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ICIDin (International Commission on Irrigation and Drainage) neuvoston (International 
Executive Council) 62. kokous, järjestön työryhmien kokoukset sekä "21st ICID 
Congress on Irrigation and Drainage" Teheranissa Iranissa 15.-23.10.2011 
 
 
Kyseessä oli kansainvälisen kuivatus- ja kastelujärjestön ICIDin 62. vuosikokous ja sen yhteydessä 
järjestetty kongressi sekä muu ohjelma. Viikon aikana pidettiin järjestön työryhmien ja komiteoiden 
(yhteensä 30) kokoukset ja niiden jälkeen järjestön ylimmän päättävän elimen eli neuvoston (Interna-
tional Executive Council) kokous, jossa käsiteltiin työryhmien ja komiteoiden valmistelutyön pohjalta 
neuvoston päätösvaltaan kuuluvat asiat. Kokouksiin ja konferenssiin osallistui yli 1 200 osanottajaa, 
joista noin 400 ulkomaisia yhteensä 55 jäsenmaasta ja kansainvälisestä organisaatiosta. 
 
Järjestön kokousten yhteydessä järjestetyssä kongressissa käsiteltiin vedenkäytön tuottavuuden 
parantamista riittävän ruuantuotannon varmistamiseksi sekä vedenkäytön tehostamiseen liittyviä 
haasteita ja käyttötoiminnan kehittämistä sadantaan perustuvassa maataloudessa. Kongressin 
teemoissa paneuduttiin mm. vanhojen kuivatus- ja kastelujärjestelmien modernisointiin, perinteisten 
menetelmien hyödyntämiseen uudistustyössä sekä ilmastonmuutoksen viljelymaahan ja sen vesi-
talouteen kohdistuviin vaikutuksiin. Esityksissä korostettiin mm. kehittyneen tekniikan käyttöönoton ja 
toimivuuden varmistamisen tärkeyttä vedenkäytön tehostamisessa (If we cannot measure we cannot 
manage). Suurena huolenaiheena ja hiljaisena uhkana nousi esille pohjaveteen perustuva kastelu, 
joka monilla alueilla on täysin kestämätöntä. Pysyvien tulosten saavuttamiseksi todettiin tarvittavan 
valtionhallinnon, kuivatus- ja kasteluyhteisöjen sekä maatalousyrittäjien yhteistä sitoutumista.   
 
Kongressin avauspuheenvuorossaan Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad piti muutoksia voittoja 
ahnehtivassa kapitalistisessa järjestelmässä ja ihmisten kulutustottumuksissa avaimina ympäristö-
ongelmien vähentämiseen ja ratkaisemiseen. Hänen mukaansa moninkertaistunut fossiilisten poltto-
aineiden kulutus ja ympäristön pilaaminen ovat keskeisiä perussyitä monilla alueilla vallitseviin levotto-
muuksiin, nälänhätään ja vesikriiseihin. Järjestön väistyvä puheenjohtaja Chandra Madramootoo kävi 
läpi maapallon ruokatilannetta ja siihen liittyviä haasteita. Hän toi esille myös positiivisia ratkaisu-
keinoja. Esimerkiksi Albertan provinssissa Kanadassa kastelutarve on vähentynyt 1950 -luvun puoli-
välin 900 mm/a tasolta nykyiseen 380 mm/a. Samanaikaisesti ohrasato on lisääntynyt 2,5 tonnista 6,5 
tonniin hehtaarilta. 
 
Neuvoston kokous pidettiin 22.10.2011. Kokouksen asialistalla oli mm. puheenjohtajan ja kolmen 
varapuheenjohtajan valinta (puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kolme vuotta). 
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Gao Zhanyi Kiinasta ja varapuheenjohtajiksi Tai Cheol Kim Etelä-
Koreasta, Adame Sangare Malista ja Gerhard Backeberg Etelä-Afrikasta. Uudeksi pääsihteeriksi 
(johtaa päätoimisena New Delhissä sijaitsevaa keskustoimistoa) valittiin intialainen Avinash C. Tyagi, 
joka on aiemmin toiminut WMO:n vesiosaston johtajana. Järjestön talous puhutti edelleen, mutta 
taloudellisessa katsauksessa esiteltiin tähän liittyen aikaisempaa myönteisempiä näkymiä. Ne perus-
tuivat kasvavaan tulorahoitukseen kongressien ja konferenssien järjestämisestä. Myös muiden kuin 
kansallisten komiteoiden jäsenyys on tarkoitus saattaa mahdolliseksi niissä tapauksissa, joissa se ei 
ole mahdollista kansallisten komiteiden kautta. Kokouksessa esiteltiin myös Marseillesissa pidettävän 
kuudennen World Water Forumin valmistelutilannetta ICIDin ja FAOn yhteisellä valmisteluvastuulla 
olevien teemojen osalta (kasteluvedenkäytön ja vedenvarastoinnin tehostaminen kestävällä tavalla). 
 
