
Bicycle Repair Station
Anna-Mari Knuuti
Juulia paloranta
Juha Johansson

Fall 2012



Repair
Tutorial

Repair
Station

Bicycle Self Repair Station
Plan of Actions

Marketing
Plan

User study
Tools? Actions? 

Interviews,Observing,
multivariate methods

User interface 
development

Mock-up?

Sketching

Bench marking

w
eek

35

36

37

38

39

40

Funding 
options?

modelling 
options by 
multivariate 
methods

Material choices

3d model?

Model

Layout 
designing

Interviews?

Finished easy
reading tutorial 

with symbols 

Marketing Plan AIM

Target groups
Way to work bicyclists

Hobby bicyclists
Active bicyclist

Professional bicyclists

Consept is divided 
into three different 

sections



Bike Repair Station

Repair Tutorial

Marketing Plan Funding Options

Repair Station

Bench Marking
User Groups

Service Providers Interviews

Interviews

Tasks

Observation

Tutorial mock-up

Needs

User Interface

Sketching/mock-up

Material choices

Marketing Plan

Model
Finished easy reading 
tutorial with symbols

Layout Design

Cost estimate

Cost estimate AIM

Product design

Tools



Existing solutions of independent bicycle repair stations



Bicycle repair station survey
60 answers
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60 responses

Summary See complete responses

Sukupuoli

Mies 25 42%

Nainen 35 58%

Ikä

27 23 22 27 21 26 27 29 28 27 27 26 28 29 23 32 31 27 31 30 21 29 29 27 23 28 31 26 22 23 27 22 24 22 25 54 21 23

Minkälainen pyöräilijä olet?

Työmatka 23 38%

Liikunta 3 5%

Vapaa-aika 22 37%

Satunnainen 12 20%

Mitä huollettavaa pyörässäsi useimmiten esiintyy?

Puhjennut kumi 24 41%

Tyhjentynyt kumi 37 63%

Kuluneet jarrupalat 9 15%

Löystyneet jarrut 13 22%

Löystyneet ketjut 17 29%

Löystynyt satula 2 3%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.

Muuta

Natisevat ketjut - kaipaisivat öljyämistä nitinä Polkimien öljyäminen tms. ketjujen rasvaus löystyneet ruuvit pesu Pinnat

irtoilevat pinnan katkeaminen Tarve öljytä. perushuolto Ketjun putsaukset ja perintei ...

Missä huollat pyörääsi?

Itse 48 80%

Pyöräkorjaamossa 11 18%

1 2%

Muu

kaverit auttaa Kaverin luona Tai ystävä/tuttava huoltaa Rengasmies Mies huoltaa :) Kotona Kaverit ja isä

auttaa Kotona poikaystävälläni isukki huoltaa Isä korjaa :) joku tuttu/sukulainen huoltaa vanhempien luon ...

Mitä huoltotoimenpiteitä osaat tehdä itse?
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Most common problems:
empty or broken tire
loose chains

80% of the cyclists repair their 
bicycle by them selves



2/4https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AsNInGTAGu4rdEFGZThHTzBUU3ZkLURpbHY4…

Pumpata renkaan 60 100%

Vaihtaa sisäkumin 40 67%

Vaihtaa renkaan 36 60%

kiristää satulaa/säätää korkeutta 55 92%

Vaihtaa/säätää jarrupalat 27 45%

Kiristää ketjut 25 42%

Asentaa ajovalon 39 65%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than
100%.

Muuta
öljytä ketjut tai muuta Kiristää niitä löystyneitä ruuveja Puoliso huoltaa pesu, öljyäminen vaihtaa

pinnoja kaikki Vaihteiston huolto, pyörän kasaaminen osista yms. Lähes kaiken omasta pyörästä vaikka

mitä! ...

