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Luovutetun Karjalan suomalaisesta rakennustaiteesta on viime aikoina saatu ilahduttavan paljon uutta tutkimustietoa. Arkkitehti Uno Ullbergia (1879–1944) käsittelevä laaja historiateos ilmestyi runsas
vuosi sitten, arkkitehti Jalmari Lankisen (1894–1970) elämää ja työtä valottava kirja julkaistiin vastikään. Molempien tutkimusten pohjalta on laadittu myös näyttelyt.
Jalmari Lankinen, arkkitehti ja valokuvaaja Viipurista on perusteellinen, yltäkylläisesti kuvitettu esitys melko tuntemattomasta, mutta painavan jäljen kotikaupunkiinsa ja sen ympäristöön jättäneestä
arkkitehdista. Tutkimus perustuu pääasiassa Jalmari Lankisen pojan Juha Lankisen kokoamaan piirustus-, valokuva- ja asiakirja-aineistoon, joka tuli Lappeenrannan museoiden omistukseen vuonna
2017. Kirjaa on valmisteltu kunnioitettavat kolme vuotta.

Jalmari Lankinen työhuoneessaan Asunto-osuuskunta Pantsarissa Viipurissa vuonna 1936 tai 1937. Rakennus
valmistui vuonna 1925. Kuva: Jalmari Lankinen, Lappeenrannan museot, (finna.fi)

Jalmari Lankinen kuvasi Viipuria tuomiokirkon tornista käsin vuonna 1936. Kuvassa keskellä, torikopin takana,
Lankisen suunnittelema, vuonna 1932 valmistunut Viipurin maalaiskunnan talo. Kuva: Jalmari Lankinen,
Lappeenrannan museot, (finna.fi)
Tutkijat Miikka Kurri ja Anne Tahvanainen kuvailevat kirjan aluksi 1920-luvun Viipurin kaupunkikuvan rakennuksineen. Perinpohjainen panoraama olisi kaivannut tiivistämistä, mutta esittelyn jälkeen
on helppoa asettaa päähenkilö toimintaympäristöönsä.
Jalmari Lankinen aloitti uransa piirtäjänä Uno Ullbergin toimistossa Viipurissa vuonna 1921. Siellä
hän avusti muun muassa Pyöreän tornin korjaussuunnitelmissa. Työskenneltyään sitten parisen vuotta kaupungin rakennustoimistossa Lankinen perusti vuonna 1927 oman arkkitehtitoimiston. Kasvava
Viipuri tarjosi yritykselle työtä monipuolisesti ja runsaasti. Viipurin keskustaan ja sen tuntumaan rakennettiin parikymmentä Lankisen suunnittelemaa kohdetta.
Jo ennen sotaa Lankisen työkenttä alkoi laajeta Viipurista muualle Karjalaan, ja ennen kaikkea Itä-Suomen suuret sairaalahankkeet työllistivät hänet pitkiksi ajoiksi senkin jälkeen. Lankisesta tuli keskeinen suomalainen sairaalasuunnittelija.
Lankisen perheen ja toimiston evakkomatka päättyi lopulta vuonna 1947 monien vaiheiden jälkeen
Lahteen, arkkitehdin itsensä suunnittelemaan viipurilaistaustaisen Vakuutusyhtiö Suojan rakennuttamaan Suojalinnan asuin- ja liiketaloon. Kirjasta ei varsinaisesti selviä, miksi perhe valitsi Lahden.
Voi olettaa Lankisen toivoneen, että kaupunkiin saapuneet tuhannet viipurilaiset työllistävät häntä
rakennushankkeillaan. Sukulaiset naapurikunnassa Nastolassa ehkä vaikuttivat Lahti-päätökseen,
samoin kuin se, että Suojalinna-toimeksianto tarjosi mahdollisuuden suunnitella itse oma toimisto ja
koti – perhehän oli aina asunut Lankisen piirtämissä taloissa.

