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nikolainkulma, 
JyVäskylän HistoRia Ja 
käVelyReitit
opetuskäyttö

arkkitehtuuri, Jyväskylän kaupungin historia.

kuvaus
nikolainkulma sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa asemaka-
dun ja Vapaudenkadun kulmassa. se on yksi harvoista Jyväsky-
lässä säilyneistä julkisista puurakennuksista. 100-vuotispäivänä 
v. 1999 talo nimettiin nikolainkulmaksi. sen rakentamisvuonna 
1899 toimi Venäjän keisarina ja suomen suuriruhtinaana niko-
lai ii, suomen kenraalikuvernöörinä nikolai Bobrikoff. komean 
kulmatornillisen hotelli-ravintolarakennuksen rakennutti ravin-
toloitsija nikolai Wahlgren keisari nikolai i:n mukaan nimensä 
saaneelle nikolainkadulle.

Viehättävä puutalo oli alkuaan hotelli Wahlgren ja valmistui val-
takunnallisia laulujuhlia ja juhlijoita varten 1899. katutasossa 
oli kauppapuoteja, toisen luokan ravintola ja Wahlgrenin asun-
to. toisessa kerroksessa sijaitsi itse hotelli, ravintolasali, kabi-
netit 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 vie-
raili. kerrotaan, että hotellin tornikabinetissa olevat ernst Blu-
menthalin seinämaalaukset ovat juuri sirkkojen innoittamia. 

Wahlgrenin jälkeen hotelli vaihtoi omistajaa monta kertaa. Jy-
väskylän kaupunki osti sen 1919, jolloin hotelli ristittiin kau-
punginhotelliksi. talvi- ja jatkosodan aikana rakennus toimi 
sotasairaalana, jatkosodan aikana rakennuksessa oli myös 23. 
divisioonan esikunta. Rakennuksessa on harjoitettu monen-
laista liiketoimintaa, paikalla on ollut mm. herrain vaatetusliike, 
herkku- ja hedelmäpuoti, hammaslääkärin ja eläinlääkärin vas-
taanotot, rautatieläisten kauppa ja ajuriliike. talon vuokralaisis-
ta tunnetuin oli alvar aalto, jonka ensimmäinen yksityinen toi-
misto, arkkitehtuuri- ja monumentaalitaiteen toimisto, sijaitsi 
rakennuksessa 1923-24. Ravintolatoiminnan päätyttyä talo oli 
ensin keski-suomen lääninhallituksen, sitten kaupungin ope-
tusviraston käytössä. 

alakerrassa on nykyään Jyväskylä-neuvonta sekä Jyväskylän 
seudun matkailun neuvontapiste. kaupungin internetsivuil-
ta löytyy Jyväskylän kaupungin esittelyvideo, aikamasiina sekä 
lyhyt johdatus Jyväskylän historiaan. netistä löytyvät kartat ja 
opasteet kolmeen omatoimiseen tutustumiskierrokseen: ylä-
kaupungin reittiin, taulumäen reittiin ja älylän reittiin. 

Jyväskylän seurakunnan nettisivuilla on vanhan hautausmaan 
(v. 1837) esittelymateriaali. Hautausmaalla on huomattava mää-
rä kaupungin ja myös koko suomen kulttuurielämään vaikutta-
neiden henkilöiden hautamuistomerkkejä. 

opasteet ja retkipalvelut
nikolainkulman osoite on asemakatu 6, 40100 Jyväskylä. niko-
lainkulma on myös  geokätköilykohde.

lähteet
Jyväskylän kaupunki, neuvonta

JyVäskylän seutukunta                      
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http://www.jyvaskyla.fi/info
http://www3.jkl.fi/historia/
http://www3.jkl.fi/historia/lyhyt/
http://www.jyvaskyla.fi/info/kavelykierrokset/ylakaupungin_reitti
http://www.jyvaskyla.fi/info/kavelykierrokset/ylakaupungin_reitti
http://www.jyvaskyla.fi/info/kavelykierrokset/taulumean_reitti
http://www.jyvaskyla.fi/info/kavelykierrokset/alylan_reitti
http://hautausmaat.jyvaskylanseurakunta.fi/vanha-hautausmaa/vanhin-osa/
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1NNM0
http://www.jyvaskyla.fi/palvelut/nikolainkulma/jyvaskylaneuvonta

