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Hankkeen toteuttajat
Hankkeen toteutti Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry.

Hankkeen nimi ja hanketunnus
Hankkeen nimi: Mahdollisuuksien Markkuu
Hanketunnus: 25614

Yhteenveto hankkeesta
Mahdollisuuksien
Markkuu
-hankkeessa
parannettiin
Markkuun
kylän
harrastusja
virkistyskäyttömahdollisuuksia kehittämällä ampumaradan uimapaikkaa sekä toteuttamalla sen
lähiympäristöön 9 -väyläinen frisbeegolfrata ja uusia hiihtolatu-uria. Hankkeessa myös lisättiin Markkuun
luontopolun toiminnallisuutta, kunnostettiin luontopolun perusrakenteita ja parannettiin sen
palveluvarustusta sekä uudistettiin luontopolun opastus kokonaisuudessaan. Toimenpiteiden ansiosta
luontopolku soveltuu aiempaa paremmin erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin. Hankkeessa toteutetut
toimenpiteet luovat mahdollisuuksia myös luontoon pohjautuvien ohjelmapalveluiden kehittämiselle.
Hankkeen päätoimenpiteitä olivat:
-

-

-

Uimapaikan lähiympäristöön toteutetut:
o 9 -väyläinen frisbeegolfrata
o 1km ja 3km retkihiihtoladut sekä retkihiihtoon soveltuva 2km yhdyslatu ampumaradan ja
luontopolun kodan välille
Uimapaikalle toteutetut:
o leikkivälineet (pesäkeinu ja keinulauta)
o piknikpöydät ja penkit
o uimalautta
o kotalaavu nuotiopaikkoineen
Markkuun luontopolulle toteutetut:
o maastoportaiden toteutus (2 kohdetta)
o ensimmäisen sillan kunnostus
o ensimmäisen pitkospuuosuuden korvaaminen sorastuksella
o kaikkien reitin varrella olevien pitkospuuosuuksien uusiminen
o kompostikäymälät ja puuvarastot tulipaikoille (kota-alue ja laavu)
o Haltijapolun ja sen toiminnallisten pisteiden (3 kpl) toteutus
o neljännen toiminnallisen pisteen (kiipeilyteline) toteutus kota-alueelle
o opasteiden kokonaisuudistus

Hanke on osaltaan vaikuttanut siihen, että Markkuun kylä sekä kylän virkistyskäyttökohteet ovat tulleet
tutuksi Oulun seudulla ja laajemminkin. Hankkeen toimenpiteiden myötä Markkuun kylän
virkistyskäyttökohteiden, sekä Markkuun luontopolun että ampumaradan uimapaikan (ns. Rauhionojan
Riviera), kävijämäärät ovat kasvaneet huomattavasti. Hankkeen toimenpiteillä on vastattu kasvaviin
lähimatkailu- ja lähivirkistäytymistarpeisiin. Hankkeessa tehty mittava, yleishyödyllinen työ sai tunnutusta
myös valtakunnan tasolla, kun Markkuun kylä valittiin valtakunnalliseksi vuoden kyläksi 2020. Palkinnon
perusteissa nostettiin esiin muun muassa mittava talkootoiminta sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksien
edistäminen.

Hankkeen tavoitteet
a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
Mahdollisuuksien Markkuu –hankkeella on luotu sekä Markkuun kylän alueelle että laajemmin
Tyrnävän kunnan alueelle lisää elinvoimaa toteuttaen sekä Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaa että Nouseva rannikkoseutu ry:n strategiaa. Mahdollisuuksien Markkuu -hanke
toteuttaa useilla eri tasoilla Manner-Suomen maaseutuohjelmaa ja sen tavoitteita. Hankkeella on
edistetty biotaloutta tarjoamalla ihmisille erilaisia, olemassa oleviin luonnon tarjoamiin
mahdollisuuksiin pohjautuvia virkistysmahdollisuuksia. Lisäksi hankkeen avulla kyläyhdistys on
parantanut luontoon perustuvan yritystoiminnan mahdollisuuksia ja välillisesti edistänyt nuorten
mahdollisuuksia työllistyä omalla kylällä erilaisiin työpaikkoihin (kesätyöt, 4H –yritykset jne.).
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet toteuttavat hyvin kaikkia Nousevan Rannikkoseudun tälle
ohjelmakaudelle asettamia teemoja ja tavoitteita. Hankkeella on toteutettu strategian teeman ”Hyvä
elämä” mukaista yhteisöllisyyttä erilaisten tapahtumien ja aktiivisen talkootoiminnan kautta.
Talkoisiin ja tapahtumiin on osallistunut sekä lapsia että vanhempaakin väkeä ja näin on edistetty
myös eri ikäryhmien kohtaamista.
Mahdollisuuksien Markkuu –hankkeella on erityisesti lisätty sekä markkuulaisten että laajemminkin
tyrnäväläisten lasten ja nuorten harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia ja näin edistetty Nouseva
rannikkoseutu ry:n strategian teemaa ”Nuoret”. Lisäämällä kylämme harrastusmahdollisuuksia sekä
ottamalla heidät mukaan hankkeen toteutukseen, olemme aktivoineet kylämme nuoria ja pyrkineet
ehkäisemään syrjäytymistä ja yhteiskunnan ulkopuolelle jäämistä. Jo hankkeen taustalla olevan
kyläsuunnitelman laatimisessa kylämme lapset ja nuoret olivat vahvasti mukana. Kun kylämme
nuorten toiveita kuunnellaan, he ovat mukana tapahtumissamme sekä osallistuvat talkoisiin, koska
kokevat voivansa osallistua ja vaikuttaa asioihin.
Hankkeella on toteutettu myös neljättä strategian teemaa ”Ympäristö”, hyödyntämällä olemassa
olevia luonnon tarjoamia mahdollisuuksia. Hankkeella on kehitetty ja monipuolistettu
virkistyskäyttömahdollisuuksia ja mahdollistettu uudentyyppisiä luontoelämyksiä.

