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1. Toteuttaja:
Muonion Melojat R.Y.
Projektipäällikkö / hallituksen jäsen Teemu Myllynen
Puh. 0503466768, sähköposti: nuohousmylly@gmail.com, Puthaanrannatie 87, 99300 Muonio

2. Hanke:
AALTO – Surffiaallon toteutuksen esiselvitys. Hankenumero: 74346

3. Yhteenveto hankeesta:
Hanke on edennyt vaiheittain erittäin hyvin ja saanut hyviä tuloksia aikaiseksi. Hanke on saanut
positiivista huomiota osakseen tiedottamisen kautta sekä kiinnostusta myös kunnan puolelta.
Hankkeen alkuvaiheessa kesällä oli paljon varsinaista tekemistä maastossa ja vedessä mittaamista ja
ympäristöä suunnitellen. Talvella hanketyö oli enimäkseen kirjallista selvittelyä, asiantuntioiden
haastattelua, sähköpostien vaihtoa, aineiston kokoamista ja hankkeesta tiedottamista kaikille
lähikiineistöjen omistajille.
Jerisjoelle on mahdollista luoda pieni ja hyvä jokiaalto, jota pystytään säätämään melontaan tai
surffaukseen sopivaksi. Aalto loisi välitöntä ja pitkäkestoista hyötyä ympäröivälle alueelle.
Muoniolla on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda ensimmäinen säännöllinen jokiaalto lapissa ja
koko pohjois-euroopassa, rakentaa aalto ja avata vielä koskematon markkina. Toteutuneella
surffiaallolla tulisi olemaan valtava mediahuomio Muonion kunnalle. Hyvän jokiaallon seuraus
Muoniossa on huomattava lisäys turismiin ja kulttuuritoimintaan. Hyvät jokiaallot tarjoavat
merkittäviä välittömiä ja pitkäaikaisia taloudellisia, kulttuurisia ja ympäristö hyötyjä.

4. Raportti:
4.1 Hankkeen tavoitteet
4.1.1 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
Ylemmän tason tavoitteena on saada tämän hankeen seurauksena Muonion kylän keskelle
Jerisjokeen Surffiaalto , joka olisi yleishyödyllisessä käytössä mahdollisimman monen
vesiurheilulajin harrastajien kesken suomenlaajuisesti.

4.1.2 Hankkeen tavoitteet
Tämän esiselvityshankkeen tavoitteena oli selvittää toteutusedellytykset ja tehdä alustavat
suunnitelmat rakentamiselle Muonion keskustan läpi virtaavan Jerisjoen Suukoskeen
tehtävälle surffiaallolle. Hankkeen tavoitteena oli saada selville mahdollista toteutusta varten
tarvittavat taustatiedot, alustavat suunnitelmat ja kustannusarvio. Tavoitteena oli myös aktivoida
lajin harrastajia ja kuntalaisia sekä tiedottaa tällaisesta mahdollisuudesta. Hankkeen tavoitteena oli
kartoittaa yleiset edellytykset surffiaallon rakentamiselle. Esiselvityksessä myös kartoitettiin
potentiaalisimmat toteuttajat ja ylläpitäjät surffiaallolle ja harrastepaikalle. Esiselvityshankkeen
tuloksia seurataan onnistuneella kartoituksella surffiaallon toteutusmahdollisuuksista, jonka
perusteella saadaan selville parhaimmat jatkotoimenpiteet.

