
 

 

47. Sotasairaala 
 

Talvisota 

47. Sotasairaalan toimintavaiheet vuosina 1939 - 1940 voidaan jakaa kahteen 

ajanjaksoon. Ensimmäisessä vaiheessa se toimi lyhyen aikaa Käkisalmessa 

nimettynä 14. Sotasairaalaksi. Myöhemmässä vaiheessa ja pääosan toiminta-

ajastaan sairaala toimi Varkaudessa 47. Sotasairaalana. 

 

14. Sotasairaalan perustaminen 

Käkisalmen kaupungin lääkäri Yrjö Miettinen sai lokakuun alussa 1939 Suoje-

luskuntapiiriltä käskyn sairaalan perustamisesta. Samalla hänet määrättiin sai-

raalan päällikkölääkäriksi. Lokakuun 12. päivänä sairaalan palvelukseen mää-

rättiin muutakin henkilöstöä. Tällöin saapuivat myös ensimmäiset potilaat 

Kannakselta ja lähistölle sijoitetuista joukko-osastoista.  

Henkilökunnan määrävahvuus 300 potilaspaikan sairaalaa varten oli varsin 

riittävä. Kokoonpanoon kuului 10 lääkäriä, kaksi virkailijaa, 41 sairaanhoitajaa, 

56 lottaa, 22 aliupseeria ja miehistöön kuulunutta reserviläistä, neljä autonkul-

jettajaa sekä neljä hevosmiestä ja lähettiä. Sairaalan talouspäällikkönä toimi 

ensin osastopäällikkö E Kari ja sittemmin reservin vänrikki R Virolainen. Ap-

teekkarina toimi reservin lääkintäluutnantti P Randelin ja ylihoitajana sairaan-

hoitaja Aino Hollo. Heistä kaikki muut paitsi Virolainen siirtyivät sairaalan mu-

kana Varkauteen. 

Kalustomäärävahvuudet ainoastaan instrumenttien osalta olivat käyttöön so-

veltuvia. Hankaluuksia aiheutui tarvikkeiden ja välineiden hankinnassa. Sai-

raalan henkilöstöllä ei ollut toiminnan käynnistämisessä tarvittua asiantunte-

musta. Hankintapäätökset käsiteltiin monessa vaiheessa, koska ne piti hyväk-

syttää alue-esikunnassa. Yhteislyseosta ja Tenkalahden koululta varatut tilat 

ehdittiin määrätä luovutettavaksi takaisin rauhanaikaiseen käyttöön. Kun kou-

lujen kolmantena toimintapäivänä sitten saapuivat ensimmäiset haavoittuneet, 

olivat tilat pulpetteja ja lapsia täynnä. Myös sairaalakalusto oli ehditty siirtää 

pois. Työntäyteisien vuorokausien jälkeen sairaala saatiin kuntoon.  



Joulukuun 5. päivänä tuli määräys sotasairaalan toiminnan lopettamisesta ja 

sen henkilökunnan ja kaluston siirtämisestä Varkauteen. Osa sairaalan väli-

neistä jätettiin paikalleen 3. Kenttäsairaalan käyttöön. 

 

47. Sotasairaalan perustaminen 

Sotasairaala perustettiin Päämajan lääkintäosastosta puhelimella saadun 

käskyn mukaisesti joulukuun 7. päivänä 1939. Kirjallista määräystä, lukuun ot-

tamatta lääkärien sijoituksia, ei alkuvaiheessa ollut käytettävissä. Muun muas-

sa rakennusvaraukset Varkaudessa oli tehtävä uudelleen, koska puolustus-

hallinnon varaamista rakennuksista osa oli otettu jo muuhun sotilaskäyttöön. 

Varsinaisten käynnistämistä koskevien määräysten ja ohjeiden puuttuessa 

sairaalan toiminta saatiin käyntiin improvisoimalla oman henkilöstön ja vapaa-

ehtoisten järjestöjen avulla. Ohjeistuksen puuttuminen aiheutti epävarmuutta 

varsinkin paikallishankintojen ja rakennusten kustannuksia aiheuttavien korja-

ustöiden toteutuksessa. 

 

Hoito-osastot 

Tehtaan koululle sijoitettiin I osasto, joka oli tarkoitettu vaikeiden kirurgisten 

tapausten hoitoa varten. Osastolla oli 75 hoitopaikkaa. Osasto oli varustettu 

ajanmukaisilla laitteilla ja kojeilla sekä vesijohdolla. Täydellisesti varustettuja 

leikkaussaleja oli kaksi. Osastolla oli käytössä röntgenlaitteet, täydelliset inst-

rumentit ja sairaalakalusto. Lisävuoteita lainattiin yksityishenkilöiltä. Kuten 

kouluissa yleensä, tässäkään rakennuksessa ei ollut sisävessaa. Vesijohto oli 

vain kylmälle vedelle ja sitäkin oli saatavissa vain juoma-altaista. Rakennuk-

seen oli vedettävä vesi- ja viemäriputket jokaiseen kerrokseen sekä asennet-

tava sisävessat ja pesuammeet. Myös keittiö, joka alun perin oli suunniteltu 

opetusta varten, oli kunnostettava sairaalakäyttöön. 

