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Kohde:	ICID:n kongressi, Montreal, Kanada

Ajankohta:	20.7.-1.8.2002 

Tausta:	Suomi on ollut kansainvälisen kastelu- ja kuivatusjärjestön ICID:n jäsenmaa vuodesta 2000. Järjestön sääntöjen edellyttämänä kansallisena komiteana toimii Suomessa  vuonna 2001 perustettu Suomen maankuivatus-, kastelu- ja tulvasuojeluyhdistys ry, FINCID. 

Kongressin	Kongressi oli järjestön 53. vuosikokous. Tilaisuus oli samalla joka kolmas vuosi
järjestelyt:	tapahtuva pääkongressi, jossa valitaan järjestön puheenjohtaja seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi. ICID:n neuvoston ja eri työryhmien kokousten yhteydessä pidettiin 18. kansainvälinen kastelu- ja kuivatuskongressi teemanaan ruuan tuotanto veden niukkuuden, väestön kasvun ja kasvavien ympäristöllisten paineiden oloissa.
	Kokoukseen ja kongressiin osallistui yhteensä noin 800 osanottajaa.

Järjestön työryhmien kokoukset ja niihin liittyvät seminaarit pidettiin sunnuntaista keskiviikkoon ja kongressi torstaina ja perjantaina. Neuvoston (International Executive Council, IEC) kokous pidettiin lauantaina. Eri tilaisuuksien agendat ja pöytäkirjat löytyvät ICID:n kotisivuilta www.icid.org. Viikon aikana järjestettiin myös useita yhden päivän ekskursioita ja kongressin jälkeen oli mahdollisuus osallistua myös useamman päivän retkiin. 

	FINCID:llä oli kongressissa kansallisten komiteoiden näyttelyssä oma osasto.

Osallistujat:	Prof. Pertti Vakkilainen, TKK, FINCID:n edustaja IEC:ssä
	Yli-ins. Jaakko Sierla, MMM,  ICID:n Euroopan työryhmän jäsen
	Apul. joht. Osmo Purhonen,  L-S ympäristökeskus, ICID:n ympäristötyöryhmän jäsen
Toim.joht. Rauno Peltomaa, Salaojakeskus ry, ICID:n kuivatustyöryhmän jäsen 
	Toim.joht. Tarmo Luoma, Työtehoseura, osallistui kongressin alkuosaan
Tutkija Tero Kärkkäinen, TKK, esitelmä kastelumenetelmien tehostamisesta työryhmässä F 5 ja Suomen edustajana nuorten tutkijain työryhmässä.
Dos. Olli Variksen ja tutkija Virpi Lahden esitelmä oli hyväksytty kongressin esitelmäksi, heillä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta osallistua kongressiin.


Päiväohjelmien pääkohdat ja havainnot:

Sunnuntai 21.7.	

Euroopan työryhmän (ERWG) kokous. Jaakko Sierla esitteli työryhmän puheen-johtajan Dr. Wolfram Dirksenin pyynnöstä EU:n Johannesburgissa esiteltävää vesialoitetta. Rajavesistökysymyksiin liittyen sovittiin Suomea ja sen kokemuksia koskevan artikkelin laatimisesta ERWG:n lehteen. Työryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Dr.-Ing. Eiko Lübbe, joka toimii Saksan maatalousministeriössä maaseudun vesiasioista vastaavan osaston päällikkönä. 

Maanantai 22.7.

Työryhmien kokouksia ja seminaareja. Rauno Peltomaa valittiin kuivatustyöryhmän jäseneksi. Työryhmän kokouksessa esitetyissä alustuksissa käsiteltiin mm. valtaojien rakennusohjeiston laatimista sekä kuivatusjärjestelmien toimivuusselvitystä ja toimivuutta kuvaavien indikaattorien kehittämistä. Työryhmä järjestää wokshopin Hollannissa vuonna 2003. Kokouksen jälkeen sovittiin workshopin valmistelusta Suomen osalta. Tero Kärkkäinen piti Future crop water management sessionissa  esitelmän "The potential of drip irrigation in the North China Plain". Esitelmä herätti vilkkaan keskustelun ja edesauttoi hyvin kansainvälisten kontaktien luomisessa.

 Tiistai 23.7.

Työryhmien kokouksia ja seminaareja. Osmo Purhonen valittiin ympäristötyöryhmän
jäseneksi. Ympäristötyöryhmän käsittelemiä asioita olivat mm. ilmastonmuutoksen vaikutukset kasteluun ja tähän liittyen eityisasiana meriveden pinnan nousun vaikutukset, kastelun paluuveden laadun parantaminen sekä jäteveden kastelukäytön vaikutus ihmisten terveyteen.

