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Tyylikkyys on laadukkaiden  
yksityiskohtien summa

Alustava visualisointikuva



Tunnelma alkaa jo ulkona – ja jatkuu sisällä
Keskeinen sijainti sekä yhdistelmä tyyliä ja tasokkuutta tekevät Tapiolan Feenixistä houkuttelevan sinulle, joka haluat nauttia yksilöllisestä 
elämänlaadusta. Helppo ja sujuva arki on ylellisyyttä. Pääset omaan parkkihalliin suoralla hissiyhteydellä ja ulko-ovelta alkaa ainutlaatuinen 
kävelykeskusta. Metroasemakin on ihan pihan tuntumassa.

Tyylikkyys on laadukkaiden  
yksityiskohtien summa

Asunto Oy Espoon Tulilintu,  

asuntoja:  78 

Kunta:  Espoo

Alue:  Tapiola

Tontti:  Yhtiöt omistavat tontin 

määräosin ja hallitsevat omaa aluettaan 

hallinnonjakosopimuksen perusteella.

Huoneita:  1–5

Koot:  29,5–172,5 m²

Asuntotyyppi:  Kerrostalo

Tyyppi:  Omistusasunto

Osoite:  Helmakuja 3, 02100 Espoo

Arvioitu valmistumisaika:   

2022 loppuun mennessä

KAUNIS KATSOA, MUKAVA ASUA
Kohteen on suunnitellut professori, arkkitehti SAFA Antti-Matti Siikala. 
Siikalan tunnetuimpia töitä ovat muun muassa Uusi lastensairaala ja Sanomatalo 
Helsingissä. Ulkorakenne, julkisivu parvekkeineen, piha-alueet sekä pihavalaistus on 
suunniteltu kestämään aikaa ja katseita.

NÄYTTÄVÄ KOKONAISUUS
Feenix muodostuu kahden tornitalon ja yhden matalamman rakennuksen 
kokonaisuudesta, jossa on asuntojen lisäksi liiketiloja. Lisäksi kokonaisuuteen 
kuuluu pysäköintiyhtiö. Ensimmäisenä tornitaloista rakennettavaan As Oy Espoon 
Tulilintuun tulee yhteensä 78 upeaa huoneistoa.
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Elämänmenon keskiössä

Koti Espoon arvostetuimmalla alueella  
– Tapiolan parhaalla paikalla

Tapiolan Feenix sijaitsee Tapiolan kävelykeskuksen keskeisimmällä paikalla. Palvelut, ravintolat, ostosmahdollisuudet, kulttuuritarjonta ja 
ulkoilualueet löytyvät lähes ulko-ovelta. Kauppakeskus Ainoa monipuolisine palveluineen on vieressä ja ulkoilumahdollisuudet golf-kenttineen 
ilahduttavat ihan lähellä. Tapiola on yksi pääkaupunkiseudun halutuimmista ja arvostetuimmista asuinpaikoista – eikä ihme, sillä Tapiolassa 
yhdistyvät korkeatasoinen kulttuuri, vilkas kaupunkielämä ja puistojen vehreys.

SUJUVAA ARKEA JA  
NAUTINNOLLISTA VAPAA-AIKAA

Oletpa menossa töihin tai vapaa-ajan viettoon, lähteminen on helppoa: hurautat 
hissillä pysäköintihalliin, astut ulko-ovesta keskelle elämää, hyppäät kotikulmilta 
metroon. Kun kaipaat rauhaa ja raikasta ilmaa, kumpaakin on tarjolla Tapiolan 
upeissa puistoissa – turhaan ei Tapiolaa kutsuta puutarhakaupungiksi. Meri- ja 
puistomaisemat ovat olennainen osa Tapiolaa. 

KULTTUURIA, ULKOILUA, 
KAUPUNKIELÄMÄÄ

Tapiola on virikkeiden runsaudensarvi piditpä sitten taiteesta, kulttuurista, liikunnasta 
tai ulkoilusta. Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ovat vehreän Tapiolan ylpeys. 
Taidemuseo Emma, Espoon Kaupunginteatteri, Tapiola Sinfonietta ja Kulttuurikeskus 
ovat niittäneet mainetta laadukkaalla kulttuuritarjonnallaan. Ja kaikki nämä 
kulttuurinkehdot sijaitsevat kävelymatkan päässä toisistaan Tapiolan keskustassa.

Tapiolassa  
kaikki on lähellä.

M

ESPOON KULTTUURIKESKUS

TAPIOLA GARDEN

KAUPPAKESKUS AINOA

LEIMUNIITTY

OTSOLAHDEN

SATAMA

AINOA 1

AINOA 2



Hyvän elämän ainekset
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Valitse sinun näköisesi sisustustyyli
Saat Tapiolan Feenixiin upeat puitteet valitsemalla sisustustyylisi kolmesta vaihtoehdosta. Harmoninen kokonaisuus syntyy harkituista 
yksityiskohdista, materiaaleista ja väreistä. Näihin kaikkiin pääset tietenkin vaikuttamaan oman kotisi osalta.

YHTENÄISET KOKONAISUUDET
Feenixin sisustusteemoja on kolme erilaista. Minkä tahansa valitsetkin 
saat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa värit ja materiaalit tukevat toisiaan. 
Kokonaisuudesta tulee harmoninen ja tyylikäs. Valinnanvaihtoehtoja ja yhdistelmiä 
on monia – jokainen koti tulee näyttämään persoonalliselta ja juuri omistajaltaan.

