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Opinnot
2002–2008 Kuvataideakatemia,  
kuvanveistolaitos Kuvataiteen maisteri
2001–2002 Oriveden opisto kuvataidelinja 
2000 Ylioppilas Riihimäen lukio 

Jäsenyydet
Suomen Kuvanveistäjäliiton jäsen
Ars – Häme ry
Suomen Taideyhdistys ry
Dimensio ry.n jäsen

Yksityisnäyttelyt
2015 Kadonnut aika, Riihimäen taidemuseo
2011  Kronologioita, Galleria Sculptor 
2010  Skanska
2010  Oikeilla jäljillä, nykytaiteen museo  
 Kiasma, huone X 
2008  Rotaatio, Paulon Säätiön kutsunäyttely,   
 galleria FAFA

Ryhmänäyttelyt
2015 Ars Häme ry juhlanäyttely, Hämeenlinnan taidemuseo
2014 Yhteisnäyttely Korundi, Rovaniemen taidemuseo
2014  Hetkinen-salonki, Virka galleria Helsinki
2014  Mäntän XIX kuvataideviikot
2013  ”Ei kenenkään maa” Forum Box Helsinki
2012  Luolavertauksia Taidekeskus Retretti 
2012  Dimensio ry.n 40-vuotis juhlanäyttely 
 Tampereen taidemuseossa  
2010  Galleria Suomesta,  Berliini 
2010  Tähtihetkiä Suomen Kuvanveistäjäliiton    
 100-vuotis juhlanäyttely, Wäinö Aaltosen museo 
2010  Kotini on linnani, Rauman taidemuseo 
2009  Avaruusaika, Forum Box, Helsinki 
2009  Flash! – Valoa ja liikettä, Sara Hildenin taidemuseo
2009  Kantri ja urbaani, galleria Pihatto, Lappeenranta 
2007  ARS Kärsämäki, Kärsämäki  
2007  Kuvataideakatemian lopputyönäyttely, galleria FAFA 
2007  Puun muisti, Tampereen Hämeenpuisto 
2006  Kuvataideakatemian ryhmänäyttely,  
 Galleria Napa, Rovaniemi 
2004  Ceramega, Voipaala 
2002  Oriveden opiston kevätnäyttely, Kulmagalleria, Helsinki 

Julkiset teokset
”Lähde”, 2007, Esillä Kansalliskirjaston Fennica lukusalissa,  
Valtion taidekokoelmat
 
Teoksia kokoelmissa
”Säästäkää jalustat ” 2013, Jenny ja Antti Wihurin  
rahaston taidekokoelmat 
”Alkusoitto” 2008, nykytaiteenmuseo Kiasma 
”Lähde” 2007, Esillä Kansalliskirjaston Fennica lukusalissa
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Teoksissani tutkin liikedynamiikan ja 
muutoksen moniulotteista tematiikkaa.  
Työni ovat mekaanisia, liikettä, ääntä ja 
valoa hyödyntäviä kojeita. Ne ovat siis  
itseään muuntavia veistoksia, joiden liike  
on vuorovaikutuksessa katsojan kanssa.



Rosetta, 2015 
Materiaalit: kivi ja videoprojisointi
Mitat: pituus 88 cm, leveys 70 cm,  paksuus 23 cm 4/29



Paluu, 2013
Materiaalit: akryyli, maali, koivuvaneri, valo ja sähkö
Mitat: korkeus 131 cm, leveys 87 cm, syvyys 23 cm 5/29



Paluu (toinen puoli), 2013
Materiaalit: akryyli, maali, koivuvaneri, valo ja sähkö
Mitat: korkeus 131 cm, leveys 87 cm, syvyys 23 cm 6/29



Pysäkki , 2013
Materiaalit: akryyli ja peilikalvo
Mitat: korkeus 250 cm, leveys 400 cm , syvyys 150 cm
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Sateenkaarenpää, 2013
Materiaalit: akryyli, epoksi, puu, sähkö ja valot
Mitat: korkeus 350 cm,  halk. 120 cm 8/29



Säästäkää jalustat, 2013, Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelmat
Materiaalit: alumiinipronssi
Mitat: korkeus 25  cm, leveys 30 cm, syvyys 20 cm 9/29



