Virpi Hannuksela

Referenssit

PUISTOSUUNNITTELUA
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Projekti

2015–16

Palokan seniorikorttelin piha-alueiden suunnittelu
Uudiskohde, jossa asuntoja ja hoivakotiasumista. Tärkeänä esteettömyys,
motoriikkavälineet senioreille, aktivoiva toiminta, viherkatot. Haasteena korkeuserot ja
ahtaat piha-alueet

2013–14

Puolangan terveyskeskus-hoivakodin pihan suunnittelu
Uudiskohde, jossa yleisten alueiden ja hoivakodin potilaiden käyttöön tulevan suljetun
sisäpihan suunnittelu

2012

Pirkanmaan perinnepiha oppimisympäristön viheraluesuunnittelu, Ahlmannin
koulualueella Tampereella, hankkeella Eu-rahoitusta, myös kohteen rakentamisen
valvonta/ projektipäällikkö ja pääsuunnittelija
Perinnepihan suunnittelu eri käyttäjäryhmille soveltuvaksi (opiskelijat, vierailijat, lapset,
vajaakuntoiset, toimintaterapia, ruoka- ja matkailualan ihmiset), tavoitteena perinnekasvien
kerääminen ja niiden käytön ideointi myös moderneissa ympäristöissä

2011

Kivimiehenkadun toimipiste, Pitkäniemi, Nokia, opetuspuiston suunnittelu,
hankkeella Eu-rahoitusta/ projektipäällikkö ja pääsuunnittelija
Toimipisteessä opiskelee puistopuutarhureita, kivimiehiä, maanrakentajia ja talonrakentajia –
opetuspuisto on osa heidän harjoitusaluettaan, ja samalla alueen toimijoiden, potilaiden ja
muiden alueella liikkuvien viihtyisä näyte- ja oleskelupuisto

2010–
2011

Knuutilan kartanoalueen itäosan ympäristöhanke: Navettarakennuksen
pihasuunnitelma ja Peltoalueen maisemointi/entisöintisuunnitelma, hankkeella Eurahoitusta / projektipäällikkö ja pääsuunnittelija
Alueen vanha navetta suunniteltiin uuteen käyttötarkoitukseen juhlatiloiksi, samalla
suunniteltiin piha-alue tukemaan uutta toimintaa (pysäköinnin, kulkureittien, piha-, huoltoja oleskelualueiden sekä kasvillisuuden suunnittelua). Lisäksi vesakoituneen peltoalueen
maisemointisuunnitelma tavoitteena alueen palauttaminen ilmeeltään avoimeksi, uusien
toimintojen ideointia (maastonmuotoilulla ilmeen palauttaminen, maisemapeltoa ja – niittyä,
ulkoilureitistöä sekä alueen maisemanhoitosuunnitelma).

2009

Pitkäniemen sairaala-alue, Nokia/ Linnan alueen suunnittelu / pp ja pääsuunn.
Linna on entinen ylilääkärin asunto, nykyinen käyttö juhla- ja kokoustiloina. Toimeksiantona rakennuksen ympäristön ja sisäänkäynnin suunnittelu edustavaksi ja toimivaksi.

2008

Finnentien alueen puistot: Urkutehtaan puisto, Anders Thulen puisto ja
Pillipuisto, yleissuunnitelmat / projektipäällikkö ja pääsuunnittelija
Pillipuistosta suunniteltiin monipuolinen perennapuisto, Urkutehtaan puisto varattiin
rauhalliseksi oleskelualueeksi (mm. pergola ja vesiaihe urkupilleistä) ja Anders Thuleen
puistosta kehitettiin toiminnallinen alue. Käyttäjinä paljon vanhuksia.

2008

Vammalan aluesairaalan Pohjoisen piha-alueen suunnittelu / pp ja pääsuunn.
Uuden huoltotien aiheuttamat muutokset ja pihan perusparannuksen suunnittelu.

