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Jyväskylän seutukunta

Arkkitehtuuri, Jyväskylän kaupungin historia.

Kuvaus
Nikolainkulma sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa Asemakadun ja Vapaudenkadun kulmassa. Se on yksi harvoista Jyväskylässä säilyneistä julkisista puurakennuksista. 100-vuotispäivänä
v. 1999 talo nimettiin Nikolainkulmaksi. Sen rakentamisvuonna
1899 toimi Venäjän keisarina ja Suomen suuriruhtinaana Nikolai II, Suomen kenraalikuvernöörinä Nikolai Bobrikoff. Komean
kulmatornillisen hotelli-ravintolarakennuksen rakennutti ravintoloitsija Nikolai Wahlgren keisari Nikolai I:n mukaan nimensä
saaneelle Nikolainkadulle.
Viehättävä puutalo oli alkuaan hotelli Wahlgren ja valmistui valtakunnallisia Laulujuhlia ja juhlijoita varten 1899. Katutasossa
oli kauppapuoteja, toisen luokan ravintola ja Wahlgrenin asunto. Toisessa kerroksessa sijaitsi itse hotelli, ravintolasali, kabinetit ja Asemakadun puoleisessa siivessä kestikievari. Talon
suunnittelijaksi epäillään arkkitehti Hjalmar Åbergia tai Yrjö
Blomstedtia.
Talosta tuli nopeasti kaupungin seuraelämän keskus, jossa mm.
samoihin aikoihin perustettu Mieskuoro Sirkat mielellään vieraili. Kerrotaan, että hotellin tornikabinetissa olevat Ernst Blumenthalin seinämaalaukset ovat juuri Sirkkojen innoittamia.
Wahlgrenin jälkeen hotelli vaihtoi omistajaa monta kertaa. Jyväskylän kaupunki osti sen 1919, jolloin hotelli ristittiin Kaupunginhotelliksi. Talvi- ja jatkosodan aikana rakennus toimi
sotasairaalana, jatkosodan aikana rakennuksessa oli myös 23.
divisioonan esikunta. Rakennuksessa on harjoitettu monenlaista liiketoimintaa, paikalla on ollut mm. herrain vaatetusliike,
herkku- ja hedelmäpuoti, hammaslääkärin ja eläinlääkärin vastaanotot, rautatieläisten kauppa ja ajuriliike. Talon vuokralaisista tunnetuin oli Alvar Aalto, jonka ensimmäinen yksityinen toimisto, Arkkitehtuuri- ja monumentaalitaiteen toimisto, sijaitsi
rakennuksessa 1923-24. Ravintolatoiminnan päätyttyä talo oli
ensin Keski-Suomen lääninhallituksen, sitten kaupungin opetusviraston käytössä.
Alakerrassa on nykyään Jyväskylä-neuvonta sekä Jyväskylän
Seudun Matkailun neuvontapiste. Kaupungin internetsivuilta löytyy Jyväskylän kaupungin esittelyvideo, aikamasiina sekä
lyhyt johdatus Jyväskylän historiaan. Netistä löytyvät kartat ja
opasteet kolmeen omatoimiseen tutustumiskierrokseen: Yläkaupungin reittiin, Taulumäen reittiin ja Älylän reittiin.
Jyväskylän seurakunnan nettisivuilla on vanhan hautausmaan
(v. 1837) esittelymateriaali. Hautausmaalla on huomattava määrä kaupungin ja myös koko Suomen kulttuurielämään vaikuttaneiden henkilöiden hautamuistomerkkejä.
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