4.2. Toteutus
4.2.1 Toimenpiteet
Suuri osa koko hankkeesta on ollut taustatietojen keräämistä surffiaallon toteuttamisen suunnittelun
pohjaksi. Osa mittauksista on tehty Muonion Melojien talkoo voimilla. Näitä mittuksia ovat
suunnitellun harrastepaikan alueen ja sen lähiympäristön maastonmuotojen, vedenpinnan ja
joenpohjanmuotojen profiili. Merkittävä mittausoperaatio on korkeus mittaus 2cm tarkkuudella noin
2000:sta eri mittaus pisteestä. Tämän pohjalta voidaan suunnitella rakenteita, maanvaihdon
tilavuuksia ja veden virtauksen mallinnuksia. Osa hankeen selvitystyöstä ja mittauksista on teetetty
ostopalveluna, kuten tarkka vedenvirtauksen määrän mittaus. Sen avulla voidaan kartoittaa
surffiaallon käyttökaudenpituus eri lajeille.
Kävimme myös tutustumassa omakustanteisesti 2012 valmistuneeseen vastaavaan surffiaaltoon
Slovakian Cunovossa. Selvitimme siellä toteutetun aallon rakenteet, materiaalit, käytön aikaiset
huoltotoimenpiteet, tuvallisuuteen liittyvät asiat ja mahdolliset ongelmat surffiaalto hankkeissa.
Slovakian Divoká Voda on vesiurheilukeskus, jossa on 2 vauhdikasta tekokoskea. Niihin päästetään
vesi Tovajoessa olevasta padosta. Vuodesta 1997 lähtien se on järjestänyt paikallisia, alueellisia ja
kansainvälisiä kilpailuja, mukaan lukien useita MM-kisoja, 2 Euroopan mestaruutta ja vuoden 2011
MM-kisat.
Toisen koskiradan alapäässä on keinotekoinen surffiaalto joka valmistui 2012. Itävallan ja
Slovakian insinööritietojen yhdistelmä ja yli 2 vuoden kehitystyö johti rakentamiseen
Suunnittelija: Josef Bauer (wellenbau@gmail.com)
Hankeen tiimoilta on haastateltu asiantuntijoita ja virkamiehiä. Heistä tärkeimpinä mainitakoot
Muonion kunnan johtoa ja teknisen toimiston henkilöstöä. On haastateltu Luonnonvarakeskuksen
tutkimusmestaria. Haastattelua ja keskustelua on käyty Ely-keskuksen eri alojen asiantutijoiden
kanssa (vesistöinsinööri, vesitalousasiantuntija, ympäristönsuojeluyksikköä, ympäristö ja
luonnonvarat / Luonnonsuojelu asiantuntija). Haastateltu myös Jerisjoesta arkeologisen ja
kulttuurihistoriallisen selvityksen tekijää. Keskustelu on käyty Mitta OY:n osaston Ympäristö ja
energian kanssa.
Maan omistajien tuki. Olemme esitelleet hankkeemme ja tulevat suunnitelmat kaikille
maanomistajille, jotka ovat tulevan harrastepaikan lähellä tai vaikutuksen alueella lähellä vesistöä.
Kiinteistöjä oli 27 ja kaikki yhtä kiinteistön omistajaa lukuunottamatta kannattaa hanketta ja
allekirjoittivat hankeelle puoltolauselman.

