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TKS:n, TAYKS:n (nyk. TAYS) entinen anes-
tesiaylilääkäri, professori Risto Eerola kuo-
li lauantaina 5.3.2005 lyhyen sairauden 

jälkeen. Risto Eerola syntyi 25.8.1924 Lopella opet-
tajaperheeseen. Hän tuli ylioppilaaksi Tampereen 
Klassillisesta Lyseosta 1945 ja valmistui lääkärik-
si Turun Yliopistosta 1951. Tohtoriksi hän väitte-
li Helsingin Yliopistossa 1961. Hänet nimitettiin 
anestesiologian dosentiksi Helsinkiin 1964 ja Tam-
pereen Yliopistoon 1975. Professorin arvon hän sai 
1979.

Risto Eerola oli jo opiskelun loppuvaiheista läh-
tien kiinnostunut kirurgiasta ja toimi aluksi apulais-
lääkärinä sekä Tampereen Yleisessä Sairaalassa et-
tä Hatanpään Sairaalassa. Vuonna 1953 hän lähti 
silloisen kirurgiylilääkärinsä kehotuksesta vuodeksi 
Helsinkiin SPR:n sairaalaan anestesiaoppiin, ei niin-

kään anestesiasta kiinnostuneena, vaan innostunee-
na näkemään kirurgiaa pääkaupungissa! Risto pala-
sikin Tampereelle kirurgiksi ja sai erikoislääkärin oi-
keudet 1956. Anestesiologia oli kuitenkin alkanut 
kiinnostaa, ja opiskeltuaan alaa lisää kuuluisassa 
Bostonin Mass. General Hospitalissa 1957–58 Ris-
to Eerola sai anestesiologian erikoislääkärin oikeu-
det 1958. Tämän jälkeen hän toimi Tampereen Ylei-
sen sairaalan anestesialääkärinä, vuodesta 1960 läh-
tien ylilääkärinä.

Tampereen uuden keskussairaalan rakennustyöt 
olivat alkaneet 1950-luvun lopulla, ja Risto pää-
si suunnittelemaan tulevaa leikkaus- ja anestesia-
toimintaa. Hän näki tulevaisuuteen ja mm. ehdot-
ti uuteen sairaalaan peräti 8 anestesialääkärin virkaa. 
Tästä hän joutui jopa virkamiesten nuhdeltavaksi, 
mutta sairaalan toimittua vasta 4 vuotta aloittaes-
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sani anestesiologiurani meitä oli jo 10! Samoin Ris-
ton esittämä heräämö aluksi karsittiin, mutta saatiin 
kuitenkin jo rakennusvaiheessa mukaan. Tampereen 
Keskussairaala aloitti toimintansa 1962, ja Risto siir-
tyi sen anestesiaylilääkäriksi 1963 Yleisen sairaalan 
lopettaessa toimintansa.

TKS:n ylilääkärinä Risto teki mittavan työn vuo-
teen 1987 asti, jolloin hän jäi eläkkeelle. Hän oli in-
nostava ja alaisistaan hyvää huolta pitävä opettaja, 
joka koulutti maahamme merkittävän joukon me-
nestyviä anestesiologeja. Hän oli erityisen kiinnos-
tunut nestehoidosta ja sen tekniikasta. Riston in-
noittamana mm. vena subklavian kanyloinnista tuli 
TKS:ssa 1960-luvun lopulta lähtien rutiinitoimen-
pide, joita tehtiin jopa 1500 vuodessa. Epiduraali-
puudutus tehtiin aina ns. Eerolan neulalla, joka oli 
hiottu oman talon verstaalla 22 G spinaalineulasta 
kärjestään hyvin viistoksi ja tylpäksi. Nuorena anes-
tesiologina 1960-luvun alussa Risto tuli tunnetuk-
si uusien Amerikassa opittujen elvytysoppien innok-
kaana opettajana. Tampereen kaupunki ja SPR oli-
vat panostaneet paljon vanhojen menetelmien opet-
tamiseen yleisölle ja vastustivat alkuun ankarasti 
uutta puhallusmenetelmää, mutta pian sinnikkyys 
palkittiin, ja Risto kutsuttiin SPR:n ensiapuvalio-
kunnan puheenjohtajaksi. Sittemmin hän toimikin 
lukuisissa luottamustehtävissä erilaisissa ensiapu- ja 
pelastuspalveluorganisaatioissa, viimeksi SPR:n va-
rapuheenjohtajana 1984–86. Lukuisilta ulkomaisil-
ta opintomatkoilta Risto Eerola toi ideoita ja inno-
vaatioita käytännön työn kehittämiseksi ja tehosta-
miseksi. Eräs tällaisista oli menestyksellinen lääkin-
tävahtimestarien koulutus, joka hänen aloitteestaan 
alkoi Tampereen Keskussairaalassa 1965, ensimmäi-
senä Suomessa.

Suomen Anestesiologiyhdistykseen Risto liittyi jo 
1953 ja toimi johtokunnassa vuodesta 1958 ja pu-

heenjohtajana 1963–64. Kunniajäseneksi hänet kut-
suttiin 1990. Pohjoismaisen Anestesiologiyhdistyk-
sen presidenttinä hän oli 1981–83 toimien NAF:n 
kongressin isäntänä Tampereella 1983. Risto Eero-
la teki paljon työtä anestesiologian arvon ja arvos-
tuksen kohottamiseksi, ja lääkärikoulutuksen alettua 
Tampereella 1972 hän esitti alan professuuria tänne-
kin. Tämä kuitenkin ehti toteutua vasta hänen vir-
kakautensa jälkeen.

Ammattiin ja siihen läheisesti liittyvän yhdis-
tystoiminnan lisäksi Risto oli aktiivisesti mukana 
myös monissa muissa harrastuksissa. Rotary-toi-
minta oli lähellä hänen sydäntään, ja tämän hui-
pentumana oli nousu järjestön maailman hallituk-
seen vuosina 1987–89. Toinen ja ehkä rakkain har-
rastus oli ruoka. Risto liittyi Chaines des Rotisseurs-
järjestöön jo 1968 ja toimi Tampereen voutina liki 
30 vuotta. Monet seniorit muistavat Riston ja vai-
monsa Mirjan järjestämät gourmet-illalliset heidän 
kauniissa Kangasalan kodissa tai kesäiset herkutte-
lut Neulaniemessä Längelmäveden rannalla. Risto 
oli loistava seuramies, ja lukuisat olivat hänen järjes-
tämänsä iltameetingit, joissa hän jakoi gastronomia-
oppia myös meille maallikoille. Muistamme hyvin, 
mikä on kastikelusikka ja mihin se pöydän kattauk-
sessa sijoitetaan!

Sodan aikana Risto Eerola toimi Helsingin il-
mapuolustuksessa ja myöhemmin pitkään Tam-
pereen Itäisen Sotilaspiirin lääkärinä Hän oli so-
tilasarvoltaan lääkintämajuri. Ristoa jäivät kaipaa-
maan lääkärityttäret Katriina, Anna-Elina ja Anna-
Kaisa perheineen sekä suuri ystäväjoukko.       

Mikko Scharlin

Riston oppilas ja pitkäaikainen työtoveri