Teos Maailman pylväät, tuo ilmi ihmisen 
rakentamien järjestelmien ja teorioiden 
massiivisuutta, jolla olemme pyrkineet 
hahmottamaan maailman rakennetta, mutta 
samalla sitä haurautta, minkä päällä kaikki 
lepää. Teos koostuu viidestä pylväästä, 
jotka muodostavat Stoa kuvastavan tilan. 
Pylväät on tehty siten että ne ovat onttoja 
ja että niiden sisälle pystyy näkemään. 
Ensimmäinen pylväistä on sisältä pimeä. 
Kolmessa seuraavassa on pieniä valo pisteitä 
jotka määrältään lisääntyvät aina seuraavaan 
pylvääseen katsottaessa. Viimeinen pylväistä 
heijastaa sisältään pelkkää kirkasta valoa.

Maailman pylväät
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Teos on valmistunut 2011.
Koko: halk. 70 cm,  kork.  360 cm.                                          
Materiaali: koivuvaneri, teräs, valo
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Teos Saapuvat ja lähtevät kuvaa elämän lopu-
tonta kiertokulkua, jonka alkua tai loppua  
ei voida määrittää. Menneisyys ja nykyhetki  
nivoutuvat toisiinsa erottamattomasti, eikä 
tulevaisuutta erota menneisyydestä. Teos 
koostuu kahdesta suurikokoisesta aikataulu-
näytöstä, jotka toistavat kaikkia mahdollisia 
kellonaikoja sattumanvaraisessa järjestyksessä.

Saapuvat ja lähtevät
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Teos on valmistunut  2011.
Koko: lev. 400 cm, kork. 300 cm, syv. 50 cm.
Materiaali: koivuvaneri, teräs, pelti, sähkö. 
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Ajan kulku on teos, joka määrittää yksittäisen 
ihmisen oloa ajassa ja paikassa, ehkä oleelli-
semmin ja tarkemmin kuin mikään teoria tai 
yleinen mittausjärjestelmä. Teos muodostuu 
yhdeksästä tupakantuhka keosta ja niihin  
heijastetuista valokehistä.  Kokonaisuus  
muodostaa kuun eri vaiheet.

Ajan kulku
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Teos on valmistunut 2011.
Koko: tuhkakeon halk. 12 cm.
Materiaali: tupakantuhka, valo.
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Teos Alkusoitto on mekaaninen veistos, joka 
tuottaa sattumanvaraisen logiikan mukaan 
kellomaisia ääniä. Teos muodostuu kahdesta 
itsenäisestä suorakaiteen muotoisesta ele-
mentistä, jotka on liitetty yhteen. Yhtenäistä 
elementtiä kannattelee 12 puista jalkaa.

Teoksen pintatasolla on kaksi aukkoa. 
Aukkojen sisältä näkyy kalteva taso sekä ka-
peista puurimoista muodostuva liikkuva kul-
jetin ja päädyssä olevat teräskielet.

Kaltevalle tasolle ilmestyy pieniä teräs-
kuulia, jotka vierivät sattumanvaraisesti kohti 
kuljetinta tason kallistuessa puolelta toiselle. 
Kuulien päädyttyä kuljettimeen ne ajautuvat 
päin teräskieliä. Teräskielet taas tuottavat  
äänen aina kun kuulat osuvat niiden kohdalle.

Alkusoitto
Teoksen pinta osat ovat pellavaöljyllä  

käsiteltyä tammea. Runko muodostuu  
metalli kehikosta, sekä vaneripohjasta. 

Teos käynnistyy liiketunnistimilla, jotka 
on asennettu sen pohjaan. Teoksen mekaa-
nisia osia liikuttaa kaksi moottoria. Yksi 
kummassakin elementissä. Liike ja voima 
siirtyvät ketjuilla sekä ketjupyörillä.
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Teos on valmistunut 2008.
Koko: 497 x 65 x 65 cm.  
Materiaali: puu, metalli, sähkö, teräskuulat.
Nykytaiteenmuseo Kiasman kokoelmissa.
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Teos Sisyfoksen dyyni on seinälle ripustettava 
mekaaninen veistos. Teos on suorakaiteen 
muotoinen ja se koostuu kahdesta rinnakkain 
olevasta akryylilevystä ja niitä ympäröivästä 
vanerikehyksestä. 