2008

Kirkkoharjun koulupihan ja lähiliikuntapaikan yleissuunnittelu / pp ja pääsuunn.
Koulupihan (alakoulu) toiminnallinen parantaminen ja uusien toimintojen kehittäminen
siten, että alue palvelee sekä koululaisia että vapaa-ajan viettoa. Samalla suunnittelussa myös
liikenteen järjestäminen ja liikenne-turvallisuuden parantaminen. Työssä haasteena suuret
korkeuserot ja turvallisuus.

2008

Vammalan aluesairaalan F-laajennusosan pihan sekä terapeuttisen sisäpihan
toteutussuunnittelu / projektipäällikkö ja pääsuunnittelija
Laajennusosaan liittyvä puisto- ja pihasuunnittelu sekä psykiatrisen osaston sisäpihan
suunnittelu terapeuttiseksi ympäristöksi. Ajatuksena oli sisäpihan hyödyntäminen osana
potilaiden hoitoa ja kuntoutusta (terapeuttinen toiminta).
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2008

Huutijärven montun maisemoinnin toteutussuunnittelu ja puistosuunnittelu /
projektipäällikkö ja pääsuunnittelija
Huutijärven vanhan soramontun maisemoinnin toteutussuunnittelu niittyineen ja
metsityksineen sekä puistokäytävien, oleskelu- ja leikkialueen suunnittelu.

2007

Vesaniemen alueen yleissuunnitelma / pääsuunnittelija
Vesaniemi on kunnan suurin uimaranta, lisäksi siellä ovat melontaradat, avantouinti
saunoineen sekä venepaikkoja. Suunnitelmassa kehitettiin alueen leikki- ja liikuntapaikkoja
entistä monipuolisemmiksi niin talvi- kuin kesätoimintojen osalta (tavoitteena koko perheen
lähiliikunta- ja oleskelupuisto), samoin alueelle suunniteltiin uima- ja kalastuslaituri
pyörätuolia käyttäviä varten. Lisäksi tehtävään kuuluivat pysäköinnin uudelleen järjestely,
kalusteiden ja varusteiden suunnittelu, sekä nykyisen puuston käsittelyn ja uuden
kasvillisuuden suunnittelu

2007

Piha-alueiden suunnitteluohjeiden päivittäminen / pp ja pääsuunn.
Suunnitteluohjeiden, piha-alueiden laatuvaatimusten ja hoitotyöselityksen päivittäminen ja
ajantasaistaminen

2005–
2006

Äijänsuon urheilualueen katusuunnitelma / suunnittelija
Alueen pinnoitteiden, kalusteiden ja kasvillisuuden suunnittelu

2005

Kangasalan ulkoilupaikkojen inventointi / suunnittelija
Leikkialueiden kunnon ja turvallisuuden inventointia

2005

Pyhäojalaakson keskuspuisto, toteutussuunnitelma-vaihe / suunnittelija
Keskeisessä paikassa keskustan ja koulun välissä oleva kapea puistoalue suunniteltiin
viihtyisämmäksi ja paremmin käytettäväksi

2004

Päiväkodin leikki- ja piha-alueiden perusparannussuunnittelu / suunnittelija

2003

Merirauman kehittäminen / suunnittelija
Leikkialueen perusparannussuunnittelu ja lähiliikuntapaikan suunnittelu. Alueella myös
uimaranta.

2003

Multifunktionellt aktivitetscentrum / pääsuunnittelija
Seikkailualueen ja kuntoharjoittelualueen suunnittelu

2003/20
02

Karosenpuiston puistosuunnitelma, Juvelanpuiston perusparannus-suunnitelma,
Lorisevanpuiston perusparannussunnittelu / suunnittelija
Kaikki tyypillisiä kaupunginosapuistoja, joissa pääpaino lasten toiminnoilla

2002

Alhoniityn ala-asteen piha-alueiden perusparannussuunnitelma / suunnittelija

2002

Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali / suunnittelija
Terminaalialueen, rannan puistoalueen sekä katuverkon maisema- ja vihersuunnittelu.

