tensa suhteen siten , että saadaan mukavat kulku
yhteydet. 

Näiden vaatimusten lisäksi on pidettävä kiinni 
siitä, että kalusteet ovat helposti puhdistet
tavia, lujia, kauniita ja huokeita. 



" 

Jotta "keittiöliikenne" todeJia olisi saatu luista
maan kaaviomme esittämällä tavalla, oli luotava 
uusi tarkoituksen mukainen keittiösisustus. Ensin 
oli tutkittava niitä lukuisia työmuotoja ja tehtä
viä , joita keittiössä esiintyy. Nämä taasen voitiin 
jakaa koi me en pääryhmään: 

keus , työskentelypintojen suuruus sekä keittiöön 
kuuluvien työvälineiden oikea sijoituspaikka. Työ
v ä 1 i n e e t j a a s t i a t m i t a t t i i n 1 a a t i· 
k o i ta , k a a p p e ja j a h y 1 1 y j ä v a r te n. 
Ruekatavaroin säilytystilojen selvittämiseksi tut
kittiin ruekatavaroin kulutusta erilaisten perhei
den kesk11udessa. Eri tyyppisiä pesupöytiä ja as
tiainpesumenetelmiä kokeiltiin käytännössä. Sa
moin tutkittiin paljonko tilaa tarvitaan pesemät
tömiä, pestyjä ja valumaan asetettuja astioita · 
varten. 

1. ruoanlaitto ja astiainpesu 
2. leipominen 
3. ruekatavaroin säilytys 

Lisäksi oli selvitettä.vä työpa ikkojen sopivin ~or-

Suomalainen ihan ne keittiö 

ASKO-KEITTIÖ 

on suunni~eltu juuri näillä sivuilla selostettujen tutki

musten ja periaatteiden ~ohjalta. Suomalaista ihanne

keittiötä luotaessa oli luonnollisesti otettava huomioon 

maallemme ominaiset rakennus- ja raaka-ainemahdolli

suudet sekä myös_ taloudelliset näkökohdat. ASKO on 

kuitenkin suomalaista ihannekeittiötä ja sen kalusteita 

suunnitellessaan ennen kaikkea ajatellut perheenäitiä 

ja hänen työpäiväänsä. 

Niinpä tämä kirjasemme onkin tarkoitettu jokaiselle 

kodille avuksi uutta keittiötä suunniteltaessa tai van-

. haa uusittaessa. 

( ~ l 
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Oikein suunnitelt u kei ttiö sääst i 800 as kelta 
yhden ainoan ruoanvalmistuksen aikana. 

iotta olisi saatu selville järjestetyn keittiön edut, 
annettiin erään henkilön voimistaa samat ruoat 
samansuuruisissa keittiöissä·, jotka erosivat vain 
sisustukseltaan toisistaan . Ku mmåssakin -~tapau k
sessa käytettiin askelm ittaria. Tu los osoitti, että 
summ ittaisesti sisustetussa keittiössä jouduttiin 
ottamaan ruokalaj ien valmistuksessa 1.150 askelta 
vastaavan askelluvun sup istuessa o ike in suunni
tellussa keittiössä 350 :een. Säästö 800 askelta! 

Ainoastaan S:lla 2000:sta oli tarkoituksenmu
kainen pesupöytä. 

2000 perheenemäntää käsittänyt tutkimus antoi 
yllä mainitun su r ullisen tuloksen. 

Oikein suunniteltu pesupöytä on ajan ja voimien 
säästäjä . Perheenemännältä, jolla on huonosti 
suunniteJtu pesupöytä, kuluu _h ukkaan no in 10 
tuntia kuukaudessa. Yksistään pesupöydän sopi
maton kor keus aiheuttaa astioita pestäessä 25 % :n 
energian hukan . 

Tarkoituksenmukainen pesupöytä on sopivan kor
kea, kyllin t ilava ja sillä voidaan suorittaa kaikki 
eri työvaiheet nopeasti ja kitkattomasti. 

