
Saku Koivu mukana rakentamassa ainutlaatuista 
kaupunkikorttelia Turkuun: ”Unelmakohde”
Saku Koivu tunnettiin jääkiekkourallaan unelmapaikkojen rakentajana. 

Nyt sama jatkuu kiinteistöalalla: kokonainen kortteli rakentuu keskelle Turkua.

Saku Koivu, TKU-Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Otava ja kohteen pääsuunnittelija, arkkitehti Pekka Mäki kertovat tuntevansa 
sekä kiitollisuutta että vastuuta saadessaan olla mukana rakentamassa uutta asuinkorttelia kotikaupunkinsa keskustaan. 
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Kiinteistöala on aina kiinnostanut Saku Koivua. Kun peliura päättyi ja perhe muutti takaisin Turkuun, teh-
tiin päätös, että suvussa ollut rakennusyhtiö TKU-Rakennus Oy herätetään yhdessä Koivun serkun Olli-Pek-
ka Otavan kanssa uudelleen henkiin.

– Ensimmäisenä projektina yrityksellä oli kodin rakentaminen meidän perheellemme. Sitä kautta yritystä 
lähdettiin kasvattamaan ja rakentamaan uudelleen, Saku Koivu kertaa.

Nyt työn alla on jättimäinen korkean profiilin projekti Turun perinteikkäässä kaupunkimiljöössä. Koivu kump-
paneineen rakentaa kokonaista kaupunkikorttelia Samppalinnan puiston kupeeseen, legendaarisen Heideke-
nin synnytyssairaalan naapuriin.

– Omaan historiaani peilaten Urheilupuisto ja Samppalinnan puisto herättävät rakkaita muistoja: täällä on 
juostu ja hikoiltu monet kerrat. Nyt polut kohtaavat jälleen, ja ollaan todella mielenkiintoisen projektin ää-
ressä, Koivu hymyilee. 

Kaupunkiasujan unelmakodit nousevat kahden puiston, Urheilupuiston ja Samppalinnanpuiston väliselle alueel-
le. Puistoihin ei kuitenkaan kajota, vaan Samppalinnan kortteli rakentuu vanhalle ”Tekun” eli Turun Teknillisen 
oppilaitoksen tontille. 

“Tässä paikassa ei voi eikä saa epäonnistua”

Projektin ainutlaatuisuuden tiedostaa myös TKU-Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Otava. Hänen 
mukaansa poikkeuksellinen kohde kahden puiston rajalla tuo mukanaan hienoja mahdollisuuksia – mutta 
myös vastuuta.

– Kun kyseessä on uniikki paikka, on velvollisuus tehdä uniikki tuotekin. Kaikki mitä tehdään, tehdään niin 
hyvin kuin suinkin osataan. Turkulaiselle rakentajalle kun annetaan tällainen paikka, on sellainen tunne, että 
ei voi eikä saa epäonnistua, Olli-Pekka Otava toteaa.

”Kun kyseessä on uniikki paikka, 
on velvollisuus tehdä uniikki tuotekin.”

Samppalinnanmäelle rakennettava uusi asuinalue koostuu viidestä kerrostalosta, talojen väliin rakennetta-
vista kaksikerroksista townhouseista sekä kahdesta säilytettävästä rakennuksesta. Rakennettavat asunnot 
ovat keskusta-asunnoiksi isoja kooltaan ja sopivat perheasunnoiksi tai muuten tilaa arvostavalle. Tilausta 
kookkaille keskusta-asunnoille näyttää kysynnän perusteella olevan.

– Asuntojen keskipinta-ala on yli 70 neliötä, ja townhouset tarjoavat mahdollisuuden kaksikerroksiseen kau-
punkiasumiseen. Ensimmäisen talon ennakkomyynnissä kaikki asunnot varattiin parissa tunnissa, ja suosi-
tuimpaan jäi vielä 18 nimeä jonoon. Vuodenvaihteen jälkeen ryhdytään ennakkomarkkinoimaan seuraavaa 
kohdetta, Olli-Pekka Otava kertoo.

