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MATKAKERTOMUS						31.1.2011
Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö
Osmo Purhonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus



ICIDin (International Commission on Irrigation and Drainage) neuvoston (International Executive Council) 61. kokous, järjestön työryhmien kokoukset sekä "6th Asian Regional Conference on Irrigation and Drainage" Yogyakartassa Indonesiassa 10.10.-16.10.2010


Kyseessä oli kansainvälisen kuivatus- ja kastelujärjestön ICIDin 61. 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 tehokkaaseen järjestämiseen liittyviä kysymyksiä pienten vuokra- ja osakkuustilojen oloissa. Konferenssin teemoissa paneuduttiin mm. ruokaturvallisuuteen, hyvinvointiin, ekosysteemiin sekä osallistuviin toimintatapoihin järjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa ottaen huomioon muuttuvaan maankäyttöön liittyvät näkökohdat. Aasialaiset ja suomalaiset olot ovat tietysti täysin erilaiset, mutta Suomen maankuivatuksen haasteet vuokraviljelyn lisääntyessä tulivat monasti mieleen alustuksia kuunnellessa. Kokouksiin ja konferenssiin osallistui yli 500 osanottajaa, joista noin 200 ulkomaisia yhteensä 35 jäsenmaasta. 

Konferenssin avauspuheenvuorossaan ICIDin presidentti kanadalainen Chandra Madramootoo kävi kattavasti läpi ajureita, jotka vaikuttavat ja tuovat haasteita kestävään vesitalouteen ja ruuantuotantoon: epävakaat ruokamarkkinat, ilmastollinen vaihtelevuus (tulvat ja kuivuus), kilpailu vedenkäyttäjien kesken, väestönkasvu, vedenvarastointimahdollisuuksien vähäisyys, biopolttoainekäytön tarpeet, muuttuvat ravintotottumukset, heikko institutionaalinen kapasiteetti, vähäiset investoinnit maatalouteen ja vesitalouteen, heikentynyt tutkimus ja teknologian siirto sekä ympäristön ja vesien pilaantuminen. Maapallon väestöennuste 9 mrd. noin 25 vuoden kuluttua edellyttäisi kuitenkin ruuantuotannon kaksinkertaistamista. ICIDin tehtävänä on vaikuttaa toiminnallaan päättäjiin sekä edistää ja koordinoida kastelu- ja kuivatusalan tutkimus- ja kehitystoimintaa samoin kuin tiedonvälitystä ja kapasiteetin rakentamista. ICID on tässä tarkoituksessa myös vahvistanut yhteistyötään useiden keskeisten tahojen kuten FAOn ja Maailmanpankin kanssa.

Neuvoston kokous pidettiin 15.10.2010. Kokouksen asialistalla oli mm. kolmen varapuheenjohtajan valinta (puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kolme vuotta). Uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Ragab Ragab (UK), Husnan Ahmad (Pakistan) ja Chaiwat Prechawit (Thaimaa). Järjestö pyrkii eri keinoin tasapainottamaan talouttaan. Taloudellisessa katsauksessa esiteltiin tähän liittyen sekä myönteisiä että kielteisiä näkymiä. Puheenvuoroissa korostettiin toiminnan tehostamista jäsenmaksujen korottamisen sijaan. Epätoivottuihin näkymiin kuuluvat lähinnä eräiden jäsenmaiden jäsenmaksuongelmat. Toisaalta esimerkiksi UK:n edustaja esitteli kansallisia toimintamahdollisuuksia ja vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Neuvosto linjasi, että maanosaa tai aluetta edustavan varapresidentin tulisi mahdollisuuksien mukaan toimia samalla kyseisen alueen alueellisen työryhmän puheenjohtajana.

Euroopan alueellisen työryhmän (jäsenenä Jaakko Sierla) kokouksessa 12.10.2010 keskusteltiin vesitalouteen, ruuantuotantoon ja ympäristökysymyksiin liittyvästä tematiikasta Euroopan eri alueiden näkökulmasta. Ranskassa aiemmin vuonna 2010 pidettäväksi päätetty Euroopan alueellinen konferenssi on jouduttu siirtämään vuodelle 2011. Tämän seurauksena vuonna 2011 järjestetään kaksi alueellista konferenssia eli pohjavesikysymyksiin keskittyvä Ranskan Orleansissa maaliskuussa ja rannikkoseutujen vesikysymyksiä ja maankäyttöä käsittelevä Hollannin Groningenissa. Suomesta on hyväksytty esitykset kumpaankin tilaisuuteen, Ranskan tilaisuuteen Ulla-Maija Liskin (Hämeen ELY-keskus) pohjavesialueiden rajausta käsittelevä ja Hollannin tilaisuuteen Olli-Matti Verran (Varsinais-Suomen ELY-keskus) Kokemäejoen suuosan tulvariskien hallintaa käsittelevä esitys. Työryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin työryhmän sihteeri, ICIDin varapresidentti Laszlo Hayde Unkarista. Tämä toivoi Suomelta apua uuden sihteerin löytämiseksi, ja Suomen taholta asiaa luvattiin selvittää tavoitteena myönteinen lopputulos. Suomen taholta todettiin, että sihteerin toimikausi olisi edellä mainittua alueellisten työryhmien puheenjohtajia koskevaa linjausta vastaavasti tarkoituksenmukaista rajata kolmeen vuoteen. 