Suomennus selvitykselle River Wave Feasibility Study & Conceptual Desing = Jokiaalon
Toteutettavuustutkimus ja Käsitteellinen Suunnittelu .
Kesällä 2018 Joensuussa oli vireillä hanke, jonka tavoitteena oli saada aikaiseksi surffattava aalto
Ilosaaren kohdalle. Hankkeen alussa haastateltiin Surf Joensuun vastuu henkilöä. Heillä oli testi
aivan uudesta ja täysin erilaisesta tekniikasta aallon muodostamiseen. Rakennelma ei onnistunut.
Tämä tieto kannusti meitä valitsemaan tekniikan, jota on käytetty hyvällä menetyksellä muissa
kohteissa.
4.2.2 Aikataulu
Esiselvityshanke toteutetaan 06/2018 - 06/2019, kestäen vuoden. Mahdollinen surffiaallon
investointihanke on suunniteltu esiselvityshankkeen jatkoksi, koska tulokset näin puoltavat.
Esiselvityshanke: Kesä 2018 suunnittelu, selvitykset sekä sijainnin ja virtaaman mittaukset. Syksy
2018 sekä talvi 2018-2019 alustavat rakentamisen suunnitelmat ja selvitykset sekä aktivointi. Kevät
2019 alustava kustannusarvio mahdollisesta toteutuksesta.
- Mahdollinen luvanhakuhanke olisi jatkumona tälle hankkeelle alkaen kesällä 2019.
4.2.3 Resurssit
Muonion Melojat Ry :Mauno Kivinen puheenjohtaja, projektipäälikkö Teemu Myllynen,
hallituksen jäsenet.
Muonion Kunta: Kaisa Kylä-Kaila elinkeinokoordinaattori
Toteutettavuustutkimuksen ja konseptin suunnittelun toteuttava yritys Surf Anywhere.
Surf Anywheren edustajan viikon mittainen vierailu ja hankkeen suunnittelu.
Leader Tunturi-Lappi ry (rahoittajan edustaja) Salla Saariniemi toiminnanjohtaja
Editointi Eve Myllynen
Hankeen aikaa mukaan tulleet vapaaehtoiset avustajat: Heikki Rautmaa, Mika Mella, Antti
Pietikäinen,
Hankkeen alussa Surf Joensuun aktiivien haastattelut.
4.2.4 Toteutuksen organisaatio
Muonion Melojilla on kuusihenkinen hallitus. Aaltohankkeen vastuuhenkilönä Teemu Myllynen
Muonion Melojat ry on vesiurheilun harrastajien perustama urheiluseura, joka on perustettu vuonna
1985. Jäseniä on kolmisenkymmentä ja aktiiviharrastajia 16. Harrastajat ovat pääosin lapsista
nuoriin aikuisiin. Suunnittelusta päävastuussa alan rautainen ammattilanen Surf Anywhere.

4.2.5 Kustannukset ja rahoitus
AALTO – Surffiaallon toteutuksen esiselvityksestä rahoitusvastuussa on Muonion Melojat R.Y.
Hankkeelle saatiin tukirahoitus Tunturi-Lapin Leaderiltä ja välirahoitus Muonion kunnalta.
Surf Anywhere
Mitta OY

11164,70 €
2 x 992 €

4.2.6 Raportointi ja seuranta
Esiselvityshankkeen tuloksia seurataan onnistuneella kartoituksella surffiaallon
toteutusmahdollisuuksista, jonka perusteella saadaan selville jatkotoimenpiteet mahdollista
toteutusta varten. Esiselvityshanke mahdollistaa surffiaalto-harrastepaikan toteuttamisen
arvioinnin. Jos esiselvityshankkeen tulosten perusteella surffiaallon rakentaminen on mahdollista ja
järkevää toteuttaa, jatketaan toimintaa esiselvityshankkeen päättymisen jälkeen surffiaallon
rakentamishankkeella.
Hankkeelle on asetettu myös ohjausryhmä, joka ohjaa ja tiedottaa osaltaan hankkeesta.
Ohjausryhmä koostuu liitteessä olevista tahoista ja sitä voidaan täydentää tarvittaessa
asiantuntijajäsenillä.
4.2.7 Toteutusoletukset ja riskit
Riskinä hankkeen onnistumiselle pidimme mahdollisesti epäonnistunutta välirahoitusta,
mahdollisuutta jossa emme olisi löytäneet sopivia asiantuntijoita tekemään yhteistyötä kanssamme.
Sekä suurena huolena myös vaihtoehto jossa selvityksistä olisi ilmennyt jotakin lopputuloksen
estävää tietoa, esim ympäristöasiat tai lupien saamisen mahdottomuus.
Onneksemme riskit eivät toteutuneet ja hankkeen lopputulos on erittäin positiivinen ja
onnistuneeseen lopputulokseen kannustava.

