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

Taloissa on vakiovarusteena mm. 
aurinkosähköjärjestelmä, maalämmitys, vettä 
säästävät vesikalusteet, design-keittiöt ja 
sähköauton latauspisteet.
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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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SISUSTUS
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Sisustus on suunniteltu ihmisille, joilla on 
kosmopoliittinen, moderni maku.

Valikoima kestäviä ja ajattomia materiaaleja on 
valittu varmistamaan, että rakastat talosi myös 

tulevina vuosina.

Hienostuneisuus on saavutettu minimalismilla, 
käytännöllisyydellä ja tyylikkäillä pinnoilla.

Vaalean puun, sekä harmaiden ja valkoisten värien 
raikas värikartta ovat Cape Pointin tyylikkään 

muotoilun sydän.

Talot räätälöidään tuleville asukkaille, joka voi valita 
makunsa mukaan materiaaleista, jotka olemme 

valinneet huolellisesti sisustussuunnittelijamme kanssa.

Tarjoamme talon sisämateriaalien räätälöintiin avuksi 
10 tuntia sisustussuunnittelijan työtä.
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SISUSTUS RÄÄTÄLÖIDÄÄN TULEVILLE ASUKKAILLE



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.

Lapset pystyvät pelaamaan yhteisiä 
pallopelejä talojen välisellä kivetyllä 

alueella. Lisäksi talojen yksityispihoilla on 
tilaa suojaisemmille leikeille. 

PARHAIDEN PROJEKTIEMME 
INNOITTAMANA 

Settle Helmirinne, Henttaa





Talo Tilat Koko Tontin koko

Cape A
5h + saunaos + kph + 2 x wc + khh + vh

+ ask.huone + var/tekn + at
156+25=181 m2 510 m2

Cape B
5h + saunaos + kph + 2 x wc + khh + vh

+ ask.huone + var/tekn + at
156+25=181 m2 510 m2

Cape C
5h + saunaos + kph + 2 x wc + khh + vh

+ ask.huone + var/tekn + at
156+25=181 m2 512 m2

Cape D
5h + saunaos + kph + 2 x wc + khh + vh

+ ask.huone + var/tekn + at
156+25=181 m2 510 m2

HINNASTO
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TERVEYS ÄLYKKYYS NAUTINTO ECO

Energiaikkunat, puu-alumiini-rakenne    

Takkavaraus 

Design-keittiö, optio aamiaiskaapille  
Seinä-wc:t   
Kylpyamme  
Pyyhekuivain 
Miele kodinkoneet  
Design Sauna   
Aurinkosähkö  
Sähköauton latauspiste  
GSM-signaalivahvistin 

SETTLE LIVE-ELÄMÄNTYYLI:

- TERVEYS JA HYVINVOINTI
- ÄLYKKÄÄT RATKAISUT JA 

KÄYTÄNNÖLLISYYS
- NAUTINTO JA DESIGN

VAKIOVARUSTEET  JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
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KRITEERIT SELITYS LYÖKKINIEMI 1
TYÖMAAN HALLINTA Huomaavainen rakentaminen Jätesuunnitelma, lajittelu, pölyn hallinta

Työmaan ympäristövaikutukset Energian, vedenkulutuksen ja liikennemäärien minimointi
Energiansäästö ja ympäristöriskien hallinta Aidattu työmaa, tiedotteet naapureille
Suojaus, turvallisuus, opastus, tiedotus Öljyjen, maalien, kemikaalien vastuullinen käyttö, säilytys ja jätehuolto

Riittävät sosiaalitilat
TERVEYS JA HYVINVOINTI Yksityisyys, luonnonvalo Ikkunoiden suuntaaminen, pihojen rajaaminen aidoin ja istutuksin

Lämpö, akustiikka Rakennusvaipan eristävyys, lämpöä varaava massa
Elinikäinen asuminen Asunnon muunneltavuus, esteettömyys alakerrassa
Sisäilman päästöt Sisämateriaalien päästöluokka M1 (paras luokka)

Ilmanvaihdon suodatus puhdistaa ulkoilman epäpuhtauksia ja pölyä
Viilennys, varjostavat katokset
Radon-tuuletus alapohjassa.

ENERGIA Energiankulutus Rakennuksen energiatehokkuusluokka B, alhaiset asumiskustannukset
JÄTTEET Jätteiden vähentäminen, lajittelu Maalämpö, aurinkosähköjärjsetelmä
SAASTUTTAMINEN Hyvä rakennusrungon, yläpohjan, ikkunoiden ja ulko-ovien lämmöneristys

Massiivinen runko varaa ja tasaa lämpöenergiaa
Ilmanvaihdon lämmön talteenoton korkea hyötysuhde
Energiaa säästävät kodinkoneet ja LED-valaisimet
Eco-Smart vettä säästävät vesikalusteet
Jätteiden lajittelumahdollisuus

MATERIAALIT Materiaalien ympäristökuormitus Valtaosa toimittajista/tuotteista ISO14001-ympäristösertifioituja
Vastuullinen hankinta Sertifioidun puun käyttö

Yläpohjan eristys valmistetaan kierrätyspaperista
TONTIN JA SIJAINNIN 
EKOLOGIA Tontin ekologinen arvo Valmis infrastruktuuri, hyvät liikenneyhteydet

Pinta- ja tulvavesien hallinta Sade-, pinta- ja salaojavedet imeytetään / johdetaan hulevesiviemäriin
Alimmat lattiatasot tulvariskirajan yläpuolella

VASTUULLINEN RAKENTAMINEN



VOIMME YHDESSÄ VAIKUTTAA SIIHEN MITEN TALOJA 
RAKENNETAAN TULEVAISUUDESSA.

TULETKO MUKAAN?
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Lisätietoja saatte myös soittamalla ilmaiseen palvelunumeroomme:

0800 1 37326 

Tai soittamalla suoraan:

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

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

VARAUKSET JA LISÄTIETOKYSELYT:

sales@settlelive.fi

Settle Oy, Keilaranta 5, 02150 Espoo




