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ICIDin (International Commission on Irrigation and Drainage) neuvoston (International Executive Council) 55. kokous, järjestön eri työryhmien kokoukset sekä konferenssi "Food Production and Water: Social and Economic Issues of Irrigation and Drainage" Moskovassa 5.-11.9.2004


Kyseessä oli kansainvälisen kuivatus- ja kastelujärjestön ICIDin 55. vuosikokous sekä sen yhteydessä järjestetty konferenssi 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. 

Samanaikaisesti kokoussarjan kanssa järjestettiin lähinnä Venäjän sekä Itä-Euroopan ja Keski-Aasian alueiden kysymyksiin painottunut konferenssi, jossa käsiteltiin kasteluun ja kuivatukseen liittyviä sosiaalisia ja taloudellisia kysymyksiä sekä mahdollisuuksia löytää ratkaisuja ongelmiin. Konferenssin workshop-tapahtumien teemat liittyivät veden keräilyyn ja talteenottoon kastelua varten (water harvesting) sekä jäteveden käyttöön kastelussa. Kokouksiin ja konferenssiin osallistui noin 300 osanottajaa 37 jäsenmaasta.

Neuvoston kokous pidettiin lauantaina 11.9.2004. Kokouksen avauspuheenvuoron käytti järjestön puheenjohtaja professori Keitzrul bin Abdullah Malesiasta. Uusia jäsenhakemuksia ei tänä vuonna ollut käsiteltävänä. Järjestön taloutta käsiteltäessä ilmeni, että eräillä jäsenmailla on vaikeuksia jäsenmaksujen maksamisessa mm. poliittisten suhdanteiden muuttumisen seurauksena. Toisaalta esim. USA:n todettiin maksaneen jäsenmaksurästinsä.  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 Yoo Man Huh Koreasta, Hussein EL-Atfy Egyptistä ja Georgi Guluyk Venäjältä.. 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. Pidettiin tärkeänä osallistua keskusteluun CAP:n puitteissa olevien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi VPD:n toimeenpanossa. Peter Borrows esitteli Englannin ja Walesin selvitystä ilmastonmuutoksen huomioon ottamisesta varauduttaessa tulvien torjuntaan samoin kuin hanketta "UK Foresight Flood and Coastal Defences Project". Uusina selvityskohteina on tarkoitus tarkastella tulvariskikartoituksen käyttömahdollisuuksia ja rajoituksia eri organisaatioiden yhteistyön ja kansalaisten kannalta sekä valuma-alueiden maankäyttöä, erityisesti maatalousmaiden käyttöperiaatteita ja niiden vaikutusta tulviin.

Koko järjestön kuivatustyöryhmässä  (jäsenenä Rauno Peltomaa) käsiteltiin meneillään olevia hankkeita. Kokouksessa esiteltiin uunituore oppikirja ”Modern Land Drainage”, joka palvelee erinomaisesti Suomessa meneillään olevan oppikirjan tekoa. Samoin esiteltiin kuivatukseen liittyvien tietokantojen kehitysvaiheita, joita on tehty pääasiassa hollantilais-ranskalais-kanadalaisena yhteistyönä. Tietokanta on nimeltään DRAINALINE ja löytyy osoitteesta www. wg.drg.icidonline.org. Suomen kannalta tärkein aihe oli kymmenennen kansainvälisen kuivatusseminaarin (workshopin) järjestäminen, jota on esitetty Suomen ja Viron yhteistyöksi. Seminaari on järjestetty joka 3-4 vuosi ja edellinen oli Hollannissa 2003. Järjestelyjen jatkoselvittely jäi Suomen ja Viron kansallisten komiteoiden valmisteltavaksi, tavoitteena seminaarin järjestäminen vuonna 2006. Järjestelyjen yksityiskohdat tulee selvittää vuoden 2005 alkupuoliskon aikana. Euroopan alueellisen työryhmän kuivatustyöryhmän kokoukseen osallistui Peltomaa, joka valittiin työryhmän uudeksi jäseneksi. Myös tämä alatyöryhmä tuki koko järjestön kuivatusseminaarin järjestämistä Suomenlahden alueella.

