Tour de Metropolia 2011 suunnittelu
Tour de Metropolia 2011 (6.5.2011). Osallistu suunniteluun!

Tälle sivulle voi laittaa ehdotuksia ja ideoita Tour de Metropolia 2011-tapahtumasta
Ideoita voi lisätä varsinaiselle sivulle tai laittamalla kommentin sivun alareunaan (Add Comment).
Kannattaa kirjautua sisään ennen kommentointia, niin ei tarvitse erikseen allekirjoittaa viestiä.

Ajankohta
perjantai 6.5.2011 klo 10-15.15

Reitti
Reittiehdotus 2011
Yleistä:
Reitin lähtö- ja päätepisteeenä on Vanhan viertotien toimipiste.
Reitti muodostuu etapeista, joiden pituus on 7-17 km.
Reitin kokonaispituus on n. 60 km
Reitin voi ajaa kokonaan tai osallistua yhdelle tai useammalle etapille.
Reitissä toteutetaan neljän kampuksen kierroksen ideaa siten, että reitti kiertää Myllypuron kautta. Reitti ei myöskään kulje keskustan kautta.
Keskustasta (Bulevardi / Kalevankatu-Albertinkatu / Ruoholahti) tuleville on mahdollisuus osallistua varsinaisen kirrroksen sijaan bonusetapille Bulevardi Ruoholahti - Vanha viertotie

Etapit ja aikataulu
Ohessa alustava aikataulu ja alustavat reitit pyöräilyn ja kävelyn reittioppaassa. Reitit täsmentyvät vielä.
1. Vanha viertotie - Hämeentie 7 km 10.00-10.30
http://pk.hsl.fi/#mapcenter(point*2551780*6678172)mapzoom(5)from(address*Vanha%20Viertotie%2023%2C%20Helsinki)to(address*H%C3%
A4meentie%20161%2C%20Helsinki)
2. Hämeentie - Myllypuro (Liikuntamylly) 7 km 10:45-11:15
http://pk.hsl.fi/#mapcenter(point*2557193*6679217)mapzoom(5)from(address*H%C3%A4meentie%20161%2C%20Helsinki)to(poi*Liikuntamylly%2C%
20Helsinki)
3. Myllypuro (Liikuntamylly) - Tikkurila n. 12 km 11:30-12:20
http://pk.hsl.fi/#mapcenter(point*2558779*6683524)mapzoom(6)from(poi*Liikuntamylly%2C%20Helsinki)to(street*Vantaanaukio%2C%20Vantaa)via
((point*2559393*6682293)()()()())
4. Tikkurila - Myyrmäki n. 17 km 12:30-13:45 (sama kuin viime vuonna)
5. Myyrmäki- Leppävaara n. 8 km 14:00-14:30 (sama kuin viime vuonna)
6. Leppävaara- Vanha viertotie n. 7 km 14:45-15:15
http://pk.hsl.fi/#from(address*Vanha%20Maantie%206%2C%20Espoo)to(address*Vanha%20Viertotie%2023%2C%20Helsinki)mapzoom(5)mapcenter
(point*2546999*6678106)via((point*2546493*6677549)()()()())
Bonusetappi: Bulevardi (Ruoholahti) - Vanha viertotie n. 8,5 km 14:30-15:15
http://pk.hsl.fi/#mapcenter(point*2550449*6675323)mapzoom(6)from(address*Bulevardi%2031%2C%20Helsinki)to(address*Vanha%20Viertotie%2023%
2C%20Helsinki)via((point*2550689*6673824)()()()())

Pohdintoja
Viime vuonna ehdotettiin että reitti voisi olla täysi ympyrä (lähtö- ja päätepiste sama). Ehdotuksia paikoista?
Noudatetaanko samaa systeemiä kuin aiemmin, eli kierretään Metropolian toimipisteitä? Vai laitetaanko koko reitti aivan uusiksi?

Yksi ehdotus: "Neljän kampuksen kierros" -- reitti kiertäisi suunnitellun Metropolian neljän kampuksen (Leppävaara, Myyrmäki, Arabianranta, Myllypuro)
kautta.

Ehdotuksia
Perusehdotus olisi se, että reitti tekee täyden ympyrän, lähtö ja paluupiste samat. Lopussa saunomismahdollisuus.
1. 2010 reitti täydennettynä siten, että liikkeelle lähdetään Bulevardilta tai Kalevankadulta, suuntana Hämeentie. Siis: Bule, Hämeentie, Tikkurila,
Myyrmäki, Leppävaara, Kalevankatu.
2. Muunnelma 2010 reitistä (ei välttämättä kiertoa keskustan kautta) siten, että liikkeelle lähdetään Leppävaarasta. Jos siis Leppävaarassa on
saunomismahdollisuus. Esim. Leppävaara - Hämeentie - Tikkurila - Myyrmäki - Leppävaara.
3. Yllä mainittu "Neljän kampuksen kierros" jonain versiona. Saunomispaikka selvitettävä.
4. Muu reitti, joka ei ole sidoksissa Metropolian toimipisteisiin.

TdMeininki
Tässä yksi ehdotus TdM 2011:n teemaksi: [Metropolis Tweed Run|http://www.babelgum.com/5002526] (huomaa myös osuva nimi)
Heh, joo aika hyvä ;) Nyt voisikin löydä ajan lukkoon jo hyvissä ajoin syksyllä, niin ei tuu yllätyksenä kellekään... Miten olis perjantai 6.5.2011?
Sami ehdotti Tweed Run -henkistä meininkiä. Tätä ideaa kannattaa kehittää; TdM voisi olla aika karnevaalihenkinen tapahtuma.
Jos paita tulee Valolta, niin mikä on aihe? Otetaanko Itämeren suojelu? Nythän on vireellä MTV3:n ja BSAQ:n tuottaman TV-ohjelmaan osallistuminen.
Eeva voi valottaa lisää.

TdM tarjoilu
YY-tiimi päätti 5.4.11 kokouksessa hankkia matkalle tarvittavat banaanit ja patukat (energia tms.). Lisäksi YY-tiimi hankkii särpimet (salaattia, patonkia,
levitettä,juomaa) Vanha viertotielle allasosaston tiloihin.
Ilse, saako siellä sapuskoida ja onko mitään kivaa `yhteistä` tilaa? Hankintaa vie eteenpäin Eeva ja Juha L.

