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HElsingin YliopisTon korva-, nenä- ja 

kurkkutautiopin emeritusprofessori Tau-

no Palva kuoli 93-vuotiaana 27. huhtikuu-

ta 2019 sairaskohtaukseen golf-kentällä 

Espoossa. Hän oli syntynyt Palvan sukuti-

lalla Hyvinkäällä 17. lokakuuta 1925. 

Kansa- ja keskikoulun Tauno Palva kä-

vi Hyvinkäällä. Isänsä kuoltua ja veljensä 

lähdettyä opiskelemaan hän ryhtyi 15 

vuoden ikäisenä yhdessä äitinsä kanssa 

hoitamaan sukutilaa. Työt tehtiin ilman 

koneita. Tukkimetsällä ja peltotöissä hä-

nellä oli apuna ainoastaan työhevonen.

Kiinnostus opiskeluun voitti kuitenkin 

maanviljelyn. Palva suoritti lukion opin-

not töiden ohessa iltaisin itse opiskellen. 

Syksyllä vuonna 1943 tuli kuitenkin kutsu 

asepalvelukseen ja rintamalle. Läpimurto-

vaiheessa hän palveli Kannaksella osallis-

tuen jalkaväkijoukkueen ryhmänjohtajana 

Vuosalmen puolustustaisteluihin. Nämä 

varmasti vaikuttivat syvästi hänen mielen-

maisemaansa.

Kotiuduttuaan Palva suoritti ylioppilas-

tutkinnon Hyvinkään yhteiskoulussa 

vuonna 1944, jonka jälkeen, harkittuaan 

ensin eläinlääkärin uraa, seurasivat lääke-

tieteen opinnot. Hän valmistui lääketie-

teen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 

vuonna 1947 ja tämän jälkeen lääketie-

teen lisensiaatiksi Turun yliopistosta 

vuonna 1950. Turussa opiskellessaan hän 

toimi myös ylioppilaskunnan esimiehenä 

vuonna 1949. Tauno Palva väitteli Turussa 

26-vuotiaana vuonna 1952. Väitöskirjas-

saan Finnish Speech Audiometry. Methods 

and clinical applications hän esitteli kehit-

tämänsä kaksikin suomenkielistä puheau-

diometristä sanastoa, joita sittemmin käy-

tettiin laajalti Suomessa kuulon tutkimuk-

sessa muun muassa selvitettäessä huono-

kuuloisten kuulokojemahdollisuuksia. 

Väitöskirjatyöhönsä liittyviä tutkimuksia 

hän jatkoi postdoktoraalina Washington 

Universityssä St. Louisissa USA:ssa vuosi-

na 1952–1953. Dosentuurin audiologiassa 

hän sai vuonna 1955 ja korva-, nenä- ja 

kurkkutautiopissa vuonna 1958, molem-

mat Turun yliopistosta. Korva-, nenä- ja 

kurkkutautien erikoislääkäriksi hän val-

mistui vuonna 1954 Turussa, missä hän 

työskenteli erikoisalansa yliopistoklini-

kassa vuoteen 1963.

Kyseisenä vuonna 1963 Tauno Palva ni-

mitettiin oppiaineensa ensimmäiseksi ja 

ylipäätään ensimmäiseksi vakinaiseksi 

kliinisen alan professoriksi uuteen Oulun 

yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan, 

missä hän toimi myös dekaanina vuosina 

1964–1965 ja yliopiston vararehtorina 
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vuosina 1965–1968 sekä myös Oulun yli-

opistollisen keskussairaalaliiton liittohal-

lituksen varapuheenjohtajana vuosina 

1972–1974. Hänen aikanaan Oulun pienes-

tä korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikös-

tä kehittyi nykyaikainen akateeminen yli-

opistoklinikka, joka vastasi koko Pohjois-

Suomen vaativammasta alan erikoissai-

raanhoidosta. 

Oulun aikana Tauno Palva kiinnostui 

audiologian ohella myös bronkologiasta ja 

otologiasta. Tuolloin hänen merkittävintä 

tuotantoaan oli muun muassa monografia 

mediastinoskopiasta vuodelta 1964, mis-

sä hän omaan kliiniseen kokemukseensa 

pohjautuen käsitteli välikarsinan tähys-

tyksen indikaatioita, tekniikkaa ja niihin 

liittyvä ongelmia. Vuonna 1969 hän julkai-

si tutkimuksen Human Cochlear Aqueduct 

sisäkorvan ja aivoston välisestä kanavasta 

ja sen toiminnasta. Vielä yli 10 vuotta 

eläkkeellä oltuaan hän vuonna 2001 jul-

kaisi eräiden työtoveriensa kanssa laajan 

kirjan välikorvatilan, erityisesti sen ylä-

osan, epitympanumin, mikroskooppisesta 

anatomiasta ja patologiasta. Tauno Palvan 

tieteellinen tuotanto käsitti kaikkiaan run-

saat 330 tieteellistä julkaisua alan kan-

sainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Tun-

nusomaista hänen tutkimustoiminnalleen 

oli sen yhteys kliiniseen potilastyöhön, 

mihin liittyviä ongelmia hän lähestyi sekä 

perus- että kliinisen tutkimuksen näkökul-

masta. Tauno Palva toimi myös päätoimit-

tajana erikoisalansa ensimmäisessä varsi-

naisessa suomenkielisessä oppikirjassa 

vuonna 1980. Hän oli lukuisien kansainvä-

listen tieteellisten lehtien toimituskunnan 

jäsen, jatkaen aktiivisti tätä toimintaa ai-

na poismenoonsa saakka.