CANDID:n järjestämässä erityisistunnossa Soil and Water Quality pidetyistä esitelmistä jaettiin cd-kooste. Todettiin, että lisätietoja on syytä hankkia alustuksissa käsitellystä Nova Scotian maatalouden vesitalouteen liittyvästä tutkimusohjelmasta,  erityisesti turpeen ja kosteikon käytöstä maitohuoneiden jätevesien käsittelyssä. 
		
Keskiviikko 24.7.

Tulevaisuusistuntoja, erityisistuntoja ja ekskursio. Päivän kestäneen teknisen  ekskursion (osall. Purhonen ja Sierla) puitteissa tutustuttiin mm. St. Lawrence -joen kanava- ja voimalaitosrakenteisiin, La Sallen vesirakennuslaboratorioon ja McGill yliopiston koetilaan, jossa meille esiteltiin säätösalaojitustutkimushankkeita.

Torstai 25.7.

Kongressin avajaiset, keynote -esitelmät sekä eri sessioiden esitelmät sekä näyttelyn avajaiset ja siihen tutustuminen. Torstain pääpuhujana oli Kanadan kehitysyhteistyö- ministeri Ms. Susan Whelan. Torstain esitysten teemana oli veden niukkuudesta ja väestön kasvusta aiheutuvat ympäristöhaasteet ja köyhyyden lieventäminen.  

Perjantai 26.7.

Kongressiesitelmät jatkuivat teemana integroitu kastelu, kuivatus ja tulvasuojelu. Pääpuhujana oli Egyptin vesitalous- ja kasteluministeri Dr. Mahmoud Abu-Zeid.

Perjantain ekskursion (osall. Peltomaa) puitteissa tutustuttiin BMI suunnittelu-toimistoon, jossa yleisesittely alueen kuivatus- ja vesiensuojeluhankkeista. Avo-ojissa liikkuvan eroosioaineksen pidättämiseksi ennen valtaojia käytettävän ”soil trapin” esittely (tyyppikuvat kongressiaineistossa). Lisäksi tutustuttiin Solenon muoviputkitehtaaseen ja sen tuotteisiin, salaojitustyömaahan sekä McGill yliopiston fosforin huuhtoutumisen seurantakenttään, yhteenveto kongressiaineistossa. Ekskursion puitteissa solmittujen kontaktien avulla sovittiin lisätietojen saamisesta Kanadan normeista ja suosituksista salaojaputkien ympärysaineista, Kanadan salaojaurakoitsijoiden lisenssijärjestelmästä sekä pienten salaojaputkivesimäärien mittaamismenetelmistä.

Sierla ja Purhonen vierailivat Ottawassa USA:n ja Kanadan välisen rajavesikomission (International Joint Commission, IJC) Kanadan toimistossa. Komission edustajien kanssa käytiin varsin kattavasti läpi rajavesistöjen hoitoon liittyvä sopimusperusta, kokemukset, ongelmat ja tulevaisuuden näkymät sekä Kanadan että Suomen osalta. Kanadalaiset olivat erityisen kiinnostuneita pohjavesien suojelusta, jossa USA:lla ja Kanadalla on komission edustajien käsityksen mukaan vielä paljon parantamisen varaa. Toimitimme isännillemme myöhemmin heidän pyytämäänsä aineistoa pohjavesien suojelusta Suomessa. Vierailu oli kokonaisuutena onnistunut ja sen  puitteissa solmitut henkilökohtaiset kontaktit helpottavat myöhempää yhteydenpitoa.

Lauantai 27.7

ICID:n neuvoston kokous. Puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Abbdullah Malesiasta. Uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Musy Sveitsistä, Musa Nigeriasta ja Cai Kiinasta. Järjestön työryhmät jaettiin neljään ryhmään: on-farm, system, basin ja knowledge ja kullekin ryhmälle nimettiin vetäjä varapuheenjohtajien joukosta. Uusiksi kongressipaikoiksi hyväksyttiin 2007 USA, Sacramento, 2008 Pakistan ja 2009 Nigeria. Hyväksyttiin kongressin julkilausuma, kongressiaineistossa.

Sunnuntai 28.7.

	Päätöstilaisuus ja siirtyminen Ithacaan, NY, USA.

Maanantai 29.7.

Tutustuminen Ithacan alueen ympäristökunnostuksiin ja Finger lakesiin kuuluvan Gayaga järven kosteikkoluonnonpuistoon, oppaana Outi Salminen. Keskustelu prof. Lauksin kanssa, joka on kansainvälisesti arvostettu vesitalouden mallintaja ja kestävän kehityksen periaatteiden käytäntöön soveltaja. Tutustuminen Cornellin yliopiston kirjastoon ja kampukseen.	Siirtyminen Hillsdaleen Sunny Mead farmille.

Tiistai 30.7.