4.3 Yhteistyökumppanit
Avi
Ely
Muonion kunta
Muonionniskan jakokunnan vedet
Sähköosuuskunta
Muonion kirjasto
Mika brännare
Napapiirin kuljetus
Maanrakennus Mika Mella
Luonnonvarakeskus
Liisa Arpiainen (ympräristöasiantuntija)
Muonion Rautakauppa

4.4 Tulokset ja vaikutukset
Surffiaallossa eli paikalla olevassa aallossa voi harrastaa eri vesiurheiluvälineillä surffausta.
Välineinä voivat olla esim. lainelauta, koskikajakki, suplauta tai bodyboard. Hankekokonaisuus on
yleishyödyllinen ja sen tuloksena syntyvä harrastepaikka on vapaasti kaikkien käytettävissä. Aalto
mahdollistaa koko kesäkauden kattavan harrastusympäristön. Aaltoa voivat käyttää olemassa olevat
vesiurheilulajien harrastajat sekä kaikki lajista kiinnostuneet. Aalto tulee todennäköisesti
houkuttelemaan uusia vesiurheilun harrastajia myös muualta Suomesta. Aalto olisi toteutuessaan
Suomen ensimmäinen tämän kaltainen kaikille avoin harrastuspaikka.
Aalto mahdollistaa uusien vesiurheilulajien matalan kynnyksen kokeilun Muoniossa. Aalto tulisi
sijaitsemaan ihan Muonion keskustassa ja on siten helposti saavutettavissa. Kohteen vieressä on iso
parkkipaikka. Kaikki ko. paikan ympärillä olevat maanomistajat ovat myönteisiä hankkeelle.
Keskustaajaman palvelut ovat harrastepaikan välittömässä läheisyydessä. Aallon toteutus virkistää
Muonion kyläkuvaa ja mainion sijaintinsa vuoksi se houkuttelee ihmisiä myös seuraamaan
harrastamista. Sitä voi seurata mm. Jerisjoen yli menevältä Puthaanrannantien sillalta.
Hankeen tuloksena käy ilmi, että Muonion keskustan läpi virtaavaan Jerisjoen Suukoskeen
on mahdollista luoda pieni ja hyvä jokiaalto, jota pystytään säätämään melontaan tai
surffaukseen sopivaksi.
Hankkeen saama huomio:
20.8.2018 Yle Uutiset - Muonioon suunnitellaan surffiaaltoa
23.8.2019 Luoteislappi- Pääkirjoitus. Hurraa rohkeille, keinotekoinen surffiaalto Muonion
Jerisjokeen
23.8.2019 Luoteislappi – Etusivun uutinen, Muonion Suukoskeen suunnitellaan uusia aaltoja
Luoteislappi Joulukuu 2018- Kuvia ja hyviä juttuja kuluneelta vuodelta, 23.8 juttu nostettiin
uudestaan esille
Luoteislappi - Uuden vuoden kirjoitus 2019 kunnanhallituksen puheenjohtaja Anne-Mari
Keimiöniemi
Lapin Keino teki meidän hankkeesta Videon. Lapin keino kertoo, mitä kaikkea maaseuturahaston
tuella tehdään Lapissa. Video nähtävissä: https://www.youtube.com/watch?v=HJwSUJFsZ-U tai
hakusanalla: Muonion Melojat ry.
Facebook -Aalto videolla katsomiskertoja kertyi 1500 kpl alle vuorokaudessa. 13.5.2019
katselukertoja 5595 kpl.
Youtube 13.5.2019 katselukertoja 1485 kpl
20.3.2019 River Wave Feasibility Study & Conceptual Desing = Jokiaalon Toteutettavuustutkimus
ja Käsitteellinen Suunnittelu

