
Piiivi<i Muhonen

Pitkiin iemen sairaalan perustam i s.- j a rakennu svaiheista sekii y lei stii
historiaa ennen toista maailmansotaa

mentin Yl?i-Satakunnan
)1, 93-94 ja 98-99). lisak-
augmenttitaloa sekii kol-

ykmentin puustellia. Ken
mmin Tampereen alueen
n vaiheisiin, laatimastani
riot kAytettevissii Tampe-
seuran kirjastossa.

Esityksen alussa tahdon lausua kiitokseni Pitkii-
niemen sairaalan museotoimikunnan sihteerille
Marjatta Rintalalle, joka vaivojaan saastiimettii on
h)"vantahtoisesti haalinut arvokkaan materiaalin
esityksen tueksi.

Mielisairaanhoitoa ja mielisairaaloita koskevaa
lainsdddiintddi

Mielisairaanhoitoa siiiiteli I 800- luvun puoliviilissii
4.2.1840 Keisari Nikolai I:n antama asetus. Sen
mukaisesti Helsingin l?ihelle oli rakennettu ns.
houruinhuone, jonne voitiin liihettiiii mielisairaita
eri puolilta Suomen Suuriruhtinaskuntaa. Sama
asetus lakkautti Kruunupyyn houruinhoitolan, ja
Seilin hospitaali muutettiin turvalaitokseksi. Seili
oli oflut aikaisemmin myris leprasairaalana (1619-
1785).

Potilaaksiotto sairaalaan

Asetus sisiilsi miiiiriiyksiii sairaalaanotosta: mieli-
sairas potilas oli toimitettava liiiininlasarettiin saa-
maan hoitoa, joko omalla kustannuksellaan,
omaisten kustannuksella tai muulla tavoin. Varat-
toman henkilcin sairastuessa tiiytyi isiinniin tai
emannan kahdeksan piiivZin kuluessa sairastumi-
sesta tehdii ilmoitus seurakunnan pastorille, jonka
tuli ilmoittaa tapauksesta kirjallisesti kaupungin
poliisimestarille, maaseudulla nimismiehelle. Liiii-
ninlasaretissa sairaalle annettiin ns. koehoito kah-
den kuukauden ajan. Jos mielisairas ei parantunut
koehoidossa, piti hiinet lunastaa houruinhuonee-
seen. Jos varaton henkilci ei parantunut, teltyi polii-
sihall innon'vastaavasti nimismiehen) i lmoittaa
asiasta kirkkoherralle, jonka velvollisuus oli kutsua
koolle kirkonkokous, joka piiiitti potilaan lunasta-
misesta hoitolaitokseen eliniiiksi. Varakkaiden lu-
nastamisesta piiiittiviit omaiset. Eliniiiksi laitokseen
lunastetun tuli saada nauttia sairaalan hoitoa ia

ylliipitoa koko elinajan, ellei hiinta taas lunastettu
pois.

Potilaiden jako kahteen

Suomessa oli 1800-luvun puoliviilissii kaksi hoito-
laitosta mielisairaanhoitoa varten. Sairaat oli jaettu
parantuviin ja parantumattomiin. Lapinlahden sai-
raala oli avattu 1841, toinen sairaala oli Seilin tur-
valaitos Ini<in saaristossa (entinen leprasairaala).
Liiiininsairaaloiden yhteydess2i oli joitakin koepaik-
koja; potilaspaikkoja oli yhteensii 178. Laskettiin,
ettii mielisairaita oli kaikkiaan 3143, joista vajaa
kymmenesosa oli lunastettu eliniiiksi laitokseen.

Jos oli puutetta paikoista, oli hoidossakin riitta-
miin asti puutteita ja epiikohtia; suurin osa johtui
vuoden 1840 asetuksesta. 1863-64 valtiopiiivillii
tehtiin esitys uuden 1O0-paikkaisen sairaalan pe-
rustamiseksi. Asia viiviistyi, kun kiisteltiin hoi-
toideologioista: kannattiko parantumattomia ja
parantuvia hoitaa samassa laitoksessa. Parantuvien
hoito haluttiin jattaA laaninsairaaloiden yhteyteen.

