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Opiskelija-asunnot

Tilaaja: Joensuun Elli

Tekniikka: graafinen betoni

SijainTi: Leinikkitie 4, 80101 Joensuu

YhTeiSTYökumppaniT: 

Joensuun Elli,  

Arkkitehtitoimisto Arcadia,  

Graafikko Janne Lehtinen (Woop), 

Graphic Concrete, Pielisen Betoni

Joensuussa sijaitseva Sisaret 

koostuu kolmesta 3 x 8 m kokoisesta 

värikkäästä betonielementistä, 

joihin on toteutettu naisfiguurit 

graafisen betonin menetelmällä. 

Triptyykin teosten yksilönimet ovat 

Poem, Nature sekä Helen of Troy.

Sisarten lähtökohta löytyy 

omista maalauksistani ja teos 

on ensimmäinen laatuaan missä 

on toteutettu graafisen betonin 

menetelmällä suomalaista 

nykymaalaustaidetta betoniin. 

Lopputulos on kontaktia ottava, 

persoonallinen rakennus. 



Kauneus koristaa Ellin 

Leinikkitietä”
Karjalainen, 28.5.2011

”







Kolme naista graafisen  

betonin puna poskillaan”
Kauppalehti 23.11.2011

”









Sisaret juhlistavat Joensuun Ellin 

40-vuotistaivalta”
Betoni, 2, 2011

”





Hiirihaukkatalo

Kaukovainion koulu ja kirjasto

Tilaaja: Oulun Taidemuseo

Tekniikka: digiprintti lasille

SijainTi: Hiirihaukantie 4, 90250 Oulu

YhTeiSTYökumppaniT: 

Oulun taidemuseo, Oulun tilakeskus, 

arkkitehtitoimisto HML, Rakla,  

Janne Lehtinen (Woop), koulun ja  

kirjaston henkilökunta

ValmiSTumiSVuoSi: 2012

Peruskorjaus- ja laajennushankkeen 

myötä Kaukovainion koulun ja 

kirjaston tilat saivat uuden nimen  

ja julkisivuteokset.

Hiirihaukkatalon orientalistisen, 

itämaisen kuvaperinteen henkeen 

lasille digiprintatut taideteokset  

(tietotori 4.6 x 5 m, kirjasto 5.3 x 11.8 m 

ja ruokala 2.0 x 9.7 m) sijoittuvat 

rakennuksen keskeisten toimintojen 

yhteyteen. 

Taideteosten kuviot pohjautuvat 

kasveihin ja muihin orgaanisiin 

muotoihin, jotka ilmenevät 

monimuotoisina ympäröivässä 

luonnossa. Kuvioista löytää  

myös viittauksia lintu- 

maailmaan ja sitä kautta 

rakennuksen nimeen. 





Läpikuultavat, valoa siivilöivät 

lasikuviot rönsyilevät ja muotoutuvat 

eri tavoin,  

vapaasti ja tiettyä  

lainalaisuutta noudattaen.” 

oulun taidemuseo, Kotisivu

Kuva-aiheet toimivat myös alueellisena 

maamerkkinä. Erityisesti kirjaston 

päätysivun taideteos näkyy kauas 

Hiirihaukantielle viestittäen kävijöille 

ja ohikulkijoille julkisen rakennuksen 

toiminnasta. Teokset kuuluvat Oulun 

taidemuseon kokoelmiin.

”





Itäpäädyn ikkunassa on 

helsinkiläisen taiteilijan Maria 

Mughalin lasille printattu työ 

”Kasvu”.”
Kaleva 29.8.2012

Uudistuneen 

Hiirihaukkatalon 

julkisivua elävöittää kolme 

monumentaalista lasille 

digiprintattua taideteosta” 

KuntateKniiKKa, 2, 2013

”

”



Porrastaideteokset 

Opiskelija-asunnot

Tilaaja: Joensuun Elli

Tekniikka: Painettu levy, tuulimittari, 

led-valo-ohjaus

SijainTi: Penttilänranta, Kimpikuja 3, 

80220 Joensuu

YhTeiSTYökumppaniT: 

Joensuun Elli,  

Arkkitehtitoimisto Arcadia Oy,  

Jussi Pakkala (kinos kuva), Jaakko Hassinen 

(Greenled), Grano ja Metallityö Tanskanen

ValmiSTumiSVuoSi: 2015



Yhteys niminen teos sijaitsee 

kahden kuusikerroksisen  

kerrostalon porraskäytävässä 

Pielisjoen rannalla. 

