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MATKAKERTOMUS						28.11.2007
Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö
Osmo Purhonen, Lounais-Suomen ympäristökeskus
Rauno Peltomaa, Salaojakeskus ry.



ICIDin (International Commission on Irrigation and Drainage) neuvoston (International Executive Council) 58. kokous, järjestön työryhmien kokoukset sekä "USCID Fourth International Conference on Irrigation and Drainage" Sacramentossa 30.9.-5.10.2007


Kyseessä oli kansainvälisen kuivatus- ja kastelujärjestön ICIDin 58. vuosikokous ja 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. 

Järjestön kokousten yhteydessä järjestetyssä konferenssissa käsiteltiin kastelun ja maankuivatuksen roolia ja toteuttamista kestävällä tavalla. Konferenssin teemoina olivat kestävien kuivatus- ja kastelujärjestelmien kehittäminen, uuden teknologian käyttöönotto sekä veden eri käyttäjätahojen välisen vuorovaikutuksen parantaminen. Kokouksiin ja kongressiin osallistui 450 osanottajaa 45 jäsenmaasta. 

Neuvoston kokous pidettiin perjantaina 5.10.2007. 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 Peter Kovalenko Ukrainasta, Hafied Gany Indonesiasta ja Illahi Shaikh Pakistanista. Suomella on edustus kolmessa työryhmässä (Euroopan alueellinen työryhmä, kuivatustyöryhmä ja ympäristötyöryhmä).

Euroopan alueellisen työryhmän kokouksessa (jäsenenä Jaakko Sierla) ja sen alatyöryhmien kokouksissa painottuivat edelleen VPD:n toimeenpanoon liittyvät kysymykset erityisesti maatalouden näkökulmasta. Euroopan alueellisella työryhmällä on 5 alatyöryhmää, joiden työskentely ei viime vuosina ole ollut kovin aktiivista. Alatyöryhmien määrää ehdotettiin supistettavaksi tehtäväalueita yhdistämällä. Toisaalta todettiin alatyöryhmien merkitys hyödyllisinä kontaktiverkostoina. 

Kuivatustyöryhmää (jäsenenä Rauno Peltomaa) on johtanut pitkään hollantilainen, nykyisin Australiassa työskentelevä salaojituksen asiantuntija Willem Vlotman. Kuivatustyöryhmä on yksi järjestön vanhimmista, mutta siitä huolimatta yksi aktiivisimmista työryhmistä. Sacramenton kokous oli työryhmän 25-vuotisjuhlakokous. Juhlavuoden kunniaksi työryhmä on valmistellut ICIDin julkaisusarjaan erikoisnumeroa, joka järjestön omien tapahtumien lisäksi kattaa muitakin alan merkittäviä kansainvälisiä seminaareja kuten Helsingin seminaarin 1986. Julkaisu sisältää historiikin ja ammatillisia artikkeleita. Tästä aktiivisuudesta työryhmä on saamassa koko järjestön kunniamaininnan.

Työryhmän kokouksessa pidetyistä esitelmistä suomalaisten kannalta mielenkiintoinen oli erityisesti kalifornialaisen prof. Ayersin katsaus kastelun ja kuivatuksen ympäristövaikutusten tutkimus- ja tuotekehityksestä viime vuosina. Suomen tilanteen näkökulmasta mielenkiintoisinta oli säätösalaojituksen tehostaminen ”biopuhdistamoilla”, joissa salaojavedet johdetaan olki- tai hakesuodattimien läpi ennen niiden johtamista vesistöön.

Suomalaisten ja virolaisten kannalta kuivatustyöryhmän ajankohtaisin projekti on työryhmän kymmenennen workshopin järjestäminen heinäkuussa 2008 Helsingissä ja Tallinnassa. Workshopin kutsu ja valmistelutilanne esiteltiin työryhmän kokouksessa ja kutsu jaettiin kongressin osanottajille ja kansallisille komiteoille. Workshopiin on saatu yli 70 ehdotusta esitelmäksi tai posteriksi. Sacramentossa saadun palautteen perusteella ainakin työryhmän jäsenet olivat hyvin kiinnostuneita osallistumaan seminaariin. Kutsu löytyy FINCIDin kotisivulta www.fincid.fi. Workshopin markkinoinnin kannalta on merkittävää, että sen keynote speakereiksi on saatu alan johtavat asiantuntijat.      

Ympäristötyöryhmän (jäsenenä Osmo Purhonen) kokous totesi työryhmän nykymuotoisen toiminnan loppuvan v. 2008. Työryhmä päätti laatia seuraavaan vuosikokoukseen mennessä ehdotuksen uudesta ympäristötyöryhmästä sekä sen mandaatista ja työohjelmasta. Kokouksen yhteydessä pidettiin workshop, jossa esiteltiin kasteluprojektien ympäristövaikutusten arviointeja, mm:
- Three Gorges Dam, China
- Impacts of drainage projects on the environment in Egypt
- Non-point source pollution loads from selected agricultural paddy fields, Republic of Korea
Esitykset edustivat toteuttajan näkökulmaa. Korostettiin suunniteltujen toimien poistavan merkittävimmät ongelmat, mutta samalla todettiin hankkeista aiheutuvan myös ei-toivottuja vaikutuksia. Niitä pyritään lieventämään kompensaatio- ym. toimenpitein. Esitykset tulevat myöhemmin työryhmän www-sivuille.