b) Hankkeen tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena oli luoda uusia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia kylämme lapsille ja
nuorille sekä kaikille kyläläisille. Toimenpiteillä olemme lisänneet lasten ja nuorten hyvinvointia sekä
kylän elinvoimaa ja profiloituneet virkeäksi, toimivaksi kyläyhteisöksi, joka houkuttelee uusia
asukkaita myös tulevaisuudessa. Tekemämme yleishyödyllinen työ oli yksi peruste myös
valtakunnallinen vuoden kylä -palkinnossa, joka myönnettiin Markkuun kylälle syksyllä 2020.
Pitkällä tähtäimellä tavoitteenamme on hankkeen toteutuksen myötä ja kylän edelleen kehittyessä
luoda mahdollisuuksia uusille yrityksille erilaisten luontoon liittyvien matkailu- ja
hyvinvointipalvelujen kautta. Luonto on yksi kylämme vahvuus, ja kylällämme oleva luontopolku on
saanut paljon kiitosta kävijöiltä. Tulevaisuudessa on tavoitteena, että kylämme voisi tarjota luontoon
ja hyvinvointiin liittyviä palveluja laajalle käyttäjäryhmälle, myös mm. ulkomaisille matkailijoille.

Toteutus
a) Toimenpiteet
Hiihtomahdollisuuksien parantaminen
Hankkeessa toteutettiin Ampumaradan uimapaikan lähimaastoon kaksi perinteisen tyylin
retkihiihtoon soveltuvaa hiihtolatu-uraa pituudeltaan n. 1km ja 3km sekä n. 2km mittainen
perinteisen tyylin retkihiihtoon soveltuva yhdyslatu Markkuun luontopolun kodalta Ampumaradalle.
Toteutuksessa hyödynnettiin olemassa olevia metsäteitä ja ajouria sekä rajalinjoja, jotta suurilta
raivaus- ja pohjatöiltä vältyttiin.
Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen 1km ja 3km latu-urille ei, maanomistajan kannan
muuttumisen vuoksi, voitu toteuttaa vapaan hiihtotyylin latua. Tästä muutoksesta on ilmoitettu
rahoittajalle 12.9.2018 lähetetyssä, hankkeen jatkoaikaa koskevassa sähköpostiviestissä (ko.
ajankohtana Hyrrässä ei ollut käytössä jatkoaikaan liittyvää toiminnallisuutta). Lisäksi maanomistajan
vaihdoksen vuoksi 3km latu-uran linjausta jouduttiin hiukan muuttamaan alkuperäisestä, tästä
muutoksesta ilmoitettiin rahoittajalle maaliskuussa 2020 sähköpostitse ja rahoittaja ilmoitti sen
hyväksymisestä 22.4.2020. Muutos latu-uran linjaukseen ei vaikuttanut ladun pituuteen eikä
käytettävyyteen. Latu-urien toteutuksesta on laadittu sopimukset maanomistajien kanssa.
Retkihiihtolatuja on toteutettu ja ylläpidetty talkoovoimin lumitilanteen niin salliessa vuodesta 2017
lähtien.

Kuva 1. Retkihiihtoladut saatiin käyttöön jo hankkeen alkuvaiheessa. Kuva Riina Rahkila.

Uimapaikan kehittäminen sekä frisbeegolfradan toteutus
Ampumaradan uimapaikan kesäkäytettävyyttä parannettiin ja palveluvarustusta parannettiin
toteuttamalla kesällä 2020 uimapaikalle nuorten toivoma uimalautta, lasten pienimuotoinen
leikkipaikka (hämähäkkikeinu ja keinulauta), piknikpöydät ja -penkit sekä kotalaavu
nuotiopaikkoineen.

Kuva 2. Pesäkeinu on lasten suosiossa. Kuva Karoliina Hintsala.