Uusien sairaaloiden suunnittelu

Vuoden 1873 vastaava komitea ehdotti kahden
yhdistetyn hoito- ja parannuslaitoksen perustamis-
ta: Kuopion ja Tampereen liiheisyyteen. Fagerniis,
suomeksi Niuvanniemen valtionsairaala valmistui
I  885.

Tampereen liihelle tulevan laitoksen suunnittelu
alkoi vasta 1890- luvulla, kun senaatti mycinsi liiii-
kint<ihallituksen esityksesta prof. Saelanille 1500
mk kayteftavdksi ulkomaille tehtavaa tutkimusmat-
kaa varten. H?inen tuli antaa lausunto suunnitelta-
vasta laitoksesta, ja kaltddnotettaessa hoitojiirjes-
telmiistii. Oliko uusia metodeja vai seurataanko
Niuvanniemessii koettuja periaatteita. Saelan kan-
natti jiilkimmiii siii.

Suomen suunruhtinaskunnan Asetuskokoelman
Keisarillisen Majesteetin Armollisella Julistuksella
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n:ro l7 /1889 laitoksen sijaintipaikaksi tuli Pirkka-

lan pitiijAn Pitkiiniemen virkatalon maa. Laitos si-

siiltiiisi yhden parannus- ja yhden turyaosaston.

Nimeksi tulisi Pitkiiniemen houruinhuone, ja se

ottaisi hoitoonsa mielisairaita koko maasta. TAma

vastuualue on huomattavan laaja, ja sitii se supis-

tettiinkin pian koskemaan vain Turun ja Himeen

liiiinit. Sairaalan paikkaluku olisi 210 potilasta pa-

rannusosastoilla ja 135 turvaosastoilla. Sairaalan

rakennustciiden alkaessa oli paikka vielii valtion

omaisuutta virkatalona, ja sairaalaksi Sotalaitok-

selta vuokrattu.

Pitkdniemen varhaisempaa historiaa

Pitkiiniemen ensimmiiinen tunnettu asukas Joonas

Pyktaniemi eli Juho Pitkiiniemi esiintyy vuonna

1 439 piiiittyneen talonpoikaiskapinan ns. Daavidin

kapinan yhteydessii laaditussa asiakirjassa yhtenii

takuumiehenii. Siiiinncillisemmiistii asutuksesta Pit-

kiiniemellii ei ole tietoa kuin vasta 1500- luvun
puoliviilistii. Tiillitin kyliissii oli 3 taloa, joiden

isiinnlit tunnetaan. Viereisessii Maatialan kylAss?i ol i

2 taloa. Suurempi muutos tapahtui 1600- luvun

loppupuolella, jolloin ruotujakolaitosjiirjestelmii

antoi upseereille ja aliupseereille sotilasarvonsa

mukaisen virkatalon eli puustellin yksikkrinsli rek-

rytointialueelta.
Pirkkalassa perustettiin vuonna 1698 kornetin

virkatalo, ja viereiseen kyliilin Maatialaan viinrikin

virkatalo. Edellinen kuului Ylii - Satakunnan

komppanian palkkaetuihin. Ennen Suurta Pohjan

sotaa siellii ilmeisesti ei asunut upseeria, vaan tilaa

viljeliviit entiset kruununtalonpojat lampuoteina
(landbonde). He olivat alkuaan riilssimaahan kuu-

luvan kokonaistilan vuokralaisia.

