MATKAKERTOMUS						30.10.2006
Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö
Osmo Purhonen, Lounais-Suomen ympäristökeskus



ICIDin (International Commission on Irrigation and Drainage) neuvoston (International Executive Council) 57. kokous, järjestön työryhmien kokoukset sekä tilaisuudet "3rd Asian regional Conference" ja "7th International Micro Irrigation Congress" Kuala Lumpurissa 10.-18.9.2006


Kyseessä oli kansainvälisen kuivatus- ja kastelujärjestön ICIDin 57. vuosikokous sekä sen yhteydessä järjestetty konferenssi- ja kongressitilaisuudet sekä muu ohjelma. Viikon aikana pidettiin järjestön työryhmien ja komiteoiden (yhteensä 29) kokoukset ja niiden jälkeen järjestön ylimmän päättävän elimen eli neuvoston (International Executive Council) kokous, jossa käsiteltiin työryhmien ja komiteoiden valmistelutyön pohjalta neuvoston päätösvaltaan kuuluvat asiat. 

Järjestön kokousten yhteydessä järjestetyssä konferenssissa käsiteltiin kastelun merkitystä ruuantuotannon ja maaseudun kehittämisen kannalta. Kongressin teemana oli vettä säästävien kastelumenetelmien kehittäminen. Kokouksiin ja kongressiin osallistui 400 osanottajaa 45 jäsenmaasta. Korkea kongressimaksu rajoitti aivan ilmeisesti ulkomaisten osallistujien määrää.  

Neuvoston kokous pidettiin torstaina 14.9.2006. Kokouksen avauspuheenvuoron käytti järjestön puheenjohtaja Peter S. Lee (UK). Kokouksen asialistalla oli mm.  kolmen varapuheenjohtajan valinta (yhdeksästä varapuheenjohtajasta kolme on kerrallaan erovuorossa). Uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Eiko Lübbe Saksasta, Karim Shiati Iranista ja Azhari bin Gazalli Malesiasta. Suomella on edustus kolmessa työryhmässä (Euroopan alueellinen työryhmä, kuivatustyöryhmä ja ympäristötyöryhmä) ja lisäksi kolmessa Euroopan alueellisen työryhmän alatyöryhmässä (tulvatyöryhmä, vesipuitedirektiivityöryhmä ja kastelutyöryhmä).

Euroopan alueellisen työryhmän kokouksessa (jäsenenä Jaakko Sierla) ja sen alatyöryhmien kokouksissa painottuivat edelleen VPD:n toimeenpanoon liittyvät kysymykset erityisesti maatalouden näkökulmasta. Todettiin, että maatalouden harjoittamisesta aiheutuvaa pohjavesien heikentymistä ei voida tehostetuista toimista huolimatta kokonaan välttää. Pohjaveden tilan heikentämistä koskien pitäisikin löytää ja esittää linjaukset ja vaatimukset niin, että maatalouden harjoittamista voidaan jatkaa. Saksassa ns. prioriteettiaineet eivät ole tuotannon näkökulmasta ongelma, sillä aineiden käyttö on jo aiemmin kielletty. Keskusteluissa todettiin tarpeelliseksi selvittää ja kartoittaa käsiteltyjen jätevesien käyttömahdollisuuksia kastelussa.

Kuivatustyöryhmään kuuluu 22 jäsentä ja 8 tarkkailijaa, joista useimmat olivat paikalla. Suomea edusti Rauno Peltomaan tilalla Jaakko Sierla. Kokouksen alussa professori Keitzrul bin Abdullah Malesiasta piti esitelmän kuivatustilanteesta Malesiassa. Maataloutta kehitetään voimaperäisesti yksityisvetoiseksi ja kilpailukykyiseksi "high tech" -toimialaksi, jossa erityistä huomiota kiinnitetään vettä säästävän kasteluteknologian käyttöön ottoon. Maan tavoitteena on kehittyä vuoteen 2020 mennessä teollisuusmaaksi, jolla on moderni maatalous ja riittävästi turvallista vettä kaikille. Sierla esitteli Suomen ja Viron yhteistä ehdotusta 10. kuivatusseminaarin (Drainage Workshop) järjestämisestä vuonna 2008. Ehdotusta (liite) ja suunniteltuja teemoja pidettiin onnistuneina ja ne hyväksyttiin asiasta käydyn keskustelun päätteeksi.