Kuva 3. Perinteinen keinulauta soveltuu kaikenikäisille. Kuva Karoliina Hintsala.

Kuva 4. Uusi kotalaavu nuotiopaikkoineen soveltuu erinomaisesti uimapaikan maisemaan.
Kuva Riina Rahkila.

Kuva 5. Piknikpöydät ja penkit luovat uimapaikalle viihtyisyyttä. Kuva Riina Rahkila.

Kuva 6. Uimapaikalle kesällä 2020 hankittu uimalautta oli uimakauden vetonaula.
Kuvassa uimalautta heti asennuksen jälkeen. Kuva Karoliina Hintsala.

Hankituista leikkivälineistä (mukaan lukien luontopolulle toteutettu kiipeilyteline) pyydettiin
tarjoukset 3 yritykseltä ja toimittajaksi valittiin edullisimpana Leikkiturva Oy. Uimalautan hintaa
tiedusteltiin neljältä yritykseltä, joista kaksi vastasi ja toimittajaksi valittiin edullisempana FSP
Floating Systems Production Oy.

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen uimapaikalle toteutettiin kotalaavu perinteisen laavun
sijaan. Perusteena muutokselle oli, että kotalaavu on paremmin hyödynnettävissä esimerkiksi
erilaisten tapahtumien yhteydessä kuin perinteinen laavu. Muutoksesta ilmoitettiin rahoittajalle
maaliskuussa 2020 sähköpostitse ja rahoittaja ilmoitti sen hyväksymisestä 22.4.2020.
Uimapaikan läheisyyteen toteutettiin kesällä 2020 erityisesti kylän nuorison toivoma 9 –väyläinen
frisbeegolfrata. Frisbeegolfin kohderyhmänä ovat nuorison lisäksi myös muut ikäryhmät, sillä se on
kaikille sopiva matalan kynnyksen laji. Frisbeegolfväylien toteutuksessa hyödynnettiin
mahdollisuuksien mukaan jo raivattuja hiihtolatu-uria sekä muita maastossa olemassa olevia uria,
mutta väyliä varten jouduttiin myös tekemään raivaustöitä. Frisbeegolfradan tarvikkeista sekä
hankkeen suunnitteluvaiheessa laaditun, alustavan ratasuunnitelman tarkistamisesta pyydettiin
tarjoukset neljältä yritykseltä. Tarjousten perusteella tarvikkeiden toimittajaksi valittiin
edullisimpana Spin18 Oy. Radan käytännön toteutus tehtiin talkootyönä, johon osallistuivat
aktiivisesti useat kylän nuoret sekä lajin harrastajia myös kauempaa. Alueen hiihtoladuista sekä
frisbeegolfradasta laadittiin opastetaulu karttoineen ja hiihtoladut sekä frisbeegolfrata merkittiin
maastoon. Myös frisbeegolfradasta laadittiin sopimukset maanomistajien kanssa.

Kuva 7. Frisbeegolfrata toteutettiin erityisesti nuorten toiveesta uimapaikan
lähiympäristöön. Kuva Hannele Nissinen.

Kuva 8. Frisbeegolfradan ja hiihtolatu-urien opaskartat sijoitettiin paikoitusalueen
välittömään läheisyyteen. Kuva Riina Rahkila.

Uimapaikalle sekä hiihtolatu-urille hankittiin myös tarvittavia varoitus/kieltomerkkejä sekä
uimapaikan rakenteisiin kohdistuvan ilkivaltariskin vähentämiseksi riistakamerat (2 kpl).
Riistakameroiden käytöstä sekä tallennetun kuvamateriaalin käsittelystä on laadittu suunnitelma ja
toimitettu se tarkistettavaksi maanomistajalle (Tyrnävän kunta).

Markkuun luontopolun kehittäminen
Hankkeessa kehitettiin erityisesti Markkuun luontopolun alkuosan käytettävyyttä eri ikäryhmille
(mm. lapsiperheet, erilaiset ryhmät) ja uudistettiin luontopolun rakenteita sekä opasteita
huomioiden myös turvallisuusnäkökohtia. Toimenpiteitä toteutettiin vuosina 2017-2020. Reitin
alkupäähän, ennen ensimmäistä siltaa olevaan mäkeen toteutettiin maastoportaat.
Kivituhkapintaiset maastoportaat todettiin retkeilijöiden kannalta turvallisemmaksi vaihtoehdoksi
kuin alkuperäisen suunnitelman mukaiset kiviportaat. Rahoittaja hyväksyi suunnitelman muutoksen
ennen portaiden toteutusta sähköpostitse 16.9.2019.

Kuva 9. Maastoportaat helpottavat retkeilijöiden kulkua luontopolun
ensimmäisessä jyrkässä mäessä. Kuva Mikko Rahkila.