Silloinen piiiirakennus rakennettiin 1 730- luvulla

mutta se oli jo 50 vuoden kuluttua niin huonossa

kunnossa, etta se mearettiin hevitettevaksi.
Pirkkalan kornetin virkataloon kuului 1760- lu-

vulla peltoa noin 35 ja niitfe 100 tynnyrinalaa
(1 tynnyrinala on 32 kapanalaa noin 0,494 ha,
mycihemmin arkipuheessa 0,5 hehtaaria). Maatialan
viinrikin puustellissa, mikii oli Vesilahden komp-
panian palkkaetuna, ei ollut piiiirakennusta ennen
Isoa Vihaa. Piiiirakennus rakennettiin v. 1735, ja jo

v. 1792 rakennus huutokaupattiin purkamista var-

ten. Maatialan puustelli oli pienempi talo, peltoa oli
15 tynnyrinalaa.

Pitkdniemen sairaalan suunnittelu

Sotilasvirkatalojen perustaminen 1600- luvun lo-
pussa merkitsi sita, etta Pitkiiniemi oli kruunun
omistuksessa. Vaikkakin tila oli vuokrattuna, oli se
silti keltettevissii, kun Tampereen seudulle 1800-
luvun lopussa ruvettiin suunnittelemaan keskuslai-
tosta.

Tuohon aikaan valtio omisti maamme sairaalat, ja
huolehti mycis niiden rakentamisesta. Sairaaloita
rakennettiin 1890- luvulla niin paljon, ettii Yleisten
Rakennusten Ylihallitukseen nimitettiin v. 1892
sairaalarakennuksista huolehtivaksi arkkitehdiksi
Magnus Schjerfueck. Hiin huolehti mycis Pitkiinie-
men rakennussuunnittelusta ja piirustusten laadin-
nasta.

Schjerfbeck arvioi, ettii 400 potilaan sairaalan
kustannukset olisivat 2 milj. markkaa, ja 800 poti-
laan sairaalan 4,3 miljoonaa markkaa. Sairaalan
toimintahan oli p?iiitetty aloittaa 220- paikkaisella
parannusosastolla ja 135- paikkaisella turvaosas-
tolla. Sairaalan laajennus jdtettiin myrihiiisemmiik-
s i .

Rakentajia

Rakennustycit annettiin tamperelaiselle arkkitehti
Georg Schreckin ja rakennusmestarien Th.
Schreckin, Paavo Leanderin ja K. W. Helanderin
omistamalle "Pitkiiniemen rakennus Oy":lle I 900
000 mk:n urakkana 17.12.1895. Takuusummaksi
tuli 100 000 mk.

Tarjous oli ollut halvempi kuin kustannusarvio.
mikii of i 2 413 895 55 mk. Tiimii tuli mahdollisek-
si, koska rakennuttajat lupautuivat valmistamaan
puutavaran ja tiilet itse.

LVI-tydt sekii keittidn ja pesutuvan kaluston
urakka annettiin R. Huberille. Sahkcitycit sai tehta-
viikseen tarjousten perusteella G. Strcimberg.

Suurty6maa

Pitk?iniemen sairaalan rakentamisurakka oli siihen
mennessii historian suurin yksityisen saama raken-
nustyci Suomessa. Tycin laajuutta kuvaa se, ettii
urakoitsijat vuokrasivat Partalan sahan ja ostivat
metsiipalstoja puutavaran saantia varten. Raken-
nuksiin tarvittavia vahvoja puita olisi muulla ta-
valla ollut vaikea hankkia.

Suurin osa rak

arveltiin tarvittav

meni enemmiin.

tehtaan, lislksi h

taan. Ty<imaalla r
vallankin muurila

Rakennuksella ol
naisia ja nuoria )
viisi hirsitaloa, jc

rakennuksiksi uu
peessa osoitteessi
toi eriis niiissii tal
tilainen Leila Le
tyciskennelly ho

Kaksi niiistii hirsi
re- tien rakentami

Pitkiiniemen sa
tajia asui myds

sissa.
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Sairaalan rakennr
telmiin mukaan. I
rakennukset ovat
sikerroksisia rake
alkuaan kahta pii
oli tunnusomaista
sijoitettu rakennu
massakin piiiidys:
henkiliikunnan asr

