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ICIDin (International Commission on Irrigation and Drainage) neuvoston (International Executive Council) 54. kokous, järjestön eri työryhmien kokoukset sekä konferenssi "20th European Regional Conference" Montpellierissa 13.-19.9.2003


Kyseessä oli kansainvälisen kuivatus- ja kastelujärjestön ICIDin 54. vuosikokous sekä sen yhteydessä järjestetty konferenssi sekä muu ohjelma. Viikon aikana pidettiin tiiviissä tahdissa järjestön työryhmien ja komiteoiden (yhteensä 29) kokoukset ja niiden jälkeen perjantaina 19.9.2003 järjestön ylimmän päättävän elimen eli neuvoston (International Executive Council) kokous, jossa käsiteltiin työryhmien ja komiteoiden valmistelutyön pohjalta neuvoston päätösvaltaan kuuluvat asiat. Samanaikaisesti kokoussarjan kanssa järjestettiin lähinnä Välimeren alueen kysymyksiin painottunut konferenssi, jossa käsiteltiin kastelusta ja muusta vedenkäytöstä sekä veden riittämättömyydestä aiheutuvia konflikteja sekä mahdollisuuksia löytää yhteisymmärrys ongelmien ratkaisemiseksi. Konferenssiin liittyneiden workshop-tapahtumien teemat liittyivät kastelutekniikoiden tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä vertailukehittämiseen ja laaduntarkkailuun. Kokouksiin ja konferenssiin osallistui noin 400 osanottajaa 50 jäsenmaasta.

Neuvoston kokous pidettiin perjantaina 19.9.2003. Kokouksen avauspuheenvuoron käytti järjestön puheenjohtaja professori Keitzrul bin Abdullah Malesiasta. Kokouksen asialistalla oli tavanomaisten vuosikokousasioiden lisäksi myös uusien jäsenmaiden hyväksyminen järjestöön. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin tänä vuonna Tshad, Mali ja Niger. Kokouksen asialistalla oli myös kolmen varapuheenjohtajan valinta (yhdeksästä varapuheenjohtajasta kolme on kerrallaan erovuorossa, myös puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta päättyen vuonna 2005). Uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Alain Vidal Ranskasta, R Jeyaseelan Intiasta ja Victor Dukhovny Uzbekistanista. 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 painottui EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanoon liittyvät kysymykset ja erityisesti haasteet maatalouden näkökulmasta. Ongelmallisia kysymyksiä liittyy mm. direktiivin toimeenpanon aikatauluvaatimuksiin. Ainakin Saksa, Ranska ja Britannia ovat jo laatineet maakohtaiset toimeenpanosuunnitelmat. Maakohtaiset suunnitelmat yms. aineisto kootaan työryhmän jäsenten käyttöön. Peter Borrows selosti tulvatyöryhmän toimesta laadittua selvitystä ilmastonmuutoksen huomioon ottamisesta varauduttaessa tulvien torjuntaan. Seuraavaksi selvityskohteeksi sovittiin raportin laatiminen tulvantorjunnan varautumis- ja hälytysjärjestelmistä. Lisäksi päätettiin kartoittaa tulvantorjunnan hallinnon perustiedot eri maissa.   

Kuivatustyöryhmä oli järjestänyt jo edellisellä viikolla Hollannin Utrechtissa nelipäiväisen workshopin. Kuivatustyöryhmän suomalaisjäsen Rauno Peltomaa osallistui tähän workshopiin ja myös Montpellierissa kuivatustyöryhmän kokoukseen. Hollannin n. 120 osanottajan workshop oli järjestelyiltään poikkeuksellinen. Siellä ei avajaispäivänä ja lounaalla pidettyjen yleisten esitelmien lisäksi pidetty lainkaan varsinaisia teemakohtaisia esitelmiä, vaan osanottajat jaettiin teemaryhmiin työskentelemään ”Open Space Technology” -menetelmällä. Teemaryhmillä oli käytettävissään pienryhmätiloja, joita teemaryhmän osanottajat saattoivat varata omille aiheilleen. Pienryhmien keskusteluista tehtiin raportit, jotka teemaryhmä käsitteli ja muokkasi koko teemaryhmän raportiksi sisällytettäväksi edelleen workshopin loppuraporttiin. Workshopin tärkeimpien päätelmien pohjalta laadittiin vielä ns. ”Utrecht Declaration”, jonka viimeistely tapahtuu internet-keskustelun pohjalta. ICID:n edellisen presidentin Bart Schultzin kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi sellainen erikoisuus, että Hollannissa kaksi perättäistä kuivaa kesää on aiheuttanut pengeralueiden kahdessa padossa murtumia, mistä syystä parlamentti on perustanut hätätyöryhmän selvittämään tarvittavia toimenpiteitä.