2002

Kolarin aseman ympäristösuunnitelma / suunnittelija
Tuntureihin viittaavaa maastonmuotoilua sekä oleskelu- ja odotuspaikkoja

2001

Pitkäjärven alueen ympäristösuunnitelma / osa opinnäytetyötä
Kaavoitusvaiheessa olevan asunto- ja työpaikka-alueen inventointi, analysointi ja ympäristön
yleissuunnitelma. Alue on vanhaa armeijan harjoitusaluetta. Maastollisesti haastavia jyrkkiä
rinteitä, alueen ’helmenä’ rotkomaisessa laaksossa sijaitseva Pitkäjärvi. Alueelle suunniteltiin
puistoja, oleskelu-/näköalatasanteita, polkuverkostoa, portaita sekä keskuspuistoon vesiaihe,
joka hyödyntää alueen hulevesiä.
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2015

Loma-asunto Orivedellä
Loma-asunnon sijoittamisen suunnittelu (paikka ja korkeusasema), massatasapaino ja
näkymät järvelle tärkeimpinä lähtökohtina

2014

Loma-asunnon pihapiiri Ylisillä
Loma-asunnon sijoittamisen suunnittelu (paikka ja korkeusasema) ja rinnetontin maaston
käsittely

2007

M-real Lielehden lietekaatopaikka / pääsuunnittelija
Niemenrannan alueella olevan lietekaatopaikan, viereisen maankaato-paikan, lietealtaiden ja
ympäröivien alueiden jatkokäytön ja maisemoinnin yleissuunnittelu puistomaiseksi alueeksi,
mukana myös hulevesien suunnittelua

2005

Puistometsien hoitoluokitus ja hoitosuunnitelma vuosille 2005–2015 /
projektipäällikkö ja pääsuunnittelija
Inventoitavia, kunnan omistamia asutuksen tuntumassa olevia metsäalueita 154 kpl.
Jokainen alue inventoitiin maastokäynnein ja suunniteltiin tuleva hoito. Alueista kirjattiin
taulukkomuotoon nykytilan kuvaus (havainnot, boniteetti, puuston koko), hoitoluokan
määrittely sekä hoidon suunnittelu (tavoitteet ja toimenpiteet, aikataulu, työmenekkiarvio)
kullekin alueelle.

2004–
2005

Nikkilän itäinen jokipuisto / pääsuunnittelija
Entisen kaatopaikan maisemointisuunnitelma

2004

Stabiloitujen massojen sijoitus, Loilan kaatopaikka / suunnittelija
Maastonmuotoilut ja massalaskennat

2004

Seutuselvitys Lappi-Hinnerjoki, esiselvitys tiesuunnitelman muutosta varten /
suunnittelija
Ympäristöasioiden selvitykset

2004

Taajamaporttien suunnittelu / pääsuunnittelija
Porttien suunnittelu 11 kohteeseen: Janakkala, Jokioinen, Kylmäkoski, Lempäälä, Pälkäne,
Sahalahti, Tammela, Tuulos, Vammala, Vesilahti, Äetsä

2003

Vuoreksen liikennesuunnittelun ja maankäytön suunnittelun yhteenkytkentä /
suunnittelija
Suunnitteluohjeiden laatiminen vihersuunnittelun osalta

2003

Vähäkaiskon maa-ainesottamon maisemointisuunnitelma / suunnittelija

2003

Valtatien 9 kehittämisselvitys välillä Turku – Kuopio / suunnittelija
Maisemaan, kasvillisuuteen, pohjavesiin, suojelualueisiin ja kulttuuriympäristöihin liittyvät
selvitykset

2003

Valtatien 23 parantaminen Kankaanpään liittymän kohdalla
Tiesuunnitelmaan liittyvä maisema-analyysi ja ympäristösuunnittelu