SILKKI,  KELO, KASKI
Silkki, Kelo ja Kaski kumpuavat luonnosta ja ympäristöstä. Samalla nimet liittyvät 
läheisesti Kalevalaan ja Tapiolaan – ja löytyvätkin Tapiolan puistojen, katujen ja 
alueiden nimistä.

ASUMISEN  
YKSILÖLLLISYYTTÄ

Mikäli haluat apua oman kotisi sisustuksen suunnitteluun, 
sekin onnistuu. Sisustussuunnittelija Outi Tammi 
on perehtynyt Tapiolan Feenixin henkeen, tyyliin ja 
tunnelmaan. Lisäpalveluna voit ostaa suunnitteluapua 
Outilta – kysy, niin saat tarjouksen. Nauti asumisen 
yksilöllisyydestä ja moderneista ratkaisuista.Hyvän elämän ainekset

KAUNISTA JA 
TOIMIVAA

Materiaalien valitsemisesta 
on tehty helppoa. Valitse mikä 
teema tahansa ja voit luottaa, 
että saat arjessa toimivan ja 
kauniin kokonaisuuden.

Silkki

Kelo

Kaski

Kuvat ovat taiteilijan näkemys ja ovat väreiltään sekä mittasuhteiltaan suuntaa antavia.
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Näkymiä  
ja näköaloja

Harmoninen kokonaisuus syntyy harkituista detaljeista niin 
ulkona kuin sisällä. Sisätiloissakin luonnonvalolla on merkittävä 
rooli. Sekä yleisten tilojen että huoneistojen tilasuunnittelussa on 
huomioitu esteettömyys ja asumismukavuus. Feenix vastaa ylpeästi 
moderneihin vaatimuksiin sekä tyylillisesti että teknisesti.

MAISEMAAN SUUNNITELTU
Tapiolan Feenix näyttää tyylikkäältä keskustan maisemassa. Arkkitehtuurissa on 
huomioitu niin kohteen ympäristö kuin asukkaiden viihtyvyys. Feenixin pihaan on 
mukava tulla ja sisään tekee mieli astua.

PIHA, TERASSIT JA JULKISET TILAT  
OVAT OSA MUKAVUUTTA

Yhteiset piha- ja terassialueet ovat avarat ja kutsuvat. Viidennen kerroksen 
kannella on asukkaiden käytössä oleva suuri terassi, jossa voi viettää aikaa 
yhdessä naapureiden tai ystävien kanssa. Upea terassi jatkaa kotia sisältä ulos ja 
antaa mahdollisuuden nauttia kauniista päivästä ulkona ihan kodin yhteydessä.

Voit hankkia oman parkkipaikan talon alakerrasta ja kulkea kuivin jaloin hissillä 
kotiin. Jokaiselle parkkipaikalle on saatavana myös lämmitys- ja latauspistoke.

Kuvat ovat taiteilijan näkemys ja ovat väreiltään sekä mittasuhteiltaan suuntaa antavia.

Tyyliä alusta loppuun Alustava visualisointikuva
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Taide antaa  
rakennukselle  
identiteetin



Yksilöllisten 
laatukotien 
rakentaja

Tapiolan Feenixin rakennuttajana toimii Kiinteistö-
sijoitusyhtiö Jealha Oy. Yrityksen tavoitteena on tarjota 
asuntoja ihmisille, jotka haluavat koteihinsa enemmän 
yksilöllisyyttä sekä erilaisiin elämäntilanteisiin muuntuvia, 
kestäviä ratkaisuja. Lisäksi Jealha rakennuttajana mahdollistaa 
ketterän, joustavan ja asiakkaan huomioivan tavan toimia 
– toisin kuin suurilla rakennuttajilla on mahdollista. Kaiken 
perustana ovat tarkoin valitut kohteet, yksi kerrallaan 
loppuun saakka hiottuna.

Asiakkaamme haluavat asua keskeisillä paikoilla, hyvien 
kulkuyhteyksien ja palvelujen äärellä. Siksi asuntojen 
sijainnilla on tärkeä merkitys. Näistä tarpeista ja 
lähtökohdista myös Tapiolan Feenix on saanut alkunsa.

Taide asuu  
samassa talossa

Upea pronssinen veistos taloyhtiön pihalla toivottaa tervetulleeksi niin Feenixin 
asukkaat kuin heidän vieraansakin. Uniikin veistoksen on suunnitellut palkittu, 
kansainvälisesti tunnettu professori, kuvanveistäjä ja korutaiteilija Björn 
Weckström. Veistos on Weckströmin näkemys Feenix-linnusta pronssiin valettuna.

Weckström halusi tehdä veistoksesta vahvan ja voimakkaan – sellaisen, joka 
heijastaa talon asukkaiden henkeä ja arvomaailmaa. Veistos antaa rakennukselle 
oman, yksilöllisen identiteetin. Rakennusten ja veistosten yhdistelmä on tuttua, ja nyt 
se näkyy myös Tapiolan Feenixissä.

Ainoa laatuaan oleva veistos muistuttaa joka päivä elämän, asumisen ja kodin 
yksilöllisyydestä.

www.jealha.fi
Björn Weckström



ASUNTOMYYNTI

Taru Edelman
Myyntipäällikkö

p. +358 40 757 7873
taru.edelman@jealha.fi

WWW.TAPIOLANFEENIX.FI


