
LÄMMIN KIITOS KAIKILLE 
PALVELU-KYSELYYN VASTANNEILLE! 

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 

Toteutimme viime kuussa Samppalinnan sisäpiiriläisille avoimen kyselyn asunkorttelin tulevasta pal-

velutarjonnasta. Vastasitte jälleen runsaslukuisesti ja saimme vastaustenne kautta arvokasta tietoa 

ajatuksistanne. Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Erityisesti yksi palvelu nousi kyselyssä selkeästi ylitse muiden: toive kuntosalista/liikuntapaikasta. 

Tämän suhteen meillä on hyviä uutisia, sillä Samppalinnan sisäpihalle on varattu alue kuntosalilaitteille. 

Myös pihan yleinen viihtyisyys ja toiminnallisuus kokonaisuudessaan kiinnosti teitä. Pihan keskiössä 

tulee olemaan pihapaviljonki, jonka on tarkoitus toimia yhteyskäyttötilana. Paviljonkin tulee pieni sau-

naosasto, keittiö sekä oleskelutilaa, ja siellä voidaan järjestää esim. taloyhtiöiden kokouksia tai pieniä 

omia illanistujaisia. Pihalle tullaan sijoittamaan istutusaltaita, joihin istutetaan puita ja pensaita. Näin 

ympäröivän puiston vehreyttä ja viihtyisyyttä saadaan levittäytymään myös sisäpihan puolelle. 

Myös talopesulamahdollisuus ja pyöräsäilytyksen järjestäminen kiinnosti teitä. Samppalinnan kortteliin 

on suunniteltu talopesuloita, joissa asukas saa helposti itse pestyä hieman isompaa pyykkiä sekä kui-

vattua ne tehokkaasti kuivaushuoneessa. Pyöräsäilytys tulee olemaan kahdessa kerroksessa, katuta-

sossa sekä kellaritasossa. Pyöräsuojaan tultaessa löytyy pesupaikka, jossa voi puhdistaa kuraantuneen 

pyörän tai pienen lemmikin tassut. 

Samppalinnan kortteliin kaavoitetun liiketilan käyttötarkoituksen suhteen kannatusta teiltä saivat eri-

tyisesti ruokakaupan ja ravintolan/leipomon mahdollisuus. Kysyttäessä sitä, millaisille palveluille Samp-

palinnan asukkailla voisi mahdollisesti olla kysyntää nostitte esiin erityisesti kotisiivouksen ja pikatalon-

miehen palvelut.

Kiitos ajastasi ja ajatuksistasi Samppalinnan palveluiden suhteen! 

Yhteinen matkamme huipulle jatkuu.

WWW.SAMPPALINNA.INFO 

SAMPPALINNAN SHOWROOM 
ON NYT AVATTU 

Samppalinnan Showroomin avajaisia juhlis-

tettiin avoimilla ovilla sisäpiiriläisten kesken 

Tekun vanhassa kirjastossa. Kiitos kaikille 

kävijöille! 

Showroom tarjoaa mahdollisuuden päästä 

tutustumaan poikkeuksellisen kattavasti jo 

ennakkoon Samppalinnan tuleviin sistusra-

kaisuihin ja materiaalivalintoihin.

Showroomissa on jouluun asti avoimet ovet 

keskiviikkoisin klo 13-15 (Sepänkatu 1, Tur-

ku / valkoinen rakennus). Muina ajankohtina 

vierailu on mahdollista ajanvarauksella. Ota 

yhteyttä sanna.leino@tku-rakennus.fi   

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