Tutustuminen 300 lypsylehmän Sunny Mead ja 900 lypsylehmän Odysseus karjatiloihin ja niiden ympäristöasioiden hoitoon. Sunny Mead tilalla osa lehmistä lypsetään kolme kertaa päivässä. Pihattonavetan ja lypsyaseman jätevedet ja lanta levitetään päivittäin omille pelloille pintalevityksenä. Odysseus tilan kaikki lehmät lypsetään kolme kertaa päivässä, lypsämistä tehdään 24 tuntia vuorokaudessa. Pihattonavetan lanta huuhdellaan lypsyaseman vedellä lantasäiliöön, josta se johdetaan kiinteän lannan erottimeen (laite saksalainen  ”fan scraper” ). Kiinteää lanta käytetään vasikoiden makuualustoissa ja kompostoinnissa, neste kerätään muovikalvolla päällystettyihin altaisiin, josta se johdetaan sadettimiin. Iso yksiköt, yli 300 lypsävää, voivat saada ympäristöinvestointeihin valtion tukea, jota tällä tilalla parhaillaan oltiin käyttämässä altaiden uusimiseen. Tilojen työntekijät olivat pääosin meksikolaisia, lypsyrobotteja ei ollut käytössä. Harkinnanarvoisena jatkotoimenpiteenä pidettiin karjatilojen kiinteän ja nestemäisen lannan erotteluaseman perustamisselvityksen laatimista  Lounais-Suomen oloissa. Yöpyminen Lake Placidissa.

Keskiviikko 31.7.

Paluu Montrealiin ja lennot Helsinkiin. Vakkilainen ja Peltomaa vierailivat vielä McGill yliopiston maataloustiedekunnan kampuksella Saint Bellessä, isäntänä prof. 

Chandra Madramootoo. Chandra esitteli laitoksensa säätösalaojitus- ja muita pellon ravinnehuuhtoumatutkimuksia sekä salaojituskurssia. Hän ehdotti opiskelijavaihtoa TKK:n kanssa sekä luovutti juhlajulkaisun Saavalaiselle toimitettavaksi. Sovittiin suomalaisten säätösalaojitus- ja muiden julkaisujen lähettämisestä Chandralle.

Torstai 1.8.

	Saapuminen Helsinkiin


Yhteenveto

	Maailman ruokaongelma ei ole ratkaistu eikä se ratkennut tämänkään kongressin aikana. Maatalouden vesirakentamisen tarve tulee kasvamaan globaalisti, kasvun tulee tapahtua kestävällä tavalla. Kongressissa ja kokouksissa käytiin avointa keskustelua, jossa sekä viljelijöiden että ympäristöjärjestöjen näkökulmat tulivat hyvin esille. Erityisesti viljelijöiden edustus kongressin istunnoissa oli näkyvää ja puheenvuoroissa tulivat esille myös EU:n ja Pohjois-Amerikan viljelijöiden eturistiriidat.


	Tulevaisuuden haasteina korostettiin useissa eri puheenvuoroissa tutkimuksen ja koulutuksen tärkeyttä. Huoli maailman vesitilanteesta oli vahvasti huomion kohteena ja valmistelussa suuntauduttiin  World Water Forumin seuraavaan kokoukseen Kiotossa maaliskuussa 2003. Vesiongelmien ratkaisemisessa painotettiin vuorovaikutteista vesitaloutta (Integrated water resources management).


	Kongressin ja kokousten aikataulu olisi voinut olla järkevämpi ja teemoittain tapahtumia olisi voitu jakaa tasaisemmin koko viikolle. Osaltamme näitä ongelmia kyettiin ratkaisemaan suunnittelemalla osallistumiset ja työnjako päivittäin etukäteen.


	Kokoukseen ja kongressiin liittyen oli uutuutena kansallisten komiteoiden toiminnan esittely, johon eri maiden komiteat olivat voineet varata näyttelytilan. Suomi oli tässä hyvin esillä, mm. vireillä oleva suurtulvaselvitys herätti kiinnostusta. Näyttelytilojen sijainti tosin oli valitettavan syrjäinen, tässä järjestäjät eivät olleet onnistuneet parhaalla mahdollisella tavalla.

	
	
Kongressimateriaali, joka löytyy FINCID:n toimistosta:

Kongressin agenda ja cd, Soil and Water Quality Management -seminaarin  cd, ICID:n julkaiseman cd-sanakirjan uusittu painos, Kongressijulkaisut vol. 1 A, B ja C, erikseen jaetut seminaariesitelmät, näyttely-, esite-, valokuva- ja ekskursiomateriaali.


Jakelu:	Osanottajat
Maa- ja metsätalousministeriö:
- kansainvälisten asiain ryhmä
- maaseutu- ja luonnonvaraosasto
Lounais-Suomen ympäristökeskus
Salaojakeskus ry.
FINCID:n hallitus
Salaojituksen tutkimusyhdistyksen hallitus
Salaojakeskuksen hallitus


