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Sijalntl Ristlriidan kuvaus

Ajotunneli, ratatunnelln toinen alltus Töölöstä
katsottuna Aiotunnelin korkomerkintä voidaan kaavassa interpoloida noin tasolla -20,5, suunnitelmissa taso on -24.
Alooiouiston kuilu Kaavamäärvs mai14 - kuilu on savunooistokuilu. ei ilmanvaihtokuilu
AlDDiDuiston suuaukko AlDoiouiston raitti ei pvsv raitille varattuien kaavaraioien sisällä tunnelin päällä olevassa mutkassa
Eläintarhan koulu Eläintarhan koulun tonttiraiat eivät ota huomioon pelastustietä varten tehtävää uloketta
Hakaniem€n aiotunnelln suuaukko Asemakaavamäärävs ma-aukko ei kata koko irtiporausaluetta

Hakanlemen asema Asemahallin korkeus muualla kuin parvitasojen yläpuolella saa olla kaavan mukaan max. 7 metriä. Todellisuudessa 10,9-18,3 m
Hakaniemen asema Laituritason alapuolelle sallittu 7 m teknisiä tiloja. Ratasuunnitelmassa hissikuoppien kohdalla 9 m
Hakaniemen asema Huolto-ia pelastustunnelin sallittu korkeus 7 m, aseman kohdalla ratasuunnitelmassa kuitenkin paikoin 12,3 m ja 19,4 m

Koko rata
Asemakaavan suojavyöhykkeiden korkeusmerkintöjen kohdalla ei ole täsmennetty, mitataanko suojavyöhykkeen korkeus tunnelin holvista
vai kenties annetusta korkomerkinnästä {lattian tasosta)

Koko rata Tunneleille on annettu korkeusasemat ia niihin sidotut wöhvkkeet. mutta ei ole huomioitu näiden alaouolelle iääviä tiloia
Mäntvmäen YhtelskäYttötunnell Teknistä kuilua maanpinnalle män&mäen kentällä ei ole huomioitu kaavassa
Paasivuoren puistikon kuilu Kaavamääräys mai9 - kuilu on myös savunpoistokuilu, mutta tätä ei ole merkittv kaavamääräyksiin.

Ratatunnelin km 3+9ü)
Huolto- ja pelastustunnelin korkeusasema kaavan merkintöjen välillä eroaa kohdan molemmilla puolilla olevista korkeusasemamerkinnöistä,
eron.2m

Ratatunnelin km 4+tl{Xl
Huolto- ja pelastustunnelin korkeusasema kaavan merkintöjen välillä eroaa merkittävästi kohdan molemmilla puolilla olevista
korkeusasemamerkinnöistä, ero n. 4 m

Ratatunnelln km 5+3ü) Huolto-ja pelastustunnelin korkeusasemamerkintä kaavassa on väärä, ero n. 5 m

Ratatunnelin km 5+750
Huolto- ja pelastustunnelin korkeusasemamerkintä kaavassa on tulkinnanvarainen, ero edellisen ja jälkimmäisen korkeusasemamrekinnän
keskiarvoon on n.0,5 m

Runebe.rinkatu 66 Runebereinkadun sisäänkävnnin kuiluvhtevden merkintä ei vastaa nvkvistä suunnitelmaa (vaakatasossa maan alla kulkeva osuus).

Salmisaari-Ruskeasuo-vhteiskäyttötunneli Uuden tunneliliniauksen eteläinen oää ei vastaa suunnitelmaa asemakaavassa
Siltasaarenkatu 8-10 sisäänkävnnlt Tuulikaapit Siltasaarenkadulle ia Paasivuorenkadulle eivät mahdu kokonaisuudessaan kaavaraian sisäouolelle.
Simonpuistikko Simonpuistikon maan päälle esiteM rakenteet eivät aivan kokonaan mahdu niille varattuien kaava-alueiden sisään

Toisen Linian Pohioinen ia Eteläinen kullu feknisten kuiluien maanalaisia osia ei ole merkitty kaavakarttaan.
Töölökadun pohioinen kuilu töölönkadun pohioinen kuilu on merkittv iv-kuiluksi, vaikka kvseessä on savunpoistokuilu
Vauhtitie, ratatunnelln suuaukko Vauhtitien suuaukon läheiswdessä oleva pumppaamo iää osittain suoiawöhvkkeen alaouolelle.
Vauhtitie, ratatunnelin suuaukko Suuaukon avoleikkauksen lounaisnurkka tulee maanpäällisen kaava-alueen ulkopuolelle (kaavamäärävs VPls)