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Otavan ja Saku Koivun edustama TKU-Rakennus Oy vastaa Samppalinnan asuinkort-
telin rakentamisesta yhdessä SL Yhtiöt Oy:n kanssa. 

Unelmakohde vaatii saumattoman yhteistyön

Olli-Pekka Otavan mukaan yhteistyö rakennusyhtiön ja arkkitehtitoimiston välillä on ollut tiivistä ja erittäin 
toimivaa. Samoilla linjoilla on asuinkorttelin suunnitellut arkkitehti Pekka Mäki Sigge Arkkitehdit Oy:stä.

– Yhteistyö on ollut aidosti poikkeuksellisen tiivistä, ja se näkyy harvinaisen vahvasti tässä hankkeessa. Täs-
sä tuntee miten koko joukkue tekee parhaansa, Pekka Mäki kuvailee.

Myös kokeneelle arkkitehdille poikkeuksellisen uniikki kohde herättää tunteita, niin ammatillisesti kuin hen-
kilökohtaisestikin. Samppalinna on Pekka Mäelle rakas paikka, ja se näkyy suunnittelussakin.

– Olen itse turkulainen ja me olemme turkulainen yritys. On ollut etuoikeus päästä suunnittelemaan tällaista 
hanketta. On tärkeää säilyttää paikan henki. Rakennusten mittakaavan tulee sopia miljööseen, ja esimer-
kiksi julkisivujen sävyn tulee olla samantyyppinen kuin viereisissä koulurakennuksissa. Oikeanlainen tiilikin 
löytyi etsintöjen jälkeen Tanskasta, Mäki kertoo.

Kohteen pääsuunnittelija arkkitehti Pekka Mäki ja Saku Koivu seuraavat unelmaprojektinsa etenemistä. Kumpi-
kin kiittelee suunnittelijan ja rakentajan välisen yhteistyön toimivuutta poikkeuksellisen saumattomaksi.

Elämisen laatu ratkaisee

Kysyttäessä Saku Koivulta hänen henkilökohtaista visiotaan kiinteistöalalla hän toteaa, että tavoitteena on 
löytää kulloiseenkin markkinaan laadukkain ja toimivin ratkaisu. Asuntoliiketoiminnassa Koivun mukaan tyy-
tyväinen asukas on paras markkinointikanava.

– Päämääränä on löytää ratkaisu, joka palvelee elämistä ja asumista. Rauhallisuus, vehreys ja puistomai-
suus ovat itselleni tärkeitä, ja Samppalinnanmäellä olemme keskellä luontoa mutta silti vain viiden minuutin 
kävelymatkan päässä Turun kauppatorilta. Mitä muuta kaupunkiasumiselta voisi toivoa? Koen, että kotikau-
pungissani ei voisi olla hienompaa asuinkorttelia kuin tämä, Saku Koivu summaa.

Samppalinnan projektissa myös sisustus- ja materiaaliratkaisut toteutetaan ensiluokkaisesti 
ja asiakkaan tarpeita ja toiveita kuunnellen. Samppalinnan showroom tarjoaa ainutlaatuisen 
mahdollisuuden päästä tutustumaan asuntojen sisustus- ja materiaaliratkaisuihin kattavasti 
jo etukäteen.

As Oy Samppalinna 

• As Oy Samppalinnan toinen kohde tulee ennakkomarkkinointiin vuoden 2023 alussa.
• Kokonaisuuden suunnittelusta vastaa Sigge Arkkitehdit Oy ja rakentamisesta 

TKU-Rakennus Oy ja SL Yhtiöt Oy.
• Lisätietoa kohteista sekä vierailuvaraukset showroomiin (Sepänkatu 1, Turku) 

www.samppalinna.info