Toiselle tyypillr
jaimen kaikkien c
kaytAva, jonka vi€

Rakr

Rakennustycit edi
tuisasti, ja n1t lar
koon, ett2i talvi 18
rakennusten rerus

Keviiiill!i ja kesi
poikkeuksellisen
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Suurin osa rakennuksista tehtiin tiilistii, ja niitii

arveltiin tarvittavan 10 milj. kappaletta, mutta niitii

meni enemmiin. Urakoitsijat perustivat oman tiili-

tehtaan, lisiiksi he vuokrasivat Hatanpiiin tiiliteh-

taan. Ty<imaalla oli oma hiiyrykone, mitii kiiyettiin

vallankin muurilaastin sekoittamiseen.

Rakennusvdked

Rakennuksella oli tydviikee noin 700 henkeii, joista

naisia ja nuoria /0. Tyciviikeii varten oli rakennettu

viisi hirsitaloa, joista kolme on vielii jiljellii asuin-

rakennuksiksi uudistettuina Maatialan harjun ku-
peessa osoitteessa Sarpatintie 52 - 56. Asiasta ker-
toi erlis niiissii taloissa asuva terveyspalveluammat-

tilainen Leila Lehtinen Nokialta. Hiin on itsekin

tyriskennellyt hoitajana Pitkiiniemen sairaalassa.

Kaksi niiistii hirsirakennuksista jiii Nokia - Tampe-
re- tien rakentamisen alle.

Pitkiiniemen sairaalan historiikin mukaan raken-

tajia asui mycis keskeneriiisissii sairaalarakennuk-

sissa.

Pavi lj on kij d rjeste I m a

Sairaalan rakennukset tehtiin ns. paviljonkijZirjes-

telmiin mukaan. Pavilj onkij iirj estelmiissii useimmat
rakennukset ovat ison H- kirjaimen muotoisia kak-
sikerroksisia rakennuksia. Rakenteellisesti ne olivat
alkuaan kahta piiii[yppiii. Ensimmliiselle fypille
oli tunnusomaista se, ettii olo- ja makuuhuoneet oli
sijoitettu rakennuksen keskiosaan, kun taas kum-
massakin piiiidyssii oli rivi yksityishuoneita esim.
henkikikunnan asunnoiksi.

Toiselle fyypille oli luonteenomaista, ettii H- kir-
jaimen kaikkien osien toista sivuseinea pitkin kulki
kiil'tiivii, jonka vierellii olivat potilashuoneet.

Rakennustyot edistyvdt

Rakennustyrit edistyiviit 1890- luvulla melko suo-
tuisasti, ja nyt limpimiissii helmikuussa muistetta-
koon, ettii talvi 1896 oli aika lumeton, mikii helpotti
rakennusten aerustusten kaivamista.

Keviiiillii ja kesiillii 1899 t6it6 haittasi Pyhljiirven
poikkeuksellisen korkea vedenpinta. Pyhiijiirvi oli
1,80 metrili normaalia korkeammalla ja vettii tun-
keutui mm. rakennus X:n kellariin. Silloinen yksi-
kerroksellinen rakennus seisoi aika korkealla
"kympin kalliolla", mutta kallion vierelti laskeutuu

niittymaa rantaan. Sil loisesta tulvasta j iii sisiivesis-

ttijemme rantakiviin veden korkeudesta kertova
"valarikon" viiva.

Henkil6kuntaa asui osastoien ohessa

Sairaalassa oli alkujaan sangen suuri miiiirii yksi-

tyishuoneita, siis henkilcikunnan asuinhuoneita.
Tarkoitus oli ilmeisesti, ettii niiin saatiin sairaala
osastot "eristetyiksi" ja turvallisiksi mycis <iiseen
aikaan. Ydvalvontaa sairaalaosastoilla ei sanan
nykyisessii mielessii alkujaan ollut, ja osastojen
vierellii asuvien henkilcikunnan jiisenten virkavel-
vollisuuksiin kuului tulla tilanteen vaatiessa asun-
nostaan osaston puolelle. Jiirjestelm?i toi toisaalta
tiettyii kodinomaisuutta sai raalan eliimiiiin.

