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Valmistuminen   10/2020

Osoite     Kallvikinkartano 5 (Merenhuiske), 7 (Kalasääski) 
ja 11 (Merivuokko), 02780 Espoo

Rakennuttaja    Mesta Oy

     Vespertie 9, 00320 Helsinki

Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Veijo Kujala Oy

Rakennesuunnittelu   Insinööritoimisto Jouni Sorvoja Oy 

LVI- suunnittelu    Inset Oy 

Sähkösuunnittelu    Havukorpi Oy

Pihasuunnittelu   Vireo Oy

Lämmitys    Maalämpö
     Vesikiertoinen lattialämmitys

Kalvikin Kalasääski   Erillistalo 121 m2, 5h+k+s+var 
     Paritalo, 2 x 141 m2, 5h+k+s+var 
     Paritalo, 2 x 141 m2, 5h+k+s+var

Kalvikin Merenhuiske Erillistalo 112 m2, 5h+k+s+var
     Paritalo, 2 x 112 m2, 5h+k+s+var
     Paritalo, 2 x 141m2, 5h+k+s+var 

Kalvikin Merivuokko   Paritalo, 2 x 115 m2
     Paritalo, 2 x 115 m2

Pysäköinti    Jokaiselle asunnolle kuuluu yksi katettu autopaikka ja 
     yksi avopaikka, kaikki sähköistettyinä. Katospaikoissa on 
     johdotus sähköauton latausta varten. 

Muuta     Asuntoyhtiöillä yhteinen oleskelutasanne, leikkialueet, 
     ulkoiluvälinevarasto ja jätepisteet.

Lisätietoja    Hannes Lehti 
     Toimitusjohtaja 
     Puh +358 40 592 5911 
     hannes.lehti@mesta.fi
     mesta@mesta.fi

Asunto Oy:t Kalvikin Kalasääski, Merenhuiske & Merivuokko

Länsiväylä

Kehä 3
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Oma koti merellisessä Kallvikissa
Espoon Kallvik täyttää unelmat asumisesta merellisessä miljöössä 
ja luonnon rauhassa lähellä vilkkaampia keskuksia. Tarjoamme 
14 uuden asunnon verran mahdollisuuksia pientaloasumiseen 
ympäristössä, jossa on upeat puitteet ulkoiluun sekä luonnosta 
nauttimiseen.

Espoon Kallvikiin syntyy uusi kolmen asuntoyhtiön kokonaisuus – Kalvikin Kalasääski, Kalvikin 
Merenhuiske ja Kalvikin Merivuokko. Asuntoyhtiöiden valkoisiksi rapatut talot ovat yksitasoisia 

erillistaloja ja paritaloja. Asuntojen kokonaispinta-alat vaihtelevat 117–146 m2 välillä.  

Ympäristö osana kodin tunnelmaa
Asuntojen lattiasta kattoon ulottuvat ikkunapinnat sekä kolmen metrin huonekorkeus antavat tilaa 
ajatuksille, ja isot lasitetut parvekkeet ja terassit toimivat oleskelutilojen jatkeena mahdollistaen 
pihasta nauttimisen pitkälle syksyyn. Asunnoista voi ihailla Bastvik fjärdenin merellisen maiseman 
muuttumista vuodenaikojen mukaan, osasta näkymä merelle on liki esteetön.

Asunnot lämpiävät maalämmöllä, joka toteutetaan vesikiertoisena lattialämmityksenä. Huoneita on 
pääsääntöisesti viisi, mutta niitä voi kaikissa asunnoissa vähentää ja isoimmissa myös lisätä. Kaksi 
asuntokohtaista autopaikkaa on pyritty sijoittamaan mahdollisimman lähelle omaa kotia. 

Asukkaiden yhteinen oleskelutasanne sijaitsee Kalasääsken alueella ja leikkialueet Merenhuiskeen 
ja Merivuokon alueilla. Suojeltu ja kunnostettu 1700-luvulta peräisin oleva torppa toimii kaikkien 
kolmen yhtiön yhteisenä ulkoiluvälinevarastona. 

Materiaalit kanvaksena omalle 
sisustukselle

Laadukkaat ja ajattomat materiaalit ja kalusteet jättävät tilaa oman sisustuksen luomiseen. 
Asuntojen olohuoneissa ja makuuhuoneissa on Timberwisen yksisauvainen parkettilattia, märkä- 
tiloissa, kodinhoitohuoneessa ja eteisessä lattiapintana on keraaminen laatoitus. Kylpyhuoneiden 
ja WC-tilojen seinälaattoihin on saatavilla kolme tehosteseinävaihtoehtoa. 