Ammattikoululle ja koulun asuntolaan sijoitettiin II osasto. Myös tämä osasto 

oli tarkoitettu vaikeille kirurgisille tapauksille. Hoitopaikkoja oli 170. Asuntolan 

puolelle tuli kylmä ja kuuma vesi. Sisävessat ja keskuslämmitys oli asennettu 

koko rakennukseen. Koulun isosta piirustussalista tehtiin vaneriseinällä erot-

tamalla käyttökelpoinen leikkaussali. Aukaisemalla seinä viereiseen peseyty-

mishuoneeseen saatiin salin yhteyteen pesuhuone. Lääkintäkenttävarikolta 

saatiin siirrettävä valokuvaus- ja röntgenlaitteisto. Instrumentteja oli hankittu 

ostamalla C Nisseniltä ja Instrumentariumilta sekä lainaamalla lääkintävarikol-

ta, Viipurin kaupungin sairaalalta ja omilta lääkäreiltä. Välineet olivat näin 

koottuna melko täydelliset, mutta verensiirto- ja keittosuolalaitteet jäivät puut-

teellisiksi. Kalusto oli suureksi osaksi koulun omaa. Jonkin verran saatiin haa-



littua sotilassänkyjä eri tahoilta. A Ahlström Oy:n puusepänverstaalla valmis-

tettiin vanerisänkyjä. 

Tehtaan koululle sijoitettiin myös III osasto, joka oli suunniteltu kaasu- ja sisä-

tautiosastoksi. Hoitopaikkoja oli varattu 350. Osastolla hoidettiin lievempiä ki-

rurgisia tapauksia ja paleltumia sekä sisätautisia potilaita ja psykooseja. Myös 

poliklinikka oli sijoitettu rakennukseen. Instrumentit saatiin suurimmaksi osaksi 

Käkisalmen kaupungin sairaalasta mutta usein niitä jouduttiin lainaamaan toi-

silta osastoilta. Pienemmät leikkaustoimenpiteet tehtiin poliklinikalla ja suu-

rempia operaatioita varten potilaat siirrettiin osastoille I tai II. 

Joutenlahden koululle sijoitettiin IV a-osasto, joka oli tarkoitettu kulkutautisai-

raalaksi. Potilaspaikkoja osastolle oli varattu 115. Osastolla hoidettiin lievästi 

haavoittuneita sekä paleltuneita ja sisätautitapauksia. Myös Joutenlahdessa 

oli kunnostettava WC-tiloja. Seinää avaamalla rakennettiin yhteys koulun sivu-

rakennuksessa olleeseen vessaan. Kellarikerrokseen rakennettiin peseytymis-

tilat. Kylmä vesi oli johdettu alakerrokseen omasta kaivosta, jonka vesimäärä 

ei ollut riittävä sairaalan toimintaa varten. Osaston instrumentit ja kalusto jäivät 

varsin puutteellisiksi. 

Kauppalan Kulkutautisairaalaan sijoitettiin IV b-osasto. Se oli suunniteltu eri-

koisosastoksi ja sen potilaspaikkamäärä oli 15. Sairaala oli äskettäin valmis-

tunut ja sijaitsi noin 4,5, kilometrin päässä kauppalasta ja sijaitsi aukealla yk-

sinäisellä paikalla. Instrumentteja tarvittiin osastolla vain vähän. Kalusto oli 

sairaalan omaa. 

Kauppalan Kunnalliskotiin sijoitettiin V osasto, joka oli tarkoitettu toipilaiden 

jälkihoitoa varten. Osastolla hoidettiin myös lievästi haavoittuneita, paleltuneita 

ja sisätautipotilaita. Potilaspaikkamäärä oli 135. Kunnalliskodissa olivat kaikki 

ajanmukaiset mukavuudet ja vesijohto jokaisessa kerroksessa. Osastolla ei ol-

lut omaa leikkaussalia eikä röntgenlaitteita. Instrumenttejakaan ei ehditty so-

dan päättymiseen mennessä hankkia. Kalusto oli suurimmaksi osaksi kunnal-

liskodin omaa. 

Kauppalan keskustassa olleessa puisessa asuinrakennuksessa toimi toipilas-

koti, jossa varsinainen paikkamäärä oli 40. Sen lisäksi toipumislomalta palaa-

ville oli varattu ylimääräisiä vuodepaikkoja 40. Lotat olivat varustaneet osas-

ton. Mukavuuksia, kuten vesijohtoa, ei tässä rakennuksessa ollut. 

 

 

 

 



Hoito-osastot 1939 - 1940 

 

Merkinnät kartalla: 

1 Tehtaan koulu, I ja 

III osasto 

2 Ammattikoulu ja 

koulun asuntola, II 

osasto 

3 Joutenlahden kou-

lu, IV a osasto 

4 Kulkutautisairaala, 

IV b  osasto 

5 Kunnalliskoti, V 

osasto 

6 Asuinrakennus, 

Toipilaskoti 

       Suomen taloudellinen kartta, Varkaus 1: 100 000, Maanmittaushallituksen Kivipaino Helsinki 1941. 