Varustelutaso

Sairaalan varustetaso, mm. "eririt", pesu- ja kylpy-
huoneet, olivat nykyajan silmin katsottuna alkeelli-
set. Parannuksia tehtiin hitaasti. Eriiistii valvonta-
osastoista poistettiin ilmaklosetit vasta v. 1934 siita
huolimatta, ettii H?imeen lziiinin maaherra laitosta
tarkastaessaan v. 1920 oli merkinnyt tarkastuspciy-
tiikirjaan seuraavaa: "Jotta kysymys vesiklosettien
jiirjestiimisestii keskuslaitokseen tulisi kiisittelyn
alaiseksi valtioneuvostossa, kehoitetaan yliliiiikiiriii

asiassa tekerniiiin esitys liiiikintcihallitukselle".
Tiistii huolimatta on sairaalan avoimessa miesosas-
tossa edelleen aero-C, kirjoitti tuolloinen ylileiikeri
Ilmari Kalpa viele 1930- luvulla.

Puutteiden ohella on sairaalalla ollut alun perin
sangen suuria etujakin. Sairaala on rakennettu tila-
vaksi. Huoneiden sijoitus on ollut sellainen, ettii
ajan ja kehityksen vaatimia muutoksia on raken-
nuksiin ollut melko helppo tehdii.

Sairaansijat

Sairaalarakennuksia oli alkujaan 12, ja niissii oli
yhteensii 355 potilaspaikka, 195 mies- ja 160 nais-
paikkaa. Sairaala oli jaettu hoito- osastoon (pa
svenska kuravdelning), missd oli 220 potilaspaik-
kaa. Heidiin paranemisestaan oli toiveita. Turva-
osaston ( vAravdelning) 135 paikkaa oli tarkoitettu
parantumattomille potilaille. Turvaosaston potilaita
ei saanut sairaalaa koskevan asetuksen mukaan
siintiiii hoito- osastolle.

Sairaansij oj en lukumiiiiriiii I isatti in tuntuvasti j o v.
1909, saatiin 100 paikkaa lis56. Seuraavina vuosina



paikkaluku lisliiintyi muutamalla kymmenellli, niin
ettii potilaspaikkoja vuoden l9l2 lopussa oli 540.
TdmZinsuuruisena miiiirii pysyi aina vuoteen 1924,
jolloin paikkoja lisiittiin taas sadalla.

Vuonna 1927 sairaalassa aloittivat toimintansa
hermo- ja lastenosastot. Potilaspaikat lisiiiintyivit
70:lle, jajiilleen seuraavana vuonna 20:llii. Vuode-
sijoja oli tuolloin yhteensii 700. Vuonna 1947 mie-
litautiosastoilla oli yhteensii 580 paikkaa, ja hermo-
ja lastenosastoilla 120 sijaa.

Hoitomenetelmien muutoksia

Sairaala laajentui ja hoitomenetelmiit muuttuivat.
Osastot saivat ajan mycitii alkuperiiisestii suuresti
poikkeavan ulkonii<in.

1910- luvulla rakennettiin ensimmiiiset kylpy-
huoneet lepokylpyjii varten.

Sairaalan koppiosastot hiivitettiin vuoden 1920
paikkeilla, ja sen jiilkeen makuuhoito. Sairaalan
koppiosastot hiivitettiin vuoden 1920 paikkeilla, ja
sen jiilkeen makuuhoito tuli joksikin aikaa vallitse-
vaksi hoitomuodoksi.

Vuoden 1925 jelkeen aloitettiin tydhoito ja te-
hostettu tydhoito. Vuodesta 1935 kaikenlainen as-
kartelu aikoi hoitomuotona sairaalassa kaikilla
osastoilla. Ennen sotia askartelu saavutti korkeam-
man tason kuin sen jiilkeisenii aikana.

