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Kansainvälinen kastelu- ja kuivatuskomissio ICID järjesti 69. vuosikokouksen ja kongressin Saskatoonissa 

Kanadassa, Saskatchewanin provinssissa 12.–17.8.2018. Tapahtumaan osallistui yli 500 edustajaa yli 40 

maasta. Suomen delegaatioon kuuluivat Seija Virtanen (Salaojituksen Tukisäätiö sr), Helena Äijö 

(Salaojayhdistys ry), Heidi Salo (Alto-yliopisto) ja Olle Häggblom (Salaojayhdistys ry/ Aalto-yliopisto). 

Viikon aikana järjestettiin kastelu- ja kuivatuskongressin lisäksi järjestön (ICID) työryhmien kokoukset.   

 

Pre-Conference tour 

Konferenssia edeltävänä päivänä järjestettiin vierailu Etelä-Saskatchewan-joen kastelualueelle (South 

Saskatchewan River Irrigation District, SSID), joka on Saskatchewanin provinssin suurin kastelualue. Noin 

40 osallistujaa pääsi tutustumaan kastelualueen toimintaan. Alueen kasteluvesi tulee Diefenbaker-

järvestä, joka sai alkunsa 60-luvulla Gardiner-maapadon rakentamisen myötä. Pato rakennettiin 

helpottamaan joen virtaamahuippuja ja tulvimista alajuoksulla, muun muassa Saskatoonissa, jonka läpi 

joki kulkee. SSID haasteena on ikääntynyt kasteluverkosto ja runsas korjausvelka kastelukanavissa. Tämä 

haittaa laajentumistavoitteita, kun resurssit menevät kastelukanavien uusimiseen.  

Yksi vierailukohde oli Kanada-Saskatchewan kastelun monipuolistamiskeskus (Canada-Saskatchewan 

Irrigation Diversification Center, CSIDC) Outlookissa 80 km Saskatoonista. Keskuksen tehtävänä on tehdä 

kastelututkimusta, mutta myös demonstraatioita auttaakseen tuottajia ylläpitämään maa- ja vesivaroja 

sekä niiden taloudellista arvoa. Yli 100 hehtaarin tutkimusalue jakautuu lohkomittakaavan 

koetutkimuksista kaupallisen mittakaavan tuotannon kehitykseen. Keskuksessa vierailijoille esiteltiin 

kastelupivottien ja täsmäkastelun toimintaa koelohkolla, jossa tutkittiin kastelun vaikutusta soijapavun 

proteiinipitoisuuteen. Täsmäkastelussa kastelupivottien osia (suuttimia) voidaan kytkeä pois päältä, jos 

maan kosteus joissain kohdissa on jo riittävä tai liian kostea. Näin kastelu keskittyy kohtiin, joissa siitä on 

hyötyä.  

Outlookissa vierailtiin kolmella yksityisellä tilalla, joista ensimmäinen oli perunan viljelytutkimukseen 

keskittynyt tila. Koetilan toiminta oli saanut alkunsa perhetilan toiminnasta, mutta sittemmin perustanut 

yksityisen säätiön tukemaan koetilan toimintaa. Tarkoituksena oli luoda hybridilajikkeita, jotka 

selviytyisivät hyvin kuivissakin kasvuoloissa. Seuraava kohde oli perhetila, jossa kasvatettiin karjaa. 

Keskimääräinen karjatilan koko oli 500-600 yksikköä, mutta yksittäinen perhe voi saada elantonsa 250 

lehmällä. Viimeiseksi vierailtiin viljatilalla (canola, sinimailanen ja vehnä). Osa viljelymaasta oli 

suolaantunut eikä sen kunnostaminen ole kannattavaa. Alueella laiduntaa nyt naapuripitäjän lihakarja. 

 

 

 



Avajaissessio 

Dr. Chandra A. Madramootoo (McGill University) johti 2018 kongressin ja 69. kokouksen avajaissessiota, 

jossa konferenssivieraat toivotettiin tervetulleiksi niin valtion taholta kuin Saskatoonin pormestarin, 

Charlie Clark, puolesta. 

Avajaissessiossa kuultiin ilmastonmuutoksen asettamista haasteista ja miten näihin voidaan vastata 

tieteellä ja tekniikalla (esim. geenimanipulaatiolla). Keskustelussa kiinnitettiin kuitenkin huomiota myös 

siihen, voidaanko  näitä menetelmiä ja tekniikoita eettisesti hyväksyä.  

