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ICIDin (International Commission on Irrigation and Drainage) neuvoston (International Executive Council) 52. kokous, järjestön eri työryhmien kokoukset sekä konferenssi "1st Asian Regional Conference" Soulissa 16.-21.9.2001


Kyseessä oli kansainvälisen kuivatus- ja kastelujärjestön ICIDin 52. 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 21.9.2001 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 Aasian alueen riisinviljelyyn liittyviin vesikysymyksiin painottunut konferenssi "1st Asian Regional Conference" ja siihen liittyen kolme workshop-tyyppistä tapahtumaa, joiden teemoina olivat vuorovesivyöhykkeen ottaminen viljelykäyttöön ja tähän liittyvät ympäristökysymykset, maatalouden kestävät kastelukäytännöt sekä jätevesien kierrätys ja hyötykäyttö. Kokouksiin ja konferenssiin osallistui noin 600 osanottajaa 45 jäsenmaasta. Tilaisuuteen heitti varjonsa vain viittä päivää aiemmin sattunut New Yorkin terrori-isku. Konferenssin avajaisistunnossa ja myös neuvoston kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki terrori-iskussa kuolleiden muistoksi. Järjestön toimintakulttuuriin muutoinkin kuuluva yhteisöllisyys oli näinä hetkinä aistittavissa poikkeuksellisen vahvana. Tilaisuuksiin ilmoittautuneista 20 Yhdysvaltain edustajasta vain yksi pääsi saapumaan Souliin ja hänkin sen seurauksena, että sattui olemaan 11.9. matkalla Euroopassa.

Korealaiset isännät olivat valmistelleet viikon tapahtumat huolellisesti etukäteen, joten kokous- ym. järjestelyt toimivat sujuvasti. Suomi oli hyväksytty ICIDin jäseneksi järjestön edellisessä vuosikokouksessa, joten Suomen edustajat olivat Soulin kokouksessa ensimmäistä kertaa läsnä järjestön täysivaltaisina jäseninä. Keskustoimiston ja monien jäsenmaiden edustajat olivat panneet merkille erityisesti Suomen kansallisen komitean (FINCID) ripeän perustamisen (perustettu 9.4.2001) ja kansallisen toiminnan käynnistymisen. Tähän liittyen jaoimme kokousedustajille lyhyen esitteen. Neuvoston kokouksen lisäksi viikon aikana oli tilaisuus osallistua lukuisiin työryhmäkokouksiin,  konferenssiohjelman Suomen kannalta kiinnostaviin osuuksiin ja tekniseen ekskursioon.

Neuvoston kokous pidettiin perjantaina 21.9.2001. Kokouksen avauspuheenvuoron käytti järjestön puheenjohtaja professori Bart Schultz Hollannista. Kokouksen asialistalla oli tavanomaisten vuosikokousasioiden lisäksi myös uusien jäsenmaiden hyväksyminen järjestöön. Uudeksi jäseneksi hyväksyttiin tänä vuonna Viro, jonka edustajana kokouksessa oli Mati Tõnismäe. Suomen kannalta Viron liittymistä on pidettävä hyvin myönteisenä, ja se vahvistaa osaltaan alan jo ennestään hyviä yhteistyösuhteita maittemme välillä. Kokouksen asialistalla oli myös kolmen varapuheenjohtajan valinta (yhdeksästä varapuheenjohtajasta kolme on kerrallaan erovuorossa, myös puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta päättyen vuonna 2002). Uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Shigetaka Taniyama Japanista, Manual Contijoch Escontria Meksikosta ja Saeed Nairizi Iranista. Lisäksi päätettiin mm. toimintakertomuksen hyväksymisestä, talousarviosta sekä eräiden tulevien kokousten pitopaikkakunnista.

Viikon aikana pidettiin konferenssiohjelman kanssa rinnakkaisesti ICIDin työryhmien ja muiden valmisteluelinten kokoukset. Käytettävissä olevan ajan puitteissa osallistuimme Euroopan alueellisen työryhmän kokoukseen ja tulvasuojelua, maankuivatusta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristövaikutuksia koskevien työryhmien työhön. Euroopan alueellisen työryhmän kokouksessa Jaakko Sierla nimettiin FINCIDin esityksen pohjalta työryhmän uudeksi jäseneksi. Keskustoimiston edustajat pyysivät Suomen edustajia harkitsemaan ehdokkaan nimeämistä johonkin tai joihinkin koko ICIDin tasolla toimivista työryhmistä. Alustavia keskusteluja käytiin tähän liittyen osallistumisesta ympäristövaikutuksia käsittelevän työryhmän toimintaan.