Ympäristötyöryhmässä (jäsenenä Osmo Purhonen, kokouksessa sijaisenaan Jaakko Sierla) käsiteltiin useita jo aiemmissa kokouksissa esillä olleita aiheita, joista merkittävimpiä olivat ilmastonmuutoksen vaikutus maatalouteen ja kasteluun sekä maatalouden vesistökuormitus. Indonesialainen puheenjohtaja ilmoitti vetäytyvänsä työryhmän puheenjohtajuudesta. Uuden puheenjohtajan valintaa ei kuitenkaan ollut valmisteltu, joten se siirtyi seuraavaan kokoukseen. Huomattava osa työryhmän työsuunnitelman mukaisesta vuodelle 2004 suunnitellusta toiminnasta siirtyi myös vuodelle 2005 lähinnä valmistelun viivästymisen vuoksi. Työryhmän kokouksesta jäi yleisvaikutelma, että merkittäviä ympäristöteemoja on esillä, mutta ryhmän puitteissa niiden eteenpäinviemiseen ei löydy tarvittavaa panostusta. 

Konferenssin yhteydessä järjestettiin useita teknisiä ekskursioita, joista yksi suuntautui Kolomnan kaupunkiin ja sen ympäristöön noin 100 km Moskovan eteläpuolelle. Sinänsä mielenkiintoiseen päivään sisältyi mm. vierailut Venäjän maatalousministeriön kastelukysymyksiin erikoistuneessa instituutissa ja kastelulaitteistoja kehittelevässä tutkimuslaitoksessa. Maastokierroksen aikana tutustuttiin myös vihannesviljelyn sadonkorjuuseen ja suhteellisen mittavilta tuntuviin kastelujärjestelmiin. Alueella ei tuntunut olevan pulaa kasteluvedestä, jota otettiin viereisestä Moskova-joesta, sen enempää kuin energiasta, joten 600 ha:n kastelua hoidettiin n. 2 m3/s tuottavan pumppaamon, laajan putkiston ja erilaisten sprinklerilaitteiden avulla.

Työryhmäkokouksissa ja keskusteluissa oli esillä paljon teemoja, jotka ovat ajankohtaisia myös Suomessa. Tältä osin matka täytti hyvin sille asetetut tavoitteet ja odotukset. Virolaisten kollegojen kanssa neuvoteltiin useista vesivara-asioista, joiden puitteissa nähtiin tarpeita yhteistyön tiivistämiselle. Keskusteluissa oli esillä mm. vuodeksi 2006 tai 2007 suunniteltu järjestön kuivatustyöryhmän workshop, jonka järjestäminen voisi tapahtua suomalaisvirolaisena yhteistyönä. Konferenssin esitelmät olivat sen sijaan varsin kirjavia ja pääosin venäläisten venäjäksi pitämiä (lukemia), mikä simultaanitulkkauksesta huolimatta jonkin vähensi niiden kiinnostavuutta. Suuri osa esitelmistä oli sisällöltään tieteellisten tutkimustulosten esittelyä.

Kansallisten komiteoiden edustajille järjestettiin tapaaminen järjestön puheenjohtajiston kanssa.  Etenkin eurooppalaisittain nähtiin tarpeelliseksi voimistaa edelleen järjestön toiminnan laajentamista kuivatus- ja kasteluasioista niin, että toiminta kattaisi kokonaisvaltaisesti kestävään vesivarojen käyttöön ja hoitoon sekä ruuan tuotantoon liittyvät eri ulottuvuudet ja näkökulmat. Vesiasioiden hallinnan valuma-aluetason lähestymistapa, tulviin varautuminen sekä yhä vahvempi ympäristökysymysten huomioon ottaminen olivat myös esillä monissa kannanotossa, samoin kuin tarve saada nuoria asiantuntijoita mukaan järjestön toimintaan. Keskustelua käytiin myös järjestön ja kansallisten komiteoiden nimien muutoshankkeista. Puheenjohtaja piti keskustelua hyödyllisenä järjestön kehittämisen kannalta. Konferenssi- ja kokousaineisto on saatavissa matkan osanottajilta.    
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