
MILTÄ NÄYTTÄÄ OLOHUONEESI

TURUN HUIPULLA?

TKU-RAKENNUS OY               SL YHTIÖT OY               SIGGE ARKKITEHDIT OY

TKU-Rakennus Oy ja SL Yhtiöt Oy toteut-

tavat yhteistyössä ainutlaatuiselle paikal-

le, Turun Samppalinnanmäelle, modernin 

skandinaavisen asuinkorttelin. 

Lisää kohteesta kanavissamme:

TUTUSTU KOHTEESEEN

@SamppalinnaKotiHuipulla 

@Samppalinna_koti_huipulla 

Uusi ja arvokas Samppalinnanmäen asuinalue, As Oy Samppalinna, nousee kaupungin halutuimmalle 

paikalle. Kokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan viisi asuinkerrostaloa, joista ensimmäiseen taloon rakentuu 

39 asuntoa. Asuntoja on eri kokoisia aina kompakteista yksiöistä tilaviin viiden huoneen asuntoihin. 

Ensimmäisenä valmistuva talo on nimeltään As Oy Samppalinnan Gustav ja se sijoittuu uudiskorttelissa 

Neitsytpolun varteen, Sirkkalankadun puoleiseen päähän. Asunnoista on upeat näkymät yli kaupungin 

neljään ilmansuuntaan. 

Puistoon suuntaan sijoittuvat asunnot ovat saunallisia kaksioita ja kolmioita (53 m², 70,5 m², 80 m², 

87 m², 107 m² ja 116,5 m² – kerroksesta riippuen). Sisäpihalle, Kupittaan suuntaan sijoittuvat saunal-

liset kolmiot (62,5 m², 68,5 m² sekä 92 m²). Kaksiot ovat kooltaan 61 m² ja yksiöt 31 m². Ylimpään ker-

rokseen sijoittuvat rakennuksen isot, hulppeat kattohuoneistot, 129 m² sekä 142,5 m², joissa asut pää 

pilvissä ja joista avautuvat ainutlaatuiset näköalat useaan suuntaan yli koko kaupungin. 

Townhouse-asunnot ovat isoja, tyylikkäitä kaksikerroksisia viiden huoneen asuntoja omalla sisäänkäyn-

nillä. Molempiin Townhouse-asuntoihin kuuluu patio, parveke sekä avoterassi – kuin rivitaloasumista, 

mutta viiden tähden korttelissa Turun huipulla!

Kaikissa asunnoissa on iso parveke ja suuret ikkunapinnat, joiden ansiosta ne ovat uskomattoman 

valoisia, avaria ja ilmavia. Myös aulatilojen tyylikkyyteen ja viihtyisyyteen panostetaan erittäin paljon, 

kuten alueen pihoihin, jotka tulevat olemaan vehreitä ja puistomaisia, sopien täydellisesti Samppalin-

nanmäen uniikkiin maisemaan. Ihastuttava ja kodikas olohuoneen tuntu kattaa koko taloyhtiön sekä 

sisältä että ulkoa.

 

Samppalinnan Showroom aukeaa kesällä Sepänkadulle. Showroomissa on esillä kaikki sisustusarkki-

tehdin suunnittelemat tyylivaihtoehdot sekä asunnoissa käytettävät materiaalit, keittiöt ja kylpyhuo-

neet, jolloin oman tulevan kodin ratkaisuihin pääsee tutustumaan etukäteen ja suunnittelemaan asun-

nosta täysin oman näköisen, pienimpiä yksityiskohtia myöten. 

Sinun laatuasuntosi nousee Turun huipulle.    
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