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Naantalin Vanhankaupungin ranta
Yleissuunnitelman täydennykset
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  V. 2014 Uusittu betonikiveys ja asfaltti säilyvät

  Uusi betonikiveys, materiaalit v.2014 muutoksen
  mukaan 

  Uusi luonnonkivipinnoite, nupukivi, sileä

  Uusi luonnonkivipinnoite, nupukivi, lohkottu

Nupukivialueita jäsennellään reunoiltaan, ajokaistojen 
kohdalla ja suurempien yhtenäisten alueiden sisällä luon-
nonkivikaistoilla. Tarkat kivityypit, ladontatapa, reunakais-
tat ym. määritellään jatkosuunnittelussa.

Pinnoitetyypit
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  Uusi luonnonkivipinnoite, nupukivi, sileä

  Uusi luonnonkivipinnoite, nupukivi, lohkottu

Luonnonkivetyt alueet tuovat arvokkuutta 
keskeisille aukioille ja reiteille Siltapuistossa 

ja rannassa. Sileällä luonnonkivellä 
ohjataan pääkävelyreitit, ja elävämmällä 

lohkotulla pinnalla nostetaan esiin oleskelu- 
ja tapahtuma-alueet. Eri kiveyksien välillä 

käytetään luonnonkiviraitaa.

Esimerkkikuva, nupukivi, lohkottu

Esimerkkikuva, nupukivi, sileä

Esimerkkikuva, Turku, kävely- ja oleskelualueiden jako, nupukivi lohkottu/sileä



Viitteellisiä esimerkkejä  
luonnonkivipinnoitteiden käytöstä kadun 

kulkureittien ja eri käyttötarkoitusten 
korostamiseksi.

Tavoitteena on hienovaraisen rauhallinen 
vaikutelma, samaa kivilajia käytetään 

sekä sileään että lohkottuun pintaan ilman 
suuria värieroja.

Esimerkkikuva, Rauma, noppakivi ja nupukivi erotettuna kaistalla

Esimerkkikuva, lohkottu ja sileä kivi Esimerkkikuva alueiden hierarkiasta

Esimerkkikuva saman materiaalin käytöstä eri tyyppisissä kiveyksissä

 HUOM! Kuvat viitteellisiä. Poikkeamat luonnonkivettyjen pintojen tasai-
suudessa sekä kivien saumojen kohdalla tarkistettava toteutussuunnittelun 
yhteydessä niin, että esteettömyysvaatimukset täyttyvät.



  V. 2014 Uusittu betonikiveys ja asfaltti säilyvät

  Uusi betonikiveys, materiaalit v.2014 muutoksen
  mukaan 

Uusilla betonikiveyksillä jatketaan samaa 
materiaalipalettia, mitä on aiemmin 

toteutettu Nunnakadun sekä Kaivotorin 
olemassa olevissa kiveyksissä: vaalea 

betonilaatta Kaivotorin viereisellä alueella, 
tumma betonikivi paikoitusalueella.

Kaivotorin betonikiveystä, louhikivi ja musta/harmaa betonikivi ja -laatta

Nunnakadun betonikiveystä, louhikivi, asfaltti, betonikivi musta (graniittiraidoin)
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”Hauenkuono”

Hauenkuono-rakennuksen vanhaa sijaintia 
voidaan esittää muistumana esim. 

Fleminginkadun aukion kiveyksessä, jossa 
rakennuksen hahmo erottuu viitteellisesti.
Aukion kolmiomainen muoto on antanut 
todennäköisesti nimen rakennukselle, ja 
muoto toistuu ja sitä vahvennetaan sekä 
istutusalueissa että kiveysten rajauksissa

Naantalin Museo, kuva Fleminginkadulta kohti Tuulensuojaa



Kaivohuoneen ja rannan välinen alue

Kaivohuoneen edustan alueen rajausta muutetaan hienovaraisesti siten, että olemassa olevat toiminnot Kaivohuonella säilyvät, ja samalla väljen-
netään Rantabulevardin ja Siltapuiston risteyskohtaa - alueen käyttö tulee lisääntymään esiintymislavan myötä ja tarvitaan lisää käyttöalaa.




