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Kauniaisten kaupunki, Yhdyskuntavaliokunta
Forsberg Nina
PL 52
02701 KAUNIAINEN

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto asemakaavan muu-
tosluonnoksesta osoitteessa Dosentintie 17, Kauniainen

HEL 2019-002209 T 10 03 01

Kauniaisten kaupungin yhdyskuntavaliokunta on pyytänyt lausuntoa 
asemakaavan muutosluonnoksesta koskien 3. kaupunginosan korttelin 
382 tonttia 7 (Dosentintie 17). Keski-Uudenmaan maakuntamuseo ar-
vioi kaavahanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta tode-
ten seuraavan.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa olemassa oleva asuin-
rakennus suojeltavaksi. Lisäksi alueelle mahdollistetaan kahden erillis-
talon toteuttaminen. Suojeltavalle rakennukselle osoitetaan tämän li-
säksi talousrakennusoikeutta autotallille ja varastotiloille. Suunnittelus-
sa tulee varmistaa, että uudet rakennukset sopeutuvat ympäristöön ja 
suojeltuun rakennukseen. 

Dosentintie 17:ssä sijaitseva Villa Kotte on valmistui vuonna 1922. Sen 
on suunnitellut rakennusteknikko Friedrich Wilhelm Kotte, joka asui 
perheineen huvilassa vuoteen 1929. Huvila on kaksikerroksinen, man-
sardikattoinen puuverhoiltu yhdenperheentalo, joka on perustettu kal-
lion päälle betoniperusmuurin varaan. Rakennus edustaa yksinkertaista 
jugendia, jossa koristeaiheina toimivat ikkunoiden muoto ja sijoittelu 
sekä avoverannan poikkipääty ja hillityt pylväät. Kauniaisten rakennu-
sinventoinnissa vuodelta 2005 todetaan: ”Kohde on Kauniaisten van-
hempaa rakennuskantaa ja sillä on niin arkkitehtoninen, ympäristöllinen 
kuin paikallishistoriallinen arvo.” Rakennus on osa Kauniaisten huvila-
kaupungin säilyneitä rakennuksia ja siten omalta osaltaan vahvistaa 
alueen historiallista miljöötä.

Alueen voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1964 (nk. Meurmanin 
kaava) ja se on rakennussuojelun kannalta vanhentunut. Asemakaavan 
muutoksella enintään kaksihuoneistoisten asuintalojen korttelialue (Ao) 
muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Korttelialueelle osoi-
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tetaan rakennusoikeutta 600 k-m². Rakennusoikeus laskee 100 k-m² 
voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna. Asuntojen määrä kasvaa 
yhdellä. Asemakaavan muutos perustuu Visiomo Oy:n laatimaan esi-
suunnitelmaan, jossa on tutkittu alueelle soveltuvaa rakentamista. Villa 
Kotte osoitetaan suojelumerkinnällä (sr-1): Kulttuurihistoriallisesti ja 
ympäristön kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa 
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakenta-
mistöitä, jotka heikentävät rakennuksen historiallisia arvoja. Korjaus- ja 
muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen ominaispiirteet säi-
lyvät. Rakennukseen kohdistuvista korjaus- ja muutostöistä on pyydet-
tävä museoviranomaisen lausunto. 

Korttelialueen länsiosaan osoitetaan rakennusala kahdelle yksiasuntoi-
selle enintään kaksikerroksiselle asuinrakennukselle kerrosalaltaan yh-
teensä enintään 400 k-m² (2 II 400) sekä rakennusala autokatokselle 
(a-1). Ajo yhteys molemmille rakennuspaikoille osoitetaan korttelialu-
een pohjoisosaan. Autopaikkoja on rakennettava vähintään kaksi kuta-
kin asuntoa kohti. Kaavamääräyksillä ohjataan rakentamisen sopeutu-
mista ympäristöönsä uudisrakentamisen massoittelun, arkkitehtuurin, 
materiaalien ja värityksen osalta. Myös pihojen toteutusratkaisujen ja 
uuden kasvillisuuden osalta edellytetään sopeutumista ympäristön 
ominaispiirteisiin. Ympäristön vehreän yleisilmeen säilyttämiseksi kort-
telialueella osoitetaan istutettaviksi tai luonnontilassa pidettäviksi ne ra-
kentamattomat alueet, joita ei käytetä kulkuun, pysäköintiin tai oleske-
luun.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa asema-
kaavan muutosluonnoksesta. Annettu suojelumääräys on asianmukai-
nen. Uuden rakentamisen massoittelun ja arkkitehtuurin sopeutumisen 
arviointi olemassa olevaan rakennukseen nähden voidaan tehdä tar-
kemmin vasta rakennuslupavaiheessa.
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