
KESÄKEITTIÖ
Rakennusohjeet



Ennen kuin aloitat
Suunnittele kesäkeittiö. Esimerkin kesäkeittiön pituus on 6 metriä ja leveys 2,63 metriä. Neljän 

hengen ruokapöytä vaatii noin 2,4 x 2,4 metriä olevan tilan. 

Mitoita tarvittavat puuosat ja niissä tarvittavat loveukset. Suosittelemme niiden tilaamista valmiiksi 

määrämittaan leikattuna. Esimerkin kesäkeittiön runkopuuna on käytetty 115 x 115 mm liimapuuta. 

Käytä kiinnityksiin ruuveja: runkopuussa 200 mm ja 100 mm pitkiä Assy-puuruuveja. Valitse 

lattialautojen kiinnityksen ruuvit valitsemasi lattialaudan mukaan.

KESÄKEITTIÖ
Rakennusohjeet



1 Perustaminen
Poista vähintään pintamaa kesäkeittiön alta. 

Perusta kesäkeittiö pilareiden varaan. Voit tehdä 

perustukset esimerkiksi pilariharkoista tai 

kierrepaaluista. Valitse perustustapa maaperän 

mukaan ja ota huomioon valmistajien ohjeet. 

Ulota pilarit routarajan alapuolelle tai 

vaihtoehtoisesti asenna pilareiden ympärille 

routaeristeet. 

Pilarien valmistuttua aseta maan pinnalle 

suodatinkangas ja täytä kesäkeittiön alusta 

karkealla sepelillä.



1 Perustaminen
Poista vähintään pintamaa kesäkeittiön alta. 

Perusta kesäkeittiö pilareiden varaan. Voit tehdä 

perustukset esimerkiksi pilariharkoista tai 

kierrepaaluista. Valitse perustustapa maaperän 

mukaan ja ota huomioon valmistajien ohjeet. 

Ulota pilarit routarajan alapuolelle tai 

vaihtoehtoisesti asenna pilareiden ympärille 

routaeristeet. 

Pilarien valmistuttua aseta maan pinnalle 

suodatinkangas ja täytä kesäkeittiön alusta 

karkealla sepelillä.



2 Lattia 
Kiinnitä lattian sivupalkit peruspilareihin. Kokoa ensin 

lattian kehä. 

Kiinnitä sen jälkeen muut lattiapalkit sivupalkkien väliin. 

Käytä 200 mm Assy-puuruuveja. Tee palkistosta riittävän 

tiheä, ettei lattiarakenne notku. 

Kiinnitä lattialaudat palkkeihin. Valitse lattialautojen 

kiinnityksen ruuvit valitsemasi lattialaudan mukaan. 

Lattia kannattaa asentaa heti, koska se toimii hyvänä 

työalustana muiden rakenteiden pystytyksessä.
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3 Seinät 
Kiinnitä päätyjen ja keskiosan seinätolpat ensin 

ruuvaamalla ne tukevasti kiinni lattian 

sivupalkkeihin. Käytä 200 mm Assy-puuruuveja. 

Lovea ja kiinnitä seinän sidepuu tolppien 

yläosaan. Käytä 100 mm Assy-puuruuveja. 

Suosittelemme lovien tekemistä tolppiin 

etukäteen ennen niiden kiinnitystä. 

Kiinnitä kaikki tolpat. 

Tarkista, että jaotus menee oikein ja tasajaolla. 
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4 Katto 
Kiinnitä kattotuolit ensin seinien päätyihin ja keskelle. 

Ruuvaa ne kiinni seinän päälle ja harjalta toisiinsa. Voit 

kiinnittää osat harjalta toisiinsa ennen niiden 

nostamista paikalleen. Käytä 200 mm Assy-puuruuveja. 

Nosta tämän jälkeen kurkihirsi paikalleen ja kiinnitä se 

altapäin kattotuoleihin. Käytä 200 mm Assy-

puuruuveja.

Asenna kattotuolien sidepuut. Ruuvaa ne altapäin 

kattotuoleihin. 

Kiinnitä loput kattotuolit. Noudata samaa jakoa kuin 

seinätolpissa. 

Voit halutessasi asentaa kattorakenteen päälle 

esimerkiksi valokatteen. Noudata sen kiinnityksessä 

valmistajan ohjeita. 
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5 Valmis kesäkeittiö
Kesäkeittiö on valmis. Kalusta se haluamallasi tavalla. 

Tulipesällisten laitteiden osalla ota huomioon niiden 

suojaetäisyydet puurakenteisiin. 
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