
CAPE POINT
L Y Ö K K I N I E M I

Modernin perheen koti

SHELL & CORE RATKAISU
(tee asunnostasi itsesi näköinen)
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Kaikki tämän ennakkomarkkinointiesitteen tiedot ovat alustavia. 
Rakennuttajalla on oikeus vaihtaa laitteita, materiaaleja yms. Lopulliset

ratkaisut määritellään kauppasopimuksissa. Havinnekuvat ovat
tietokoneella tehtyjä taiteilijan visualisointeja arkkitehdin 3d-malleista.



SETTLE
Settle on suomalainen rakennusliike, jolla on kansainvälistä kokemusta ja intohimona tuottaa maailmanluokan huippu-
designia “The Design of Good Living”

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa asumisen laatua vastuullisella toiminnalla. Pyrimme luomaan unelmista 
todellisuuden, jossa tuotetaan maailmanluokan designia, kiinnitetään huomiota yksityiskohtiin ja
suoritetaan rakennustyö ammattitaidolla.

Espoossa viimeisimmät yhteisölliset projektimme ovat Saunalahden Jaloniitty, sekä Helmirinne ja Tuurinkuja Henttaalla. 

Uskomme, että vastuullisuus on ainoa oikea tapa harjoittaa liiketoimintaa. Haluamme tehdä osuutemme, jotta 
yhteiskunta ja planeettamme menestyisivät. Rakennamme kumppanuuksien ja yhteistyön avulla parempaa huomista. 
Ota kanssamme suunta kohti parempaa asumista!
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CAPE POINT ON WESTENDIN UUSI 
MAAMERKKI JOSSA MODERNI 
PERHE VIIHTYY.

Uusin perhetalojen yhteisömme sijaitsee 
Lyökkiniemessä, joka on yksi Westendin 
arvostetuimmista alueista. 

Tämä kuuden omakotitalon kokonaisuus vastaa 
korkeimpiin kestävän kehityksen ja laadun  
vaatimuksiin ja näyttää suuntaa parempaan 
elämänlaatuun.

Rakennamme 4 taloista täysin valmiiksi, sekä 2 
taloa säävalmiiksi. 
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MODERNI ARKKITEHTUURI HEIJASTAA MODERNIA PERHE-ELÄMÄÄ
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Elämää rauhallisessa, perheystävällisessä ympäristössä, jossa 
yhdistyy saumattomasti rantakaupunginosan rento fiilis ja 

kaupunkimainen charmi.

Valitse omasi näistä tyylikkäistä ja käytännöllisistä taloista, 
joista jokaisella on myös oma yksityinen piha. 

PERHEEN KEIDAS
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Valitse osoitteeksesi Lyökkiniemi, osoite josta Westend alkoi
kehittyä 1950-luvulla ja joka on säilyttänyt maineensa siitä

lähtien.
Kätevät liikenneyhteydet vievät palveluiden ääreen hetkessä

ja venesatama rantoineen on vain kivenheiton päässä. 
Espoossa jo käsitteeksi muodostunut rantaraitti kulkee aivan

talojen läheltä.

YLIVOIMAINEN SIJAINTI
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PIHAN SAAT SUUNNITELLA JA TOTEUTTAA PERHEELLESI SOPIVAKSI
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SISUSTUKSEN VALITSET JA TOTEUTAT UNELMIESI MUKAISESTI



Käytämme hyväksi saamamme palautetta 
suosituimmista projekteistamme ja nostamme 

perhetalojen suunnittelun taas uudelle 
tasolle.

Käytännölliset ja muunneltavat sisätilat on 
suunniteltu maksimoimaan tilankäyttö ja 
tarjoamaan ylellisen ilmapiirin vieraiden 
viihdyttämiseen tai vain rentoutumiseen ja 

nautintoon päivän päätteeksi.

PARHAIDEN PROJEKTIEMME 
INNOITTAMANA 

Settle Helmirinne, Henttaa





Talo Tilat Koko Tontin koko

Cape 3A
Talon (yht n. 181 hyöty-m2) runko 

säävalmiiksi, materiaalit ja rakennustyö:
156+25=181 m2 510 m2

SHELL & CORE
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PERUSTUKSET 
Toteutus teräsbetonianturoilla erillisen rakennesuunnitelman mukaan. 

ALAPOHJAT 
Maanvarainen betonilaatta erillisen rakennesuunnitelman mukaan. 
Lämmöneriste: EPS-eriste. Radon-tuuletus. 

VÄLIPOHJAT 
Kantava rakenne pääosin ontelolaatasto, osittain paikalla valettu 
teräsbetoni. Eriste + pintavalu jossa lattialämmitysputket. 

YLÄPOHJAT 
Kantava rakenne puuristikot erillisen rakennesuunnitelman mukaan. 
Kova eristelevy 50 mm + ilmasulku 
Vedeneristys: hitsattava kumibitumikermikate, aluslevynä vaneri. 

ULKOSEINÄT 
Kantava rakenne eristevaluharkkoa. Ulkopinnassa rappaus.

KANTAVAT VÄLISEINÄT 
Kantavat väliseinät valuharkkoa. 

IKKUNAT, IKKUNAOVET 
Puu-alumiinikarmit ja -puitteet. Ulkopinnat polttomaalattua 
alumiinia. Sisäpinnat maalattua höylättyä puuta. Osa kiinteitä, osa 
avattavia. 

Rakennuttaja voi muuttaa rakennustapaselostuksen sisältöä 
perustelluista syistä, sekä korvata tarvikkeita tai materiaaleja vastaavilla 
tuotteilla. Lopullinen selostus liitetään kauppa-asiakirjoihin. 

SISÄPORTAAT 
Betonirakenne, paikalla valettu. 

MUUT OVET 
Ulko-ovet maalattu puu / HDF 

PARVEKKEET 
Kantava rakenne pääosin ontelolaatta, osittain paikallavalu. 

AUTOTALLI 
Sähkötoiminen, etäohjattava nosto-ovi. 
Vesipiste, öljynerotuskaivo.

LÄMMITYS, VESI JA ILMANVAIHTO 
Porakaivo maalämmölle + putkitus tekniseen tilaan. Lattialämmitysputket 
asennettuna lattiavaluihin. 
Talot liitetään Espoon kaupungin sähkö-, vesi-, ja viemärijärjestelmiin. 
Putkitus valokuitukaapelia varten kadulta tekniseen tilaan ja 
mittauskeskukselta ryhmäkeskukselle. 

SÄHKÖ JA ANTENNIJÄRJESTELMÄT 
Putkitukset sähköjohtoja varten kantavissa seinissä ja lattiavaluissa. 

PIHA-ALUEET 
Pohjatäytöt-200 mm lopullisista pinnoista. Pohjamateriaali lopullisen 
pintamateriaalin vaatimusten mu-kaan.

RAKENNUSTAPASELOSTUS / SÄÄVALMIS (SHELL & CORE)



Lisätietoja saatte myös soittamalla ilmaiseen palvelunumeroomme:

0800 1 37326 

Tai soittamalla suoraan:

+358-50-569 2739 / Jarmo Rantala
+358-50-523 4147 / Junnu Haapio

Vieraile myös myyntisivustoillamme www.settlelive.fi tai tule käymään esittelytiloissamme Espoon Keilaniemessä!

VARAUKSET JA LISÄTIETOKYSELYT:
sales@settlelive.fi

Settle Oy, Keilaranta 5, 02150 Espoo