Insuliini- ja kardiatsolisokkihoidot olivat vaikut-
tavalla sijalla vuoden 1937 alkupuolelta lAhtien.

Koulutusta ja hoidon ammattilaisia

Sairaalassa aloitettiin jo vuosisatamme toisen vuo-
sikymmenen, alussa mielisairaanhoitokurssit pete-
van alihoitaj iston saamiseksi mielisairaanhoitoon.

Samoihin aikoihin tuli vaatimus osaston ylihoi-
tajan viran perustamiseksi. Ylihoitaja tulisi valita
Yleisen sairaalan hoitokurssin suorittaneista hen-
kilctistii Vuonna 191I ylihoitajia oli Pitkiiniemessii
kaksi, ja vuonna l9l4 kolme. Toimet vastasivat
nykyisten osastonhoitajien toimia, ja ovat olleet
niiden alkuna.

Vuonna 1917 voitiin osastonhoitajatar sijoittaa
myris miesosastolle. Katsottiin, ettii se saattaisi olla
tehokas keino estiiii osastoilla vallitsevaa raakuutta
ja pahoinpitelyvaaraa.

Vuonna I 920 osastonhoitajattaria oli jo kaikkiaan
8, ja vuonna 1923 saatiin yiihoitajatar. Vuodesta
1931 lahtien ylihoitaja toimi jo sairaalan kaikilla
osastoilla, ei ainoastaan naisosastoilla.

Sotaa edeltdvan ajan ylilddkdreistd jokunen
sana

Pitkiiniernen sairaalan ensimmiiinen yilaekeri oli
professori Emil Hougberg (vv 1899 -1909 ). Hiin
oli huomattava kasvitieteilijii, ja hiinen "perin-
tiiaan" on Pitkiiniemen sairaalan kaunis puisto.

Seuraava yliliiiikiiri Albert Bjcirkman (1909 -

1913 ) oli maassamme uranuurtaja sterilisaatioky-
symyksissii.

Kolmas yliliiiikiiri Ernst Therman toimi virassaan
vaikeina sotavuosina 1914 - 1918. Sodan aikana
Pitkiiniernen sairaalassa toimi sotasairaalaosasto (v.
1918), jossa hoidettiin potilaita rintamalinjan mo-
lemmilta puolilta. Olihan silloin "kapina kahta
puolta", kuten eriis ovela potilas diplomaattisesti
totesi. Therman siirtyi Pitkiin iemestii liiiikintcthal I i-
tuksen mielisairasosaston ensimmiiiseksi piiiillik<lk-
s i .

Laak. lis Hannu Kustaa Halck ( v 1919 ) kuoli
kohta virkaan tultuaan

Seuraava yliliiiikeri E. J. Horelli (1920 - 1925 ) oli
sairaalaorganisaattori ja sai aikaan huomattavia
parannuksia.

Tri Viiinti Miikel?i (1925 - 1929 ) edustaa aika-
kautta, jolloin malariahoidosta uskottiin saatavan
apua Pitkiiniemen potilaille. Tehostettu tydhoito
kuului mycis hiinen keinoihinsa. Hermo- ja laste-
nosastot perustettiin hiinen aikanaan. Kovin lyhyek-
si jai hdnen virkakautensa.

Seuraava yliliiakari Ilmari Kalpa oli aloittanut
Pitkiiniemessii toisena alil2iiik?irinii vuonna 1924
Hiinen toimikautensa kesti teelle kaikkiaan liihes
neljii vuosikymmentii. Ilmari Kalpaan sopivat eri-
tyisen hlvin hiinen siunaustilaisuudessaan vuonna
1963 lausutut raamatun sanat : "Kaiken, minki
olette tehneet yhdelle niiistii viih?iis imm istii velj istii-
ni, olette tehneet minulle".