Ympäristötyöryhmän (jäsenenä Osmo Purhonen) kokous toimi aiempaa paremmin uuden puheenjohtajan (Dr. Hu Heping, Kiina) johdolla, mutta työryhmän varsinaisia jäseniä oli heikosti paikalla. Runsaan ulkopuolisen tarkkailijajoukon ansiosta kokouksessa käytiin kuitenkin vilkasta ja hyödyllistä keskustelua. Kokouksessa nousivat esiin mm. seuraavat aiheet:
- Työryhmän mandaatti ja toiminta-aika: Kokous päätyi ehdottamaan toiminnan jatkamista, vaikka työryhmä onkin jo ylittänyt säännöissä työryhmille asetetun 6 vuoden enimmäistoiminta-ajan. Toimintasuunnitelmaa päätettiin tarkistaa.
- Ehdotettiin pidettäväksi workshop aiheesta Environmental and Social Impact of Dams joko erillisenä tapahtumana tai vuotuisen työryhmäkokoontumisen yhteydessä. Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat asiaa. Lisäksi todettiin, että yleisestikin työryhmien kokouksia on hyvä kehittää nykyistä enemmän workshop-tyyppisiksi. Tässä tarkoituksessa jäsenilta toivotaan tuleviin kokouksiin lyhyitä esityksiä työryhmän alaan kuuluvista yleisesti kiinnostavista aiheista.
- Jaettiin Iranin valmistelema kyselylomake "Questionnaire on Human Health Impacts of Agricultural Return Flow Use for Crop Production". Asia ei ole kovin relevantti Suomen kannalta.
- Työryhmän kotisivu on lähes valmis ja avautuu lähiaikoina. Jäsenten toivotaan vierailevan sivustolla ja antavan siitä palautetta.

Tulvatyöryhmän (Working Group on Comprehensive Approaches to Flood Management) kokouksissa käydään yleensä hyvää keskustelua ja esitellään mielenkiintoisia maaraportteja, niin tälläkin kerralla. Kokouksessa nousi esille mm. seuraavia asioita: 
- Työryhmä tulee toimineeksi ensi vuonna 25 vuotta ja tarve jatkaa toimintaa on ilmeinen, joko nykymuotoisena tai pysyvänä komiteana 
- Ehdotettiin pidettäväksi workshop Sacramenton kokouksen yhteydessä vuonna 2007.  Puheenjohtaja valmistelee asiaa.
- Todettiin, että työryhmän toimesta laadittu manuaali "Planning of Structural Approaches to Flood Management" on valmistunut ja myynnissä.

Tulvatyöryhmän kokouksessa oli mielenkiintoinen esitys: "Flash Floods and their Management in India". Siinä käsiteltiin Intiassa viime aikoina yleistyneitä äkillisiä tulvia, jotka ovat aiheutuneet lähinnä rankkasateista tai maanvyörymistä. Esimerkkinä mainittiin rankkasade 506 mm 36 tunnin aikana Rajasthan'in osavaltiossa alueella, jonka vuotuinen keskimääräinen sademäärä on 150 mm. Sade aiheutti useiden kylien tuhoutumisen ja satoja kuolonuhreja. Maanvyörymät ovat yleisiä Himalajan rinteillä. Ne voivat aiheuttaa patoamisen ja myöhemmin padon murtuessa alapuolisen tulvan. Esimerkkinä oli Tsatichhujoen maanvyörymä, joka muodosti 160 m korkean padon. Sen murtumisesta aiheutunut tulva pystyttiin kuitenkin rajaamaan alapuolisen voimalaitospadon avulla, eikä merkittäviä vahinkoja syntynyt. Intiassa on nyt perustettu erillinen tulvakatastrofiviranomainen, joka seuraa tulvien muodostumista ja varoittaa tulvauhasta pelastusviranomaisille.

Uutena työryhmänä toimii vuonna 2005 perustettu ilmastonmuutos ja kastelu - työryhmä (Working Group on Climate Change and Irrigation). Työryhmän tehtävänä on analysoida ilmaston muuttumista ja sitä koskevia ennusteita erityisesti kastelun, kuivatuksen ja tulvasuojelun näkökulmasta. Työryhmän tavoitteena on myös ilmaston muutokseen liittyvän dialogin aktivoiminen järjestön sisällä ja osallistuminen siihen myös muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Myös tämä työryhmä valmistelee omaa kotisivuaan järjestön internet-sivuille ja valmistelee workshop-tilaisuutta pidettäväksi Sacramenton kokouksen yhteydessä. Ehdotukset aiheiksi ja esittäjiksi tähän ovat tervetulleita. Kokouksen päätteeksi esitettiin varsin laadukas video Katrina-myrskyn synnystä sekä vahinkojen ennakoimiseksi, torjumiseksi ja korjaamiseksi toteutetuista toimista.
  
Järjestön uusi vuonna 2005 valittu puheenjohtaja Peter S Lee on ollut ensimmäisenä toimivuotenaan varsin aktiivinen ja tuloksellinen järjestön toimintatapojen ja ulkoisten suhteiden kehittämisessä. Hän korostaa järjestön tehtäväalueessa vesivarojen käytön ja hoidon kehittämisen yhteyttä kestävään elintarviketuotantoon (Managing water for sustainable agriculture). Kokonaisuutena viikon aikana pidettyjen kokousten ja käytyjen keskustelujen aiheissa ja sisällöissä oli paljon myös Suomen kannalta ajankohtaista ja hyödyllistä antia, joten matka täytti hyvin sille asetetut tavoitteet ja odotukset
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