Polun alkuosan pitkospuut poistettiin ja korvattiin sorastuksella, jotta kyseisessä kohdassa mm.
lastenvaunujen kanssa liikkuminen olisi aiempaa helpompaa. Ennen kotaa olevaan, usein kosteana
olevaan paikkaan toteutettiin uusi, kulkua helpottava pitkospuuosuus. Myös kota-alueen ja
riippusillan väliset pitkospuut sekä Kylmärämeellä oleva pitkospuuosuus uudistettiin. Lisäksi kodan
ja riippusillan väliselle osalle toteutettiin maastoportaat, koska turvallisuusnäkökulmien vuoksi reitin
linjausta tuli hiukan muuttaa aiemmasta.

Kuva 10. Luontopolun alkuosan pitkospuut korvattiin sorastuksella, jotta liikkuminen
lastenvaunujen kanssa olisi helpompaa. Kuva Riina Rahkila.

Kuva 11. Uusituilla Kylmärämeen pitkoksilla on ilo astella. Kuva Riina Rahkila.

Luontopolun käytettävyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi olennainen toimenpide oli
ensimmäisen sillan kunnostus, joka toteutettiin yhteistyössä Pohjan pioneerikillan kanssa kesällä
2017. Myös riippusillalla toteutettiin pienimuotoisia kunnostustoimenpiteitä.

Kuva 12. Luontopolun ensimmäisen sillan kunnostus oli keskeinen polun turvallisuutta
parantava toimenpide. Kuva Mikko Rahkila.

Luontopolun varrelle lisättiin myös kaiteita tarvittaviin kohtiin lisäämään reitin turvallisuutta ja
helpottamaan retkeilijöiden kulkua sekä osittain myös uusittiin entisiä kaiteita. Polun varrelle
toteutettiin myös levähdyspenkkejä kauniille tai muuten erityisille paikoille. Yksi upeimmista
levähdyspaikoista, ”Runopenkki”, syntyi Ängeslevänjoen varressa olevaan satumetsään.

Kuva 13. Runopenkki kutsuu retkeilijää rauhoittumaan. Kuva Riina Rahkila.

Ensimmäisen luontopolun tulipaikan, kota-alueen, kunnostustoimenpiteinä toteutettiin uusi
kompostikäymälä sekä uusi polttopuuvaja ja uusi nuotiopaikka penkkeineen. Lisäksi hankittiin uusi
kotakeittiö kotaan, roska-astia, puuverhoiltu sammutusvesiastia, nuotiorauta uudelle tulipaikalle
sekä käsipumppu sammutusveden hankintaa varten. Ilkivallan vähentämiseksi kodalle myös

hankittiin ja asennettiin riistakamera. Riistakameran asentamiseen kota-alueelle saatiin lupa
sähköpostitse maanomistajalta. Myös toiselle tulipaikalle, laavulle, toteutettiin uusi
kompostikäymälä ja puuvarasto sekä hankittiin uusi nuotiorauta, roska-astia sekä
sammutusvesiastia.

Kuva 14. Kota-alueen uusi nuotiopaikka penkkeineen ja nuotiorautoineen,
taustalla näkyvät hankkeessa toteutetut polttopuuvarasto sekä kompostikäymälä
ja puuverhoiltu sammutusvesiastia. Kuva Riina Rahkila.

Kuva 15. Luontopolun laavulle toteutettiin syksyllä 2020 kompostikäymälä ja puuvarasto.
Kuva Marika Laurila.

Hankkeen aikana uudistettiin koko luontopolun kohdeopasteet, lähtöportin opastemateriaali sekä
tehtiin uudet, isommat infotaulut molemmille tulipaikoille ja partiolaisten mökin (Papatti, tilan nimi
Siirtola) kohdalle. Opasteiden tekstit tuotettiin kyläyhdistyksen talkootyönä. Opasteiden kuvituksen

toteutti ja opastemateriaalit taittoi artesaani Esa Holopainen. Käyttämällä alan osaajaa opasteiden
kuvituksessa ja taitossa, saimme luontopolulle uniikin ilmeen, jota voimme hyödyntää jatkossa sekä
luontopolun että kylän markkinoinnissa. Luontopolulle ideoitiin opasteuudistuksen yhteydessä myös
”maskotit” Peukku ja Töyhtis, jotka seikkailevat opasteissa retkeilijöiden ilona. Rahoittajalle
ilmoitettiin kuvituksen ja taiton hankinnasta ostopalveluina maaliskuussa 2020 sähköpostitse ja
rahoittaja ilmoitti sen hyväksymisestä 22.4.2020.

Kuva 16. Uudistuneet lähtöportin opasteet saivat juhlavalaistuksen Markkuun Juhlatulet
-tapahtumassa marraskuussa 2020. Kuva

Kuva 17. Luontopolun kohdeopasteiden asennustalkoissa olivat
mukana myös perheen pienimmät. Kuva Sirpa Arffman.