Työn kulku ruokaa valmistettaessa . 
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Työn kulku vihanneks ia puhdistettaessa. 
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Siivouskaappi SV 6 0 
o = oikeakäti nen 

~ 
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Ruokakaappi ftt( 6v 
v = vasenkäti nen 

Ylläkuvattuun ruokakaappiin mahtuu: 

Hylly 1 leipälaatikko vehnäleipää varten, 
1 kakkulaatikko tuoreita leivonnaisia 
varten, 1 astia suolakurkkuja, 1 1. 
etikkaa, 2 1. säilöttyjä lihapyöryköitä, 
1 1. säil. herneitä, 5 1. säil. mehuja ja 
hilloja. 

Hylly 2 1 tölkki lihalientä, 2 sitruunaa lauta
sella, 1 tölkki sinappia, 1 kg liha
ruoan tähteitä , 1/ 2 kg erilaisia ruoan 
tähteitä . 

Hylly 3 51. maitoa, 1/ 2 1. kermaa, 1/2 kg eril. 
tähteitä, 2,5 kg tuoretta lihaa, 1 kg 
kalaruoan tähteitä . 

Hylly 4 2 kg voita , 1 kg margariinia, kg 
rasvaa, 2 1. hapanta kermaa, kg 
vihanneksia , 1 pullo tomaattisosetta , 
2,5 kg savustettua kinkkua , 1 kg 
juustoa . 

liylly 5 3 leipälaatikkoa , 2 1. tuoreita marjoja , 
astiallinen omenasosetta, astiallinen 
puolukoita . 

Hylly 6 1 kg tuoreita mun ia, 1 kg säilöttyjä 
munia . 

Hylly 7 juurikkaita , perunoita, suolasilliä, si
pulia . 

t 
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Rakentakaa oma toivekeittiönne • • • 

lujista, kauniista ja huokeista ASKO-keit

tiökalusteista. Varmaankin Teidän toivee

nanne on oikein suunniteltu keittiö, joka 

on helppohoitoinen, miellyttävä ja viih):yisä. 

Olipa keittiönne uusi tai vanha, pieni tai 

suuri , aina voitte helposti itse rakentaa 

Askon keittiökalusteista juuri omaan käyt

töönne parhaiten soveltuvan ihannekeittiön . 

ASKON keittiökalusteet voidaan myös vai

vatta soveltaa perheen suuruuden ja keittiön 

laajuuden mukaan. Ne sopivat yhtä hyvin 

valmiisiin rakennuksiin kuin vasta rakennet

taviin. 

Yhdistäkää kalusteet oikein. 

Voitte tietenkin ostaa kalusteet yhden kerrallaan 
- pesupöydän, seinäkaapin jne. - ja siten vähitel
len rakentaa koko keittiönne . Parhaan tuloksen 
saavutatte kuitenkin hankkimalla eri kalusteet 
ni itä työskentely-yksiköitä aja t ellen, jotka sovel
tuvat juuri Teidän per heenne käyttöön . Kalusteet 
on koottava huomioon ottaen keittiön 3 pääryh
mää : 

1. ruoanvai mistus ja astiain pesuyksikkö 

2. leiv inyksikkö 

3. ruoansäilytysyksikkö 

1 Ruoanvalmistukseen ja astiainpesuun tarv i
taan ruoanvalmistuspaikka ja siihen kuu luvat 
laat ikot , pesupöytä, patakaappi sekä seinäkaapit 
pesupöydän yläpuolella , joissa säilytetään ast ias
toja , kulhoja ym. Liesi kuuluu tämän työskentely
yksikön yhteyteen . 

II Leivinyksikköön kuuluu leivinpöytä leivinlau
toineen ja laatikoineen, joissa säilytetään leipo· 
misessa tarvittav ia työvälineitä . Tähän yksikköön 
kuu luu myös seinäkaappi, jossa säilytetään jau
hoja, mauste ita ym . 

111 Ruoansäilytysyksikkönä on sopivan suurui
nen r uokakaappi . 

Täydelliseen ja hyvin suunniteltuun keitt iöön kuu
luvat kaikki kolme osaa . Pienenkään perheen ei 
pidä jättää a inoatakaan niistä pois. Sen sijaan voi
daan valita pienemmät mallit . 

