
NELJÄ SYYTÄ
LÖYTÄÄ UUSI KOTISI SAMPPALINNASTA 

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 asuinkortteliin ensimmäisenä rakentuva As Oy Samppalinnan Gustav on löytänyt tule-

vat asukkaansa ja seuraavan talon ennakkomarkkinointi käynnistyy pian. Samppalinnan asuinkortteli 

tulee valmistuttuaan olemaan yksi tämän hetken vetovoimaisimmista asuinkohteista. Syitä siihen on 

monia ja tässä esittelemmekin niistä neljä. 

1. PARHAIMMAT NÄKYMÄT

Samppalinnan asuinkorttelin sijainti täyttää vaativimmankin 

asunnonetsijän toiveet. Kortteli tarjoaa kutsuvia puisto- ja 

kaupunkinäkymiä neljään ilmansuuntaan vain kävelymatkan 

päässä ydinkeskustasta. Kävelymatkan päässä sijaitsevat 

niin kulttuuri- kuin urheilumahdollisuudetkin unohtamatta 

muita palveluita. Kortteli on suunniteltu vastuullisesti täy-

dentämään alueen jo olemassa olevaa rakennuskantaa kajoa-

matta ympäröivään puistoon. Maisemaa tai näkymiä haittaavaa 

rakennuskantaa ei ole rakentumassa tulevaisuudessa alueen 

välittömään läheisyyteen. 

2) MODERNI TEKNOLOGIA

Upeiden sisustuskonseptien ja ensiluokkaisten materiaalien lisäksi 

Samppalinnan talot tarjoavat myös uusimman, modernin tek-

nologian mukaista asumismukavuutta.

Pihan alle kahteen kerrokseen sijoittuvasta autopaikoi-

tushallissa on vakiona sähköautojen latausmahdollisuus. 

Parkkihallista on sisäiset yhteydet suoraan asuinrakennus-

ten porrashuoneisiin, ja asukkaiden arkea helpottamaan on 

lisätty moderni lukitusjärjestelmä, jonka avulla ovet avautu-

vat automaattisesti ja älypuhelimesi yhteyden avulla voit avata 

ulko-ovia ja toivottaa vieraat tervetulleeksi. Kaikissa asunnoissa on 

luonnollisesti vakiona langaton internet-yhteys. 

3) ENSILUOKKAISET PUITTEET

Kaikissa Samppalinnaan rakentuvissa asunnoissa tulee ole-

maan vesikiertoinen lattialämmitys. Talot lämmitetään toi-

mintavarmalla kaukolämmöllä, joka tuotetaan pääosin 

uusiutuvilla energialähteillä. Kaukolämpö on ekologinen 

lämmitysmuoto, joka mahdollistaa myös kaukojäähdy-

tyksen käyttämisen viilennykseen taloyhtiöissä. Samppa-

linnassa asut siis sekä talvella että kesällä mukavasti ja 

huolettomasti.

Yksi Samppalinnan asuntojen valttikorteista on isot parvekkeet, 

jotka kesäaikaan tuovat liukuovien kautta asuntoihin yhden lisä-

huoneen. Aluetta ympäröivä upea puistomiljöö hyödynnetään näin 

mahdollisimman tehokkaasti. 

4) SOPIVASTI YHTEISÖLLINEN

Samppalinnassa pääset nauttimaan yhteisöllisyyden parhaista 

puolista, kuten viihtyisästä ja suojaisasta pihasta leikki-, oles-

kelu- ja kuntoilualueineen. Korttelin keskiöön sijoittuva piha-

paviljonki puolestaan mahdollistaa esimerkiksi illanistujais-

ten tai vaikkapa yhteisten saunavuorojen järjestämisen.

Suunnittelusta kaavoitukseen ja rakentamisesta asumi-

seen Samppalinnan asuinkortteli muodostuu kestävistä 

ratkaisuista, jotka kantavat vastuun sekä ympäristöstä että 

ihmisistä mahdollistaen asukkaalleen mahdollisimman miellyt-

tävän asuinympäristön. 

 

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