 

Henkilökunta 

Varkauteen oli siirretty Käkisalmessa toimintansa aloittaneen 14. Sotasairaa-

lan henkilöstö lähes sellaisenaan. Henkilöstö oli alunperin mitoitettu 300 poti-

laan hoitoa varten. Koska 47. Sotasairaalan paikkaluku Varkaudessa oli jo heti 

toiminnan alussa 600, oli henkilökunnan määrä riittämätön ja työmäärä tuntui 

usein ylivoimaiselta. Myöhemmin potilasmäärä kohosi vielä aina 850:een 

saakka. Sairaalalla oli lupa ottaa tilanteen vaatiessa apuhenkilöstöä. Tilanne 

helpottui vasta silloin, kun 13. Sotasairaala lopetti toimintansa Lappeenran-

nassa ja osa sen henkilökunnasta siirrettiin Varkauteen. 

 

Sairaala sotatoimien kohteena 

Talvisodan aikana sotasairaala ei joutunut sotatoimien kohteeksi. Ilmahälytyk-

siä tehtiin noin 40 kertaa. Kuljetusta kestäneet potilaat siirrettiin tällöin raken-

nusten tuettuihin kellareihin pienen osan jäädessä sisäpuoleisten perusmuuri-

en suojaan henkilökunnan pitäessä heistä huolta. Tärkeimpien työhuoneiden 



ikkunat oli varustettu vahvoilla puuluukuilla ja kaikki ikkunat oli vahvistettu lii-

mapaperilla. Tehtaan koulu oli lisäksi naamioitu ympäristöön sulautuvaksi. 

 

Numerotietoja 

Sairaalan kirjanpidosta 8. päivänä heinäkuuta 1940 kävivät ilmi seuraavat tie-

dot: 

- hoidettujen potilaiden määrä   3049 

- päivän potilasvahvuus suurimmillaan    804 

- hoitopäiviä yhteensä                                          68557 

- edellä mainituista haavoittuneille                       51594 

- edellä mainituista sairastuneille                         16963 

- tehtyjä leikkauksia                                                1212 

- poliklinikalla hoidettuja                              2050 

- kuolleita              17 

- hoidettuja vankeja                1 

- henkilökunnan määrä suurimmillaan          265 

- muonitettavien määrä suurimmillaan      1497 

- kassavaihto                7382847 markkaa 

 

Toiminnan päättäminen 

Sairaalan toiminta päätettiin vähitellen. Osasto IV lopetettiin ensimmäisenä ja 

se luovutettiin 16. Sotasairaalalle 16. päivänä maaliskuuta 1940. Seuraavana 

päättyi osasto II:n toiminta ja sen potilaat siirrettiin toisille osastoille toukokuun 

5. päivänä.  Osasto V, johon oli sijoitettu enimmäkseen varuskuntaväkeen 

kuuluneita potilaita, siirrettiin toukokuun 15. päivänä Varkauden Varuskunta-

sairaalaan. Sen haltuun luovutettiin samalla huomattava määrä sairaalan 

omaisuutta. Samaan aikaan luovutettiin osasto IV b ja siellä olleet eristyspoti-

laat Varkauden kauppalan hoidettaviksi. Viimeisiksi jäivät toimimaan osastot I 

ja III, joista hoidettavina olleet potilaat siirrettiin sairasjunalla kesäkuun 20. 

päivänä 20. Sotasairaalaan Kuopioon. Potilashoito päättyi 47. Sotasairaalassa 

käytännössä tähän. 



Sotasairaalan päällikkölääkäri Yrjö Miettinen apulaisenaan lääketieteen lisen-

siaatti Björn Backlund ja yksi sairaanhoitaja jäivät edelleen Varkauden Sota-

vammapoliklinikan nimellä antamaan hoitoa ja lääkärin apua sotavammapoti-

laille Varkauden tehtaan sairaalassa. 

 

 

Jatkosota 

 

47. Sotasairaalan perustaminen 1941 

47. Sotasairaalaa ryhdyttiin jälleen perustamaan 19. päivänä kesäkuuta 1941 

Päämajasta saadun suullisen käskyn perusteella. Päällikkölääkärinä toimi lää-

kintäkapteeni M Ch Ehrström. Savonlinnan Suojeluskuntapiirin perustamis-

suunnitelmasta saatiin välttämätön ohjeistus. Hankaluutta tuotti henkilöstön 

kokemattomuus perustamisvaiheessa sekä epäselvyydet monimutkaisiksi 

koetuissa johtosuhteissa. Ohjeistusta saatiin milloin armeijakunnan esikunnas-

ta, Päämajasta ja suojeluskuntapiiriltä. Perustaminen saatiin päätökseen ke-

säkuun loppuun mennessä. Sairaala toimi II Armeijakunnan evakuointisairaa-

lana.  

 

Hoito-osastot 

Tehtaan sairaalaan sijoitettiin osasto I, jossa oli 70 A-kirurgista potilaspaikkaa. 

Osastoa kuvattiin ensiluokkaiseksi sairaalaksi, jossa oli tarvittava varustus. Ti-

lat olivat tarkoitukseensa erittäin sopivat. 

Tehtaan koululle sijoitettiin osasto II, jossa oli 270 A-kirurgista ja 100 sisätau-

tien potilaspaikkaa. Koululle oli asennettu 14 sisävessaa ja viisi kylpyammetta. 

Ammattikoululle sijoitettiin osasto III, jossa oli 170 A-kirurgista paikkaa ja ap-

teekki.  

Seurakuntasalille sijoitettiin osasto IV, jossa oli 70 B-kirurgista potilaspaikkaa. 

Rakennus oli hyväkuntoinen kivitalo, jossa oli keskuslämmitys, lämmin vesi, 

viemäröinti, kolme sisävessaa mutta kylpyhuone puuttui. 