Tämän vihkosen avulla Teidän on helppo 

valita juuri Teille sopivat ASKO-keittiökalus

teet seuraavien sivujen tyyppivalikoimasta. 

Jos haluatte sisustaa uudelleen koko keit

tiönne, lähettäkää sivulla 15 olevan ohjeen 

mukaisesti laadittu pohjapiirros ASKON 

TEHTAAT OY:IIe, Lahti. Arkkitehtiosas- · 

t'Omme huolehtii siitä, että suunnittelu on 

tarkoituksenmukainen ja oikea. 
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r: 
j Alakaapit, joista kootaan 

pesupöytäsarjat. 

Sankokaapit S6 ja S8 ovat varustetut sankoteli
neellä ja mitoitetut siten, että niissä on tilaa pesu
pöytälevyn altaita ja niiden putkia ja vesilukkoa 
varten . 

Kattilakaapit K4 ja K6 on varustettu metalli
telineillä, joihin paistin pannut, kannet ym. voidaan 
sijoittaa tilaa säästävästi pystyasentoon. Kaap
pei hin ku ui u u sta nda rdiva rusteena veitsilaatikko 
LA 1 40 sm levyisessä kaapissa ja LA 2 60 sm le
vyisessä kaapissa . 

Välinekaapit V4 ja V6 ovat varustetut laatikoiilo 
LB 1 ja LB 2, jotka ovat tarkoitetut pöytähopeita 
ym. varten ja laatikoiilo LC 1 ja LC 2 suurempia 
keittiö- ja ruokailuvälineitä varten. 

Varakaappi VK 6 kuuluu osana pesupöytäsar
joihin PB 22, PB 20 ja PB 18. Se korvaa niissä pois
jäävän kaappiosan V6. Nämä pesupöydät ovat 
tarkoitetut kulmaratkaisukeittiötä varten . 

Kaappeja on kolmen levyisiä , 40, 60 ja 80 sm . 
Kaikkien kaappien syvyys on 60 sm. Kaappien kor
keus on 80 sm , jolloin kaappi on varustettu 7 sm 
sokkelilla . 

Kaapit, joissa on vain yksi ovi, voidaan toimittaa 
joko oikea - tai vasenkätisinä. Viereisen sivun pesu
pöytäkaavio osoittaa, miten eri kaappityyppejä 
käytetään pesupöytien osina . Kirjain v tarkoittaa 
vasenkätistä (oven sarana vasemmalla puolella) 
kaappia, o oikeakätistä. 

Kaatoallaskaappi KA 4 

Uusi alakaappiyksikkö, jo
ka on tarkoitettu erikoi
sesti ahtaisiin keittiötiloi
hin, keittokomeroihin ja 
keittokaappeihin pesupöy
täyksikköö:l liitettäväksi. 
Kaapin yläosassa on asen
nustilaa kaatoallasta var
ten ja alaosassa runsaast ; 
laatik kotiJaa erilaisille tyc
ja ruokailuvälineille . 

-
LC 2 LC 1 
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V6v 58 V4v K4v 

PA 22o 

PAI4v 

Pesupöytäsarjat 

PAja PB 

Pesupöydät toimitet,aan joko 
ruostumattomasta teräksestä val 
mistetuin pöytälevyin tai puukan
tis ina . 

Haluttu kaappityyppi on tilauk
sessa main ittava. Kaikkia pöytä
tyyppejä on sekä oikea- että va
senkätisinä, jolloin Iieden asema 
määrää pöydän tyypin. Liesi 
edestä katsottuna o ikealla = oi
keakätinen, liesi vasemmalla = 
vasenkätinen . 

[ti!J 
PBI8o 

LdciliEJI 
PB20o 

01ÖJ6J 
PB20v 
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Leivinpöydät 

t---100~ 

~[~j 
LP10 o 

LD 1 LDl LE 1 

Seinä- ja kattokaapit 

KK 10 

l 
_./ ___,........ -, 

1 
1 
rr 

~------100----~ 

SK 10 
Kaapit sijoitetaan pesupöydän ja leivinpöydän ylä
puolelle. Leveys 100 sm, syvyys 32 sm. Kaapit ovat 
varustetut työntöovilla ja sisustetut hyllyillä pöytä
astioiden, ruoanvalmistukseen käytettävien kul
hojen, jauhojen, suurimoiden, mausteiden ym. 
säilyttämistä varten. 

