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Älä säilytä kestopuusta 
tehdyn pöydän päällä 
ruokaa. Käytä ruoan 
käsittelyssä aina 
leikkuulautaa ja astioita.

ylhäältä

Tee itse kestopuusta kesäkeittiönpöytä

Näytävä kesäkeittiönpöytä
Vankkarakenteinen ja käytännöllinen kesäkeittiönpöytä valmistuu 
kestopuusta. Hyvin säävaihtelua kestävää pöytää voi säilyttää myös 
taivasalla. Kookkaassa pöydässä on hyvin laskutilaa, tilaa lavuaarille 
ja säilytistilaa alahyllyllä. Kesäkeittiönpöytä on suunniteltu alunperin 
Huvila & Huussi -ohjelmaan. Pöydän mittoja voi säätää. Kasvata 
pituutta, syvyyttä tai korkeutta oman tarpeesi mukaan.



Rakennusohje
Runko

1. Katkaise runkoa varten 4 kpl pystytukia (48 mm × 48 mm) mittaan 952 mm sekä kaksi kpl mittaan 
706 mm. Tarvitset myös kaksi tukijalkaa (48 mm × 48 mm) mitaltaan 150 mm. Katkaise 4 kpl pitkiä 
vaakatukia (48 mm × 48 mm) mittaan 1862 mm sekä 6 kpl lyhyitä vaakatukia (48 mm × 48 mm) 
mittaan 511 mm. Jos lisäät pöytään lavuaarin, katkaise lyhyitä vaakatukia 8 kpl. Katkaise vinotukia 
(48 mm × 48 mm) 14 kpl mittaan 250 mm. Muotoile vinotukien päät 45 asteen kulmaan.

2. Aloita kasaus rungon päädyistä. Lado tasaiselle alustalle kaksi pystytukea ja niiden väliin lyhyet 
vaakatuet kuvan mukaisesti. Kiinnitä osat 5 mm × 80 mm RST-ruuveilla. Tee toinen pääty samalla 
tavalla.

3. Kiinnitä pitkät vaakatuet päätyjen väliin ylös ja alas kuvan mukaisesti 5 mm × 80 mm RST ruuveilla. 
Alempi vaakatuki tulee korkoon 150 mm.

4. Kiinnitä lyhyemmät pystytuet alhaalta ylöspäin rungon keskikohtaan kuvan mukaisesti 5 mm × 80 
mm RST ruuveilla. Kiinnitä alapuolelle lyhyet tukijalat. Ruuvaa päältä vinosti. Voit myös vahvistaa 
rakennetta kulmaraudoilla.

5. Jos lisäät pöytään lavuaarin. Lisää rungon ylätasolle kaksi lyhyttä vaakatukea (511 mm). Katso vaaka-
tuille oikea kohta lavuaarin mittojen mukaan.

6. Kiinnitä 14 vinotukea kuvan mukaisesti 5 mm × 80 mm RST-ruuveilla.

Kansi, hylly ja viimeistely
7. Katkaise alahyllyä varten 9 kpl rimoja (21 mm × 48 mm) mittaan 1958 mm sekä 4 kpl mittaan 907 mm. 

Lado rimat alempien vaakatukien päälle ja kiinnitä rimat tukiin 4 mm × 55 mm RST-ruuveilla tasavä-
lein. Rimojen väliin kuuluu jäädä rako.

8. Katkaise pöydän kantta varten 4 kpl terassilautaa (48 mm × 148 mm) mittaan 1958 mm. Katkaise 
myös 4 kpl rimaa (21 mm × 48 mm) mittaan 2000 mm ja toiset 4 kpl rimaa (21 mm × 48 mm) 
mittaan 649 mm. Muotoile rimojen päät 45 asteen kulmaan.

9. Kiinnitä pöytäkannen terassilaudat runkoon 5 mm × 80 mm RST ruuveilla. Jätä terassilautojen väliin 
5 mm raot.

10. Pöydän kantta kiertää kaksi kerrosta rimaa, joka siistii pöydän ilmeen. Kiinnitä ylemmät rimat 
pöydän kannen terassilaudan reunaan kuvan mukaisesti 4 mm × 55 mm RST-ruuveilla. Kiinnitä 
alempi rima pöydän runkoon 4 mm × 55 mm RST-ruuveilla. Jätä rimojen väliin 5 mm rako.

11. Pöytään voi upottaa halutessaan lavuaarin. Leikkaa pöydän kanteen kuviosahalla reikä lavuaarin 
mittojen mukaan. Huomioi silloin kohdan 5 tukipuut.

Kesäkeittiönpöytä toimii 
laskutilana. Pöytään voi 
halutessaan lisätä lavuaarin. 
Pöydän alatasolle saa kätevästi 
laskuämpärin poistovedelle.
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Materiaali / tuote Valmismitta Määrämitta kpl

Kestopuu 48 mm × 148 mm 1958 mm 4

Kestopuu 48 mm × 48 mm 1862 mm 4

Kestopuu 48 mm × 48 mm 952 mm 4

Kestopuu 48 mm × 48 mm 706 mm 2

Kestopuu 48 mm × 48 mm 511 mm 6 tai 8

Kestopuu 48 mm × 48 mm 250 mm 14

Kestopuu 48 mm × 48 mm 150 mm 2

Kestopuu 21 mm × 48 mm 2000 mm 4

Kestopuu 21 mm × 48 mm 1958 mm 9

Kestopuu 21 mm × 48 mm 907 mm 4

Kestopuu 21 mm × 48 mm 649 mm 4

Ruuvi, RST 5 mm × 80 mm 86

Ruuvi, RST 4 mm × 55 mm 65
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