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UUTISeT

tusta, laadukas opetus ei hänen mielestään 
ole läheskään niin olennainen muista kou-
luista erottava tekijä.

– Tieteen sisältö ei muutu siitä, onko opet-
taja Nobel-voittaja.

Opettajassa olennaisempaa on kyky opet-
taa kiinnostavasti.

– Riippuu todella paljon professorin per-
soonasta, miten paljon hän pystyy ihmisiä 
innostamaan.

Ajatus Yhdysvalloissa opiskelemisesta al-
koi kiinnostaa, kun Eskola oli vaihto-opiske-
lijana Lontoossa Aalto-yliopistosta. Vaihdossa 
hänen käsityksensä arkkitehtuurin merkityk-
sestä yhteiskunnalle ja samalla urahaaveen-
sa muuttuivat.

– Kun ryhdyin opiskelemaan arkkitehtuu-
ria, haaveeni oli suunnitella yksittäisiä ra-
kennuksia, mutta myöhemmin ymmärsin, et-
tä arkkitehtuurin keinoin voi vaikuttaa myös 
laajoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Eskolasta oli alkanut tuntua voimakkaasti 
siltä, että hän haluaisi vaikuttaa asioihin maa-
ilmanlaajuisella tasolla. Hän koki sen vaati-
van tutun ympäristön ulkopuolelle siirtymis-
tä ja hyppyä tuntemattomaan. Harvardissa 
Eskola huomasi, että ihmiset hänen ympäril-
lään ajattelivat samoin.

– Tässä ympäristössä ihmiset ajattelevat, et-
tä koska he ovat tulleet näin pitkälle ja saa-
neet näin paljon, heillä on paitsi mahdolli-
suus, myös velvollisuus vaikuttaa asioihin 

maailmanlaajuisessa mittakaavassa, Eskola 
kuvaa.

Harvardilaiset tulevat eri puolilta maail-
maa ja muuttavat valmistuttuaan monille eri 
mantereille. Verkosto on osa rikkautta, jonka 
ympäristö tarjoaa. 

Eskola tekee parhaillaan diplomityötään sii-
tä, miten arkkitehtuurin keinoin voidaan pa-
rantaa ihmisten elämänlaatua räjähdysmäi-
sesti kasvavissa kaupungeissa niin kehitty-
neissä kuin kehittyvissäkin maissa.

Yhteiskunnallisiin ja poliittisiin ongelmiin 
pureutuvat lopputyöt ovat hänen mukaansa 
yleisiä Harvardissa. Suomessa hänen alallaan 
on tavallisempaa, että diplomityönä suunni-
tellaan yksittäinen rakennus tai asuinalue.

Opiskelu Harvardissa on saanut Eskolan 
miettimään elämänsä tarkoitusta uudesta nä-

kökulmasta.
– Onko elämässä tärkeämpää saada jotain 

aikaan henkilökohtaisella tasolla vai niin, et-
tä se hyödyttää omaa laajennettua elinympä-
ristöä tai ehkä koko maailmaa?

Eskolan pitäisi ennen pitkää päättää, kes-
kittyykö hän urallaan maailmanlaajuisten 
ongelmien kanssa painiskeluun. Sen tehdäk-
seen hän joutuisi ehkä luopumaan haaveis-
taan kehittää omaa suunnittelukieltään ja pe-
rustaa oma arkkitehtitoimisto.

–Se on iso valinta.
– Kaikki arkkitehtiopiskelijat haaveilevat sii-

tä, että heistä tulisi tähtiarkkitehtejä, joiden 
ura keskittyy yksittäisten hienojen rakennus-
ten suunnitteluun. Mutta mikä oikeasti tuot-
taa hyvinvointia? Ei välttämättä yksittäinen 
fantastinen museo vaan se, että rakennet-
tu ympäristö tarjoaisi kaikille tasavertaisen 

mahdollisuuden hyvään elämään.

Anu Autio oli aina ajatellut, että tutkijan ura 
veisi hänet ennen pitkää yhdysvaltalaiseen 
huippuyliopistoon.

Verisuonibiologiaa tutkivan Aution alalla 
on tavallista tehdä väitöskirjan jälkeisiä jat-
ko-opintoja Yhdysvalloissa. Niin on tehty jo 
vuosikymmenien ajan, ja siksi kokeneilla suo-
malaistutkijoilla on tiiviit suhteet yhdysvalta-
laisiin kollegoihin.

– Amerikassa työskenteleminen on koulu-
tuskokemuksena korvaamaton, 35-vuotias 
Autio sanoo.

– Harvardissa ympärillä on todella poikke-
uksellisia ihmisiä. Ensimmäisenä syksynäni 
menin kuuntelemaan luentosarjaa ja tajusin, 
että luentosalin eturivissä istuivat kaikki, joi-
den tieteellisiä artikkeleita olen lukenut.

”Tässä ympäristössä ihmiset ajattelevat, että koska he ovat 
tulleet näin pitkälle ja saaneet näin paljon, heillä on paitsi 
mahdollisuus, myös velvollisuus vaikuttaa asioihin maail-
manlaajuisessa mittakaavassa.”
Jyri Eskola
arkkitehtiopiskelija


