
SAMPPALINNAN ULKOTIILEN VALINTA

TYYLIÄ TANSKASTA

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 

Samppalinnan korttelihanke on ison mittaluokan projekti, jossa kaikkiin yksityiskohtiin suhtaudutaan 

erityisellä pieteetillä. Myös tulevien asuintalojen ulkotiilen valinta tehtiin huolellisen tutkimustyön ja 

harkinnan perusteella. 

Samppalinnan pääsuunnittelija, Sigge Arkkitehdit Oy:n Pekka Mäki teki matkan arvostetun tanskalaisen 

tiilitoimittajan Egernsundin tehtaalle, Kööpenhaminaan. Pelkistä mallipaloista on vaikea hahmottaa ko-

konaisuutta ja myös sauman värillä on iso merkitys, joten oli olennaisen tärkeää päästä fyysisesti näke-

mään se, miltä erilaiset tiilet näyttävät isoina kokonaisuuksina julkisivuissa. Pekka vieraili mm. Øresta-

din alueella, jonka asuintaloista inspiraatio Samppalinnan tiilen valintaan syntyi. 

 

EKOLOGINEN, ESTEETTINEN 
JA ENERGIATEHOKAS TIILI
Samppalinnan korttelin yksi keskeisistä arvoista on ekologisesti 

kestävä suunnittelu. Tästä syystä talojen rakennusmateriaa-

liksi valikoitui ympäristöystävällinen ja energiatehokas tiili. 

Rakentamisen ympäristövaikutuksia arvioitaessa on 

keskeistä huomioida materiaalien yhteisvaikutukset 

kiinteistön koko elinkaaren ajalta. Tiilet valmistetaan 

puhtaista luonnonmateriaaleista; savesta, hiekas-

ta ja kalkista, eivätkä ne sisällä mitään haitallisia tai 

myrkyllisiä aineita. Tiilijulkisivuisen rakennuksen käy-

tönaikaiset CO2 -päästöt ovat pienemmät kuin muilla 

tavallisilla julkisivumateriaaleilla. (lähde: Bionova Con-

sultingin tutkimus).

Tiili on materiaalina sekä esteettinen että auringon valoa 

varastoivana energiatehokas. Tiilijulkisivu on kestävä eikä se 

juurikaan vaadi huoltotoimenpiteitä elinkaarensa aikana. Jo 50 

vuoden elinkaarella tarkasteltuna tiilirakenteen käytönaikaiset kustan-

nukset ovat muihin rakenneratkaisuihin verrattuna ylivoimaisesti alhaisim-

mat. (lähde: tiili.info.fi) 

EGERNSUND COLD HAWAII
Tiili on varsin yleinen rakennusmateriaali Tanskassa ja tanskalaiset tiilet ovatkin arvostettuja kaik-

kialla maailmassa. Samppalinnan talojen tiileksi valikoitui Egernsundin märkä-

lyöty Cold Hawaii, jonka kellanharmaa väri ja hillityn rouhea pinta tulevat 

istumaan upeasti Samppalinnan miljööseen. 

Tiilinen julkisivu koetaan usein visuaalisesti kutsuvana ja erityi-

sesti auringonvalossa tiilipinnan reliefimäisyys vielä koros-

tuu. Samppalinnan talojen arkkitehtuurissa tiilellä on myös 

koristeellinen funktio: erityisillä tiililadonnoilla toteutettavat 

yksityiskohdat elävöittävät kauniisti julkisivuja ja luovat 

samalla näyttävän arkkitehtonisen elementin. 

Cold Hawaii -tiileen ja muihin Samppalinnan materiaa-

livalintoihin pääset tutustumaan Showroomissa, joka 

aukeaa loppusyksystä. Avajaisten ajankohdasta  tiedote-

taan myöhemmin. Pysy kuulolla! 
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