Teos koostuu kahdesta 

18 metriä korkeasta 

polykarbonaattilevystä, joihin 

on painettu suunnittelemani 

uniikit kuva- ja värimaailmat.



Kohteeseen haluttiin taidetta, joka on osa 

rakennusta ja päivittäistä asumista. 

Teos on valaistu taidelevyjen takaa led-

valoilla, jotka reagoivat tuulennopeuteen. 

Tuulisella säällä valon liike on dynaamista 

ja tyynellä rennon rauhallista. 

Taideteokset valon liikkeineen näkyvät 

sisällä rapuissa sekä ulos pihamaalle 

kokonaisuudessaan. 

Myös teoksen ekologisuutta 

on ajateltu; valot käynnistyvät 

liikkeentunnistimen avulla päivisin 

ja hämäräkytkimellä iltaisin. Halusin 

teoksellani myös houkutella ihmisiä 

kävelemään portaita, seuraamaan  

valojen leikkejä taideteoksessa.

Teoksen nimi Yhteys viittaa 

muoto kieleen: erilaiset mutkittelevat 

säikeet johdattavat ajatukset  

yhteyteen ja yhteyksiin. Yhteydet  

voivat olla suoraviivaisia tai 

monimutkaisia punoksia.





Penttilänrantaan 

valmistunut lisää julkista 

taidetta.” 

Karjalainen 23 .10.2015

”

Taideteos haastaa  

katsojan kysymään:  

olenko minä todella yhteydessä 

itseeni, luontoon, läheisiini tai 

johonkin suurempaan?” 

joensuun KaupunKi, Kotisivu

”







Pohjois-Karjalan keskussairaala,  

L-rakennus

Tilaaja: Joensuun kaupunki

Tekniikka: graafinen betoni

SijainTi: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

YhTeiSTYökumppaniT: Joensuun kaupunki, 

Arkkitehtitoimisto Kujala & Kolehmainen oy 

(Rami Kolehmainen), Janne Lehtinen (Woop), 

Graphic Concrete ja Lakan betoni

ValmiSTumiSVuoSi: 

2016 (vielä keskeneräinen)

Pohjois-Karjalan keskus sairaalan 

laajennus hankkeen yhteydessä 

hankittiin taidetta uusiin sairaalan 

osiin. Suunnittelin uniikin 

julkisivu taide teoksen psykiatrisen 

osaston seinään, keskeiselle 

paikalle sairaala-aluetta.

Taideteoksen luonnostelu- 

ja valinta prosessissa 

kävimme läpi lukuisia eri 

vaihtoehtoja abstraktista 

esittävään. Lopulta päädyimme 

yhteistyökumppaneiden kanssa  

Elämän kehto-nimiseen teokseen, 

joka kuvaa elämän kiertoa: 

syntymää, elämää ja kuolemaa.



Työssä näkyy ihmisen pienuus ja 

elämän suuruus. Lähtö kohtana 

toimi merenpohjan levämetsä, 

eräänlainen elämän kehto, ja sen 

rauhallinen dynaaminen liike.

Taideteos on vielä kesken. 

Se valmistuu viimeistään 

kesällä 2016, jolloin juhlitaan 

uudistuneen keskussairaalan 

virallisia avajaisia.





Maria Mughal

www.mughal.fi

maria@mughal.fi

 + 358 (0) 50 582 9596

Teoksia kokoelmissa
Oulun Taidemuseo

Taidekeskus Salmela

Mäntyharjun kunta

Woikoski Oy

Rosenqvist Oy

Savonlinnan Osuuspankki

Osuuskauppa Suur-Savo

Stockmann

Hotelli Torni

Flo Apps Oy

Yksityiskokoelmat




