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Suunnitelman kuvaus 
 Nykytilanne  Patterinmäenpuiston sijaitsee Pitäjänmäen (46.) kaupunginosassa. Puistosuunnitelma käsittää läntisen osan Patterinmäen lähivirkistysalueesta. Puistosuunnitelma on esitetty piirustuksessa VIO-5964.  Puistosuunnitelma on asemakaavojen nro 12477 ja 12434 VL-aluemerkinnän mukainen. Suunnitelmassa esitetty lähivirkistysalue on pinta-alaltaan noin 30 000 m2.  Puisto on nykyisellään lähimetsäaluetta (hoitoluokka C1) ja sen eteläosassa on liito-oraville merkityksellinen yhteyspuu. Puistossa kulkee haarautuva puistoraitti, joka muodostaa nykyisellään virkistysreitit alueelle.  Puisto rajautuu idässä suojeltuun (VL/s-1) alueeseen, jonka luonnonympäristö ja alueella olevat suojellut sotahistoriaan liittyvät rakenteet ovat arvokkaita. Muutoin puisto rajautuu teollisuus- ja toimistorakentamiseen, kerrostaloalueeseen sekä Pajamäen urheilukenttään.  Puistosuunnitelma mahdollistaa Raide-Jokerin pelastus- ja huoltoreittien rakentamisen. Raide-Jokerin suunniteltu linjaus kulkee puiston halki sen pohjoisreunaa ja menee tunneliin puiston itäreunassa.  Puiston pääasiallisia käyttäjiä ovat nykyiset ja tulevat asukkaat sekä alueelle työskentelevät ja läpikulkuliikenne.  
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 Suunnitelman sisältö  Puistosuunnitelmassa puistoraittia uudelleen linjataan ja levennetään. Näin se saadaan toimimaan ulkoilureitin lisäksi Raide-Jokerin pelastustienä. Uudet osat puistoraittia päällystetään kivituhkalla. Puiston läntisen osaan rakennetaan avouomainen oja, joka liittyy olemassa oleviin Mätäjoen rakenteisiin.  Puistoraitin sijoittelussa on otettu huomioon merkittävät luontoarvot sekä puistoaluetta idässä rajaava suojelualue. Puistoraitti on suunniteltu huomioiden nykyiset yhteydet, liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden vaatimukset. Puistoraitti on sijoitettu ylittämään Raide-Jokerin tunnelin suuaukko rinteessä ja se yhdistyy nykyiseen puistoraittiin sekä radan etelä- että pohjoispuolella. Raitin linjaus on suunniteltu siten, että vältytään tarpeettomalta maaston muotoilulta.  Poistuvat osat puistoraittia, uusien raittien ja raidetöiden vaatimat maaston muotoilut, sovitetaan ympäröivään metsäympäristöön paikalta saatavalla ja siirrettävältä metsänpohjalla sekä uusien puiden istuttamisella. Samalla tavoin käsitellään myös uuden avouomaisen ojan ympäristö. Raide-Jokerin tunnelin suuaukon ympäristöön jätetään kallioleikkauksesta muodostuvaa kalliopintaa ja muutoin alue sovitetaan ympäristöön samalla keinolla kuin poistuvien puistoraittien ja ojan ympäristö.   Puistoraitin varrelle sijoitetaan penkkejä ja roska-astiota tarpeellisin etäisyyksin.  Raitiotien ja puiston väliin sijoitetaan 2 metriä korkea aita. Raide-Jokerin tunnelin suuaukko ja sen ylittävä osa ulkoilureittiä aidataan riittävästi turvallisuus ja alueen metsäinen ilme huomioiden.  Patterinmäenpuisto kuuluu C1-hoitoluokkaan.  Valaistus  Puistoraitille asennetaan puistovalaisimet.   Esteettömyys  Uudet puistoraitit täyttävät esteettömyyden perustason vaatimukset.   