Joutenlahden koululle sijoitettiin osasto V, jossa oli 130 B-kirurgista potilas-

paikkaa. Paikka arvioitiin sopimattomaksi sairaalakäyttöön, koska vesi joudut-

tiin kuljettamaan kauempaa. 



Kulkutautisairaalaan sijoitettiin kulkutautitapauksia, koska Joutenlahden kou-

lulla heitä ei voitu riittävästi eristää. Kulkutautisairaalassa oli 20 potilaspaik-

kaa. 

Kunnalliskotiin sijoitettiin osasto VI, jossa oli 130 B-kirurgista paikkaa. Talossa 

hoidettiin myös pienempi joukko A- ja B-kirurgisia  sekä sisätautipotilaita. 

Muuhun käyttöön otettuja rakennuksia oli muun muassa Tehtaan vanha hotel-

li, jota käytettiin esikunnan tiloina ja henkilökunnan majoittamiseen. Yhteiskou-

lun tiloja käytettiin kesä - lokakuussa 1941 esikunnan tiloina, koska vanha ho-

telli oli tällöin Laatokan meripuolustusesikunnan käytössä. Yhteiskoulun ra-

kennus oli turhan tilava esikunnan käyttöön. Asuinrakennus Suontaus II oli 

henkilökunnan käytössä. Keskushotellin pesula oli vuokrattu sairaalan käyt-

töön tuntimaksulla. 

Luttilan koulu oli perustamissuunnitelmassa  varattu sairaalalle, mutta sitä ei 

otettu käyttöön, koska sairaalan potilaspaikkatarve täyttyi jo edellä mainituista 

hoitopaikoista.  Luttilan koulu kuului jatkossa niihin rakennuksiin, joita hätäti-

lassa olisi voitu käyttää sairaalan tarpeisiin. Muita varatiloja olivat Yhteiskoulu 

ja Puurtilan koulu. Suunnitelmissa oli laskettu näille kouluille kullekin 100 poti-

laspaikkaa. 

 

Hoito-osastot 1941 - 1942 

 

Merkinnät kartalla: 

1 Tehtaan sairaala, osasto I 

2 Tehtaan koulu, osasto II 

3 Ammattikoulu, osasto III 

4 Seurakuntasali, osasto IV 

5 Joutenlahden koulu, osas-

to V 

6 Kulkutautisairaala, kulku-

tautitapaukset 

7 Kunnalliskoti, osasto VI 

8 Varapaikat, Yhteiskoulu 

sekä Luttilan ja Puurtilan 

koulut 

 Suomen taloudellinen kartta, Varkaus 1: 100 000, Maanmittaushallituksen Kivipaino Helsinki 1941. 



 

Tehtaan koulun pääovelle kiinnitetty muistolaatta kertoo rakennuksen toiminnasta sotasairaa-

lana. 

 

Välineistö 

Sotasairaalalla oli käytössään kaksi röntgenlaitetta, jotka saatiin lääkintävari-

kolta. Samasta paikasta saatiin tarvittavia kalusteita ja instrumentteja. Välinei-

tä hankittiin myös Savonlinnan Suojeluskuntapiiriltä, Päämajan lääkintäosas-

tolta ja sairaaloista. 

 

Henkilökunta  

Määrävahvuudet ja saatu henkilöstö olivat yleensä riittävät. Alkuvaiheessa, 

jolloin sairaala toimi evakuointisairaalana, oli ajoittain puutetta sairaanhoitajis-

ta. Osa heistä ei ollut liikekannallepanossa saapunut tehtäväänsä ja osa oli 

vapautettu terveydentilan perusteella. Lääkintälottia oli jopa niin runsaasti, että 

heidän määräänsä olisi päällikkölääkärin mielestä voitu supistaa. 

Lääkärit: 

Lääkintäeverstiluutnantti  Luova , Kaarlo Onni, 22.6.1941 - 15.1.1942 

   - " -   Tiittanen, Juho, 22.6. - 25.8.1941 

Lääkintämajuri   Sandelin, Torsten, 23.6.1941 - 8.9.1942 

Lääkintäkapteeni   Ehrström, M Ch, 20.6.1941 - 8.9.1942 

         - " -     Helminen, Tauno, 22.6.1941 - 23.7.1942 

         - " -     Niinikoski, Jaakko, 3.7.1941 - 1.3.1942 

Lääkintäkapteeni   Rissanen, Tauno, 24.7. - 16.8.1941  

         - " -     Såltin, Erik, 17.6. - 3.7.1941 

         - " -     Metsänoja, Anders, 1.3. - 31.6.1942 

         - " -     Kunnas, Volmar, 11.6. - 1.8.1942 

Lääkintäluutnantti   Canth, Arnold, 22.6.1941 - 10.8.1942 

Sotilasvirkamies   Stoor, Bernhard, 22.6. - 27.8.1941 

         - " -     Backlund, Björn, 22.6.1941 - 15.1.1942 

         - " -     Gylling, Gunnar, 10.2. - 18.7.1942 

Tohtori    Therman, Per Olof, 12.11.- 22.11.1941 



Odontologian lisensiaatti  Wahlman, Iris, 18.6. - 29.10.1941 

         - " -     Mansnerus, Sirkka, 27.6.1941 - 11.8.1942 

Lääketieteen kandidaatti   Oker-Blom, Nils, 22.6.1941 - 20.1.1942 

         - " -     Blomqvist, Harry, 25.6.1941 - 9.2.1942 

Lääketieteen kandidaatti   Luukkonen, Einar, 25.6.1941 - 20.1.1942 

         - " -     Wikström, Hjalmar, 25.8. - 17.12.1941 

Tohtori    Harild, Sven Aage, 21.7. - 24.7.1941 

 