Opasteuudistuksen yhteydessä uudistettiin myös luontopolun opaskarttamateriaali, jonka toteutti ja
taittoi Esa Holopainen. Polun varrelle lisättiin myös etäisyysmerkintöjä. Osaan kohdeopasteista ja
infotauluista asennettiin QR -koodit, joita käyttämällä retkeilijät voivat tutustua internetissä olevaan
lisämateriaaliin. Internetissä oleva materiaali sisältää mm. luonto- ja lintukuvaaja Matti Alasaarelan
valokuvia, tietoa alueen luontotyypeistä ja kasveista, luontoon liittyviä lauluesityksiä sekä alueen
historiaan liittyviä valokuvia.

Kuva 18. Retkeilijät löytävät internetissä olevat lisämateriaalit helposti opasteisiin
asennettujen QR -koodien avulla. Kuva Riina Rahkila.

Luontopolusta laadittiin myös lyhyt, englanninkielinen yleisesittely, joka on yhdistetty luontopolun
lähtöportille asennettuun QR -koodiin. Esittelyn tavoitteena on, että luontopolkua voisivat jatkossa
helpommin hyödyntää myös ulkomaalaiset retkeilijät. Kohdeopasteisiin liittyvää englanninkielistä
materiaalia ei ollut mahdollista hankkeen resurssien puitteissa laatia. Sekä luontopolun isojen
opastetaulujen että uimapaikalle toteutetun opastetaulun ilkivallalta suojaamiseksi hankittiin
pleksit.
Hankesuunnitelmaan sisällytettiin erityisesti kylän lasten toivomaa seikkailullisuutta ns.
toiminnallisina pisteinä. Toiminnalliset pisteet oli tarkoitus alkuperäisen suunnitelman mukaan
sijoittaa luontopolun varrelle, lähtöpisteen ja kota-alueen välille, mutta alueella tehtyjen
metsähakkuiden vuoksi suunnitelmaa jouduttiin muuttamaan. Uusi suunnitelma laadittiin koulun
takana olevaan metsikköön, johon toteutettiin luontopolkua täydentävä pistopolku. Suunnitelman
muutoksesta ilmoitettiin rahoittajalle sähköpostitse 29.4.2019. Pistopolusta on laadittu erillinen
maanomistajasopimus Tyrnävän kunnan kanssa ja sopimus toimitettu rahoittajalle.
Pistopolku nimettiin haltijapoluksi ja sen varrelle toteutettiin hankkeen aikana kolme erilaista,
tasapainoiluun liittyvää toiminnallista pistettä, jotka valittiin turvallisuusnäkökulmat huomioiden
sekä alueen ominaispiirteiden ja käytettävissä olevan alan mukaan. Kahden pisteen (heiluri ja
varvikkaat) suunnitelmat laati Pekka Metsola Geo-x-On -seikkailuliikuntayrityksestä. Suunnitelmat
hankittiin ostopalveluna. Kolmas piste (kivikko) toteutettiin kyläyhdistyksen omana suunnitteluna
mukaillen alkuperäisessä suunnitelmassa mukana ollutta tasapainoilukivien ideaa.

Kuva 19. Heiluri haastaa myös aikuisen tasapainokykyä. Kuva Anssi Ketonen.

Kuva 20. Varvikkaat haastavat kulkemaan etu- ja takaperin turvallisella putoamiskorkeudella.
Kuva Riina Rahkila.

Kuva 21. Kivikko -tasapainoilukivet soveltuvat myös luontopolun
pienimmille kulkijoille. Kuva Anu Markus.

Neljäntenä toiminnallisena pisteenä toteutettiin kota-alueelle pieni kiipeilyteline alkuperäisessä
suunnitelmassa olleen vaijeriliu’un sijaan. Vaijeriliu’un toteutuksesta luovuttiin, sillä se olisi vaatinut
maan muokkausta ja turvahiekan asennusta laajalti kota-alueella, jossa esiintyy arvokasta, jopa
uhanalaiseksi luokiteltua niittykasvillisuutta. Kiipeilytelineelle sen sijaan oli mahdollista löytää sopiva
asennuspaikka ja toteuttaa se huomioiden arvokas niittykasvillisuus. Muutoksesta ilmoitettiin
rahoittajalle maaliskuussa 2020 sähköpostitse ja rahoittaja ilmoitti sen hyväksymisestä 22.4.2020.
Kiipeilyteline tilattiin samalla kertaa uimapaikan leikkivälineiden kanssa Leikkiturva Oy:ltä ja
asennettiin paikalle asennusohjeiden mukaisesti. Kota-alueen maanomistajalta saatiin sähköpostitse
lupa kiipeilytelineen toteuttamiseen.

Kuva 22. Kota-alueelle toteutettu kiipeilyteline aktivoi lapset liikkumaan
myös tauon aikana. Kuva Mikko Rahkila.