ICIDin kokousten kanssa samanaikaisesti järjestettiin lajissaan ensimmäinen Aasian alueellinen konferenssi "Maatalous, vesi ja ympäristö". Konferenssin teemoina olivat maatilojen kastelu ja kuivatus, automatisointi ja reaaliaikaiset ohjaus-/valvontalaitteistot, kasteluveden laatu sekä tulvavahinkojen ehkäisy. Esitelmät käsittelivät pääasiassa riisinviljelyyn liittyviä kysymyksiä. Ympäristöasiat olivat esitelmissä vahvasti esillä, joskin ympäristökysymyksiin ja kestävään käyttöön liittyvillä käsitteillä ei välttämättä tarkoitettu aivan samaa, mihin eurooppalaisittain on totuttu. Varsin mielenkiintoinen oli konferenssiin liittynyt jätevesien kierrätystä ja hyötykäyttöä käsittelevä workshop ja sen erityisteemana asumisjätevesien  merkitys kastelussa. Erityisesti veden niukkuudesta kärsivillä alueilla jätevesien merkitys kastelussa on huomattava. Esitellyissä tutkimushankkeissa tarkasteltiin sekä  puhdistetun että puhdistamattoman jäteveden käytön vaikutuksia, hygieenisiä haittoja sekä myrkkyjen, raskasmetallien yms. haitallisten aineiden ilmenemistä pitoisuuksina viljelytuotteissa. Toisaalta jätevesien sisältämät ravinteet nähtiin merkittävänä resurssina erityisesti kehitysmaissa. Tämän vuoksi on ilmeistä, että jätevesien ja jätevettä sisältävän pintaveden käyttö kasteluun lisääntyy, minkä seurauksena jätevesien laatuun tulee kiinnittää kasvavaa huomiota. Keskeisenä pyrkimyksenä tulisi olla haitallisten aineiden jäteveteen pääsyn estäminen jo niiden muodostumisvaiheessa sen sijaan, että niistä pyrittäisiin eroon jätevedenkäsittelyn yhteydessä.
 
Konferenssin yhteydessä järjestettiin myös mielenkiintoinen tekninen ekskursio, jonka aiheena oli tutustuminen KARICO:n (Valtion omistama maatalouden vesikysymysten suunnitteluun ja rakentamiseen erikoistunut yhtiö) "ympäristöystävälliseen" koetilaan, joka oli perustettu vuorovesivyöhykkeeltä vallatulle alueelle. Tilalla oli saatu käynnistymään hyvin toimivat riisiviljelmät ja niitä varten varsin mittavat makean veden kastelujärjestelmät. Meille esiteltiin mm. eko-riisi  ‑kokeilu. Siinä lannoitetaso oli supistettu tavanomaisesta 550 kg/ha tasosta tasolle 350 kg/ha. Satotaso oli  pudonnut 70 %:iin, mutta suuren suosion saavuttanutta ekoriisiä pystyttiin myymään 50 % kalliimmalla kuin tavallista riisiä, joten kokeilua pidettiin varsin onnistuneena. Konferenssissa pidettyjen esitysten referaatit, konferenssijulkaisu sekä muu aineisto on saatavissa matkan osanottajilta.

ICIDin kokousten, konferenssin sekä käytyjen keskustelujen valossa matka täytti hyvin sille asetetut tavoitteet ja odotukset. Korealainen lähestymistapa moniin niin ammatillisiin kuin muihinkin  kysymyksiin poikkeaa huomattavasti täkäläisestä. Matka antoi tässä suhteessa paljon virikkeitä. Maataloudessa korealaiset olivat viljelyalan lisäämiseksi miettineet vaihto-ehtoina viljelyn laajentamista vuorille tai merelle ja päätyneet jälkimmäiseen. Oppia tähän oli haettu Hollannista ja yhteistyö Delftin kanssa on tiivistä. Kehittämistoimet ovat olleet tuloksellisia, mistä esimerkkinä Etelä-Korea (48 milj. as.) voi tänä vuonna lahjoittaa Pohjois-Korealle (22 milj. as.) miljoona tonnia riisiä. Korean voimakas talouskasvu näyttää perustuvan paljolti uuden teknologian käyttöönottoon, suojattuihin sisämarkkinoihin ja ahkeraan työntekoon. Esimerkiksi lauantaityö oli otettu uudelleen käyttöön v. 1997 talous-kriisin jälkeen. Soul (12 milj. as.) kasvaa myös nopeasti ja kaupungin laidoille nousee jatkuvasti uusia, melko monotonisen näköisiä satelliitteja. Viime aikoina valtiollinen asunto-osuuskunta on tuottanut Souliin vuosittain asuntoja 200 000 uuden asukkaan tarpeisiin.