Talouspäälliköt: 

 

Kapteeni   Jalkanen, Lauri, 18.6. - 18.7.1941 

Luutnantti   Teivonen, Jussi, 10.5. - 8.9.1942 

Sotilasvirkamies  Karonen, Emil, 10.10.1941 - 14.6.1942 

Vääpeli   Kirjonen, H, 26.7. - 31.10.1941 

 

Pastorit: 

 

Pastori   Kosonen, Yrjö, 26.6. - 3.7.1941 

  - " -   Niiranen, Lauri, 1.7.1941 - 10.5.1942 

  - " -   Rissanen, Eetu, 3.7. - 8.8.1941 

Luutnantti   Koponen, Toivo, 8.8.1941 - 31.8.1942 

 

Apteekkarit: 

 

Farmasian kapteeni  Räty, Jalmari, 18.6. - 8.12.1941 

Farmasian luutnantti  Hirvonen, Aarne, 10.10.1941 - 20.8.1942 

Proviisori   Saaristo, Viljo, 8.7. - 6.10.1941 

 

Ylihoitaja: 

Sairaanhoitaja   Pennanen, Hanna, 21.6. - 31.8.1942. 

 

 

 

Sairaala sotatoimien kohteena 

Sotasairaala ei joutunut toiminta-aikanaan ilmapommituksien kohteeksi kuten 

ei  Talvisodankaan aikana. Henkilökuntaa ja potilaita varten olivat käytössä 

edellisen sodan aikana rakennetut väestönsuojat. Suojautumiseen lienee va-

rauduttu samaan tapaan kuin Talvisodankin aikana.  

 

 

 

 

 



Lähiseudun joukkojen tukeminen 

 

Sairaalan järjestämään  lääkintähuoltoon tukeutuivat  

 

- Varkauden Suojeluskunta 

- 87. Kevyt Ilmatorjuntajaos 

- Varkauden kuljetustoimisto 

- Elintarvikevarikko 8, Joroinen 

- Hevossairaala, Leppävirta 

- Siirtopoikien työpalvelu 

- Varkauden ilmavalvonta-aluekeskus 

 

- Elintarvikkeiden täydennyspaikka,  

  Varkaus 

- 660. Ilmasuojelukomppania 

- Lentolaivue 26, Joroinen 

- Erillinen Työkomppania 2, Joroinen,  

  Kolma 

- Laatokan Meripuolustusesikunta 

 

Numerotietoja 

 

47. Sotasairaalassa hoidettiin 20.6.1941 - 25.7.1942 välisenä aikana 

 

- potilaiden määrä yhteensä   8447, joista 

- sotavammatapauksia    4526 

- tapaturma- ja muita kirurgisia sairauksia     893 

- paleltumia         75 

- sisätautitapauksia    2138 

- iho- ja sukupuolitautitapauksia     741 

- kulkutautitapauksia        74 

 

- sotavammapotilaista hoidettiin 
 - diagnoosilla Vuln. sclopet. (ampumahaava)  1513 

 - diagnoosilla Vuln. bombord. (räjähdysvamma) 3008 

 - diagnoosilla Vuln. spiss. (pistohaava)              5 

 

- kuolleita         50 

 

Sairaala toimi evakuointisairaalana sen perustamisesta aina syyskuun 1. päi-

vään 1941 saakka. Tänä aikana otettiin sairaalaan 4728 potilasta. Useimmat 

näistä kuljetettiin vesitse Punkaharjun eteläpuoleiselta alueelta II Armeijakun-

nan lohkolta. Myös Kiteen suunnalta VII Armeijakunnasta kuljetettiin potilaita 

vesitse Varkauteen. Tämä kuljetustapa koettiin haavoittuneille säästeliääksi ja 

mukavaksi. Syyskuusta 1941 lähtien potilaat kuljetettiin sairaalaan rautateitse 

moottorivaunulla ja myöhemmin junalla. 

 

 

Siviilipotilaat 

 

Tehtaan sairaalassa oli varattu 20 paikkaa siviilipotilaille ja lisäksi Lastentalos-

sa, joka ei kuulunut  sotasairaalan kokoonpanoon, oli 12 synnytyspaikkaa. 



Sodan alusta tammikuun 15. päivään 1942 tehtaan toinen lääkäri Björn Back-

lund hoiti mainittuja siviilipaikkoja sekä otti vastaan siviilipotilaita ja tehtaan 

työntekijöitä. Backlundin siirryttyä toisiin tehtäviin hänen seuraajakseen tuli 

tehtaan ensimmäinen lääkäri Erik Såltin. 