Tulvatyöryhmän (Working Group on Comprehensive Approaches to Flood Management) kokouksen yhteydessä pidetyssä workshopissa oli hollantilaisen Jos van Alphenin mielenkiintoinen esitys "Recent developments on flood risk mapping in the Rhine Basin". Hollannissa ei perinteisesti ole tuotettu lainkaan varsinaisia tulvakarttoja, mutta EU:n tulvadirektiivin myötä tulvakarttojen kehittämiseen on alettu panostaa voimaperäisesti. Esittäjä totesi hieman sarkastisesti, että huomattava osa uudesta rakentamisesta Hollannissa näyttäisi sijoittuvan merivedenpinnan alapuolelle. Direktiivin edellyttämien karttojen ohella on kehitteillä myös evakuointikarttoja, joista ilmenee evakuointireitit ja tiedot evakuointiin käytettävissä olevasta ajasta eri alueilla.

Ilmastonmuutos ja kastelu -työryhmän (Working Group on Climate Change and Irrigation) kokouksessa tuli painokkaasti esiin se, että ilmastonmuutos on jo käynnissä ja se on jo muuttanut olosuhteita. Maatalous ja kastelu ovat niitä toimintoja, joihin ilmastonmuutos selkeimmin ja välittömimmin vaikuttaa. 

Järjestön puheenjohtaja Peter S Lee on ollut edelleen aktiivinen järjestön ulkoisten suhteiden kehittämisessä. Hän korostaa järjestön tehtäväalueessa vesivarojen käytön ja hoidon kehittämisen yhteyttä kestävään elintarviketuotantoon (alue, joka jää monelta muulta järjestöltä vähäiselle huomiolle). Erityisen merkittävä tuleva tapahtuma on World Water Council'in World Water Forum, joka pidetään 15-22.3.2009 Turkissa. ICID tulee valmistautumaan tilaisuuteen huolellisesti myös yhteistyössä turkkilaisten kanssa. Eräänä osoituksena tästä oli Turkin osallistuminen eri tilaisuuksiin viikon aikana suuren delegaation voimin.

Konferenssiviikon anteihin kuului myös poikkeuksellisen monipuolinen näyttelytapahtuma. Esitellyt tuotteet liittyivät pääosin pintavesien määrän ja laadun seurannan mittaustekniikkaan. Kokonaisuutena viikon aikana pidettyjen kokousten ja käytyjen keskustelujen aiheissa ja sisällöissä oli paljon  Suomen kannalta ajankohtaista ja hyödyllistä antia, joten matka täytti hyvin sille asetetut tavoitteet ja odotukset. 

Muu ohjelma ja havainnot

Varsinaisen kokous- ja konferenssiohjelman lisäksi Jaakko Sierla ja Osmo Purhonen tutustuivat Kalifornian tulvariskien hallintaan ja erityisesti tulvavahinkovakuutusjärjestelmään.

Keskusteluissa Sacramento Area Flood Control Agencyssä (SAFCA) 27.9.2007 käsiteltiin pääasiallisesti tulvantorjuntajärjestelmää Sacramenton alueella ja USA:n tulvavahinkovakuutusjärjestelmää.

Tulvantorjuntajärjestelmä liittyy kiinteästi Kalifornian alun perin vesipulan poistamiseksi rakennettuun vedensiirtojärjestelmään. Järjestelmän avulla vettä siirretään osavaltion pohjoisosasta keski- ja eteläosan kuiville alueille. Tulvantorjunta kohdistuu erityisesti Sacramento- ja San Joachim-jokien yhteiselle delta-alueelle, jossa kymmeniä tuhansia hehtaareita maatalousmaata ja asuinalueita sijaitsee tulvaherkillä, osittain jokien normaalivedenpinnan ja jopa meriveden pinnan alapuolisilla alueilla. Järjestelmään kuuluu 23 patoallasta, joita kaikkia käytetään veden varastointiin vedensiirtotarpeisiin ja tulvavesien pidättämiseksi sekä 1100 km vedensiirtokanavia ja 2800 km tulvapenkereitä. Järjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavat useat keskushallinnon, osavaltiotason ja paikallistason organisaatiot, joista keskeisimmät ovat Sacramento Area Flood Control Agency (SAFCA) ja Federal Emergency Management Agency (FEMA). Näillä on kiinteä keskinäinen koordinaatio erityisesti tulvatilanteessa. Koko järjestelmä on suomalaisesta perspektiivistä arvioituna toimijamäärältään laaja ja vastuusuhteiltaan sekava. Operatiivisia tilanteita varten rakennetun johtokeskuksen (ks. jäljempänä) toiminta ja yhteistoiminnan organisointi vaikuttivat kuitenkin hyvin suunnitelluilta myös tehokkaan tulvantorjunnan kannalta. 