Tiedätkö minkälainen ilmaventtiili pyörässäsi on?
Kyllä 45 75%

En 15 25%

Olisitko valmis huoltamaan itse pyörääsi työkaluin varustetulla itsehuoltopisteellä?
Kyllä 52 87%

En 8 13%

Jos et niin miksi?
Voisin huoltaa jos osaisin eli olisi opastusta tai ohjeita. Tarvitsemani työkalut löytyvät jo kotoani. Välineet löytyy kotoa! Koska mieheni tekee sen

kun vain pyydän. Ehkä olisi ollut paras vastaus. Mutta tuntuu siis vaan, etten osaisi itse. Pumppaamaan kumeja. Muuta en osaa. Ehkä jos olisi selkeät ohjetaulut vrt.

kuntosalilaitteiden ohjeet. muuten olen kädetön. Minulla on omat työkalut. Rengashommissa tulee kädet ihan likaisiksi. Itsehuoltopisteellä pitäisi olla

puhdistus mahdollisuus. teen sen mielummin kotona, omassa rauhassa... Pikkuosat voivat kadota huoltaessa.

Mitä huoltotoimenpiteitä tekisit itsehuoltopisteellä?
Paikkaisin puhjenneen kumin 34 64%

Vaihtaisin renkaan 23 43%

Vaihtaisin sisäkumin 24 45%

Vaihtaisin jarrupalat 19 36%

Säätäisin satulan korkeutta 31 58%

Asentaisin ajovalon 21 40%

Kiristäisin löysät ruuvit ja nippelit 43 81%

Pumppaisin kumin 46 87%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than
100%.

Muuta
No kaikkea mihin löytyy youtube-video/ohjeistus mitä ikinä tilanne vaatii vaihtaisin katkenneen jalustimen pesisin pyörän pesu,

öljyäminen rihtaisin vanteen vaihdepakan vaihto yms Pesu? kaikki jos huoltopis ...
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100% of the people knows how to 
pump their bicycle tires

87% of the answerers would repair 
their bicycle on a self repair station 
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Pitäisikö itsehuoltopisteellä olla ohjeistus pyöränhuoltoon?
Ei 2 3%

Ohjekirja/Opas 36 60%

Huoltotyöntekijä 21 35%

Muu

Ehkä nettiyhteys ja tablettitietokone Ohjeet ohjetaulu tai muu innovoivampi vaihtoehto kuin

ohjekirja voisi olla ohjekirjat/simppelit kuvat ja tiettyihin aikoihin apumies:) huoltotyöntekijä, joka auttai ...

Missä pisteiden tulisi sijaita?

Puistot 28 47%

Asemat 16 27%

Huoltoasemat 26 44%

Kauppakeskukset 15 25%

Käytetyimpien pyöräteiden varsilla 47 80%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.

Muualla

keskustassa Sopivat tapahtumat, eli voisi olla liikkuva itsehuoltopiste Keskustassa Helsingissä

baanalla. Yliopistolla/koululla, helpoin sijainti lippakiska, koska se on

kiva

Mitä pyöräilyyn liittyviä tuotteita huoltopisteellä olisi hyvä olla myynnissä?

Ei mitään 3 5%

Pyörän kumeja 38 67%

Renkaita 12 21%

Kuminpaikkaus tarvikkeita 48 84%

Jarrupaloja 24 42%

Ajovaloja 17 30%

Kypäriä 10 18%

Pyörän lukkoja 28 49%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.

Muuta?

Esim. öljyjä yms voisi käyttää sen verran mitä tarvitsee muutaman euron kolikkomaksulla. Rasvaa ensiapuvälineitä hyvää

mieltä. toi ois tärkein, toki muitakin ois kiva olla riippuu kuinka isosta huoltopis ...

