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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto ratasuunnitelmasta, 
Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara – Kauklahti/Espoo, 
Kauniainen
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Liikennevirasto suunnittelee yhdessä Espoon ja Kauniaisten kaupungin 
kanssa Leppävaaran ja Kauklahden välisen rataosuuden rakentamista 
neliraiteiseksi. Hanke liittyy pääkaupunkiseudun 
joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen. Leppävaaran ja Kauklahden 
välinen rataosuus on nykyään kaksiraiteinen, mutta sen rakentaminen 
neliraiteiseksi mahdollistaa lähi- ja kaukojunien erottamisen omille 
raiteilleen Helsingin ja Kauklahden välillä. Espoon kaupunkirata -
hankkeen tarkastelualueelle sijoittuu kuusi asemaa: Kilo, Kera, 
Tuomarila ja Kauklahti Espoossa, Kauniaisten asema Kauniaisissa ja 
Koivuhovi Espoon ja Kauniaisten rajalla. Keski-Uudenmaan 
maakuntamuseo lausuu kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
Kauniaisten asemaa ja Kauniaisten alikulkusiltaa sekä Fasaanin ja 
Yhtiöntien alikäytäviä koskien, muilta osin lausunnonantajana toimii 
Espoon kaupunginmuseo.

Kauniaisten rautatieasema on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö (RKY 2009 kohde). Kauniaisten seutu oli lähes 
asumatonta, kun sen halki päätettiin 1897 rakentaa osa Helsinki-Karjaa 
-rataa. Rantarata Helsingin ja Turun välillä avautui liikenteelle 1903. 
Kauniainen (Grankulla) oli aluksi pysäkki, mutta sen luokka nostettiin 
asemaksi 1908. Tuolloin rakennettiin tavaramakasiinit ja tornillinen 
jugend-asemarakennus, jota laajennettiin hieman 1911. 
Asemarakennus vaurioitui tulipalossa syksyllä 2008, mutta se on 
kunnostettu ulkoisesti ennalleen. RKY-kokonaisuuteen kuuluu 
asemarakennus, kaksi tavaramakasiinia ja talousrakennus. 
Asemarakennus on suojeltu rautatiesopimuksella vuonna 1998, mutta 
alueen muita rakennuksia ei ole sopimuksella suojeltu. 
Asemakaavassa vuodelta 2010 aseman alue on merkitty liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi K, jonka ympäristö on suojeltu. 
Asemarakennus on suojeltu merkinnällä sr-1, samoin yksi 
tavaramakasiini sr-1 ja maakellari sr-ma -suojelumerkinnöin.  
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Ratasuunnitelman mukaan Kauniaisten aseman kohdalla uudet raiteet 
sijoittuvat aseman välilaiturin pohjoispuolelle ja kahta eteläisintä 
raidetta siirretään vähän. Nykyiset laiturit puretaan ja ne rakennetaan 
uudelleen. Osa uudesta eteläisimmästä laiturialueesta ulottuu RKY-
rajauksen sisälle ja rautatiesopimuksella suojellulle alueelle. Raportin 
mukaan Museoviraston kanssa on neuvoteltu asemarakennuksen 
portaiden mahdollisesta siirtämisestä ja alueen 
pinnoitemahdollisuuksista. 

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo katsoo, että Kauniaisten 
asemarakennuksen ympäristö tulee jatkossa suunnitella huolellisesti 
niiden periaatteiden mukaan, jotka ratasuunnitelmassa on esitetty. 
Ympäristölle tulee myös laatia hoitosuunnitelma, kuten raportissa 
mainitaan. Koivuhovin aseman osalta ei ole erityisiä kulttuuriympäristön 
vaalimiseen liittyviä asioita. Myöskään alikäytävien tai Kauniaisten 
alikulkusillan uudistamisen tai korjaamisen osalta ei ole 
huomautettavaa.
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