Pitkdniemen sairaalan historiakirjoitusta

Pitkiiniemen sairaalassa on aloittamassa sairaala-
museo. Pitkiiniemen sairaalan historiasta on ole-
massa erinomainen Mervi ja Pekka Kaarnisen kir-
joittama kuvitettu historiateos. Sairaalan 50- vuo-
tistaipaletta kiisittelee yliliiiikiiri llmari Kalvan pi-
tamA esitelme. 75- vuotista Pitkiiniemen sairaalaa
vuorostaan muistelee yliliiiikiiri Aamo Harenko
omassa juh laesitelmiissiiiin.

Itse sukututkijar
kittynyt tiissii kirjr
nostaviin paikallit
hin.

Pitkdnieme

Vuonna 1932 sair
sesta Pitkiiniemen
tuli Turun- ja P
Vuonna 1941 P
osasto 10, psykiatr

Vuonna 1955 I
tainliitolle. Pohjoi
rin keskusmielisai
si liiiikint<ihallitus
kriminaali- ja mie

Vuoden 1989
mukaisesti Pitkiini
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rlle. Tehostettu tydhoito
rihinsa. Hermo- .ia laste-
aikanaan. Kovin lyhyek-

ari Kalpa oli aloittanut
iliiiik?irinii vuonna 1924
fi tziellii kaikkiaan ltihes
rari Kalpaan sopivat eri-
tstilaisuudessaan vuonna
ranat : "Kaiken, minkii
ii viihiiisimm istii velj istii-

t historiakirjoitusta

rn aloittamassa sairaala-
alan historiasta on ole-
ja Pekka Kaarnisen kir-
teos. Sairaalan 50- vuo-

iiikiiri Ilmari Kalvan pi-

ta Pitkiiniemen sairaalaa
liiiikiiri Aarno Harenko

Itse sukututkijana ( Piiivici Muhonen ) olen kes-

kittynyt tiissii kirjoitelmassa sukututkijaa aina kiin-

nostaviin paikallis- ja rakennushistoriallisiin asioi-

hin.

Pitkdniemen sairaalan vi ime vaiheita

Vuonna 1932 sairaalan nimi muuttui keskuslaitok-

sesta Pitkiiniemen sairaalaksi. Vastaanottoalueeksi

tuli Turun- ja Porin liiiini sekii Hiimeen l?i?ini.

Vuonna l94l Pitkiiniemi oli Sotasairaala V:n

osasto 10, psykiatrinen osasto.

Vuonna 1955 Pitkeniemen sairaala siirtyi kun-

tain I i itolle. Pohjoi s- Hiimeen miel i sairaanhuoltopii-

rin keskusm ielisairaalan sairaansijojen lukumiiiiriik-

si l?i2ikintcihallitus pAatti 744, joista 200 varattiin

kriminaali-  ja mielenti lapoti lai l le.

Vuoden 1989 saadetyn erikoissairaanhoitolain

mukaisesti Pitkiiniemen sairaala on nyt (v:sta 1991)

osa Tampereen yliopistollista sairaalaa ja kuuluu

Pi rkanmaan sa i raanho i top i i r i in .

Loppusanat

On valitettavaa, ettei ole kirjoitettu Pitkiiniemen
sairaalaan liittyviiii romaania. Oulun vastaavasta
laitoksesta ja Hatanpiiiin kartanosta on kirjoitettu
paljonkin, mutta mystisyydessiiiin Pitkiin iem i vetiiii
niiille vertoja. Pitkiiniemen historia on yleensii ih-
misille hiimiiriin peitossa, sillii usein kuulee kysy-
myksiii siita, mika Pitkiiniemi oli ennen sairaalaksi
tuloa. Olkoon tiimii esitys johdantona Pitkdniemen
sairaalan ja alueen tuntemiseen.

Liihdeluettelo: Edm. Liihteet
haastattelu: Leila Lehtinen
puhtaaksikirjoitus ja jaottelu; Leena Valo-Muhonen
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