Vapaat kommentit

Mahtava idea! Pesupalvelu voisi toimia keväisin ja syksyisin. Herää kysymys myös, että olisiko ihmiset valmiita maksamaan näistä

palveluista.. ehkä jotkut, mutta monella kynnys voi olla suuri kun itsekin voi tehdä aika paljon (jos osaa ja on tarvikkeet) Pitäisi voida öljytä ketjut ja voisi olla infoa esim.

pyöräilyyn liittyvistä tapahtumista ja polkupyöräpajoista, joissa voisi opetella huoltamaan itse pyöränsä. kunpa niitä olisi suunnitteilla muuallekin kuin Helsinkiin! Loisto idea.

pyöräily on ROK itsehuoltopisteelle käytännössä riittäisi kattava työkalusarja pyöränhuoltoon, paikkaustarpeet, pyö ...

Number of daily responses
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Washing the bicycle would be 
one of the most popular things to 
do on a repair station

60% of the 
answers for a guide book 

attached to the repair station

Guidance?
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palveluista.. ehkä jotkut, mutta monella kynnys voi olla suuri kun itsekin voi tehdä aika paljon (jos osaa ja on tarvikkeet) Pitäisi voida öljytä ketjut ja voisi olla infoa esim.

pyöräilyyn liittyvistä tapahtumista ja polkupyöräpajoista, joissa voisi opetella huoltamaan itse pyöränsä. kunpa niitä olisi suunnitteilla muuallekin kuin Helsinkiin! Loisto idea.

pyöräily on ROK itsehuoltopisteelle käytännössä riittäisi kattava työkalusarja pyöränhuoltoon, paikkaustarpeet, pyö ...

Number of daily responses

3/4https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0AsNInGTAGu4rdEFGZThHTzBUU3ZkLURpbHY4…

Pitäisikö itsehuoltopisteellä olla ohjeistus pyöränhuoltoon?

Ei 2 3%

Ohjekirja/Opas 36 60%

Huoltotyöntekijä 21 35%

Muu

Ehkä nettiyhteys ja tablettitietokone Ohjeet ohjetaulu tai muu innovoivampi vaihtoehto kuin

ohjekirja voisi olla ohjekirjat/simppelit kuvat ja tiettyihin aikoihin apumies:) huoltotyöntekijä, joka auttai ...

Missä pisteiden tulisi sijaita?

Puistot 28 47%

Asemat 16 27%

Huoltoasemat 26 44%

Kauppakeskukset 15 25%

Käytetyimpien pyöräteiden varsilla 47 80%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.

Muualla

keskustassa Sopivat tapahtumat, eli voisi olla liikkuva itsehuoltopiste Keskustassa Helsingissä

baanalla. Yliopistolla/koululla, helpoin sijainti lippakiska, koska se on

kiva

Mitä pyöräilyyn liittyviä tuotteita huoltopisteellä olisi hyvä olla myynnissä?

Ei mitään 3 5%

Pyörän kumeja 38 67%

Renkaita 12 21%

Kuminpaikkaus tarvikkeita 48 84%

Jarrupaloja 24 42%

Ajovaloja 17 30%

Kypäriä 10 18%

Pyörän lukkoja 28 49%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.
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Number of daily responses

80% for “next to the 
most used cycling lanes”

Location

To buy? Tires
Bicycle locks

Tire repairing equipment



STRENGHTS WEAKNESSES

OPPORTUNITIES THREATS

SWOT -Analyse   
Bicycle repair station as a part of gas stations

synergy 
> both gas station and 
bicycle repair station support 
each other 

added value 
> more environmental 
friendly image

low cost level
 > existing locations 
 > existing surveillance

locations of the gas stations 
> not necessarily near the 
most used bicycle routes

overlapping services
> part of the maintenance 
actions can be already done

low costs 
> after start 
investment the costs are low

lots of existing placing 
possibilities 
> possibility to grow

gas station company is able to 
gain profit by selling cycling 
products

gas station does not commit to 
the bicycle repair station
> they do not see the benefits