Luontopolun eniten käytetylle alkuosalle (lähtöpiste - kota) toteutettuina toiminnalliset pisteet
parantavat oman kylän lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, mutta palvelevat myös kaikkia
muita polulla vierailevia ryhmiä. Toiminnalliset pisteet sekä haltijapolku myös luovat jatkossa sekä
palveluyritystoimintaan että Markkuun koulukiinteistön tulevaan käyttöön liittyviä mahdollisuuksia.
Haltijapolun toiminnallisille pisteille sekä muille hankkeessa toteutetuille leikkivälineille tehtiin
käyttöönottotarkastus yhteistyössä Tyrnävän kunnan ympäristöosastolla työskentelevän henkilön
kanssa. Kyläyhdistys tarkistaa leikkivälineiden kunnon säännöllisesti erillisen suunnitelman
mukaisesti ja kirjaa ylös tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä niiden toteutuksen.
Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen luontopolun reitillä olevan, partiolaisten mökin läheisen
sillan portaita ei tässä hankkeessa uudistettu. Syynä muutokseen on, että silta itsessään vaatii
lähimmän parin vuoden sisään kunnostustoimenpiteitä ja portaiden uudistus on käytännössä parasta
tehdä sillan uudistuksen yhteydessä, jotta portaista saadaan mahdollisimman käyttökelpoiset.
Portaiden uudistamiseen varattu osuus budjetista käytettiin hankkeen muiden toimenpiteiden
toteuttamiseen. Muutoksesta ilmoitettiin rahoittajalle maaliskuussa 2020 sähköpostitse ja rahoittaja
ilmoitti sen hyväksymisestä 22.4.2020.

b) Aikataulu
Hankkeen toteutukselle haettiin jatkoaikaa kaksi kertaa (hakemukset 12.9.2018 ja 2.10.2019).
Keskeinen syy hankkeen aikataulun pitkittymiseen oli alkuvuonna 2018 konkretisoitunut uhka
Markkuun koulun lakkautuksesta ja jonka vastustaminen vei kaikki kyläyhdistyksen voimavarat
alkuvuoden 2018 aikana. Prosessin päätteeksi Markkuun koulu lakkautettiin toukokuussa 2018,
minkä seurauksena yhdistyksessä vallitsi usean kuukauden kestänyt lamaannus ja epävarmuus
yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta sekä hankkeen jatkamiseen tarvittavista voimavaroista.
Hankkeen toimenpiteitä pystyttiin kuitenkin jatkamaan syksyn 2018 aikana ja hankeen toteutusta
päätettiin jatkaa. Koulun lakkautus vaikutti kuitenkin voimakkaasti kylän yhteisöllisyyteen sekä mm.
talkooväen määrään, joten vuoden 2019 aikana ei ollut mahdollisuutta saada jäljellä olevia
toimenpiteitä toteutettua.
Hankkeen toteutus päättyi 31.10.2020, 11.10.2019 päivätyn muutospäätöksen mukaisesti.

c) Resurssit
Hankkeen toteutti ja sitä hallinnoi Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry. Hankkeeseen liittyvät
käytännön työt toteutettiin talkootöinä, joita hankkeen aikana kertyi yhteensä 1 458 miestyötuntia
ja 117,5 konetyötuntia.
Talkootöinä toteutettiin myös mm. uudistettujen opasteiden tekstisisällöt, hankkeen hallinnointi
sekä talkoiden muonitus. Näitä talkootunteja ei ole kirjattu mukaan vastikkeettoman työn tunteihin.

d) Toteutuksen organisaatio
Hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista vastasi Riina Rahkila. Hankkeen käytännön
toteutuksessa oli keskeisessä roolissa kyläyhdistyksen hallitus, jotka olivat myös keskeinen
osallistujajoukko käytännön talkootoiminnassa.
Hankkeen totutukseen osallistui käytännössä kaksi yhteistyötahoa: Pohjan pioneerikilta sekä Lions
Club Tyrnävä. Lisäksi opasteiden sisältöön liittyen tehtiin yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa.
Yhteistyö ja sen muodot on kuvattu Yhteistyökumppanit -kappaleessa.

e) Kustannukset ja rahoitus
Hanke toteutui kustannuksiltaan lähes suunnitellusti, sillä hankkeen toteutuneet
kokonaiskustannukset olivat 93,7% kokonaiskustannusarviosta (60 893,80 €). Kustannusarvion
alittumiseen vaikutti pääasiassa se, että tarvikkeita saatiin osittain lahjoituksena (mm. kodan
polttopuuvaraston rakennusmateriaaleja).

f) Raportointi ja seuranta
Hankkeella ei ollut erillistä ohjaus- tai seurantaryhmää vaan sen etenemistä seurattiin, toimenpiteitä
suunniteltiin ja muutostarpeita arvioitiin kyläyhdistyksen hallituksen kokousten yhteydessä noin
puolen vuoden välein. Hankkeesta laadittiin ja toimitettiin rahoittajalle maksuhakemusten
yhteydessä lyhyet toteumaraportit.

