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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 

Samppalinnan upea ja ainutlaatuinen asuinalue nousee kaupungin parhaalle paikalle talo 

kerrallaan. Purkutyöt on nyt saatu tehtyä ja louhinta aloitettu. Talot valmistuvat vuosittain. 

Samppalinnanmäen uusi asuinalue on viiden skandinaavisen ja modernin asuintalon huippulaadukas 

kortteli. Pohjaratkaisut on suunniteltu asukkaiden tarpeet huomioiden – valttikortteina ovat uniikin 

sijainnin lisäksi valoisuus ja avaruus sekä muunneltavuus. 

• Kaksi ensimmäistä taloa, Gustav ja Carin ovat identtiset, 8-kerroksiset kerrostalot. 

• Taloista kolmas on niinikään 8-kerroksinen ja sen suunnittelu aloitetaan syksyllä 2022.

• Neljäs talo tulee olemaan 7-kerroksinen ja viidennessä talossa on neljä kerrosta. 

• Neljän ensimmäisen talon katot ovat samalla korkeudella.

• Townhouset kuuluvat ensimmäiseen ja toiseen taloon.  

Jokaisessa huoneistossa on koko huoneiston levyinen lasitettu parveke. Muutamissa asunnoissa on 

parvekkeen lisäksi oma suojaisa pihapatio. Ainutlaatuisissa Townhouse-asunnoissa varustukseen kuu-

luu oma poreallas. Ylellisissä kattohuoneistoissa taas voit seurata auringonlaskua takkatulen loimussa 

niin parvekkeella kuin olohuoneessakin.

Sisustusarkkitehdin suunnittelema yhtenäinen linja luo kaikkiin tiloihin arvokkaan ja harmonisen tun-

nelman. Yhteisissä tiloissa asukkaita palvelee väestösuojan, irtaimisto- ja ulkoiluvälinevaraston lisäksi 

talopesula, autohallissa omatoiminen autospa sekä ulkoiluvälinevarastossa oma pesupaikka esimerkiksi 

polkupyörille ja lemmikeille, mikä lisää yleisten tilojen siisteyttä.

VEHREÄN LUONNON KESKELLÄ  
Taloyhtiön sisäpiha tulee olemaan ympäröivän luonnon lailla virkistävän vehreä ja erittäin 

viihtyisä. Sisäpihalle tehdään istustusaltaita ja kortteliin istutetaan myös runsaasti puita, 

jolloin Samppalinnan ainutlaatuinen puisto jatkuu myös taloyhtiön sisäpihalle. Alueelle ra-

kennetaan jo ensimmäisen talon yhteydessä pihapaviljonki. Lisäksi yli puolet pihakannesta 

valmistuu ensimmäisen talon rinnalla.

Lumoava Samppalinna mahdollistaa huomisen asumisratkaisut jo tänään.  

GUSTAV
Ensimmäisenä alueelle valmistuu As Oy 

Samppalinnan Gustav, jonka perustuk-

set ja runko saadaan valmiiksi touko-

kuussa 2023. Talon arvioitu valmistu-

misaika on vuodenvaihteessa 2023-24. 

CARIN
Toinen valmistuva talo tulee olemaan 

As Oy Samppalinnan Carin, jonka ar-

vioitu valmistumisaika on loppuvuon-

na 2024. Talon ennakkomarkkinointi 

alkaa jo syksyllä 2022.

https://samppalinna.info
https://samppalinna.info
https://www.facebook.com/SamppalinnaKotiHuipulla
https://www.instagram.com/samppalinna_koti_huipulla/