ICID Young professionals 

ICID:n nuorten ammattilaisten kokous järjestettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Ryhmä järjestää nuorille 

ammattilaisille keskusteluita ja webinaareja läpi vuoden. Ryhmän toiminnalle keskeisellä internet-

foorumilla (LinkedIn) on jo lähes 400 jäsentä. Keskustelufoorumi on perustettu 2015 ja sen tavoitteena on 

tiedon välitys ja kokemusten vaihtaminen eri toimijoiden välillä. ICID myös kannustaa nuoria alan 

toimijoita osallistumaan toimintaansa ja nuorten väliseen vuorovaikutukseen tarjoamalla vuosittain n. 10 

aktiiviselle nuorelle apurahoja järjestön konferensseihin osallistumiseen. Viime vuoden kokouksessa 

päätettiin lisätä ryhmän toimintaa käyttämällä erilaisia sosiaalisen median (Twitter, Facebook, Instagram) 

tarjoamia mahdollisuuksia. Ryhmän koordinaattori Amali Abraham esitteli ryhmällä luotuja sosiaalisen 

median kanavia (Twitter, Facebook, Instagram) ja kuinka näillä oli saatu näkyvyyttä myös ICIDin 

Saskatoonin-kokoukselle (tviittaukset).  

Tänä keväänä käydyt LinkedIn-keskustelut käsittelivät maatilalähtöisiä innovaatioita veden käytön 

tehokkuudessa, ilmaston muutoksen vaikutuksia kasteluun ja kuivatukseen, poliittisia ratkaisuja 

ruokaturvan parantamiseen, kastelun tehostaminen pienillä maatiloilla ja pohjavedenkäyttö kestävässä 

maataloudessa. LinkedIn:ssä käydyt keskustelut on tarkoitus julkaista WordPress-palvelussa. Kokouksessa 

ideoitiin tulevia webinaariaiheita ja LinkedIn-keskusteluita. Esillä keskusteluaiheiksi oli kasteluveden laatu 

viljelyssä, kuivatusveden kierrätys, aurinkoenergian käyttö peltokastelussa ja kommunikaation lisääminen 

tutkijoiden ja viljelijöiden välillä. Ryhmän koordinaattorit päättävät tarkemmista keskusteluaiheista 

syksyllä. Yhdeksi keskusteluaiheeksi ehdotettiin myös säätösalaojituksen ja altakastelun hyödyntämistä 

muuttuvassa ilmastossa, mutta ryhmä koki tämän altakastelu-aiheen sopivan paremmin webinaariksi.  

Nuorille ammattilaisille järjestettiin toista kertaa koulutuspäivä, jossa aiheena oli kastelu: Albertan ja 

Saskatchewanin kastelualueet (Irrigation district) sekä kastelututkimukset. Koulutuksessa oli mukana 

kolmisen kymmentä osallistujaa, jotka vierailivat päivän ajan Kanada-Saskatchewan kastelun 

monipuolistamiskeskuksessa (Canada-Saskatchewan Irrigation Diversification Center, CSIDC) Outlookissa. 

Aluksi Roger Holm (CANCID) ja Jennifer Nitschelm (Alberta Agriculture & Forestry) kertoivat läntisen 

Kanadan veden käytöntarpeesta ja tarjonnasta sekä siihen liittyvästä organisaatiosta ja laista.  Jokaisen 

provinssin on annettava 50% siitä vedestä, joka syntyy tai tulee provinssiin, virrata seuraavaan provinssiin. 

Albertan provinssi on jo allokoinut käytettävissä olevan vetensä olemassa oleville vesiluville (pääasiassa 

kastelualueet ja yhteiskunnat sekä teollisuus), kun taas Saskatchewan käyttää vain murto-osan (2%) 

provinssista virtaavasta vesimäärästä. Luentojen jälkeen nuoret vietiin kiertueelle CSIDC koealueille. 

Kiertueella päästiin tutustumaan aurinkoenergialla toimivaan kastelupivottijärjestelmään, jossa suurin 

haaste oli veden pumppaamiseen tarvittava energiamäärä. Nuorille oli myös järjestetty 

tutkimusmenetelmien esitteleminen, jossa kerrottiin maaperän suolaisuuden määrityksestä pysty- että 



vaakaprofiilissa sekä päästiin kokeilemaan käsin tehtävää maaperäanalyysiä. Lopuksi nuoret seurasivat 

innokkaina miehittämättömän lennokin työskentelyä pellon kuvaamisessa.     