A la Carte -keittiössä on kvartsikomposiittitasot, Siemensin induktiokeittotaso, erillisuuni, kaluste- 
peitteiset tai teräksiset astianpesukone, jääkaappi ja kaappipakastin. WC:n, pesuhuoneen ja kodin- 
hoitohuoneen kalusteet ovat Temalin. Saunassa on pilarimallinen sähkökiuas erillisellä ohjaus- 
keskuksella ja kylpyhuone on varustettu sadesuihkuilla.
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Varaussopimus 

Ennakkomarkkinoinnissa olevat asunnot ovat varattavissa 
pienehköä varausmaksua vastaan. Varauksesta tehdään 
sopimus, ja saat varausmaksun takaisin, jos mieli muuttuu ennen 
kaupantekoa. 

Kaupat 
Kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä maksat myyntihinnan 
ensimmäisen osan, jossa huomioidaan maksamasi varausmaksu. 
Saat aikataulun, jonka mukaisesti tarvitsemme päätökset 
haluamistasi muutoksista ja materiaalivalinnoista. 

Materiaalivalinnat 

Rakennusvaiheessa pääset tutustumaan tulevaan asuntoosi. 
Lopulliset materiaalivalinnat esimerkiksi parketin, laattojen ja 
keittiötasojen suhteen tehdään annetun aikataulun mukaan.

Asunnon luovutus 

Kun muutto lähenee, tarkastamme asunnon kanssasi. Asunto 
luovutetaan, kun kauppahinta ja mahdolliset lisäkustanteiset 
muutostyöt on maksettu.  

Tervetuloa omaan kotiin!
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Tie omaan kotiin 
käy näiden askelten 
kautta

Asunnon ostaminen meiltä on turvallista

Kalvikin merellinen kolmikko on ns. RS-kohde, jolloin asuntoja voidaan myydä 
jo rakennusvaiheessa. Asunnoilla on asuntokauppalain mukaiset vakuudet ja 
vakuutus mahdollisten virheiden ja suorituskyvyttömyyden varalta.
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Meiltä saat kodin

Mesta on kokenut ja luotettava asuntojen rakennuttaja,  
jolla on huolellinen laadunvalvonta. Asiakkaamme ovat meihin  
tyytyväisiä, ja olemme saaneet erityistä kiitosta aikataulu- 
jemme pitävyydestä. Perheyrityksemme on pieni ja tehok-
kaaseen organisaatioomme ei pääse hukkumaan. Meille on  
kunnia-asia palvella asiakastamme hyvin. 

Mesta ei rakenna vain taloja, asuntoja tai rakennuksia, 
vaan koteja ja naapurustoja, joissa on mukava asua. Yli 60  
vuoden kokemuksella luomme asiakkaillemme puitteet onnel-
liseen ja turvalliseen asumiseen, joka kestää elämää pitkälle  
tulevaisuuteen. 



Asunto Oy Kalvikin Kalasääski



Asunto Oy Kalvikin Merenhuiske



Asunto Oy Kalvikin Merivuokko



Alustava rakennustapaselostus
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ASUNTO OY KALVIKIN 
KALASÄÄSKI, ESPOO

ASUNTO OY KALVIKIN 
MERENHUISKE, 
ESPOO

ASUNTO OY KALVIKIN 
MERIVUOKKO, ESPOO

ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS

KOHTEEN TIEDOT

Asunto Oy Kalvikin Kalasääski, Espoo, 
Kallvikin Kartano 7, 02780 Espoo

Asunto Oy Kalvikin Merenhuiske, Espoo, 
Kallvikin Kartano 5, 02780 Espoo

Asunto Oy Kalvikin Merivuokko, Espoo, 
Kallvikin Kartano 11, 02780 Espoo

Kohde koostuu kolmesta asuntoyhtiöstä, 
joissa yhteensä kuusi paritaloa ja kaksi 
erillistaloa, yhteensä 14 asuntoa. Lisäksi 
rakennetaan autokatoksia, kunnostetaan 
vanha, säilytettävä rakennus yhteiseksi 
ulkovarastoksi, joka sijainti käy ilmi piha-
suunnitelmasta.

