Tour de Metropolia 2013 suunnittelu
Tour de Metropolia jo viidettä kertaa!
Tälle sivulle voi laittaa ehdotuksia ja ideoita Tour de Metropolia 2013 (Tdm
#5) -tapahtumasta
Ideoita voi lisätä varsinaiselle sivulle tai laittamalla kommentin sivun alareunaan (Write a comment).
Kannattaa kirjautua sisään ennen kommentointia, niin ei tarvitse erikseen allekirjoittaa viestiä.

Ajankohta
Ehdotus: perjantai 10.5. (Ei hyvä, koska 9.5. on helatorstai)
Perjantai 17.5.?

Reitti
22.4.2013
Reitin lähtö-/päätepiste muuttuu. Vaihtoehdot Ruoholahti (Kalevankatu) ja Hämeentie. Tarkempaa tietoa ilmoittautumissivulla

Reittiehdotus 22.1.2013
TDM 2013 reittiehdotus löytyy seuraavasta linkistä (pyöräilyn ja kävelyn reittioppaasta):
http://bit.ly/141Qk9g
Tämä reittiehdotus on suuntaa antava, osin siksi, että Reittioppaan välietappien määrä on rajoitettu kymmeneen. Alla tarkempaa ehdotelmaa etapeittain.
Reitin suunnittelun lähtökohtina on ollut se, että pitkiä (yli 10 km etappeja) olisi mahdollisimman vähän. Suunnitelmaan on vaikuttanut myös se, että
Tikkurilan asemanseutu on megaremontin vallassa, joten pysähdys Tikkurilan toimipisteellä on jätetty pois ja korvattu pysähdyksellä Haltialan tilalla. Tämä
on myös mahdollistanut etappien lyhentämisen ja tuonut reittiin uuden joenrantaosuuden. Vielä yhtenä ajatuksena on ollut tutustua Helsingin uusiin
pyöräilyreitteihin, Baanaan ja Auroransiltaan.
Etapille 5 (Leppävaara-Ruoholahti) on suunnitelmassa kaksi vaihtoehtoa; tuo yllä oleva koko reitin kartta perustuu vaihtoehtoon a.
Suunnitellun reitin kokonaispituus on n. 55 km. Etappeja on kuusi, pituudeltaan 7-9 km, paitsi etappi 5 12-13 km.

Reitin etapit (pituudet pyöristetty tasakilometreiksi):
1. Vanha Viertotie- Hämeentie 7 km http://bit.ly/V3w4hJ (n. 30 min)
2. Hämeentie-Haltiala 9 km http://bit.ly/XvdjUL (n. 40 min)
3. Haltiala-Myyrmäki (Leiritie) 8 km http://bit.ly/10O4JrS (n. 35 min)
4. Myyrmäki-Leppävaara (Vanha maantie) 9 km http://bit.ly/141M2ig (n. 40 min)
(Leppävaaran kartanon kautta)
5a. Leppävaara-Ruoholahti (Munkkiniemen kautta) 12 km http://bit.ly/141NeSH (n. 50 min)
TAI
5b. Leppävaara-Ruoholahti (Lauttasaaren kautta) 13 km http://bit.ly/Vhi75b (n. 50 min)
6. Ruoholahti-Vanha viertotie 9 km http://bit.ly/SuoShF (n. 40 min)
(Baanan ja Auroransillan kautta)

Koko reitti (5a-vaihtoehdon mukaan, suunnilleen) http://bit.ly/141Qk9g
Kokonaispituus n. 55 km
Esimerkkiaikataulu (jos lähdetään klo 10)
Etappi 1: 10-10:30
Etappi 2: 10:45-11:25

Etappi 3: 11:40-12:15
Etappi 4: 12:30-13:10
Etappi 5: 13:25-14:15
Etappi 6: 14:30-15:10
Ateria Vanhalla viertotiellä n. klo 15-16

Pohdintoja, kommentteja, ehdotuksia
Lisää omat ehdotuksesi
TdM tarjoilu
Kuka hoitaa?

Paidat
Valo voisi suunnitella tänäkin vuonna; jos on kommentteja paitojen mallista tai koosta, (esim. mitä kokoja puuttui) kannattaa laittaa alaosan
kommenttikentään