g) Toteutusoletukset ja riskit
Hankesuunnitelman laatimisvaiheessa suurimpien riskien arvioitiin liittyvän mittavan hankkeen
toteutukseen tarvittavan talkooväen riittävyyteen ja talkoolaisten väsymiseen. Näitä riskejä
suunniteltiin vältettävän yhteistyöllä muiden yhdistysten kanssa, jotta saadaan lisää talkooporukkaa
ja myös vaihtuvuutta talkoolaisten kesken. Vaikka hankkeen toteutukseen saatiin apuvoimia Pohjan
pioneerikillalta ja Lions Club Tyrnävältä sekä osallistujia kylän ulkopuolelta erityisesti
frisbeegolfradan toteutukseen, tämä riski osittain myös realisoitui hankkeen aikana. Talkooväkeä oli
ajoittain erittäin vaikea saada kokoon ja toistuvasti talkoisiin osallistuneiden väsymys vaikutti
osaltaan jatkoajan hakemiseen hankkeen toteutukselle.
Hankesuunnitteluvaiheessa riskiksi tunnistettiin myös ilkivallan riski joko hankkeen toteutuksen
aikana tai valmiiden rakenteiden osittainen tai kokonaan tuhoaminen. Ilkivallan ehkäisemiseksi on
pyritty ottamaan nuorisoa mukaan hankkeen toteutukseen ja tässä onnistuttiin hyvin mm.
frisbeegolfradan osalta. Lisäksi ilkivallan ehkäisemiseksi hankittiin sekä uimapaikalle että
luontopolun kota-alueelle riistakamerat. Toistaiseksi toteutetut rakenteet ovat pääosin välttyneet
ilkivallalta.

Mittavan ja jatkoaikoineen myös pitkäkestoisen hankkeen hallinnointi ja koordinointi
vapaaehtoistyönä tunnistettiin myös riskiksi. Hallinnollisesti hankkeen toteutus kuitenkin onnistui
pääosin hyvin ja erityisesti hankkeen loppuvaiheessa eri toimenpiteiden toteutusvastuiden
jakaminen useammalle hengelle onnistui hyvin.
Rahoituksellisesti hankkeen toteutukseen liittyvä riski kunnan myöntämän puskurirahoituksen
toteutumattomuudesta ei realisoitunut vaan kunnan lyhytaikainen laina mahdollisti hankkeen
toteutuksen.

Yhteistyökumppanit
Hankkeen käytännön toimenpiteisiin osallistuivat luontopolun ensimmäisen sillan kunnostuksen osalta
Pohjan pioneerikilta ja haltijapolun toiminnallisten pisteiden toteutuksen osalta Lions Club Tyrnävä.
Hankkeen yksityiseen rahoitusosuuteen osallistuivat Lions Club Tyrnävä, MLL Tyrnävän yhdistys ry sekä
Tyrnävän Ahmat.
Tyrnävän kunta tuki hankkeen toteutusta ottamalla käyttöön lyhytaikaisen, korottoman lainan, jonka
käyttäminen on kaikille tyrnäväläisille yhdistyksille mahdollista hankkeiden toteutukseen liittyvänä
väliaikaisrahoituksena. Lisäksi Tyrnävän kunta lahjoitti pieniä määriä rakennustarvikkeita frisbeegolfradan
toteutukseen sekä kota-alueelle toteutetun kiipeilytelineen alle ja ympärille vaadittavan turvahiekan.
Tyrnävän seurakunta puolestaan lahjoitti kivituhkan luontopolun ensimmäisiin maastoportaisiin.
Opasteiden sisältöön liittyen tehtiin yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa:
•
•
•
•
•

Rokua Geoparkista saatiin arvokkaita kommentteja alueen geologiasta kertoviin opasteteksteihin
ProAgria Oulun / Maa- ja kotitalousnaisten Pohjoisen Maisemahelmet -hanke suunnitteli kotaalueelle perinnemaisemien hoidosta kertovan opasteen
Partiolippukunta Pohjolan Pirteät auttoi partiokämppä Papatin pihapiiriin tehdyn opasteen
suunnittelussa
WSP Finland Oy auttoi riipusillan turvallisuusohjeen suunnittelussa
Kosteikkomaailma / Juha Siekkinen toimitti taustakartat sekä luontopolun että hiihtolatu-urien
opaskarttoja varten

Tulokset ja vaikutukset
Hankkeen toimenpiteillä parannettiin Markkuun kylän harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia toteuttamalla
uuden harrastusmuodon mahdollistama frisbeegolfrata sekä uusia hiihtolatu-uria. Lisäksi monipuolistettiin
ja kehitettiin olemassa olevia virkistyskäyttömahdollisuuksia kunnostamalla Markkuun luontopolun
perusrakenteita ja opastusta sekä lisäämällä luontopolun käytetyimmälle alkuosalle toiminnallisuutta.
Hankkeen tuloksena sekä kylän että laajemmin Tyrnävän kunnan ja Oulun seudun asukkaiden
virkistäytymismahdollisuudet ovat parantuneet ja luontopolku soveltuu aiempaa paremmin alkuosaltaan
mm. lapsiperheiden ja päiväkoti- sekä kouluryhmien käyttöön. Toiminnalliset pisteet sekä uudistettu opastus
tarjoavat aiempaa enemmän erilaisia näkökulmia luontoon, alueen historiaan sekä osittain myös kulttuuriin
ja luovat pohjaa myös erilaisille luontoon pohjautuville matkailupalveluille.