Helsingin yliopiston korva-, nenä- ja 

kurkkutautiopin professoriksi ja yliopisto-

klinikan ylilääkäriksi hänet nimitettiin 

vuonna 1974. Näitä virkoja hän hoiti eläk-

keelle siirtymiseensä asti vuonna 1990. 

Tauno Palvaa arvostettiin lääkärinä, opet-

tajana ja tutkijana. HYKSin korvaklinikasta 

kehittyi hänen aikakaudellaan kansainväli-

nen huippuyksikkö, jossa potilaan hyvin-

vointi ja aktiivinen tutkimustoiminta olivat 

toiminnan lähtökohtina. Palvan ominta 

osaamistaan olivat väli- ja sisäkorvasai-

raudet sekä korva- ja kallonpohjakirurgia. 

Näissä hän sai paljon kansainvälistä mai-

netta. 

Tauno Palva saavutti lukuisia kotimaisia 

ja kansainvälisiä tunnustuksia, palkintoja 

ja kunnianosoituksia, merkittävimpinä 

niistä ehkä kansainvälisesti arvostetuin 

otologian alan huomionosoitus Shambaugh 

Prize in Otology vuonna 1981, James Years-James Years-

ley -luento ja -mitali (Lontoo) vuonna 1984, 

William Wilde -muistoluento ja -mitali 

(Dublin) vuonna 1987, Carl-A�el Hamber-

ger -muistoluento (Tukholma) vuonna 

1990, Wilhelm Meyer -muistoluento ja -mi-

tali (Kööpenhamina) vuonna 1992 ja Pohjo-

la-palkinto vuonna 1989. 

Palva tuli kansainvälisesti tunnetuksi 

erityisesti korvakirurgiasta. Korvaleik-

kaustekninen käsite ”the Palva flap” on 

saavuttanut pysyvän sijan kansainvälisis-

sä korvakirurgiaa käsittelevissä käsikir-

joissa. Se on käsite, jonka kaikki korvaki-

rurgit tuntevat. Palvalla oli myös vastuul-

lisia tehtäviä Helsingissä sairaala- ja yli-

opistohallinnossa, ja hän toimi muun mu-

assa HYKSin hallituksen jäsenenä vuosina 

1975–1990. 

Tauno Palva kutsuttiin Suomalaisen 

Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 1985.

Tauno Palva toimi myös jäsenenä ja 

puheenjohtajana lukuisissa alansa ja laa-

jemminkin yliopistomaailmaa sivuavissa 

yhteisöissä. Hän oli muun muassa Valtion 

lääketieteellisen toimikunnan jäsen vuosi-
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na 1964–1970, Korkeakouluneuvoston 

asiantuntijajäsen 1966–1970 ja jäsen vuo-

sina 1970–1972, Suomen Otolaryngologi-

yhdistyksen varapuheenjohtaja vuosina 

1971–1973 ja puheenjohtaja 1974–1975, 

kansainvälisen audiologikongressin presi-

dentti Helsingissä vuonna 1982 sekä kor-

va-, nenä- ja kurkkutautien kansainväli-

sesti arvostetuimman tieteellisen yhdis-

tyksen Collegium Otorhinolaryngologicum 

Amicitiae Sacrumin kunniapresidentti Hel-

singin kokouksessa vuonna 2003. Hän oli 

seitsemän eri maan kansallisen korvalää-

käriyhdistyksen kunniajäsen. Hän myös 

hallitsi kuutta eri kieltä. Tasavallan presi-

dentti myönsi hänelle Suomen Valkoisen 

Ruusun komentajamerkin jo vuonna 1969.

Kansainvälisen mallin mukaisesti Hel-

singin klinikassa alkoi Palvan toimesta kor-

van mikrokirurgian simulaatio-opetus, jo-

hon hän osallistui vielä eläkevuosinaankin. 

Toiminta jatkuu hänen nimeään kantavas-

sa laboratoriossa, jossa tehdään myös tut-

kimustyötä. Tämän laboratorion toimintaa 

hän muutamia vuosia sitten tuki merkittä-

vällä lahjoituksella laboratorion laitteiston 

nykyaikaistamiseksi. Palva aloitti myös 

leikkausyhteistyön neurokirurgien kanssa, 

vastaten aikanaan kaikkien suomalaisten 

akustikusneurinoomien eli kuulohermo-

kasvainten leikkaushoidosta.

Ihmisenä, työtoverina ja esimiehenä 

Tauno Palva oli ahkera, järjestelmällinen ja 

oikeudenmukainen. Hän kannusti omalla 

esimerkillään oppilaitaan ja työtoverei-

taan. 

Vielä eläkevuosinaan Tauno Palva il-

moitti harrastuksekseen golfin ohella väli-

korvapatologian. Tämä oli hänelle niin lä-

heistä, että vielä jälkisäädöksessään hän 

määräsi perustettavaksi Tauno Palva -sääti-

ön ja sille huomattavan peruspääoman tu-

kemaan jo mainitun laboratorion toimintaa. 

Myös golfiin hän paneutui intensiivi-

sesti, ja hänestä kehittyikin monta palkin-

toa voittanut taitava veteraanipelaaja.

Perhe-elämä oli Tauno Palvalle tärkeää. 

Vaimonsa akateemikko Yrjö Väisälän tyttä-

ren Vuokon kanssa hän ehti elää avioliitos-

sa 65 vuotta ennen kuin jäi leskeksi vuon-

na 2016. Heitä jäivät kaipaamaan kaksi 

lasta, Kirsti ja Kimmo.

Merkittävä suomalainen korvalääkäri, 

tutkija ja sotiemme veteraani on poistu-

nut – tavalla, jota hän varmaan itsekin oli-

si pitänyt sopivana. 

Pekka Karma

Antti Palva

Heikki Palva

Tapio Palva