 

 

Toiminnan päättäminen 1942 

 

47. Sotasairaalan toiminta päätettiin heinäkuun 25. päivänä 1942, jolloin sai-

raalassa olleet potilaat siirrettiin muihin sotasairaaloihin. Välineet varastoitiin 

Tehtaan koululle ja sängyt Laatokan Meripuolustusjoukkojen parakkeihin. Lai-

natut tavarat palautettiin omistajilleen. Röntgenlaitteet toimitettiin Lääkintäva-

rikko 6:een ja lääkkeet Sotilasapteekki 2:een. Päätöstilaisuudessa syyskuun 

8. päivänä läsnä olivat Päämajan Lääkintäosasto II:n edustajana luutnantti A 

Berg ja sotilassairaalan puolesta muun muassa päällikkölääkäri M Ch Ehr-

ström ja talouspäällikkö J Teivonen. 47. Sotasairaalan toimintaa jäi jatkamaan 

Varkauden Sotavammapoliklinikka. 

 

 

Majuri (Jalkaväenkenraali ja Mannerheim-ristin ritari) Adolf Ehrnrooth 

Jatkosodan alussa majuri Adolf Ehrnrooth toimi eversti Aarne Blickin komen-
taman 2. divisioonan esikuntapäällikkönä. Kun taistelutoimet divisioonan loh-
kolla olivat kesäkuun lopulla pysähtyneet, muodostettiin taisteluosasto Ehrn-
rooth etenemisen vauhdittamiseksi. Osaston tehtävänä oli tien avaaminen 
eversti Torsti Kotilaisen johdossa olleelle Jalkaväkirykmentti 28:lle. Taistelu-
osastoon kuuluivat III/JR 28, Kevyt osasto 6, JR 7:n polkupyöräkomppania ja 
yksi rajajääkärikomppania. III/JR 28 oli muodostettu Varkauden, Joroisten ja 
Jäppilän seudun reserviläisistä. Taisteluosaston tehtävänä oli  heinäkuun 1. 
päivänä  pohjoisen ja koillisen kautta koukaten laukaista Pieni-Iijärvi - Kurke-
lanjärvi - Joutsenlampi - alueella asemissaan olleen puna-armeijan yksiköiden 
puolustus. Kello 15.30 taisteluosasto aloitti etenemisensä, joka johti nopeasti 
vihollisjoukkojen irtautumiseen. Taisteluosaston komentaja majuri Adolf Ehrn-
rooth haavoittui taistelussa vakavasti.  

Nopean ensiavun jälkeen Ehrnrooth evakuoitiin sairasautolla Punkaharjun 
kenttäsairaalaan, johon hänet tuotiin pari tuntia haavoittumisen jälkeen. Lää-
kintäluutnantti Rainer Nuutinen kertoi, että Punkaharjulle tuotaessa Ehrnrooth 
oli tosi huonossa kunnossa ja vaikeassa shokkitilassa. Pulssi oli heikko ja ve-
renpaine oli juuri ja juuri mitattavissa. Miehen vartalo oli täynnä reikiä ja käsi-
kranaatin sirpaleita. Oikea olkapää oli vaurioitunut kiväärin luodista. Nuutisen 
tehtäväksi tuli hoitaa potilas leikkauskuntoon. Majurille annettiin kipulääkitystä, 
veri-, plasma- ja nestesiirtoja ja tyrehdytettiin verenvuotoja. Kun Ehrnroothin 
yleiskunto oli saatu kohenemaan, päätettiin ryhtyä vaativaan leikkaukseen. 
Seitsemän kranaatin sirpaletta oli puhkaissut vatsaontelon ja suolisto oli vioit-
tunut yhtä monesta kohdasta. Kirurgit ompelivat suolivauriot ja vuotokohdat 
sekä huuhtelivat suolaliuoksella vatsaontelon. Mies kursittiin kiinni ja pehmy-

https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieni-Iij%C3%A4rvi&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurkelanj%C3%A4rvi&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurkelanj%C3%A4rvi&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Joutsenlampi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Puna-armeija
https://fi.wikipedia.org/wiki/Adolf_Ehrnrooth
https://fi.wikipedia.org/wiki/Adolf_Ehrnrooth


tosavammat puhdistettiin. Seuraavat viisi päivää olivat kriittiset, mutta Ehrn-
roothin tila pysyi vakaana. Kriittiset päivät sivuutettiin. 

Majuri Ehrnrooth kuljetettiin heinäkuun 20. päivän tienoilla muiden haavoittu-

neiden joukossa tervahöyryllä Punkaharjulta Savonlinnan kautta Varkauden 

sotasairaalaan. Suurin osa majurin matkasta taittui tajunnan ja tajuttomuuden 

rajamailla. Ehrnroothia hoidettiin kolmisen viikkoa Tehtaan koululla osasto 

I:llä. Heinäkuun lopulla professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori, Ernst Ehrn-

rooth kävi Varkaudessa katsomassa poikaansa. Silloin majurin toipuminen oli 

jo edistynyt jonkin verran. Potilaan vähäverisyys oli huolestuttanut häntä, sa-

moin kuin oikean olkaluun mätänemispesäke. 

 

.  
Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin muistolaatta Varkaudessa Tehtaan koulun pääovella.  