feel of insecurity 
> bicyclists do not feel safe 
because of the heavy traffic



STRENGHTS WEAKNESSES

OPPORTUNITIES THREATS

SWOT -Analyse   
Bicycle repair station as a part of bicycle repair shop

existing knowledge
> staff is trained and profes-
sional

existing customers
> target group is already us-
ing services

low resources
> low investment ability

not enough staff
> many repair shops already 
fully employed

locations
> shops are located randomly

new customers
> bringing also self service 
would bring more customers 
to shops

little bicycle repair shops could 
network
> better profits and visibility 
by working together

self service possibility
> can take away customers if 
self maintenance is too 
diverse

bicycle repair shops may not 
want to collaborate
> competition 



STRENGHTS WEAKNESSES

OPPORTUNITIES THREATS

SWOT -Analyse   
Bicycle repair station as an independent self service station

locations
> many possibilities for loca-
tions e.g. parks, near the most 
used bicycle routes and city 
centre
> on the way to work you can 
fix your bike and continue 
your journey normally

funding
> not easy the get sponsors 
for non profit service

maintenance
> repair stations need to be 
maintained periodically

weather 
> snow and rain cause prob-
lems 

location
> close to people and acces 
to all bicyclists 

public funding possibilities
> e.g. city or helsinki sports 
department 

more services
> maintenance products could 
be available and paid by 
travel card or tokens

vandalism
> some people do not respect 
common property

maintenance problems
> if repair stations are not 
maintained appropiately they 
are not attractive to the users 



Outcome of the SWOT analysis

By analyzing the three different concept ideas 
based on the location of the bicycle repair station 
we came to a conclusion.

By comparing the strengths, weaknesses, opportu-
nities and threats of three different kinds of repair 
stations we realized that bicycle repair station as a 
part of gas station would be most realistic option 
to implement.

This concept has benefits like existing surveillance 
and existing locations.

Bicycle repair station as a part of gas station would 
bring more customers to the existing gas station. 
It would also bring profit by selling bicycle equip-
ment and environmental image for the funding 
company.

Bicycling is getting more popular and if for exam-
ple a gas station company wants to be updated by 
supporting bicycling it would be possible by fund-
ing this concept.

Independent Self Repair Station is also a develop-
able option in case we have the needed resources. 
It is our secondary priority in this project.



Concentration of Bicycle lanes and Neste gas stations in Helsinki



Chain of actions

Starting point / Problem

Selection

Recieve

Research

Use

Service

Pay / Service

Mikko is about to leave to work from 
home. He wants to go by bike but 
remembers his tire is broken and the sad-
dle is loose.

Scenario

He remembers that there is a self repair 
stations for bikes. Mikko has heard about 
it from his friends and has seen the ad in 
facebook.

He searches the nearest gas station from 
internet and finds it is one kilometre away 
from home. 

Mikko walks his bike to the nearest gas 
station to repair it.

He finds the self repair station next to the 
gas station. He puts his bike to the fixing 
stand and tightens the saddle. 

Mikko also wants to repair the tire. He 
doesn´t know how to do it and reads the 
tutorial attached to the fixing stand. He 
also reads what equipments he needs for 
the repair. 

He walks into the gas station shop and 
buys the needed repair equipment. 

He continues repairing the bike and fixes 
the tire and follows the instructions from 
the tutorial. He also fills the tire with pump 
attached to the station. 

Mikko has now repaired his bike as he 
wished and can continue his way to work 
by bike.

Use

Outcome / Problem solved



Tools

Equipment - Repair station

Other
2 x 8mm,
2x 10mm,
13 - 15mm,
32mm
Box-end/open-end wrench

Multitool
IncludesIncludes
1-8 hex
Philips, Flat-blade screwdrivers
Chaincutter
Multi spoke wrench

Brushes for washing
Water
Pump
Trashcan

annamakn
Typewritten Text



Equipment - To buy from the station

shampoo
Tire repairing equipment
chain oil
vaseline



What next?

Develope the repair station:

- weather resistance station 

- guidance for repair

- marketing plan