Jalmari Lankisen pitkäaikaisena työmaana olivat Itä-Suomen suuret sairaalat, Rauhan mielisairaala,
Tiuruniemen tuberkuloosiparantola ja Pälksaaren mielisairaala. Kuvassa Rauhan sairaalan Setälä ja Hallintola
vuonna 1936. Kuva: Jalmari Lankinen, Lappeenrannan museot, (finna.fi)
Arkkitehdin työ jatkui vielä parikymmentä vuotta, mutta uudesta kotikaupungistaan hän sai jostakin
syystä vain neljä toimeksiantoa, viipurilaistaustaiset Suojalinnan ja Diakonissalaitoksen sekä kaksi
autokorjaamoa.
Kirja päättyy isä- ja poika-Lankisen matkakertomuksiin 1960-luvun Viipurista, jonne he matkustivat
heti, kun rajan ylittäminen oli mahdollista. Lankiset tutustuivat retkillään myös venäläiskollegoihin, ja
ystävyyssuhteet muodostuivat lämpimiksi.
Valokuvaus oli Lankiselle rakas harrastus vuosikymmenten ajan. Kirjan harvinaislaatuinen viehätys
onkin paljolti siinä, että sen kuvitus on suurimmaksi osaksi päähenkilön omaa tuotantoa. Lankinen
kuvasi rakennuksiaan ja niiden ympäristöä, mutta myös etenkin Viipurin ja Lahden kaupunkinäkymiä
sekä kodin piiriä. Kuvien määrä on valtava. Aineisto on poikkeuksellisen arvokas, sillä se kattaa esimerkiksi Viipuria neljältä vuosikymmeneltä, 1920-luvulta 1940-luvulle ja jälleen 1960-luvulta.
Kuvat ovat merkittäviä dokumentteina, mutta myös tulkintoina. Tämä ulottuvuus ei ole kuitenkaan
houkutellut kirjoittajia analysoimaan kuvauskohteiden ja kuvien suhdetta eikä pohtimaan vaikkapa
Lankisen näkemyksiä omasta rakennustaiteestaan. Valokuvausharrastus tulee kirjatuksi lähinnä filmi- ja kameratekniikan kehityksen kautta.
Teos eroaa historioiden tyypillisestä elämä ja työ -rakenteesta. Tutkijat ovat päätyneet esittelemään
Lankisen henkilöhistorian ja ammattityön rinnakkain, ja elämän koko kirjo – ensimmäisen puolison
kuolema, uusi avioliitto, Juha-pojan syntymä, kohtalokas junaonnettomuus, perheen sieniretket, ka-

lansaaliit, mökkipuuhat ja sukulaisvierailut – lomittuvat arkkitehtuurikohde-esittelyjen kanssa. Tämä
tekee tekstistä eloisaa ja juurevaa, mutta lukija ei läheskään aina osaa aavistaa, mitä kaikkea kirjan otsikoiden alta löytyy. Vaihtoehtona olisi ollut erottaa yksityinen ja ammatillinen puoli toisistaan, mikä
teoksen loppupuolella tapahtuukin. Tämä olisi lisännyt ainakin arkkitehtuurin ystävän lukunautintoa.
Kirjassa käsitellään lähestulkoon kaikki tiedossa olevat Lankisen suunnittelemat rakennukset. Ne esitellään tekniset tiedot ilmoittaen ja yksityiskohdat kuvaten. Lankisen arkkitehtuurin heijastaminen
muuhun suomalaiseen rakennustaiteeseen tai pitkien kehityskulkujen tarkastelu jää sivuun.
Lankisen toimiston arkisesta työstä ei juuri kerrota. Keitä olivat hänen toimistonsa työntekijät? Heistä
mainitaan vain arkkitehdit Juhani Antonoff ja Henno Kamppuri sekä piirtäjät Yrjö Saarnio ja Erkki
Illukka. Antonoffin vaikutusta Lankisen arkkitehtuuriin olisi ollut hyödyllistä selvittää. Hän työskenteli toimistossa yli kaksikymmentä vuotta ja oli sen pitkäaikaisin työntekijä. Antonoffin uraan sisältyy
jakso Uralilla, jossa hän 1920- ja 1930-luvun vaihteessa suunnitteli nuoren neuvostovallan teollisuuskaupunkeja. Antonoffin arkkitehtuuri nauttii nyky-Venäjällä suurta arvonantoa.
Kirjan tekijät, tutkijat Miikka Kurri ja Anne Tahvanainen ansaitsevat valtavasta urakastaan arvostavat kiitokset. Graafinen suunnittelu on Päivi Veijalaisen, jonka kädenjälki, erityisesti hienostunut värimaailma, on miellyttävä. Kustantaja, Lappeenrannan museot, on tarjonnut runsaat resurssit. Hienolle
teokselle olisi suonut myös huolellisen toimittajan ja oikolukijan. Kielenhuolto on jäänyt kesannolle,
viite- ja lähdetekniikka horjuu, tekstisisällössä ja yksittäisissä sanoissa on paljon toistoa. Verbi sijoittua esiintyy yliannoksena. Vanhan ajan tiukkaa äidinkielenopetusta nauttinut lukija toteaa, ettei rakennus omatoimisesti sijoitu, vaan se sijoitetaan tai se sijaitsee.
Mutta kirjan puutteetkaan eivät himmennä Viipurin hehkua. Teos avaa sotaa edeltävän omaperäisen,
eloisan kaupungin, sen rakentajan ja ikuistajan eteemme varmoin ja terävin piirroin.
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