 

Esitykset: Drainage and flood control strategies 

Heidi Salon, Olle Häggblomin ja Helenan Äijön pitämät suulliset esitykset olivat Dr. Dale Tomasiewiczin 

(Agriculture and Agri-Food Canada/CWRA/CANCID) johtamassa sessiossa ’Kuivatus ja tulvanhallinta 

strategiat’. Esityksiä oli kuuntelemassa muutama kymmen osallistujaa, muun muassa kestävän kehityksen 

työryhmän puheenjohtaja Henk Ritzema sekä ICID:n Presidentti Felix B. Reinders.  Heidi Salon esitys 

käsitteli aurakoneella ja kaivavalla salaojakoneella tehtyjen salaojitusten eroja pohjavedenpinnan 

havainnoissa. Olle Häggblomin esitys käsitteli mallinnustutkimusta täydennyojituksen vaikutusta huonosti 

kuivatetun peltolohkon vesitaseeseen, missä sovellettiin Aalto-yliopistossa kehitettyä FLUSH-mallia 

Jokioisissa sijaitsevan koealueen peltolohkolla. Helena Äijön esitys käsitteli täydennysojituksen vaikutusta 

peltolohkon kuivatustilaan ja ravinnehuuhtoutumiin (typpi ja fosfori). Esitys herätti keskustelua fosforin 

huuhtoutumisen vähentymisestä täydennysojituksen jälkeen. Kuivatusesitykset saivat myös yleisön 

pohtimaan, onko kuivatustoimenpiteistä ennen kasvukautta haittaa pohjavedenpinnan tasolle ja 

aiheuttaako laskenut pohjavedenpinta ongelmia vedenriittävyyden kannalta. 

Kuivatus ja tulvanhallinta strategiat –sessiot jatkuivat seuraavana päivänä, jolloin kuultiin esityksiä 

Hollannin vesien hallintamenetelmistä (Bart Schultz) ja kolme esitystä Saskatchewanin kastelu- ja 

kuivatusstrategioiden kehityksestä. Ryan Husband ja Kevin Schmidt maatalousministeriöstä kertoivat 

hankkeesta, jossa kasteluverkosto oli viety elektroniseen hallintajärjestelmään, mikä helpottaa verkoston 

ylläpitoa, korjaustarpeiden kartoitusta ja omaisuuden hallintaa. Viimeisessä esityksessä kuultiin 

projektista, jossa CSIDC pyrkii vähentämään peltoalueen suolaisuutta salaojituksella. Myös muualla 

Kanadassa on alettu kiinnostumaan salaojituksesta ja sen hyödyistä etenkin suolaisuuden vähentämiseksi. 

Saskatchewanissa peltomaa on edullista (5 000 CAD / ha), mutta salaojitus nostaa maan arvoa sekä 

mahdollistaa korkea-arvoisempien kasvien viljelyn (esim. peruna, papu).   

 

Tulvatyöryhmän kokous  

Kokous alkoi Tri. Ikuo Yoshinagan esityksellä Japanin tulvista heinäkuun aikana 2018. Yoshinagan 

esityksestä kävi ilmi, että ilmaston lämpeneminen ja sään ääri-ilmiöiden sattuminen yhä tiheämmin on 

havaittavissa myös Japanissa. Heinäkuun aikana 2018 Japanin kaakkoisosaan iski harvinaisen rankkoja 

sateita, mitkä aiheuttivat tulvia. Heinäkuun kokonaissadanta Shikokun saarella oli 1850 mm, n. 3 kertaa 

enemmän kuin Suomen keskisadanta. Eräänä päivänä kahden tunnin aikana satoi huimat 263 mm. Pahin 

tulviminen onnistuttiin silti välttämään maanviljelijöiden kasteluveden säilömiseen tarkoitettujen 

lammikkojen avulla. Lammikot toimivat puskureina, ja pystyivät lieventämään pahimmat tulvapiikit. 

Seuraavaksi oli vuorossa Maury Roos Yhdysvalloista, joka piti esityksen Sacramento-joen valuma-alueella 

sattuneesta tulvista. Sacramento joki tulvi talvella 2016 – 2017, mikä lopulta johti siihen, että Oroville-

padon ylijuoksukouru vahingoittui pahasti. Vesimassat ylijuoksukourussa rikkoivat kourun sivua, jonka 

jälkeen vettä alkoi virtaa ulos kourusta muodostaen uuden virtausreitin eroosioherkässä maassa. 

Tapahtuman tuloksena vesimassat rikkoivat suuren osan kanjonin rinnettä. Onneksi tapahtuma ei 



vaurioittanut itse patoa, eikä kuolemantapauksia sattunut. Tulvavedet kuitenkin aiheuttivat ongelmia 

alajuoksulla esim. vesivoimalaitoksille ja kalanviljelylle vedessä esiintyvien eroosiomassojen takia.  

Kokouksen lopussa Abdullahi Hassan Somaliasta kertoi, kuinka toukokuussa 2018 vakava tulva vaikutti 

500000 asukkaan elämään ja tuhosi paljon kastelukanavia haitaten maanviljelyn harjoittamista. 

Tulvaonnettomuutta oli edeltänyt pitkäjaksoinen kuivuus. Somalialla on tulvaennustusohjelma ja tulvien 

mahdollisuuksista tiedotetaan asukkaille radiossa sekä tekstiviesteillä. 

 

Seuraavat vuosikokoukset järjestetään 2019 Indonesiassa (Bali) ja 2020 Australiassa (Sydney). 