Molempia kaappeja on myös 70 sm levyisinä, tyypit 
SK 7 ja KK 7. 

Seinäkaapit ovat 75 sm korkeita ja kattokaapit 
55 sm korkeita. Seinäkaapit sijoitetaan siten, että 
alareuna on 130 sm lattian yläpuolella. Mikäli 
huonekorkeus olittao 260 sm, jätetään kattokaapit 
pois . 
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LE l 

1 

Leivinpöytiä on kahta tyypp1a 
LP 10 ja LP 7, joiden leveydet ovat 
vastaavasti 100 ja 70 sm . 

Pöytien syvyys on 60 sm . 

Korkeus on 80 sm varustettuna 7 
sm sokkelilla. 

Pöydät on varustettu kokonaan 
ulosvedettävillä leivinlevyillä ja 
laatikoiilo LD1 (lev. 30,5 sm) jc. 
LD 2 (lev. 45 sm) ja laatikoiilo 
LE 1 ja LE 2, joiden leveydet ovat 
vastaavasti 30,5 ja 45 sm. 

Kulmaratkaisu·keittiöissä, JOISSa 
on PB-tyyppinen pesupöytä, kor
vataan leivinpöydän LP 10 laa
tikko LD 2 Iaatikaiia LB 2 (pesu
pöydän pöytähopealaatikko). Lei
vinpöydästä käytetään tällöin ni 
mitystä LP 10E (er ikoistyyppi). 
Kaikkia leivinpöytiä on sekä 
oikea- että vasenkätisiä malleja . 
Tilauksessa on mainittava kumpi 
malli halutaan . 

Astiainkuivauskaapit 

Rinnakkaisyksiköt . seinäkaapeille SK 7 ja SK 10. 
Mitoitus . sama kuin näissä. Kaappeihin on asen
nettu tinatusta teräslongosta valmistetut valumis
telineet astioita (alimmainen teline) ja ruokailu
välineitä (ylimmäinen teline) varten . Telineet voi
daan helposti poistaa ja ovat ne siten vaivatta 
puhdistettavissa. Järjestelmä on hygieninen, käte
vä ja luja. 
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Ruokakaappi RK 6 v Siivouskaappi SV 6 v 

Mitat: 
leveys 60 sm 
korkeus 205 s m 
syvyys 60 sm 

Mitat : 
leveys 60 sm 
korkeus 205 sm 
sy·vyys 60 sm 

Vastaava oikeakätinen tyyppi RK 
6 oja kattokaappi KK 66 o 

Vastaava oikeakätinen tyyppi SK 
6 o ja kattokaappi KK 66 o 

Kattokaappien korkeus on SS sm ja alakaapin ja kattokaapin yhteinen korkeus 260 s m. Mikäli huonekorkeus 
on alle 260 sm, jätetään kattokaapit pois . 

1---30-1 

Varakaappi VK3o 

Varakaappi VK 3 sijoitetaan Iie
den pesupöydän vast.akkaiselle 
puolelle ja muodostaa Iieden 
aputilan . Kaapin leveys on 22 sm , 
päällyslevyn 30sm ja voidaan tar
vittaessa kaventaa n. 23 sm :in , 

joten kaappi muodostaa joustavan 
sovitusvaran Iieden ja viereisen 
seinä- tai kaappisivun väl illä. 
Korkeus on 80 s m sokkel in ollessa 
7 sm . Kaapissa on hylly paistin
pannujen , kansien ym . säilyttä
mistä varten .Vasenkätinen tyyppi 
= VK 3v. 