Kuivatustyöryhmän (jäsenenä Rauno Peltomaa, sijaisenaan Jaakko Sierla) kokous pidettiin 11.10.2010. Puheenjohtajana toimii Willem Vlotman Australiasta ja sihteerinä Bernard Vincent Ranskasta. Työryhmän uudeksi jäseneksi valittiin Mati Tonismae, joka oli aktiivisesti mukana organisoimassa Suomessa ja Virossa vuonna 2008 pidettyä kymmenettä kuivatusseminaaria. Seuraavien kuivatusseminaarien järjestäjiksi hyväksyttiin Egypti (vuonna 2012 Kairossa) ja Venäjä (2014 Pietarissa). Keskusteltiin ICIDin kuivatusseminaarien ja ABASEn (American Society of Agricultural and Biological Engineers) järjestämien kansainvälisten kuivatussymposiumien välisen järjestämisajankohtia koskevan koordinaation tarpeesta. Todettiin, että tilaisuudet täydentävät toisiaan, kun kuivatussymposiumit painottuvat uusiin ratkaisuihin ja kuivatusseminaarit enemmän alan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Bernard Vincent piti kokouksen lopuksi esitelmän kosteikkojen rakentamisesta kasvinsuojeluaineista aiheutuvan vesistökuormituksen vähentämiseksi.

Ympäristötyöryhmän (jäsenenä Osmo Purhonen) kokouksessa 11.10.2010 valittiin työryhmän uudeksi varapuheenjohtajaksi Sylvain-Roger Perret (Ranska) ja uudeksi sihteeriksi Michael van der Laan (Etelä-Afrikka). Keskusteltiin työryhmän toiminnasta ja sen kehittämisestä. Kokouksessa tuli kannatusta näkemyksille, joissa toivottiin kokousbyrokratian vähentämistä ja substanssin lisäämistä. Sovittiin, että puheenjohtajisto valmistelee ehdotuksen ryhmän tulevasta työohjelmasta ja se käsitellään seuraavassa kokouksessa. Todettiin, että vaikka kokouksen osanotto oli sinänsä runsas, varsinaisten jäsenten osallistuminen oli jälleen heikko. Pyydettiin ICID:n keskustoimistoa kiinnittämään kansallisten komiteoiden huomiota asiaan tilanteen korjaamiseksi. 
Ympäristötyöryhmän kokouksen yhteydessä pidetyn työpajan teema oli "Nutrient leaching from agricultural soils". Työpajassa pidettiin yhteensä 7 esitystä teemaan liittyvistä aiheista, yhden niistä piti Osmo Purhonen käsitellen kosteikkojen merkitystä ravinnepäästöjen vähentämisessä. Kokonaisvaikutelma oli, että ravinnepäästöjen vähentäminen on saamassa osakseen kasvavaa huomiota. Lämpimissä maissa typpi on keskeinen mielenkiinnon aihe, kun taas viileämmillä alueilla fosforipäästöihin kiinnitetään enemmän huomiota. Mallintaminen on merkittävä väline ravinnepäästöjen arvioinnissa ja seurannassa. 
Kokouksen ja konferenssin oheisohjelmana järjestetty tekninen ekskursio suuntautui 30 km Yogyakartasta sijaitsevan tulivuori Merapin rinteille. Tutustumiskohteina olivat pohjapatojärjestelyt, joiden avulla vähennetään tulivuorenpurkausten jälkeisten sateiden aiheuttaman laavaeroosion haitallisia vaikutuksia. Eräällä pohjapadolla kävi ilmi, että padon mitoitus oli varsin suuri sen jälkeen, kun edellinen purkaus oli muuttanut vedenjakajaa ja siten pienentänyt merkittävästi valuma-aluetta. Muutama viikko matkamme jälkeen Merapi purkautui hyvin voimakkaasti, ja se on todennäköisesti taas muuttanut virtaamasuhteita rinnealueilla. Pohjapatojen mitoitukseen saattaa siis alueiden erityispiirteistä johtuen liittyä hyvinkin mielenkiintoisia haasteita.
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