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LASINPUHALTAJAN PUISTON SUUNNITELMASELOSTUS 

Kohde 

Lasinpuhaltajan puisto sijaitsee Harjukylän kaupunginosassa Riihimäellä. Puisto 
rajautuu koillisessa Laurinpolun portaisiin, lounaassa vanhan kaupungintalon tonttiin ja 
luoteessa uuteen omakotitalotonttiin sekä Kokinmäkeen. Kokinmäeltä on 
ainutlaatuinen näkymä Lasinpuhaltaja-patsaalle ja edelleen Keskuskadulle. Puiston 
saneeraussuunnitelma koskee asemakaavassa olevaa puistoaluetta sekä Laurinpolun 
portaita. 

Lähtökohdat  

Suunnitelman asemakaavallinen puistoalue muodostui vanhan kaupungintalon, 
Kalevankatu 1-asemakaavamuutoksen yhteydessä, joka sai lainvoiman 2.8.2022.  

Lasinpuhaltajan puisto on Keskuskadun päätteenä oleva mäen osa, jonka rinteelle 
sijoitettiin vuonna 1960 Lasinpuhaltaja-patsas. Riihimäen Lasi ja sen työntekijät 
lahjoittivat patsaan kaupungille kaupungiksi tulon kunniaksi. Kuvanveistäjä Kalervo 
Kallion veistämästä Lasinpuhaltajasta on muodostunut Riihimäen tunnus ja juhlapaikka. 
Patsaan mallina on seissyt lasinpuhaltaja Valto Terhomaa. 

Puistoalueella kasvaa runsaasti täysikasvuista ja osittain iäkästä puustoa. Puiston läpi 
kulkee luontaisesti muodostunut polku, jossa korkeuserot ovat paikoitellen suurehkoja. 
Liikkuminen on osittain paljastanut puiden juuria merkittävästi. 

Puiston ylätasanteen ja Valtakäyrän välinen rinne on nykyisellään osin rapautunut, 
hankalasti hoidettava ja kasvillisuudeltaan kulunut.  

Suunnitelmaratkaisu 

Lasinpuhaltajan puiston saneeraussuunnittelun tavoitteena on Keskuskadun päätteen 

ja Riihimäen tunnus- ja juhlapaikan yleisilmeen, oleskelumahdollisuuksien ja 

saavutettavuuden parantaminen. Lasinpuhaltaja-patsaan ja joulukuusena tunnetun 

kuusen valaistus on huomioitu erillisessä valaistussuunnitelmassa. 

Laurinpolun portaat säilyvät ennallaan lukuun ottamatta kaiteiden ja valaistuksen 

uusimista. 
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 

Puiston läpi luontaisesti muodostunut käytävä rakennetaan kivituhkakäytäväksi, jossa 

käytetään sideainetta eroosion estämiseksi. Rinteen yläosaan rakennetaan 

noppakivikäytävä, josta avautuu näkymä Keskuskadulle. Käytävien varrelle asennetaan 

penkkejä. 

Valtakäyrän kevyenliikenteen väylään rajoittuva, kasvitettu rinne rajataan matalalla 
graniittitukimuurilla. Rinteen rajaus säilyy nykyisen kevyenliikenteen väylän linjan 
mukaisena, lukuun ottamatta uutta Keskuskadun päähän rakennettavaa puolikaaren 
muotoista oleskelualuetta. 

Ahtaasti kasvaneet ja näkymän Kokinmäeltä patsaalle ja edelleen Keskuskadulle 

peittäneet kuuset poistetaan. Laurinpolun portaiden vierestä poistetaan koivuja, jotta 

portaiden viereen saadaan uusi kukkivien pikkupuiden rivistö. Puiston luoteiskulman 

nurmialueelle istutetaan tammi. Uusi joulukuusi istutetaan patsaan toiselle puolelle 

olevan joulukuusen viereen. 

Rinteen kasvillisuus uusitaan toimivammaksi, näyttävämmäksi ja helppohoitoiseksi. 

Patsaan viereinen puurakenteinen kesäkukkalaatikko uusitaan paremmin kohteen 

arvoon sopivaksi. Puistoa rajataan vanhan kaupungintalon tontin sekä uuden 

omakotitalontontin rajalla monilajisilla puu- ja pensasistutuksilla. 

Valaistus 

Lasinpuhaltaja-patsas ja sen takana oleva joulukuusi valaistaan kohdevalaistuksella. 

Rakennettava puistokäytävä valaistaan matalilla pollarivalaisimilla ja Laurinpolun 

portaikko kaidevalaistuksella. 

Tasaus ja kuivatus 

Puiston tasaus säilyy pääosin ennallaan. Uuden kivituhkakäytävän viereen rakennetaan 

nupukivikouru, josta madalluksilla ohjataan hulevesiä puiston nurmikolle. 

 


