
    
 

Symbolimerkitykset: 

WC:  Esteetön kohde:  Sisältää kohteita, joissa esteitä: * Koirat sallittu:  

Kasveja myynnissä:  Ostosmahdollisuus:  Ruokaa ja juomaa:  Majoitus:  

 

Naantalin kultaranta, Gullranda 

 

 

Sijainti: Naantali 

Omistaja: Suomen valtio 

Aukioloajat: 

Kesällä 2011 opastetut kierrokset 
- 21.6.–14.8.20110 ti-su klo 14 (opastus suomi, ruotsi, englanti) ja klo 15 (vain suomeksi) 
- 16.–28.8. ti-su klo 14 (suomi, ruotsi, englanti) hinta 10 e aik./5 e lapset 4-14 v. 
- bussi 21.6.–14.8. klo 13.30 Kylpylästä, klo 13.40 Maariankadun opaspysäkki, klo 13.50 Kultaranta paluu 
samaa reittiä, hinta 14 e/7 e 
- puisto on avoinna yleisölle 1.6.–31.8. perjantaisin klo 18–20 (ei opastusta) ja 1.9.-30.4. torstaisin klo 18-20 
(huom! joulu-tammi-helmikuu suljettu) 

Hinnat 2010  

Lähtö klo aikuiset lapset (4-14 v.) 

Naantalin Kylpylä 13.30 14 € 7 € 

Maariankadun opaspysäkki 13.40  14 €  7 €  

Kultarannan portilta  14.00 10 € 5 €  

Kultarannan portilta  15.00 10 € 5 € 

 
Lippuja saa ostaa ennakkoon Naantalin Matkailusta tai paikan päältä (pelkkä käteismaksu). Ryhmille 
opastukset tilauksesta Naantalin Matkailu Oy:n kautta. 

Saavutettavuus: 

GPS-koordinaatit: 

N 60°27’831” 
E 021°59’897” 
 
 
 
 
 



Omalla autolla:  

Armonlaaksontietä varmaan tuo 1,1 km (ajat Kuparivuoren tunnelin läpi ja Ukko-Pekan sillan yli), jatka 
muutamia satoja metrejä ja käänny oikealle Luonnonmaantielle, aja 300-500 m ja käänny oikealle 
Kordelininkadulle ja muutaman sadan metrin jälkeen olet Kultarannan pysäköintialueelle. 

 Joukkoliikenne: 

Nouse Turun linja-autoasemalla bussiin numero 11 kohti Naantalin linja-autoasemaa. Bussissa lukee myös 
Kultaranta L. Jää pois Kultarannan pysäkillä, josta on noin 0,5 km kävelymatka portille.  Matka kestää noin 
18 minuuttia. Voi tarkistaa reittiaikataulut täältä.  

Pysäköinti 

Alueella on pysäköintiin varattu alue. Pysäköinti on maksuton. 

Yhteystiedot: 
Villa Kultaranta 
Kordelininkatu 
21100 Naantali 
 
Naantalin Matkailu Oy  
Kaivotori 2, (Fleminginkadun ja Nunnakadun kulma)  
puh. 02 435 9800 
info@naantalinmatkailu.fi 

http://www.naantalinmatkailu.fi/index.php?page=bcafda3c5304f585cdca35901443ef9  

Kohdekuvaus: 

Kultarannan rakennutti kesäasunnokseen vuonna 1913–1916 liikemies Alfred Kordelin. Nykyisin Kultaranta 
toimii Suomen tasavallan presidentin kesäasuntona, josta se myös parhaiten tunnetaan. Kultarannan 
kokonaisuuteen kuuluu useita asuin- ja talousrakennuksia, kasvihuoneita, puutarha ja metsää. Kultaranta 
on yksi Suomen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä.  

Kultarannan päärakennuksen on suunnitellut suomalaisen kansallisromantiikan arkkitehti Lars Sonck. 
Rakennustyöt aloitettiin vuonna 1913, ja päärakennus valmistui vuonna 1916. Kordelin näki puutarhan ja 
puiston merkittävänä osana Kultarannan kokonaisuutta ja hän käyttikin puutarhan suunnittelussa maan 
parasta asiantuntemusta. Puutarha on laajuudeltaan 15 ha, ja sen ovat suunnitelleet Helsingin 
ensimmäinen kaupunginpuutarhuri Svante ja tämän poika, puutarha-arkkitehti Paul Olsson.  
Puutarhasuunnitelmat tehtiin 1914–1915. Kultarannan puistoin kunnostussuunnitelma laadittiin vuosien 
1964-1965 aikana. Samalla maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröjer suunnitteli alueelle uuden osan  
”Ketju”. 