Kuivatustyöryhmän kokouksessa Montpellierissa käsiteltiin työryhmän toimintaa ja toimintasuunnitelmia. Runsaasti keskustelua aiheutti Utrechtin workshopin palaute sekä seuraavan vuonna 2006 pidettävän workshopin järjestäminen. Valmiutensa seuraavan workshopin järjestämiseen olivat ilmaisseet FINCID yhteistyössä ESTCIDin kanssa sekä lisäksi Keski-Aasian alue. Tapahtumapaikkaa ei vielä päätetty, vaan sovittiin tarkennettujen ehdotusten toimittamisesta työryhmälle vuoden 2003 loppuun mennessä. Työryhmään osallistumisen keskeistä antia oli uusia julkaisuprojekteja koskeva informaatio. Suomen kannalta erityisen merkittävä on Hollannissa toimivan ILRIn ylläpitämä Drainline-tietokanta. Rauno Peltomaa tutustui Montpellierin kokouksen jälkeen vielä Ranskan haja-asutuksen jätevesien käsittelyjärjestelmiin, karjatalouden hajakuormituksen vähentämismenetelmiin sekä Bretagnessa Rennesissä pidettyyn maatalousnäyttelyyn, jossa kävijöitä oli yhteensä noin miljoona.

Ympäristötyöryhmässä (jäsenenä Osmo Purhonen) käsiteltiin useita jo aiemmissa kokouksissa esillä olleita aiheita, joista merkittävimpiä olivat ilmastonmuutoksen vaikutus maatalouteen ja kasteluun sekä suurten patojen ympäristövaikutukset. Uutena teemana tuotiin esille ympäristöllinen minimivirtaama ja sen määrän ja laadun määrittäminen. Kaikki edellä esitetyt teemat vaativat lisäselvityksiä ja seurantaa. Lisäksi tuotiin esiin kysymys valuma-alueelta toiselle tapahtuvien vedensiirtojen ympäristövaikutuksista. Tältä osin sovittiin, että Iran valmistelee aihetta koskevan  esityksen vuoden 2004 kokoukseen. Lisäksi sovittiin, että ympäristötyöryhmä avaa omat nettisivunsa muiden ICID:n työryhmien tapaan. Työryhmän kokouksesta jäi yleisvaikutelma, että merkittäviä ympäristöteemoja on esillä, mutta ryhmän puitteissa niiden eteenpäinviemiseen ei löydy tarvittavaa panostusta. 

Konferenssin yhteydessä järjestettiin myös mielenkiintoinen tekninen ekskursio, jonka aiheena oli tutustuminen Gignacin kastelukanavaan ja -järjestelmään. Järjestelmä hoitaa kastelun n. 3800 hehtaarin viininviljelyalueella. Järjestelmä on ollut toiminnassa jo yli 100 vuoden ajan. Järjestelmä ei ole sinänsä poikkeuksellinen, mutta sen tekee merkittäväksi laaja koetoiminta, jota Ranskan johtava alan tutkimuslaitos Cemagref sen puitteissa harjoittaa. Tutkimus- ja koetoiminta käsittää mm. kanavien ja laitteiden hydraulisen mitoituksen, järjestelmän ja sen osien mallintamisen sekä koko kastelutoiminnan hallitsemisen ja ohjauksen.

Työryhmäkokousten, konferenssin sekä käytyjen keskustelujen valossa matka täytti hyvin sille asetetut tavoitteet ja odotukset. Konferenssin mielenkiintoisinta antia olivat Eurooppaa koskevat kastelu- kuivatus ja tulvasuojelukysymykset, koska ne ovat selkeästi relevantteja Suomen kannalta. Uutena toimintamuotona järjestettiin kansallisten komiteoiden edustajille tapaamiset sekä järjestön varapuheenjohtajien että puheenjohtajan kanssa. Näissä tilaisuuksissa käytiin varsin avointa ja suorasukaistakin keskustelua järjestön toimintakulttuurin uudistamistarpeista. Järjestöllä on tieteellisen ja riippumattoman luonteensa ja edustavuutensa vuoksi sinänsä tunnustettu asema, mutta mm. järjestön nimi koetaan osin ongelmalliseksi (herättää helposti kapea-alaisen mielikuvan). Vuosikokoukset todettiin raskaiksi niin taloudellisesti kuin ajankäytöllisestikin. Puheenjohtaja toi esille myös järjestön taloudellisen pohjan laajentamistarpeen. Konferenssissa pidettyjen esitysten referaatit, konferenssijulkaisu sekä muu aineisto on saatavissa matkan osanottajilta.    
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