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I\il(olai effin autopalatsi
valmistui Kampissa
sERGEI r{rKora;EFr:rn. oli myyjä.
nä viime vuosisadan alussa Stock-
mannin kauppahuoneen kone- ja
*'heiluosastolla Senaatintorin
kulmalla. Siellåhän ir:nostui auto-
alasta ja irtisanoutui työstäiin läh-
teäkeen vuodeksi Euroopan
automaihin opintoma&alle. Ni-
kolajeffin palatnra Helsilklin jou.
lukuussa 19O5 perusti hdn oman
auto- ja koneliikkeen Fabianinka-
dulle.

Autoista tuli yrityksen päätuote
ja valikoimaan kuuluneet vene-
moottorit j a konttorikoneet jäivät
vähemmälle. Vuoteen 1913 men-
nessä Suomeen tuoduista yli tu-
hannesta autosta vakaosa oli Ni-
kolaj effin autoliikkeen myymiä.
tf-

xuKOrsttvn autokauppa vaati nä-
köisensä toimitilat. Nikolajeff
hankki puretun Arkadia-teatterin
tontin Kampista, jolle rakennus-
liike Ifteuger & Toll pysfytti mo-
dernin autopalatsin. Omistaja
ruotsalainen Ivar Kreuger loi
myöhemmin miljardiomaisuu-
dän tulitikkutehtaitijana.

Helsingln §anomat julkaisi 25.
tammikuuta 1914 laqian kuvitetun
artikkelin muuttovalmiista auto-
palatsista.

"Rakennuksen piirustukset on
Iaatinut arkkitehtiJarl Eklund. Jul-
kisivumateriaalina håin on käyttä-
nyt tumm aa, violettiin vivahtavaa
tiiltå, klln taas kattotiilet ovat him-
meän viheriiiisiä. Siten on saatu
riittävästi vdrivaihtelua. Muuten
on rakennus kompositioniltaan
erittäin onnistunut."

Åutopalatsin pohjakerroksessa
s§aitsi autotalleja sekä varasto- ja
huoltotiloja. Katutasolla oli kont-
tclri-jä edustustiloja. Tolsessa ker-
roksessa oli autohissit ja sisusfus-
verstas, kolmannessa satakunta
autoa vetdvd näyttelytila. l,leljän-
rressä oli korjaamon tehdassali.
Avara ylin kerros oli varaffu virkis-
tykseen.

Nikalaieffin autopalatsi on nou§§ut hariakorkeuteensa vuonna 1913-

Kuva kiriasta "Fiude', sata vuotta helsinkiläistä autokauppaa'

NÄlx us kuvaili rakennuksen tilo-
ja; "Pihåmaan alla on noin
2O,OOO litraa vetävä bentsiinisä-
lid joka on siten konstruoitu, et-
tei se koskaän voi räjiihtää. Siitii
nousevat johdot ylös portin pie-
lessä olevaan kioskiin, mistä tar'
vittava bentsiini hiilihappopai-
neen avulla lasketåan suoraan ko'
neeseen. - -

Komean taitekaton alla on kak'
si avaraa tennishallia, jotka erot-
taa toisistaan mukaä parvek-
keet katselijoita varten. Pelaajien
mukavuudesta on täiillä pidetry
erinomaista huolta, Heillä on
oma klubihuoneensa, omat pu-
kusuojat lukuisine kaappeineen
ja omat suihku- ja toilettihuo-
neensa.

Valo haileihin tulee kattoikku-
noista, joiden taidokkaat kaihti-
met hävittävät hiiiritsevät varjot,
ja seinät ovat kaltevatja verhotut
pehmeillä huovilla, joista pallot
fummahtavat takaisin lyöjilleen.

Tennishallin yhteyteerr on r J§es-
tetty oivallinen amerikäIainen
keilarata, joka eilen avattiln:'ylei'
sön käytettäväksi."

*rAil[MAHsoEAN §yltyrrdnen
1914 lamau*i atltojen tuonnir. Au-
topaiatsi muutetriin ammusaeh-

taaksi, joka toimitti sotatarvikkei-
ta Venäjdlle tammikuulle 

-1918
saakka, jolloin Sucmen sis?i§is-

sodan alkaessa punaiset ottivät ti:
Iat haltuunsa. Samana keväänä
Helsingin taistelujen jålkeen pa'
latsiin majoittui saksalaisia sotilai'
ta.

Niko§eff luopui omistukses-
taan autåhikkeessä ja muutti Niz'
zaan, jossa hän [rroli kesäkuussa
1920. Suomen vanhin autoliike Ni-

kolajeff ajautui konkurssiin v*on-
na1978.

Autopaiatsi myytiin Hankkijalie
1918. Rakennus tunnetaan edel-
leen Hankkijan talona. Sen nY§-
omistaja on Alkon eläkesäätiö. us


