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Eero Palomäki
12.9.1941–25.10.2007

Anestesiaylilääkäri Eero Artturi Palomäki 
kuoli 25. lokakuuta Lahdessa. Hän oli syn-
tynyt Jämsässä 12.9.1941 ja oli kuollessaan 

66-vuotias.
Elämäntyönsä Eero Palomäki teki anestesio-

logina ja tehohoitolääkärinä sekä johtavana yli-
lääkärinä. Hän valmistui Turun Yliopistosta lää-
ketieteen lisensiaatiksi vuonna 1967 ja erikoistui 
anestesiologiaan Turun Yliopistollisessa keskus-
sairaalassa vuonna 1972. Hän toimi ylilääkärinä 
rauhanturvajoukoissa Suezilla v. 1975 ja anestesia-
ylilääkärinä Lounais-Hämeen aluesairaalassa vuo-
sina 1973–1976, Lahden kaupunginsairaalassa vv. 
1976–96 sekä Päijät-Hämeen keskussairaalassa vv. 
1997–2004 aina eläkkeelle jäämiseensä saakka. 
Hän toimi myös Lahden kaupunginsairaalan joh-
tavana ylilääkärinä vuosina 1986–96.

Suomen Anestesiologiyhdistyksen johtokunnas-
sa Eero toimi vuosina 1969–73 ja SLL Anestesiolo-
gien alaosaston johtokunnassa vuosina 1973–86. 
Sotilasarvoltaan hän oli lääkintäkapteeni.

Eero Palomäki tunnettiin taitavana ja karis-
maattisena johtajana, joka piti oman työyhteisön-
sä puolta. Hän oli reilu, kantaaottava ja kannustava 
esimies, jolle oli helppo kertoa omista vaikeuksis-
takin. Palomäki oli työtehtävissään lääkärinä esi-
merkillisen rauhallinen vaikeissakin tilanteissa ja 
herätti ehdotonta luottamusta potilaissa ja työto-
vereissa.

Palomäki oli myös rohkea näkijä ja ennakko-
luuloton uudistaja. Hän otti käyttöön ensimmäis-
ten joukossa uusimmat lääkkeet, laitteet ja tek-
niikat. Eero otti ensimmäisten anestesialääkärei-
den joukossa Suomessa käyttöön mm. veripaikan 
postspinaalipäänsäryn hoitomenetelmänä, larynx-
maskin ilmatien ylläpidossa yleisanestesioissa sekä 
pitkävaikutteisemman bupivakaiinin spinaalipuu-
dutuksissa. Epiduraalipuudutus ja epiduraalinen 
postoperatiivinen kivunhoito olivat jo 70-luvul-
la Eeron rutiinikäyttöön omaksumia menetelmiä 
Lahden kaupunginsairaalan anestesiaosastolla. 
Kapnometri ja pulssioksimetri, samoin kuin uraa-
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uurtava Datexin ABM-monitori kuuluivat kau-
punginsairaalan rutiinimonitorointimenetelmiin 
jo 80-luvun alussa. Kaupunginsairaalan 5-paikkai-
sella teho-osastolla hoidettiin potilaita uusimmil-
la ventilaattorimalleilla ja hemodynamiikan mit-
tausmenetelmillä aikana, jolloin useissa keskussai-
raaloissakin vasta uneksittiin näiden menetelmien 
käyttöönotosta.

Eeron ylilääkärikautena Lahden kaupunginsai-
raalan anestesia- ja teho-osastolla työskenteli kym-
menittäin suomalaisia ja ulkomaalaisia lääkäreitä. 
Palomäen ansiosta monet heistä innostuivat anes-
tesiologiasta ja tehohoidosta aloittaen erikoistumi-
sensa tälle alalle ja ovat nykyään merkittäviä alan-
sa osaajia ja asiantuntijoita ympäri maatamme. 

Kun Päijät-Hämeen keskussairaala aloitti toi-
mintansa vuonna 1976, alkoi pitkään jatkunut vai-
he erikoissairaanhoidon keskittämiseksi keskus-
sairaalaan. Palomäki toimi tässä vaikeassa muu-
tosprosessissa Lahden kaupungin neuvottelija-
na ollessaan johtavana ylilääkärinä, ja tämä muu-
tos sai vihdoin lopullisen muotonsa vuonna 2005, 

jolloin sairaanhoitopiirin koko erikoissairaanhoito 
keskitettiin keskussairaalan tiloihin.

Eero Palomäki vaikutti merkittävästi useissa yh-
distyksissä kuten Lahden Sotaveteraaneissa ja Lah-
den Rotaryklubissa. Perheen lisäksi ystävät, urhei-
lu ja matkustaminen olivat hänelle lähellä sydäntä. 
Hänen mieliharrastuksiinsa kuuluivat musiikki, 
lukeminen, pyöräily, vaeltaminen ja hiihtäminen.

Eero Palomäki eli elämänsä loppuun asti tasa-
painoisena ja kesti vaikean sairautensa rohkeas-
ti. Eeroa jäivät kaipaamaan vaimo Katri sekä nel-
jä lasta omine lapsineen.                                  
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