TONTTITIEDOT

Asunto Oy Kalvikin Kalasääski, Espoo, 
kiinteistötunnus 49-45-156-7, pinta-ala 
3053 m2

Asunto Oy Kalvikin Merenhuiske, Espoo, 
kiinteistötunnus 49-45-156-8, pinta-ala 
2786 m2

Asunto Oy Kalvikin Merivuokko, Espoo, 
kiinteistötunnus 49-45-156-5, pinta-ala 
2235 m2

ASEMAKAAVA

Asemakaava on tullut voimaan 27.1.2016 
ja siitä saa lisätietoja Espoon kaupunki- 
suunnitteluvirastosta, puhelin 09 816 25500 
tai sähköposti kaupunkimittaus@espoo.fi.

AUTOPAIKAT

Autopaikkoja on yhteensä 28, joista 14 
katoksissa ja 14 avopaikkoina, kaikki säh-
köistettyinä.

Katospaikoissa on johdotus sähköauton 
latausta varten, mutta ilman latauslaitetta.

HUONEISTOTYYPIT

Kalasääski:

A1 erillistalo 121 m2 + 5 m2 puolilämmin 
varasto, 5h+k+s+var

B2, B3, C4 ja C5 paritaloasunto 141 m2 
(106+35) + 5 m2 puolilämmin varasto, 
5h+k+s+var

Merenhuiske:

A1 erillistalo 112 m2 + 5 m2 puolilämmin 
varasto, 5h+k+s+var

B2 paritalo 112 m2 + 4,5 m2 puoli- 
lämmin varasto + 5 m2 puolilämmin varasto, 
5h+k+s+var

B3 paritalo 112 m2+ 5 m2 puolilämmin 
varasto, 5h+k+s+var

C4 ja C5 paritaloasunnot 141 m2 (106+35) 
+ 5 m2 puolilämmin varasto, 5h+k+s+var

Merivuokko:

A1, A2, B3, B4 neljä paritaloasuntoa, 115 m2 
(90+25) + 5 m2 puolilämmin varasto
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JÄTTEIDENKERUUPISTE, 
YHTEISTILAT JA TEKNISET 
TILAT

Jätteidenkeruupiste on syväsäiliöratkai-
su. Suojeltu puurakennus Merenhuiskeen 
alueella toimii kaikkien kolmen yhtiön yh-
teisenä ulkoiluvälinevarastona. Kaikkien 
kolmen yhtiön yhteinen sähköpääkeskus 
sijaitsee myös Merenhuiskeen alueel-
la. Yhteinen oleskelutasanne sijaitsee 
Kalasääsken alueella. Yhteiset leikkialueet 
sijaitsevat Merenhuiskeen ja Merivuokon 
alueilla. Yhteisalueiden sijainnit käyvät ilmi 
pihasuunnitelmasta.

YMPÄRISTÖ

Ympäristö on pientalovaltaista asuinaluet-
ta ja se tullaan toteuttamaan lähivuosina 
vahvistetun asemaakaavan mukaisesti. 
Vahvistetussa asemakaavassa lähialue 
on pien- ja rivitalotyyppiseen asutukseen 
tarkoitettua.

SUUNNITTELU

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: 

Arkkitehtitoimisto Veijo Kujala Oy

 Rakennesuunnittelu: 

Insinööritoimisto Jouni Sorvoja Oy

 LVI-suunnittelu: Inset Oy

Sähkösuunnittelu: Havukorpi Oy

Viher- ja pinnantasaussuunnittelu: 

Vireo Oy

RS-PANKKI

Helsingin Seudun Osuuspankki

ALUSTAVA RAKENNUSTAPA-
SELOSTUS

Perustukset

Rakennukset perustetaan rakennepiirus-
tusten mukaisesti maanvaraisesti beto-
nianturoille. Sokkelit ovat pääosin kevytso-
raharkkoa, näkyvä osa kevytsoraharkkoa 
slammataan. Alapohjana teräsbetonilaatta. 
Alapohja on varustettu radonputkituksella.

Julkisivut

Yksitasoisissa asunnoissa ulkoseinät ovat 
puurunkoiset verhottuna kivilevyllä, joka 
rapataan vaalealla rappauksella sekä puu-
paneeleilla julkisivupiirustusten osoitta-
malla tavalla.

