
Varkauden puistohistoria ulottuu
ainakin 1920-luvulle, jolloin A.
Ahlström Oy:n toimesta aloitettiin
Walterinpuiston rakentaminen.

 Pergolan ja suihkulähteen suun-
nitelmat on päivätty Varkaudessa
1.2.1924 (A.Ahlström O.Y. Varka-
us, Kolonnad jämte springbrunn för
Varkaus torg) ja 15.7.1924. Suun-
nitelmissa ei ole tekijän nimeä tai

allekirjoitusta. Alustavassa suihku-
kaivon piirustuksessa on päiväys
“Helsingfors juli 1923” ja allekir-
joitus Karl Lindahl.  Valitettavasti
ei ole löytynyt kokonaissuunnitel-
maa alueen käytöstä ja kasvillisuu-
desta. Varkauden museossa on va-
lokuvia 1920-luvun loppupuolelta,
joissa näkyy senaikaista kasvillisuut-
ta; vastaistutettuja lehmuksia, pen-
sasaitoja ja perennoja. Perennojen

käyttö oli hyvin yleistä 1900-luvun
alkupuolella. Walterinpuiston ku-
vissa on nähtävillä eri vuosikymme-
ninä komeita perennaryhmiä. Puis-
to oli alkujaan rajattu todennäköi-
sesti orapihlaja-aidoilla. Tuohon ai-
kaan ei ollut pelkoa että kauhakuor-
maajat rikkovat lumitöitä tehdes-
sään kasvillisuutta.

Gunnar Elfgrenin veistämä rinta-
kuva  Walter Ahlströmistä vuodelta
1935 koristaa puiston pohjoispuo-
leista osaa. Pergolan leijonanpään
on veistänyt Sven Björklund.

Kaupunki vastaanotti lahjoitukse-
na Walterinpuiston vuonna 1987.
Lahjoittajan erityisenä toiveena oli,
että Varkauden kaupunki vaalii
Walter Ahlströmin elämäntyötä
Varkauden teollisen toiminnan
merkittävänä vaikuttajana ja siksi
huolehtii siitä, että puisto kantaa
nimeä ”Walterinpuisto”, ja että pat-
sas jää edustavalle paikalle puistoon.

 Puisto oli päässyt vuosikymmeni-
en aikana pahasti rappeutumaan.
Varsinkin pergola ja suihkukaivo
olivat kärsineet pahoin. Asuntomes-
sukesänä 1991 pergolaan tehtiin en-
siapuluonteinen kunnostus. Myös
kasvillisuutta ja käytäviä uusittiin ja
korjattiin. Suihkulähde saatettiin
toimintakuntoon.

Seuraavan kerran kaivinkone kai-
vautui puiston maaperään syksyllä
2002. Aloitettiin puiston täydelli-
nen peruskorjaus.  Puistovalaisimet
uusittiin muodoltaan vastaamaan
alkuperäisiä valaisimia, ja niitä asen-
nettiin myös veistoksen puoleiseen
puiston osaan. Käytävät reunustet-
tiin nupukivillä hoitotyön helpot-
tamiseksi ja yhdistämään puiston
osia toisiinsa. Vanhat pensasaidat
poistettiin ja niiden tilalle istutet-
tiin taikinanmarjapensaita aidan-
teiksi. Perennaryhmät uusittiin ja
patsaan läheisyyteen laitettiin kuu-
tamo- ja syyshortensioita. Valkoiset

Walterinpuisto

penkit luovat puistoon 20-luvun
tunnelmaa.

Varkauden kaupunki on mukana
YTY-2004 ympäristöprojektissa,
jossa koulutetaan ja työllistetään pit-
käaikaistyöttömiä ympäristön kun-
nostustöihin. Työkohteina voivat
olla rakennuksien, ympäristön ja
vesistön kunnostamiseen liittyvät
toimenpiteet ensisijaisesti maise-
mallisesti ja kulttuurisesti arvokkail-
la alueilla. Walterinpuiston pergo-
lan valinta kunnostuskohteeksi sopi
hyvin jo aloitetun puiston peruskor-
jauksen päätöstyöksi. Pergolan kun-
nostussuunnitelman laadinnasta
järjestettiin kilpailu, jonka voitti
arkkitehtitoimisto Torikka & Kart-
tunen. Kesällä 2005 neljän hengen

YTY-työryhmä aloitti puiston per-
golan kunnostustyöt. Uusien tiili-
en poikkeava ulkonäkö vaikutti pää-
tökseen pinnoittaa pilarit. Pinnoit-
taminen suojaa vanhoja tiiliä rapau-
tumiselta. Alkuperäisen suunnitel-
man mukaisesti laitettiin myös suo-
japellit pilareiden päälle. Pergolan
kunnostus valmistuu syksyn 2005
aikana.

Toivotan kaikki varkautelaiset
viettämään Euroopan rakennuspe-
rintöpäivää Walterinpuistoon su
11.9.2005 klo 13.00-16.00.

 Timo Kinanen
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