 

Syömättömyyden sekä verenhukan aiheuttaman anemian ja märkätulehduk-

sen takia Ehrnroothin yleiskunto alkoi laskea huolestuttavasti. Majuri päätettiin 

siirtää elokuun 10. päivän tienoilla Helsinkiin. Joroisten lentokentällä hänelle 

annettiin nukutuspiikki ja seuraavan kerran hän heräsi Tilkan sairaalan ala-

aulassa. Hoitotoimenpiteinä seurasi useiden leikkausten sarja. Toipuminen 

lähti käyntiin hiljalleen syksyn mittaan. Marraskuussa hän kykeni jo kävele-

mään ja jouluksi hän pääsi kotilomalle Kirkkonummelle. Ehrnrooth ylennettiin 

everstiluutnantiksi joulukuun 30. päivänä 1941. Kalvakkana ja  vasen jalka 

kipsissä everstiluutnantti ilmoittautui takaisin palvelukseen 2. divisioonan esi-

kunnassa Kekrolassa tammikuun 12. päivänä 1942. 

 

 

Varkauden Sotavammapoliklinikka 

 

47. Sotasairaalan toimintaa jatkoi Varkauden Sotavammapoliklinikka, joka  

toimi syyskuun 9. päivästä 1942 maaliskuun 11. päivään 1944. Poliklinikka 



käsitti 10-paikkaisen kliinisen osaston ja neljä varapaikkaa. Toimitilana oli 

Tehtaan vanha hotelli, jossa oli myös henkilöstön majoitus- ja toimistotilat. 

Äkilliset leikkaustapaukset hoidettiin Varkauden sairaalassa. 

 

Lääkärit: 

 

- Lääkintämajuri  Erik Såltin, 9.9. - 8.12.1942 

- Lääkintäkapteeni Volmar Kunnas, 9.9.1942 -  

- Lääkintäkapteeni Björn Backlund, 1.1.1943 - 

 

Taloudenhoitajat: 

 

- Sotilasvirkamies Pauli Laasonen, 9.9.1942 - 16.4.1943 

- Sotilasvirkamies U Lindström, 16.4.1943 - 

 

Invalidihuoltaja: 

 

- Pastori  Toivo Koponen, 9.9.1942 - 11.3.1944 

 

Poliklinikan järjestämään  lääkintähuoltoon tukeutuivat  

 

- Panssarikeskuskorjaamo 

- Panssarikoulutuskomppania 1 

- Panssarikoulutuskomppania 2 

- Varkauden Suojeluskunta 

- 87. Kevyt ilmatorjuntajaos 

- Varkauden kuljetustoimisto 

 

- Elintarvikevarikko 8, Joroinen 

- 660. Ilmasuojelukomppania 

- Asemakomennuskunta 

- Osasto Gabrielsson (2. Erillinen  

   auto-osasto) 

 

 

 

47. Sotasairaalan perustaminen uudelleen 1944 

 

Päämajan Lääkintäosasto II:n määräyksestä (19.2.1944) aloitettiin 47. Sota-

sairaalan toiminta uudelleen. Ensimmäisessä vaiheessa sen tuli olla toiminta-

valmiina maaliskuun 11. päivänä 1944, jolloin samalla päivämäärällä myös so-

tavammapoliklinikan toiminta lakkasi. Kesä - heinäkuun 1944 aikana sotasai-

raalaa laajennettiin useita eri kertoja. 

 

Sotasairaalan uudelleen perustamista johti aluksi lääkintämajuri Erik Såltin ja 

hänen jälkeensä maaliskuun 2. päivästä alkaen päällikkölääkärinä toiminut 

lääkintäkapteeni M Ch Ehrström. Myöhemmin päällikkölääkäreinä toimivat 

muutamien kuukausien ajan Såltin uudelleen, lääkintäkapteeni Ilkka Väänä-

nen ja lääkintämajuri M Hirvensalo. 

 



Sotavammapoliklinikan päätettyä toimintansa sen henkilökunta ja potilaat siir-

rettiin 47. Sotasairaalaan. Sotasairaalan aloitettua toimintansa maaliskuun 11. 

päivänä siihen kuuluivat seuraavat jaostosairaalat: 

 

- Jaostosairaala I, Varkauden sairaala, 70 A-kirurgista paikkaa 

- Jaostosairaala II, Tehtaan koulu, 270 A-kirurgista paikkaa ja 100      

  sisätautipaikkaa 

- Jaostosairaala III, Ammattikoulu, 170 A-kirurgista paikkaa 

 

Yhteensä potilaspaikkoja oli 610.  

 

Kesäkuussa 1944 sotasairaalaa laajennettiin niin, että 22. päivästä alkaen en-

tisten jaostosairaaloiden lisäksi aloittivat toimintansa  

 

- Jaostosairaala IV, Seurakuntasali, 90 B-kirurgista paikkaa 

- Jaostosairaala V, Puurtilan koulu, 140 B-kirurgista paikkaa 

- Jaostosairaala VI, Kunnalliskoti, 130 B-kirurgista paikkaa 

 

Kesäkuussa lopulla sotasairaalaa laajennettiin vielä niin, että 29. päivän jäl-

keen edellisten lisäksi sotasairaala käsitti 

 

- Jaostosairaala VII, Joutenlahden koulu, 130 B-kirurgista paikkaa 

- Jaostosairaala VIII, Luttilan koulu, 100 B-kirurgista paikkaa 

- Jaostosairaala IX, Seurantalo, 100 B-kirurgista paikkaa 

 

Jaostosairaala VII oli toimintavalmiina kesäkuun 29. päivänä, VIII heinäkuun 

5. päivänä ja IX heinäkuun 12. päivänä. 