Tulvavahinkojen korvausjärjestelmä USA:ssa on mielenkiintoinen. Tulvauhan alaisilla kiinteistöllä on vakuutus, jota vakuutusyhtiöt operoivat, mutta vakuutusmaksut päätyvät liittovaltion (FEMA:n) rahastoon, josta myös korvaukset maksetaan. Vakuutus on pakollinen kiinteistöille, jotka sijaitsevat tulva-alueella, jossa tulvan vuotuinen todennäköisyys on suurempi kuin 1 % (tulva useammin kuin keskimäärin kerran 100 vuodessa) ja joilla on valtion takaama asuntolaina. Muille saman alueen kiinteistöille se on vapaaehtoinen. Tavanomainen vuosimaksu on 300 – 500 USD. Myös pienemmän riskin tulva-alueilla on kiinteistöillä mahdollisuus ottaa järjestelmän kautta vapaaehtoinen vakuutus – vakuutusmaksu on tällöin pienempi pienemmästä riskistä johtuen. FEMA määrittelee tulva-alueet ja riskitasot (tulvakartat) koko valtakunnassa yhteistyössä alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa. Haasteena tuntui olevan karttojen ajantasaisuus suhteessa olosuhteiden ja maanäytön muutoksiin. Mielenkiintoisena yksityiskohtana kävi ilmi, että New Orleansissa penkereet oli mitoitettu kestämään kerran 200 vuodessa tapahtuva tulva, joten pakollisia vakuutuksia ei ollut ja vapaaehtoisia vakuutuksia olivat ottaneet lähinnä hyvätuloiset kiinteistönomistajat kuten muuallakin.

Toisena vierailukohteena oli Kalifornian osavaltion vesivarahallinnon (State of California, Department of Water Resources) pääkonttori ja sen alainen operatiivinen keskus (Joint Operational Center, JOC). Veden riittävyyden turvaaminen ja siihen liittyen veden siirtäminen Kaliforniassa pohjoisesta etelään, erityisesti Los Angelesin alueelle, on keskeisen tärkeää Kaliforniassa. Rahoittajina ja toteuttajina ovat liittovaltio, osavaltio ja paikallistaso. Järjestelmä on mittava, sillä vuosittain siirretään keskimäärin 2,8 miljardia m3 (n. 100 m3/s) vettä. Järjestelmän eteläosassa vesi pumpataan lähes 1000 m korkean vuorijonon yli, joten pumppaustehoa tarvitaan paljon – suurimman pumppuaseman kapasiteetti on 130 m3/s ja nostokorkeus 587 m ja yksittäisen pumpun teho 60 000 KW. Järjestelmästä saa käyttöveden 23 miljoonaa asukasta ja kasteluvettä riittää yli 300 000 hehtaarille maatalousmaata. Ympäristökysymysten huomioon ottamiseen liittyen tutustuimme deltalla olevan siirtokanavan alkuun sijoitettuun varsin monimutkaiseen kalasulkuun, jossa otetaan talteen kanavaan joutuneet kalat ennen niiden joutumista pumppuihin. Erityisesti pyritään vaalimaan uhanalaisia kuore- ja lohikantoja. Kalat kuljetetaan takaisin jokisuistoon niiden luontaisille elinalueille. 

Rauno Peltomaa ryhmä suomalaisia ja virolaisia maankuivatusasiantuntijoita tekivät konferenssin jälkeen ekskursion Sacramentosta Chicagoon. Matkan varrella ammatillisina kohteina olivat Coloradon tuulivoimapuisto, keski-lännen sadetuskalusto ja tehdasvierailu Iowassa sijaitsevalle salaojitustarvikkeita valmistavalle tehtaalle, jonka uutuustuote oli kauko-ohjattavia säätösalaojakaivo.   

Kaliforniassa on tänä vuonna ollut poikkeuksellisen kuivaa ja matkamme aikana Etelä-Kaliforniaa alkoivat vaivata laajat maastopalot. Vedensiirtotarve pohjoisesta etelään on myös tänä vuonna ollut suuri ja vesivarastot ovat supistuneet huomattavasti tavanomaista pienemmiksi. Vuosisadanta vaihtelee osavaltion sisällä 50 mm:stä yli tuhanteen mm:iin. Osavaltion vesivaroista neljä viidesosaa saadaan Sacramenton pohjoispuolelta, jossa asuu vain yksi viidesosa osavaltion väestöstä. Noin 400 km Sacramentoa etelämpänä oleva väkirikas Los Angelesin alue on sen sijaan vähäsateista ja sinne joudutaan vettä siirtämään paitsi pohjoisesta myös Coloradojoesta. Vesipulasta johtuen yhdyskuntien vedestä maksama hinta on noussut niin korkeaksi, että osalle kasteluveteen oikeutetuista viljelijöistä on tullut kannattavammaksi myydä vettä kuin käyttää sitä maataloudessa. Seurausvaikutuksena on ollut jopa joidenkin kylien näivettyminen, kun perusmaatalous ei ole tuottanut riittävästi raaka-ainetta sitä jalostaville yrityksille.
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