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Jokisurffaus ja freestylemelontapaikan rakentaminen on erinomainen tapa luoda uusi houkutteleva
liikuntapaikka vesistön varteen, joka samaan aikaan voi toimia niin lähiliikuntapaikkana kuin
houkutella kilpailijoita ja harrastajia ympärin Suomea ja kauempaakin. Jokisurffaus ja
freestylemelonta ovat nuorisoa houkuttelevia liikuntamuotoja, joten helposti saavutettava
harrastuspaikka parantaa huomattavasti mahdollisuuksia tarjota niin ohjattua kuin omatoimistakin
nuorisoliikuntaa. Esimerkiksi monessa Euroopan maassa, USA:ssa, Kanadassa ja Uudessa
Seelannissa on rakennettu jokisurffaus-ja freestylemelontapaikkoja. Suomessakin olisi erinomaiset
mahdollisuudet hyödyntää ja tarjota olosuhteita virtaavan veden mahdollistamiin urheilulajeihin,
aktiiviseen ulkoilmaelämään sekä turismiin.
Alueesta surffauspaikan ympärillä voi muotoutua mös houkutteleva luonto- ja kulttuurikohde.
Vesiurheilupaikan rakentaminen voi olla mainio tapa lisätä Jerisjoen ja Muonion keskustan
virkistyskäyttömahdollisuutta.
Surffaus on jo mukana Tokion 2020 olympialaisissa ja freestylemelonnalle haetaan akiivisesti
olympiastatusta. Näiden lajien suosio on kasvussa ja Muonion kunnalle kunnalle olisi huomattava
imagollinen mahdollisuus reagoida näihin urheilukulttuurillisiin muutoksiin jo niiden suosion
noustessa. Ajankohtaista on katsoa maailman menoa myös ilmaston kannalta. Surffauskohteet
vaativat perinteisesti laajamittaista matkustamista useimmiten lentäen. On egologista luoda
harrastepaikkoja lähemmäs harrastajia. Tällöin eksottistakin lajia voi harrastaa matkustamatta
kauas.
Surffarit ja melojat sekä muut vesillä liikkujat tarjoavat ilmaista viihdettä kylän keskustassa
liikkuville ihmisille. Yhdysvalloissa surffauspaikkojen ylläpitäjät ovatkin arvioineet, että yhtä
surffaajaa kohden rannalla on keskimäärin neljä katsojaa.
Esitämme jatkotoimenpiteeksi Muonion Kunnan tarttua tähän ainutlaatuiseen tilaisuuteen
aloittaa uusi hankehakemus Leaderille. Sen hankeen tavoite on rakentaa Muonion keskustan
läpi virtaavan Jerisjoen Suukoskeen säädetävä surffaalto 1-3 vuoden sisällä.

6. Allekirjoittajat ja päiväys

Muoniossa 2.7.2018
Teemu Myllynen

Liitteet:
-Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito
-20.3.2019 River Wave Feasibility Study & Conceptual Desing
-Suomennos Jokiaalon Toteutettavuustutkimus ja Käsitteellinen Suunnittelu
-Tarjouspyynnöt Hankkeen 74346, asiantuntijapalveluista
-Maanomistajien puoltolauselmat
-Mitta oy virtaama raportti
-Luonnonvarakeskuksen arvio toteutuneen Aaltorakennelman vaikutuksista kaloihin
-Ely-keskuksen lausunto hankkeen luvanvaraisuudesta
-Invistointia edeltävien ympärisöasioiden / selvitysten kustannusarvio
-Kangos-, Särki-, Paka- ja Jerisjoen taimenen kutu ja poikastuotantoalueiden kunnostaminen
-Jerisjoen, Kangosjoen, Pakajoen ja Särkijoen virta-alueiden kunnostusalueet – arkeologinen ja
kulttuurihistoriallinen selvitys. Www-osoite:
http://www.kparkeologia.fi/tutkimusraportit/Raportit2015/Muonio%20_%20Jerisjoen%2C
%20Kangosjoen%2C%20Pakajoen%20ja%20S%C3%A4rkijoen%20virta-alueiden
%20kunnostusalueet%20%E2%80%93%20arkeologinen%20ja%20kulttuurihistoriallinen
%20selvitys%202015.pdf