 

Heinäkuun lopulla määräsi Päämajan Lääkintäosasto II laajentamaan olemas-

sa olevia jaostosairaaloita niin, että elokuun 8. päivänä oli käytettävissä 170 li-

säpaikkaa. Näiden järjestelyjen jälkeen sotasairaalan paikkamäärä oli: 

 

- A-kirurgisia paikkoja 605 

- B-kirurgisia paikkoja 765 

- Sisätautipotilaiden paikkoja 100 

 

Yhteensä potilaspaikkoja oli 1470. Lisäksi käyttöön varattiin Joutenlahden 

koulun piharakennuksen huoneistotilat ja sairaalavarusteet 70 B-kirurgista po-

tilasta varten ja Yhteiskoululta 150 B-kirurgista potilasta varten. Varatiloja ei 

kuitenkaan tarvittu ottaa käyttöön, koska paine rintamalla oli syyskesää kohti 

elettäessä alkanut helpottaa. 

 

 

 



 

Jaostosairaalat 1944 

 
 

 

Suomen taloudellinen kartta, Varkaus 1: 100 000, Maanmittaushallituksen 

Kivipaino Helsinki 1941. 

 

Merkinnät kartalla: 

 

11.3.1944 

1 Varkauden sairaala, Ja-

ostosairaala I 

2 Tehtaan koulu, Jaosto-

sairaala II 

3 Ammattikoulu, Jaostosai-

raala III 

22.6.1944 aiempien lisäksi 

4 Seurakuntasali, Jaosto-

sairaala IV 

5 Puurtilan koulu, Jaosto-

sairaala V 

6 Kunnalliskoti, Jaostosai-

raala VI 

29.6.1944 aiempien lisäksi 

7 Joutenlahden koulu, Ja-

ostosairaala VII 

5.7.1944 aiempien lisäksi 

8 Luttilan koulu, Jaostosai-

raala VII 

12.7.1944 aiempien lisäksi 

9 Seurantalo, Jaostosai-

raala IX 

10 Joutenlahden koulun 

piharakennus ja Yhteiskou-

lu varalla, tiloja ei tarvittu 

 

 

 

Numerotietoja 

 

Sairaalassa hoidettiin yhteensä 5929 potilasta, jotka olivat saapuneet kuukau-

sittain jaoteltuna seuraavasti 

 

- maaliskuu    333 

- huhtikuu    223 

- toukokuu    166 

- kesäkuu  1265 

- heinäkuu  1076 

- elokuu    620 

- syyskuu  1343 

- lokakuu    752 

- marraskuu    151 

 



Hoidettavana olleista potilaista kuoli yhteensä  31. Sairaala toimi suurimman 

osan aikaa hoitosairaalana. Kesän 1944 taisteluvaiheen aikana potilaat tulivat 

pääasiassa Karjalan Kannakselta, myöhemmin myös Laatokan Karjalasta ja 

Ilomantsin suunnalta. Syyskuun lopulla ja lokakuussa sairaala toimi evakuoin-

tisairaalana. Potilaat saapuivat sairaalaan yleensä varsin hyväkuntoisina, jo-

ten ensimmäisessä hoitoportaassa annettu hoito oli ilmeisesti ollut varsin tar-

koituksenmukaista. 

 

 

Toiminnan päättäminen 1944 

 

47. Sotasairaalan toiminta lopetettiin viimeisen kerran marraskuun viimeisenä 

päivänä 1944. Henkilöstö kotiutettiin samaan päivämäärään mennessä. Sai-

raalatoimintaa jäi jatkamaan Varkauden sotavammapoliklinikka ja sen yhtey-

dessä toiminut 100-paikkainen kulkutautijaostosairaala. Jatkohoitoon siirretyt 

potilaat evakuoitiin kirurgisilta, sisätauti-, korva- ja silmäosastoilta sairasjunilla 

Päämajan Lääkintäosasto I:n antaman määräyksen mukaisesti. Viimeinen 

evakuointi tehtiin marraskuun 20. päivänä ja viimeiset potilaat poistettiin muu-

ten sairaalasta marraskuun 22. päivänä. Sairaalamateriaali varastoitiin pää-

osaltaan Tehtaan koulun pohjakerrokseen ja luokkahuoneisiin. Sängyt varas-

toitiin Joutenlahden koulun pohjakerrokseen ja Yhteiskoulun ullakolle. Lääk-

keet toimitettiin 20. Sotasairaalaan Kuopioon ja arkistot kokonaisuudessaan 

Lääkintäkeskusarkistoon. Päätöstilaisuus pidettiin marraskuun 29. päivänä. 

Vastuu sairaalan varastoista ja asioiden hoidosta siirtyivät Varkauden sota-

vammapoliklinikalle. 

 

 

 

 

Lähteet: 

47. Sotasairaala 1939 - 1940 (Sotapäiväkirja 3740) 
47. Sotasairaala 1941-1942 (Sotapäiväkirja 30483, 19.6.1941-8.9.1942)  
47. Sotasairaala 1944-1944 (Sotapäiväkirja 30482, 11.3.-30.11.1944)  
Varkauden sotavammapoliklinikka 1942-1943 (Sotapäiväkirja 30597, 9.9.1942-
31.3.1943)  
Robert Brantberg, Ehrnrooth, Jalkaväen kenraali ja Mannerheim-ristin ritari Adolf 
Ehrnroothin elämänkerta, Jyväskylä 2002 
Wikipedia 
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