Euroopan alueellisen työryhmän (jäsenenä Jaakko Sierla) kokous pidettiin 17.10.2011. Suomen 
kansallinen komitea oli työryhmän puheenjohtajan Lazlo Hayden (Unkari) pyynnöstä nimennyt 
ehdokkaan työryhmän sihteeriksi. Ehdotuksen mukaisesti uudeksi sihteeriksi ja myös jäseneksi työ-
ryhmään valittiin Olli-Matti Verta Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Sihteerikysymyksen ratkaisuun 
ja Suomen panokseen oltiin selvästi tyytyväisiä. Kokouksessa käsiteltiin vuonna 2011 pidettyjen 
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kahden Euroopan alueellisen konferenssin tuloksia. Sekä pohjavesikysymyksiin keskittynyttä 
(Orleans, Ranska) että rannikkoseutujen vesikysymyksiin ja maankäyttöön keskittynyttä (Groningen, 
Hollanti) konferenssia pidettiin hyvin onnistuneina. Kumpaankin konferenssiin oli hyväksytty esitykset 
Suomesta. Konferenssien esitykset ja aineistot on saatavissa seuraavista osoitteista: 
<http://www.groundwater-2011.net/program_and_proceedings> 
<http://www.icid2011.nl/> 
 
Kuivatustyöryhmän (jäsenenä Rauno Peltomaa, sijaisenaan Jaakko Sierla) kokous pidettiin 
16.10.2010. Puheenjohtajana toimii Willem Vlotman Australiasta ja sihteerinä Bernard Vincent 
Ranskasta. Työryhmän uudeksi jäseneksi valittiin Helena Äijö Rauno Peltomaan tilalle. Kokouksessa 
esiteltiin tilannekatsaukset seuraavien kuivatusseminaarien (vuonna 2012 Kairossa ja 2014 
Pietarissa) valmistelujen vaiheesta. Bernard Vincent esitteli työryhmän työsuunnitelman, jonka 
puitteissa mm. tilastotietous on tarkoitus saattaa ajan tasalle. Keskustelussa esille nousivat erityisesti 
kuivatusjärjestelmien ylläpitoon ja saneeraukseen liittyvät haasteet. Iranin edustajilta kuultiin kaksi 
pilaantuneiden kuivatusvesien käsittelyä koskevaa esitystä. 
 
Ympäristötyöryhmän (jäsenenä Osmo Purhonen) uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sylvain-Roger 
Perret Ranskasta ja varapuheenjohtajaksi Nobumasa Hatcho Japanista. 

Kaksi asiaa nousi keskeisesti esiin kokouksessa käydyssä keskustelussa: 

(1) Maatalousalueiden valuman laadun parantaminen ja ympäristön vaatima minimivirtaama 
(Improvement of agricultural return flow and requirement of environmental flow). Aihe todettiin 
laajaksi ja tärkeäksi. Sovittiin, että Adelaiden konferenssin yhteydessä v. 2012 järjestään sitä 
käsittelevä workshop. 

(2) Kastelun vaikutukset ympäristöön (Impacts of irrigation systems, equipment and activities on 
the environment). Elinkaaritarkastelua on käytetty Thaimaassa ja Japanissa menestyksellisesti 
kastelujärjestelmien ympäristövaikutusten kokonaistarkasteluun. Aihetta koskeva esitys on 
nähtävissä web-sivulla http://www.wg-env.edidonline.org. Sovittiin, että myös tätä aihetta 
käsitellään laajemmin Adelaiden konferenssissa v. 2012. 

Olli-Matti Verta valittiin tulvatyöryhmän (Working group on comprehensive approaches to flood 
management) uudeksi jäseneksi. Työryhmän puheenjohtajana toimii Kamram Emami Iranista ja 
sihteerinä Takao Masumoto Japanista. Kokouksessa keskusteltiin työryhmän mandaatista ja sen 
päivittämisestä mm. ilmastonmuutoksen ja siihen varautumisen, äkkitulvien ja merivedenpinnan 
nousun osalta. Puheenjohtajan ehdotuksesta työryhmä päätti laatia julkaisun "Adaptive Flood 
Management" sekä järjestää samannimisen työpajan Adelaiden konferenssissa v. 2012. Julkaisu 
perustuu työryhmän jäsenmaiden tapaustutkimuksiin, joita esitellään työpajassa. Kokouksessa 
kuultiin lisäksi esitykset Iranin lähihistorian tulvista, Japanissa tapahtuneesta maanjäristyksestä ja 
sitä seuranneesta tsunamista maaliskuussa 2011, Iranin uusista kriteereistä suurten patojen 
mitoitustulvaksi sekä kansalaisten osallistamisesta tulvariskien hallintaan USA:ssa. 
 
Teheranin ja Iranin turvallisuus ja sopivuus kokouspaikkana puhuttivat etukäteen. Viisumien 
saannissa olikin ilmeisesti esiintynyt jonkin verran ongelmia erityisesti, jos siihen ei ollut varattu 
riittävän runsaasti aikaa. Käytännössä turvallisuuteen liittyen ei kuitenkaan ollut havaittavissa 
mitään poikkeuksellista ja liikkuminen esimerkiksi uudella metrolla sujui mallikkaasti. Myös 
kokousjärjestelyt toimivat moitteettomasti. Seuraavat kokoukset järjestetään Australiassa (Adelaide 
2012) Turkissa (Mardin 2013), Etelä-Koreassa (Soul 2014), Ranskassa (Montpellier 2015) ja 
Thaimaassa (Chiang Mai 2016). 
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