Hankkeen tuloksena Markkuun kylä yleensä sekä kylän virkistyskäyttökohteet (luontopolku, uimapaikka,
frisbeegolfrata, hiihtoladut) ovat myös tulleet tutuksi Oulun seudulla ja laajemminkin. Tämä näkyy kohteiden
kävijämäärien huomattavana kasvuna. Kävijämäärän nousu on ollut havaittavissa luontopolulla heti
hankkeen alkuvaiheessa, mutta erityisesti vuosina 2019-2020 kävijämäärät ovat moninkertaistuneet.
Osaltaan kävijämäärien kasvuun vuonna 2020 vaikutti myös koronavirusepidemia sekä sen myötä lisääntynyt
lähimatkailu ja lähiluonnossa liikkuminen. Myös frisbeegolf on ollut erityisen suosittu harrastus vuoden 2020
aikana. Voidaankin todeta, että hankkeen toimenpiteillä on pystytty erinomaisesti vastaamaan ajankohtaisiin
kylän, Tyrnävän kunnan ja myös laajemmin Oulun seudun asukkaiden virkistyskäyttötarpeisiin.
Hankkeessa tehty mittava, yleishyödyllinen työ sai tunnutusta myös valtakunnan tasolla, kun Markkuun kylä
valittiin valtakunnalliseksi vuoden kyläksi 2020. Palkinnon perusteissa nostettiin esiin muun muassa mittava
talkootoiminta sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksien edistäminen.
Uimapaikan osalta hankkeen toimenpiteet käynnistivät myös keskustelun alueen kehittämisestä
yhteistyössä, ja kunta toteuttikin omalta osaltaan hankkeen rinnalla kesällä 2019 uimapaikalle uuden
pysäköintialueen sekä uimapaikan ranta-alueen puhdistuksen kasvillisuudesta sekä toteutti uimapaikalle
kesällä 2020 uudet wc -tilat. Uimapaikalla on ollut havaittavissa hankkeessa toteutettujen latu-urien sekä
uuden tulipaikan myötä myös ympärivuotisen käytön kasvua ja jatkossa tullaan keskustelemaan alueen
edelleen kehittämisestä mm. maastopyöräilijöiden tarpeisiin.

Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Kasvavien kävijämäärien vuoksi tulevina vuosina on tarvetta parantaa Markkuun luontopolun
kulutuskestävyyttä sekä toteuttaa mm. useiden reitillä olevien siltojen turvallisuuden varmistamiseksi
huolto- ja kunnostustoimenpiteitä. Myös tulipaikkojen palveluvarustuksen (käymälät, tulipaikat) riittävyys
vaatii seurantaa ja kehittämistä. Kyläyhdistykselle on esitetty toiveita myös toteutetun 9 -väyläisen
frisbeegolfradan kehittämistä edelleen täysimittaiseksi 18 -väylän radaksi. Oulun seudun asukkaiden
lisääntynyt Markkuun virkistyskäyttökohteiden käyttömäärä on myös herättänyt ajatuksen Markkuun
entisen kyläkoulun sekä sen piha-alueen kehittämisestä luontoliikuntakeskukseksi. Kiinteistön piha-alue ja
läheinen jokitörmä tarjoaisivat mahdollisuuksia erilaisille virkistyskäyttörakenteille (esteetön tulipaikka ja
lyhyt luontoreitti, kuntoportaat jne.) jotka täydentäisivät hyvin nykyistä tarjontaa.
Esille nousseista kehittämistarpeita ja -ideoita käsitellään osana vuoden 2021 alussa käynnistynyttä
Markkuun Seudun Kyläyhdistyksen ja Tyrnävän kunnan yhteistyömallin rakentamista. Yhteistyömallin
tavoitteena on laatia visio Markkuun kylän ja entisen kyläkoulun palveluiden kehittämisestä, tarvittavista
toimenpiteistä sekä työnjaosta kunnan ja kyläyhdistyksen välillä. Toimenpiteiden toteuttamiseen soveltuvia
rahoitusmahdollisuuksia, esimerkiksi Leader -rahoitusta, on syytä hyödyntää myös jatkossa.
Hankerahoituksen hakemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen kaivattaisiin kuitenkin jatkossa mukaan myös
kuntaa ja/tai muita toimijoita, sillä yhden yhdistyksen voimavaroin mittavampien hankkeiden toteutus käy
raskaaksi.