Kahden akryylilevyn väliin putoaa sattu-
manvaraiseen tahtiin pieniä posliinikuulia. 
Ajanmittaan posliinikuulien täyttäessä  
akryylilevyjen välin ne muodostavat maise-
man, joka muistuttaa muodoltaan dyyniä. 
Kun dyyniä on muodostunut riittävästi se  
vajoaa sen alla olevasta luukusta koneiston 
sisälle. Tämän jälkeen koneisto aloittaa mai-

Sisyfoksen dyyni
seman muodostamisen alusta.

Teoksen liike ja kuulien muodostaman 
maiseman syntyminen on hyvin verkkaista. 
Muutokset tapahtuvat tunneissa.

Teos kytkeytyy päälle ja pois päältä liike-
tunnistimen avulla.
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Teos on valmistunut 2008. 
Koko: 99 x 20 x 177 cm.  
Materiaali: puu, metalli, sähkö, posliinikuulat.
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Teos Fortuna on puinen, pyöreä pöytä,  
joka on noin kaksi metriä halkaisijaltaan. 
Pöytälevyn reunoilla on kaksitoista reikää, 
joista nousee hitaasti biljardipallon kokoisia 
teräskuulia. Kuulat vierivät hiljaa kohti  
pöydän keskellä olevaa mustaa aukkoa,  
johon ne lopulta putoavat. Teos kytkeytyy 
päälle ja pois päältä liiketunnistimen avulla.

Teos on rakennettu teknisesti siten, että 
kuulien ilmaantuminen reuna-aukoista ja liike 
pöytätason päällä on täysin ennustamatonta. 
Kuulat päättävät tavallaan itse kulkureittinsä 

Fortuna
ja sen, kuinka monta niitä ilmaantuu  
samanaikaisesti.

Teoksen pintaosat on pellavaöljyllä käsi-
teltyä pyökkiä. Runko koostuu metalli kehi-
kosta ja vaneripohjasta.

Teos kytkeytyy päälle ja pois päältä liike-
tunnistimen avulla.

20/29

Teos on valmistunut 2007.
Koko: halk. 2m.  
Materiaali: puu, metalli, sähkö, teräskuulat.
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Teos Korona on kattoon ripustettava mekaa-
ninen veistos, joka muodostuu metallisesta 
rungosta ja siinnä kiinni olevasta kahdesta 
kehästä. Metallisiin kehiin on kiinnitetty  
puhalletusta lasista tehdyt kuvut, joiden  
sisällä on pieniä hehkulamppuja.

Teoksen käynnistyessä lamput syttyvät 
yksi kerrallaan palamaan. Lamppujen sytyttyä 
kehät lähtevät hitaasti liikkumaan vastakkai-
siin suuntiin. Teoksen kiihdyttyä maksimi- 
vauhtiin valot muodostavat kaksi kirkkaasti 
loistavaa kehää. Tämän jälkeen kehät hiljen-

Korona
tävät vauhtia aina pysähtymiseen asti, jonka 
jälkeen valot sammuvat yksitellen pois.

Teoksen runko ja liikkuvat osat ovat  
metallia. Lamppujen kuvut ovat puhallettua 
lasia. Teos kytkeytyy päälle ja pois päältä 
liiketunnistimen avulla.
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Teos on valmistunut 2008. 
Koko: halk. 120 cm kork. 80 cm.  
Materiaali: metalli, sähkö, puhallettu lasi.
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Teos Ralli on ovaali rata johon on kiinnitetty 
pieniä tulitikkurasian kokoisia leikkiautoja 
kahteen kehään. Teos on esitetty niin että  
se on pystyasennossa kiinnitettynä seinään.

Kun katsoja tulee tilaan, jossa teos on  
syttyy autoihin valot ja ne lähtevät kiertä-
mään rataa vastakkaisiin suuntiin.  
Pari kierosta tehtyään autot pysähtyvät ja  
niistä sammuu valot. Pienen tauon jälkeen 
sama liike toistuu. 