Kaksitasoisissa asunnoissa ulkoseinät 
ovat alakerrassa betonirunkoiset ja yläker-
rassa puurunkoiset verhottuna kivilevyllä, 
joka rapataan vaalealla rappauksella sekä 
puupaneeleilla julkisivupiirustusten osoit-
tamalla tavalla. Kaksitasoisissa asunnoissa 
betonielementit kantavana rakenteena ra-
kennusten päädyissä ja asuntojen välisissä 
seinissä ensimmäisessä kerroksessa.

Lämmöneristeenä puurunkoseinissä mine-
raalivilla rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Vesikatto, välipohja ja yläpohja

Harjakatto, vesikatteena peltikate, jonka 
alla aluskate. Kaksitasoisissa asunnoissa 
välipohjarakenteena betoniset ontelolaatat. 
Yläpohjassa puiset tehdasvalmisteiset 
kattotuolit. Lämpöeristeenä puhallusvilla 
rakennepiirustusten mukaisesti.

Väliseinät

Asuntojen väliset seinät yksitasoisissa 
asunnoissa sekä kaksitasoisten asuntojen 
toisessa kerroksessa ovat mineraalivillalla 
eristettyjä  puurunkoisia, kummaltakin puo-
lelta kaksinkertaisesti levytettyjä kipsilevy-
seiniä. Kaksitasoisten asuntojen ensimmäi-
sessä kerroksessa asuntojen väliset seinät 
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ovat teräsbetonielementtiseiniä. Asuntojen 
sisäiset kevyet väliseinät ovat metallirun-
koisia kipsilevyseiniä. Kevyissä väliseinissä 
villoitus.

Sisäkatot

Yksitasoisissa asunnoissa sisäkattona on 
pääosin tasoitettu ja maalattu kipsilevy. 
WC-, sauna-, kodinhoito- ja pesuhuone-
tilojen sisäkattona on tervaleppäpaneeli. 
Kaksitasoisissa asunnoissa ensimmäises-
sä kerroksessa sisäkattona on makuuhuo-
ne- ja aulatiloissa valkoiseksi tasoitettu 
ontelolaatta. Toisessa kerroksessa sisä-
kattona on olohuone-, makuuhuone- ja 
aulatiloissa tasoitettu ja maalattu kipsilevy. 
Sauna-, WC-, kodinhoito- ja pesuhuoneti-
lojen sisäkattona on tervaleppäpaneeli.

Yksitasoisten asuntojen ja kaksitasoisten 
asuntojen ylemmän kerroksen huonekor-
keus on n. kolme metriä ilman alaslasku-
ja, alemmassa kerroksessa n. 2,6 metriä. 
Alakattojen kohdalla korkeus on 2,3-2,7 
metriä.

Lattiapinnoitteet ja sisäporras

Lattiapinnoitteena on pääosin valkolakattu 
yksisäleinen tammilautaparketti. Pesuhuo-
neissa, saunassa, kodinhoitohuoneessa, 
WC-tiloissa, eteisessä sekä teknisessä 
sisävarastossa lattiapintana keraaminen 
laatta, puolilämpimissä varastoissa pölysi-
dottu betoni. 

Sisäportaana kaksitasoisissa asunnoissa 
betoninen porraselementti, joka päällys-
tetään parketilla. Porrasaukon ympärillä 
oleva kaide on lasikaide terästolpilla, kä-
sijohde terästä.

Seinäpinnoitteet

Yksitasoisissa asunnoissa sisäseinät ovat 
pääosin maalarin valkoisella maalattua 
Gyproc-levyä. Keittiön kalustevälissä lasi, 
WC/kodinhoitotilan pesualtaan ja peili-
kaapin välissä myös lasi. Pesuhuone ja 
sen yhteydessä oleva WC-tila on laatoitet-
tu. Saunan seinät ovat tervaleppäpaneelia.

Kaksitasoisissa asunnoissa sisäseinät ovat 
maalarin valkoisella maalattua Gyproc-le-
vyä tai tasoitettua betonipintaa. Keittiön 
kalustevälissä on lasi, kodinhoitohuoneen 
kalustevälissä myös lasi. Pesuhuone- ja 
WC-tiloissa seinät ovat laatoitetut. Saunan 
seinät ovat tervaleppäpaneelia.