Kultarannan puutarha edustaa 1900-luvun alun puutarhataiteen ns. uutta arkkitehtonista puutarhatyyliä, 
joka saavutti läpimurtonsa Englannissa ja Saksassa 1900-luvun vaihteessa. Suomeen uusi puutarhasuuntaus 
omaksuttiin Saksasta, jossa Paul Olsson oli saanut koulutuksensa. Arkkitehtonisen puutarhan esikuvat 
juontavat juurensa renessanssin ja barokin suosimiin symmetrisiin, aksiaalisiin ja pitkiin keskeisperspektiivi 
puutarhoihin. Tavoitteena oli asuinrakennuksen ja puutarhan yhteys ja jugendin hengen mukainen 
kokonaistaideteos. Olssonien suunnitelmaa hallitsee idea monimuotoisesta monumentaalipuutarhasta, 
jossa kertautuvat päärakennuksen huomattavat mittasuhteet. 

http://reittiopas.turku.fi/fi/#mapcenter%28kkj3*3239902*6714449%29from%28poi*Turku%20bus%20station%20bay%204%2C%20Turku%29to%28street*Kordelininkatu%2C%20Naantali%29date%2820100812%29time%280925%29timetype%28departure%29routesuggestion%285%29
http://www.naantalinmatkailu.fi/index.php?action=mailto&mailto-enc=%5B%0AR%5Cq%0C%00YZD%04%0F%08%0A%5C%04E%08%02%5E_L%17Q%5C
http://www.naantalinmatkailu.fi/index.php?page=bcafda3c5304f585cdca35901443ef9


Puutarhan pohjakaava on perusjäsennykseltään kaksiosainen. Pohjoispäässä, päärakennuksen edustalla on 
terassipuutarha, jota ympäröi kallioinen ja mäntyinen metsäpuutarha. Etelämpänä on laaja, 
lehtipuuvaltainen muotopuutarha suihkulähteineen ja paviljonkeineen. Kultarannan rantaviivaa 
noudattelee 220 metriä pitkä hiekoitettu lehmuskujanne, joka on kaikessa yksinkertaisuudessaan 
ihastuttava.  Kujanteessa on istutettuna neljää eri lehmuslajiketta: tavallista puisto- ja metsälehmusta sekä 
hieman harvinaisempia kriminlehmuksia ja isolehtilehmuksia. Lehmuskujanteen päästä avautuu idyllinen 
näkymä kohti Naantalin vanhaa kaupunkia, jonka siluettia hallitsee kirkko.  

Olssonit halusivat säilyttää osan Kultarannan puutarhasta aikakauden ihanteiden mukaisesti 
mahdollisimman luonnonmukaisessa tilassa. Kultarannassa tämä toteutettiin metsäpuutarhassa, joka henkii 
saaristolaistunnelmaa mäntyineen ja silokallioineen. Metsäpuutarhaan on valittu varsin helppohoitoisia ja 
luonnonmukaiseen rakentamiseen soveltuvia kasveja, kuten pikkutalviota, jättipoimulehteä ja kotkansiipeä. 
Metsäpuutarhassa on runsaasti lehtipuita, mutta yleisilme on kuitenkin mäntyinen. Muotopuutarhaa 
puolestaan leimaa arkkitehtoninen symmetrisyys, joka tuli muotiin 1910-luvulla. Ruusutarhaan on istutettu 
3500 ruusua, joiden lajikkeina muun muassa Sommerwind, Amsterdam, Tellervo, President Kekkonen, 
Europeana ja Nina Weibul. Kultarannan muotopuutarhan ulkopuolella on paljon kauniita istutuksia ja osa 
metsäisistä ja kallioisista alueista on siistitty pienillä kasviryhmillä. Näissä istutuksissa on muun muassa 
vuorenkilpiä, hopeahärkkiä, rönsyansikkaa ja punaista kyynelverenpisaraa sekä keltaista kesäpäivänhattua. 
Kultarannan hyötypuutarhaan on istutettu noin 130 omenapuuta, vadelmia, pensasmustikkaa, herukoita ja 
karviaisia, joiden satoa kerätään presidentin keittiön tarpeisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuvat: 

 

Pylväshaapakuja. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Agora. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Agora ja arkkitehtoninen puutarha. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Medaljonki, jota leimaa arkkitehtoninen symmetrisyys. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Ruusutarha. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Lehmuskujanne. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröjerin suunnittelema ”ketju”, jossa oli esillä Kari Huhtamon veistoksia kesällä 2010. Kuva: Kaisa 
Kalliovuo 

 

Detalji Ketjusta, veistos Kari Huhtamon käsialaa. Kuva: Kaisa Kalliovuo  

 

 

 

 

 



Lähteet ja kirjallisuutta: 

Uino, Pirjo. Hortus fennicus – Suomen puutarhataide. Toim. Maunu Häyrynen. Forssan Kirjapaino, Forssa 
2001, 106–113.  
 
Sorsa, Hanna. Maisema-arkkitehti Maj-Lis ROsenbröjer. Piirustuskokoelman luettelointi ja arkistointi. 
Puutarhataiteen seura ry. Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki, 2010. 
 
Naantalin matkailu Oy: 
http://www.naantali.fi/matkailu/fi_FI/kultaranta/ 
http://www.naantali360.fi/kultaranta/kultaranta.htm 
 
MTV3.fi matkailusivusto: 
http://www.mtv3.fi/matkailu/arkisto.shtml?459877 

 

http://www.naantali.fi/matkailu/fi_FI/kultaranta/
http://www.naantali360.fi/kultaranta/kultaranta.htm
http://www.mtv3.fi/matkailu/arkisto.shtml?459877

