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Forest of Dean - maastopyöräily 
Englanti  

  Alue kuuluu Englannin metsähallitukselle (Forestry Commission) 
  Alueella ajettu yli 20 vuotta 
  Ennen kuin aluetta ruvettiin kehittämään, 2000-luvun alussa oli 9 pyöräilijää päivässä. 
  Reitit kartoitettiin ja merkittiin kyltein osana SW1- hanketta. 
  2012 oli 250 pyöräilijää päivässä. 
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Palvelut: 

    kahvila 

   pyörätarvikekauppa 

 vuokraamo 

 opaspalvelu 

 kuljetusliike  

 pyöräkorjaamo 

 pyörien pesupiste 

Pyöräily on ilmaista. 



Parkkipaikka 
• Parkkipaikkoja on noin 150 kpl 

• Tapahtumissa lisäpaikkoja n. 50 kpl  

• Viikonloppuisin täynnä  ennen klo 
10 aamulla.  

• Päiväliput 3 – 3,5£ (noin 4 €) 

• Vuosilippu 25 £ (30 €) 

 

• Lisäpaikatkin ovat osoittautuneet 
riittämättömiksi 

• Keskus suunnittelee lisäalueen 
hankkimista parkkipaikoiksi. 
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Hyvät kartat ja kyltit 
 
  Polut luokiteltu 

  Maanlaajuisesti 

  Vaikeusasteluokitus 

  Vihreä - helppo 

  Sininen - keskivaikea 

  Punainen - vaikea 

  Musta -  extra vaikea 

  Oranssi – alamäkipolku 
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 Pyöräilypoluilla kävely on ehdottomasti kiellettyä 



Oranssit alamäkipolut 
 

• Tarkat turvaohjeet 

• Selkeät käyttäytymissäännöt 

•  Ylös voi kävellä tai ajaa erityisiä  
ylämäkipolkuja pitkin 

• Pikkubussikuljetusta 

• Mahdollisuus ostaa päivälippu 22£ 

 

Taitorata 
•  Suositellaan aluksi 

• Lähtöpisteen vieressä  

• Sininen  taito-rata 

• Taitoradalla testaat tasosi 

• Toimii myös harjoitteluratana  

• Taito-ratoja on kaksi. 
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Ongelmat: 
  pyöräilijöiden ja kävelijöiden kesken. 

Ratkaisu: 
  pyöräilijöille osoitettiin oma alue ja  
  kävelijöille omansa tien toisella puolella  

Ensiapu ja onnettomuudet: 
Kahvilan henkilökunta kutsuu ambulanssin. 
Ambulanssilla pääsee noin 500 metrin päähän poluista. 
Forestry Commission pitää tilastoa vahingoista. 

Vuonna 2011 

valmistui  Verderer's polku,  

sen varrelle asetettu laskija 

laski 72 000 pyöräilijää. 
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=dY5Xk8Vg10I
http://www.youtube.com/watch?v=dY5Xk8Vg10I&feature=youtu.be
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Benchmarking of Outdoor Activity Facilities 
BOAF - hanke 2012- 2013 
 
Lisätietoa 31.12.2013 asti: 
Raija Valkama 
Hankekoordinaattori 
Puh. 044 722 6306 
Raija.valkama@suomenlatu.fi 
Facebook – Ulkoilun Uudet Tuulet 
 
Tiedustelut 1.1.2014 jälkeen 
www.suomenlatu.fi  Hankkeet/kansainvälinen BOAF hanke 
Mika.asikainen@suomenlatu.fi 
 
Suomen Latu ry 
Radiokatu 20 
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