Ikkunat ja ovet, lukitus

Ikkunat ovat pääosin avautuvia kaksipuit-
teisia kolmilasisia MSE-tyypin puualumii-
ni-ikkunoita. Sisäkarmina ovat valkoiset 
puukarmit. Sisäänkäyntiovi on lasiaukol-
linen maalattu ulko-ovi. Terassin ja par-
vekkeiden ovet ovat ulosaukeavia, lämpö-
eristettyjä lasiaukollisia ovia. Huoneitten 
väliovet ovat valkoisia tehdasmaalattuja 
massiivirakenteisia laakaovia. Saunan ovi 
on kirkas lasiovi. Lukituksena Abloy Sento 
sekä terassin ja parvekkeiden ovissa pit-
käsulkija.

Kalusteet

Keittiö-, kodinhoito- sekä makuuhuone-
kalusteet ovat Novartin A la Carte-mallis-
tosta. Kalusteet ovat tehdasvalmisteisia, 
vakiomallisia kalusteita. WC- ja pesutilois-
sa on Temalin allaskalusteet ja peilikaapit. 
Lisätietoja kalusteista yksityiskohtaisessa 
kalustesuunnitelmassa. Keittiön pesuallas 
on työpöytään upotettu, ruostumatonta te-
rästä. Eteisen ja makuuhuoneiden kome-
rot liukuovilla. Keittiön työtasona 20 mm 
suorareunainen kvartsikomposiittitaso. 
Kodinhoitotiloissa, joissa arkkitehtisuun-
nitelmien mukaan on työtaso, työtason 
materiaalina on 30 mm suorareunainen 
laminaatti.

Koneet ja laitteet

Keittiössä Siemens-merkkiset kodinko-
neet: 4-levyinen induktiokeittotaso, val-
koinen erillisuuni, kalustepeitteiset astian-
pesukone, jääkaappi ja kaappipakastin. 
Kodinhoitotilassa tilavaraus ja liitännät pe-
sukoneelle ja kuivausrummulle. Saunassa 
on pilarimallinen sähkökiuas erillisellä oh-
jauskeskuksella.
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Lämmitys, ilmanvaihto, sähköjärjestelmä 
ja valaistus

Asunnoissa on maalämpö toteutettuna 
vesikiertoisella lattialämmityksellä. Ilman-
vaihto toteutetaan koneellisena tulo- ja 
poistoilmanvaihtojärjestelmänä lämmön-
talteenotolla. Sähkön ja veden mittaus on 
järjestetty asuntokohtaisesti. Vesikalusteet 
ovat yksiotehanoja, suihkuissa termos- 
taattisekoittaja ja ns. sadesuihku.

Sähkösuunnitelman mukaisesti olohuo-
neessa, eteisessä, pesuhuone-, WC- ja  
kodinhoitotiloissa valaisimina led-valai-
simet, saunassa kuidut sekä lauteen 
alapuolella siivousvalo. Lisäksi WC- ja 
pesuhuonetiloissa kalustesuunnitelman 
mukaisesti peilikaapit, joissa led-valolippa. 
Keittiön yläkaappien alapinnassa työta-
sovalaisimena led-nauha. Teknisessä va-
rastossa sekä puolilämpimässä varastos-
sa katossa varastovalo. Muuten makuu- ja 
olohuoneissa ja auloissa kattopistorasioita 
sähkösuunnitelman mukaisesti. Cat 6-ta-
soinen yleiskaapelointi sisäverkkoa varten. 
Makuuhuoneissa pistorasioita, yksi tieto-
liikennerasia ja yksi tv-rasia. Olohuonees-
sa pistorasioiden lisäksi 2 tietoliikenne-
rasiaa ja tv-rasiaa.

Terassit ja parvekkeet

Kaikilla asunnoilla on lasitettu terassi (yksi- 
tasoiset asunnot) tai lasitettu terassi ja 
parveke. Lasituksen laajuus käy ilmi pohja- 
piirroksista. Terassien ja parvekkeiden lattia- 
pinnoite on kestopuulaude.

Piha-alueet ja autopaikoitus

Kullekin asunnolle kuuluu yksi katettu auto- 
paikka ja yksi avopaikka. Piha-alueet vii-
meistellään pihasuunnitelman mukaisesti.

Rakenteita tai materiaaleja voidaan vaihtaa 
perustellusta syystä toisiin samanarvoisiin. 
Ostajan on tutustuttava lopullisiin myynti-
asiakirjoihin viimeistään kauppakirjan alle-
kirjoituksen yhteydessä.

Markkinointimateriaalin yhteydessä esitetyt 
perspektiivikuvat eivät välttämättä täysin 
vastaa lopullista toteutusta.

10.5.2019

MESTA OY