Teos on jatkuvassa muutoksen tilassa, 
sillä toisiaan vastakkaiseen suuntaan ajavat 
autokehät pysähtyvät hyvin harvoin samaan 
kohtaan, joten autoista muodostuva sommi-

Ralli
telma muuttuu aina uudestaan ja uudestaan. 
Muutos perustuu siihen, että sisempi kehä 
on ulompaa kehää lyhyempi ja autot on 
kiinnitetty kehiin sattumanvaraisin välimat-
koin toisiinsa nähden.

Teoksen runko on valmistettu metallista 
ja koivuvanerista. Teokseen on kiinnitetty 
leikkiautoja joihin on tuunattu valot.
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Teos on valmistunut 2006.
Koko: 150 x 80 cm.  
Materiaali: Koivuvaneri, teräs, leikkiautot, sähkö.
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Teos Taivaankansi on tähtitieteessä ajan-  
ja paikanmäärityksiin käytettyä astrolabia 
ajatuksellisesti muistuttava rakennelma. 

Sen runko on rakennettu terästangoista 
vahvaksi ja se kantaa itsestään kupolin 
keskellä olevan mekaanisen osion. 
Mekaaninen osio muodostuu akselistosta 
joiden päihin on kiinnitetty alumiinista 
valettuja ”taivaankappaleita”.
”Taivaankappaleet” liikkuvat verkkaisesti 
piirtäen ilmaan omia kaariaan. 

Teos kytkeytyy päälle ja pois päältä 
liiketunnistimen avulla.

Taivaankansi
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Teos on valmistunut 2009.
Koko: halk. 380 cm, kork. 470 cm.  
Materiaali: teräs, alumiini, sähkö.

Yötaivaalla voi nähdä tähtien ja planeettojen lisäksi 
ihmisen avaruuteen lähettämiä artikkeleita. Ne piirtä-
vät omia lentoratojaan taivaankanteen. Lähettämällä 
avaruuteen satelliitteja, luotaimia ja tekokuita, muu-
tamme ja laajennamme kuvaa maailmankaikkeudesta. 
Luomme uusia taivaankappaleita ja asettamme ne itse 
valitsemillemme kiertoradoille. Pakottava tarve päästä 
perille maailmankaikkeuden rakenteesta on kuitenkin 
aikarajoitteista toimintaa. Jotakin tulee jäämään aina 
tutkimuksen ulkopuolelle. Ajatus on vertauksellinen 
Odysseuksen seikkailuille; lopullisen päämäärän tai 
lakipisteen saavuttaminen on ajatuksena absurdi.  
Aina on mahdollista kulkea askelen verran pidemmälle. 

Voisiko ihminen hyväksyä olemassaolon ja tiedon 
rajattomuuden ja elää silti tyytyväisenä? Vai onko niin, 

että liikkeelle paneva voima on niin suuri, ettei  
enää ole mahdollista pysähtyä, saatikka palata  
omia jälkiään takaisin? Ihminen pyrkii luomaan 
oman taivaankannen, omat portaat taivaaseen.  
Aurinkokeskeisestä maailmanjärjestelmästä,  
jossa ajanmittausvälineinä toimivat maa, kuu,  
aurinko ja tähdet, on siirrytty ihmiskeskeiseen  
maailmanjärjestelmään, jonka ajanmääreenä  
toimii ihminen itse.

 ”Taivaankansi” on tähtitieteessä ajan- ja pai-
kanmäärityksiin käytettyä astrolabia muistuttava 
rakennelma. Teos käsittelee ihmisen loputonta pyr-
kimystä laajentaa ja hallita ympäristöään. 

Onko ihmisellä oikeus jättää jälkiä olemassa-
olostaan avaruuteen? Ja jos on, niin minkälaisia? 



27/29



28/29
Solitary, 2016 , kipsimallin koko 10 x 7 x 6 cm
Rikos ja rangaistus, 2016, kipsimallin koko halk. 7 cm
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Erisuuntiin samaa kohden, 2016, kipsimallin koko halk. 11 cm
Lähdimme kotoamme vain tähdet oppainamme, 2016, Kipsimallin koko 11 cm


