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Toteutuneiden projektien dokumentaatioita ja näytteitä teoksista 
 
Entropia   2007 
Sipoonjoki    2008 - 2014 
Vedä viiva   2013 
Oodi Fredrikalle   2013 
Oas i vardagen  2010 - 2011 
Den magiska vägen 2012 
Oranssijopo  2012 - 2016 
 





Aalto on osa laajempaa Sipoonjoki – teossarjaani. Sipoolaisena taidemaalarina minua 
kiinnostaa, miten  veden kalvo  toimii peilinä ympäristölle ja miten maalauksen värit 
näyttävät  työskentelyprosessin aikana muuttuvan aineettomaksi kuin virtaavan veden 
alati varioivat heijastukset. Teoksillani haen ihmisen ja luonnon välistä vuoropuhelua. 

Yhteisöllisyys, osallisuus ja lähiympäristö ovat tekemiseni alkuvoima.  



                                         
Vesi   /  vuorovaikutteinen tila,  2008   



 Vesi  /   heijasteinen pinta,  2010   



 
 



  

 
Vedä viiva, Yhteisötaideteos, Porvoon taidetehdas, 
2013  
Koordinointi; Majbritt Huovila  ja Kirsi  Kaulanen.   
Sisältö; Taidetehtaan taiteilijat. Kuvat, Mimosa  
Kaitala 
 
Vedä viiva  on Porvoon  taidetehtaan  Aktia – 
käytävälle sijoittuva  teos,  joka  on  36 metriä pitkä. 
Yhteisöteos toteutettiin yhden päivän maalaust-
apahtumana vuonna 2013. Teoksen koordinointi M. 
Huovila ja K.Kaulanen.  MaaLaustapahtumaan oli 
mahdollisuus osallistua kaikki Aktia käytävän 
työhuoneiden taiteilijat, mukana oli 26 taiteilijaa. 
Jokainen osallistuja sai seinäpinnasta 20 cm tilaa, 
tälle alueelle oli mahdollisuus kunkin tekijän 
suunnitella viiva jonka toteutuksesta taiteilija itse 
vastasi.  

 
 
 
 
 
 
                                                    
 







Oodi Fredrikalle, Paikkasidonnainen yhteisötaideteos, 
Porvoon Taide-tehdas, 2013  
 
Koordinointi; Majbritt Huovila, Kuvat, Antti Raatikainen  
 
 
Oodi Fredrikalle oli yhteisötaideteos Porvoon 
taidetehtaan Avantti- lämpiössä kesällä 2013. Teos 
koostui virkatuista kukista, se  oli osa Porvoon kaupungin 
kesätapahtumaa ”Varjolilja ja kaunokainen”. Teoksen 
koordinoi M.Huovila, toteutuksessa olivat mukana  Hanna 
Laakkonen ja Tiina Kolehmainen. Virkattuja kukkia oli 
mahdollista tehdä työpajoissa taidetehtaalla tai toimittaa 
valmiita kukkia teokseen rakennusvaiheessa. Teoksen 
tekemiseen osallistuivat Porvoo ja sen lähikunnat. 
Mukana oli kuuden koulun oppilaat Porvoosta, Askolasta 
ja Sipoosta. 







Oas i vardagen / et avrod i vardagen    -    Oppimisympäristön muutoshanke, 2012   
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ARBETE 

• Lugn och ro att göra 
skolarbeten  

• Ett rum med små 
arbetsstationer med 
datorer  

• Röd färg som aktiverar 
sinnena målas på  
möblerna och på 
väggarna  

• Vitt, rött  
 
 



VILA 





Seinämaalaus / ”Den magiska vägen” – Oppimisympäristön muutoshanke, 2012  
  









Oranssijopo 
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Toteutuneiden projektien 
dokumentointia ja näytteitä 
teoksista. 
Kemi 15.8. – 21.9. 2014 
Kamppi 7.6. 29.6. 2014 
 
 

 KAMPPI / Toteutus 7.5. – 29.6.2014 
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