
Reclaimed Territories-        
A scientific foray into         
environmental art. 
Collaborations between 
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Kuten mainoksilla, on 
loisillakin kyky houkutella uhreja ja 
manipuloida käyttäytymistä. Vaikka 
yleinen asenne loisia kohtaan on 
negatiivinen, on niillä itseasiassa 
tärkeä rooli toimivien 
kokonaisuuksien, kuten ekosystee-
mien osana. Me haluamme muistut-
taa loisten olemassaolosta 
- Ne ovat yhä täällä, 
erottamaton osa kokonaisuutta!

Hanna Enbuske, Aura Raulo, Jenni 
Lyytikäinen

Mistä kodeissamme kasvavat kasvit ovat alkujaan peräisin? 
Tiesittekö, että suuri osa huonekasveistamme on alun perin 
trooppisten alueiden lajeja? 
Ne ovat usein niin yleisiä kodeissamme, ettemme tule edes  
ajatelleeksi monien olevan uhanalaisia. 
Toivottavasti ikkunoillamme kasvava kasvilaji voi joskus kukoistaa myös 
alkuperäisessä  ympäristössään.

Maria Kröger , Chun Lin, Suvi Leskinen

THE INTRUDER
Weeds are the most hated and unwanted 
visitors of the garden. They are considered 
ugly invaders. They’re always there where you 
least want them. But on the other hand, they 
are the strong and efficient. Super-individuals 
actually! We give one member of the weeds 
the glory and value it deserves. We built 
a wardian case for dandelions 
(Taraxacum officinale),  in the middle of the 
botanical garden. In the same way the early 
19th century botanists used to protect their 
most valuable specimens in glass-houses. 

PATH TO YOUR WINDOW
Where do the plants that we have in our homes originally come from?  
Did you know that many of those species used as houseplants are  
originally from the tropics? They are often so common in our homes  
that we don’t even think that several of them are actually endangered  
in nature. Hopefully someday the plantspecies growing on our  
windowsills can thrive also in its original habitat.

WORLD GARDEN
Global change does not consider only 
plants but makes also people
migrate. We wanted to describe how 
immigrant cultures adapt in Finland
and how Finnish culture reclaims 
territories by assimilating parts of
foreign cultures. To symbolise the 
mixing of cultures we collected object 
that people bring with them to feel at 
home in their new neigbourhood.

Globaali muutos ei koske 
ainoastaan kasveja vaan myös ihmiset 
muuttavat sen vuoksi uusiin 
paikkoihin. Muuttaessaan he kuljet-
tavat mukanaan osia kulttuuristaan. 
Teoksemme tutkii sitä, miten ulkomai-
set kulttuurit sopeutuvat suomeen ja 
miten suomalainen kulttuuri sulauttaa 
ne. Sitä, miten kulttuurit valtaavat 
alaa toisiltaan. Olemme 
keränneet esineitä,joita ihmiset tuovat 
mukanaan tunteakseen olonsa 
kotoisaksi uudessa asuinpaikassa.

Pia Backman 
Susanna Nousiainen 
Terhi Rasilo
Philip Chamber

  
PARANORMAL SITE
Even though parasites are spread everywhere and vastly 
affect individuals and ecosystems, they are seldom the first 
thing you consider when thinking about reclaimers and regula-
tors. Like advertisements, they have ways to attract hosts 
and modify their behaviour. The common attitude towards 
parasites is negative but after all parasites have an important 
role in maintaining the health of systems. We want to remind 
you of parasites 
- They are here as an inseparable part of the whole.

Vaikka loiset ovat käytännössä kaikkialla ja vaikuttavat 
meihin kaikkiin, eivät ne ole ensimmäisenä mielessä kun on puhe 
luomakunnan kuninkaista, valloittajista tai 
säätelijöistä. 

PICNIC
The activity of picnicking has always 
been a common way for people to 
get in contact with nature: a sort of 
reclamation of the natural 
environment for leisure. In the 
PICNIC project, it is nature that is 
claiming the territory. In the enclo-
sure of the botanic garden - 
a man-made natural 
environment- nature is organized 
and put into place following a very 
strict system. The PICNIC project 
brings a hint of disorder within 
this space by creating a situation 
where plants are taking over human 
activity. It is also a window into the 
rich diversity of plant species that 
naturally populate our daily urban 
enviroment.

Piknik on kautta aikojen ollut ihmisten 
tapa päästä kosketuksiin luonnon 
kanssa, keino vallata luonnonympäristö 
vapaa-ajan viettoon. 
PICNIC-     teoksessa luonto valloittaa 
alueen itselleen takaisin.
Kasvitieteellisen puutarhan suljetussa 
ympäristössä ihmisen muokkaama 
luonto saa muotonsa äärimmäisen 
tarkkojen mallien mukaan. Teoksemme 
rikkoo tätä kokonaisuutta luomalla 
tilanteen, jossa ihmisen toiminta jää 
luonnon voimien varjoon. Työ myös 
esittelee arkisen kaupunkiympäristön 
luonnonkasvien lajikirjoa.

Essi Vehkanen, Kristiina 
Visakorpi, Myriam Van Neste, 
Polly Balitro

Rikkaruohot mielletään usein rumiksi ja ovat 
ei-toivottuja kasveja puutarhoissa ja 
viljelyksillä. Toisaalta ne ovat vahvoja ja 
tehokkaita leviämään useissa ympäristöissä. 
Oikeita valio y ksilöitä puutarhakasveihin 
verrattuna. Annamme teoksessamme yhdelle 
rikkakasvien aatelin edustajalle, voikukalle 
(Taraxacum officinale), sen ansaitseman 
kunnian. Nostamamme sen jalustalle 
kaikkien puutarhakasvien keskellä. 
1800-luvun kasvitieteilijöiden tavoin 
rakennamme voikukalle kauniin ja 
suojaavan kasvihuoneen, jossa se voi kukoistaa 
läpi kesän. 

Laura Paavilainen, Lasse Lukkari, Tuulikki Viilo       