G§:ICDCDCIJEJB[ 
~----- 100 - ----

Maustehyllykkö M H 10 
Ma ustehyllykkö MH 10 on va rus
tettu lokeroilla, joihin voidaan 
sijoittaa standardivai misteiset la
siset niaustelaatikot . Hyllyssä 
on t ilaa koi mea suurta ja neljää 

pientä laatikkoa varten , te line 
talouspaperirullaa varten ja avo
hylly mausterasioita r.m. varten. 
Hylly sijoitetaan siten, että avoin 
maustehylly tulee Iieden puolelle. 
Hylly kiinnitetään seinään seinä
kaapin alareunan alapuolelle. 
Lasilaatikot eivät sisälly ASKON 
toimitukseen. 

RKA6 
Ruokakylmäkaappi RKA 6, jota 
on saatavana sekä o ikea- että va
sen kätisenä, on mitoitettu s iten, 
että siihen sopii Elektrolux kylmä
kaappi M 234. Erikoistilauksesta 
voidaan toimittaa vastaavia kaap
peja myös muita jäähdytyskaap
peja varten . Kaappien tarkat 
ulko- ja asennusmitat on ilmoi
tettava . 
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KEITTIÖ 
7,0 m2 

Kalusteet: 

Pesupöytä PA 14 o 
Seinäkaapit SK 7 ja 

SK 10 
Leivinpöytä LP 10 o 
Ruokakaappi RK 6v 
Siivouskaappi SV 6v 
Kattokaopit KK 7, 
Va rakaappi YK 3 o 

KEITTIÖ 
9,7 m2 

Kalusteet: 

Pesu pöytä P A 20 o 
Seinäkaapit SK 10 
Leivinpöytä LP10o 
Ruokakaappi RK 6v 
Siivouskaoppi SV 6v 
Kattokoapit KK10, 

KK 66v 
Varakaappi YK 3 o 
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KK 10, KK 66v 

KEITTIÖ 
8,0 m2 

Kalusteet: 

Pesupöytä PA 14 o 
Seinäkaapit SK 7 ja 

SK 10 
Leivinpöytä LP 10 o 
Ruokakaappi RK 6 v 
Siivouskaoppi SV 6 o 

T 
0 
0 
1'() 

1 

1 

~~2.70 

Kattokaopit KK 7, KK 10,KK 66v , KK 66o 

Varokaappi YK 3 o 

KEITTIÖ 
10,8 m2 

Kalusteet: 

Pesu pöytä P A 20 o 
Seinäkoapit SK 10 
Leivinpöytä LP 10 o 
Ruokakaappi RK 6v 
Siivouskaappi SV 6v 
Kattokaapit KK1 0, 

KK 66 v 
Varakaappi YK 3 o 

KEITTIÖ 

Kalusteet: 

Pesupöytä PA 2:> o 
Seinäkaapit SK 10 
Leivinpöytä LP 10 o 
Ruokakaappi RK 6 o 
Siivouskaappi SV 6v 
Kattokaapit KK 10, KK 

66 o, KK 66 V 

Varakaappi YK 3, o 

r<n 
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Esimerkki keittiöluonnoksen 
laatimisesta: 

Viere inen piirros osoittaa, miten Teidän on 
laadittava keittiönne mittaluonnos. Jotta 
lopputulos ol isi paras mahdollinen , on 
syytä laatia luonnos mahdoiHsimman tar
kasti ja yksityiskohtaisesti . 

Sivun alaosaan laaditte mittaluonnoksen 
keittiöstänne sen nykyisessä muodoss-a 
(ruudun sivu = 1 metri) . llmoittakaa, mikä 
on huonekorkeus ja ikkunapenkin korkeus 
lattiasta. Näyttäkää missä sijaitsee savu
kanava ja liesi. Mitkä ovat niiden mitat1 
Missä on keittiön vesi- ja viemärijohto1 
Älkää unohtako myöskään pohjoisnuolta. 

Näiden tietojen perusteella ASKOn suun
nittelutoimisto laat ii Teille luonnokset nyky
aikaiseksi keittiöksi ja lähettää kustannus
arvionsa. Teidän tarvitsee vain laatia mit
taluonnoksenne, esittää mahdolliset toivo
muksenne ja lähettää ne joko lähimpään 
Askon myymälään tai suoraan Askon Teh
taat Oy:lle, Lahti - ja me hoidamme loput. 
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SEK f Suom. Kirj. Seur. "Kirjapainon Oy. 




