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MATKAKERTOMUS						29.1.2010
Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö
Osmo Purhonen, Lounais-Suomen ympäristökeskus
Helena Äijö, Salaojayhdistys ry.



ICIDin (International Commission on Irrigation and Drainage) neuvoston (International Executive Council) 60. kokous, järjestön työryhmien kokoukset sekä "5th Asian Regional Conference on Irrigation and Drainage" New Delhissä 6.12.-11.12.2009


Kyseessä oli kansainvälisen kuivatus- ja kastelujärjestön ICIDin 60. 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 merkitystä ruuan tuotannossa sekä osana vesivarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Konferenssin teemat käsittelivät kastelujärjestelmien tehokkuuden parantamiseen tähtääviä innovaatioita ja uusia tekniikoita sekä kastelu- ja kuivatusjärjestelmien käytön ja ylläpidon kehittämistä. Kokouksiin ja konferenssiin osallistui yli 1 000 osanottajaa, joista ulkomaisia runsaat 300 noin 40 jäsenmaasta. 

Konferenssin avasi Intian pääministeri Manmohan Singh. Puheenvuorossaan Singh korosti ilmastonmuutoksen sekä veden ja ruuan riittävyyden haasteita erityisesti Aasiassa. Intia pyrkii uuden kansallisen vesiohjelman avulla vesivarojen ja vesistöalueiden kestävään hallintaan. Aiemman julkisvetoisen kehityksen rinnalle kaivataan yksityisen sektorin vahvempaa mukaan tuloa. Pääministeri kiinnitti huomiota myös pienituloisten maanviljelijöiden aseman parantamiseen ja erityisesti naisten rooliin.

Neuvoston kokous pidettiin torstaina 10.12.2009. Kokouksen avauspuheenvuoron käytti järjestön puheenjohtaja Chandra Madramootoo (Kanada). Kokouksen asialistalla oli mm. kolmen varapuheenjohtajan valinta (puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kolme vuotta). Uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Willem Vlotman Australiasta, Laszlo Hayde Unkarista ja A.K. Bajaj Intiasta. Järjestö pyrkii eri keinoin tasapainottamaan talouttaan. Taloudellisessa katsauksessa esiteltiin tähän liittyen sekä myönteisiä että kielteisiä näkymiä. Epätoivottuihin näkymiin kuuluvat lähinnä eräiden jäsenmaiden jäsenmaksuongelmat.

Euroopan alueellisen työryhmän kokouksessa (jäsenenä Jaakko Sierla) keskusteltiin vesitalouteen, ruuantuotantoon ja ympäristökysymyksiin liittyvästä tematiikasta Euroopan eri alueiden näkökulmasta. Keski-Aasian maita koskevat kehittämisohjelmat ja hankkeet todettiin tärkeiksi ja useat maat ovat niissä aktiivisesti mukana. Työryhmän puheenjohtaja, Saksan maatalousministeriön osastopäällikkö Eiko Lübbe, on jäämässä eläkkeelle ensi vuonna. Tällä saattaa olla merkitystä työryhmän toiminta-aktiivisuuteen, sillä Saksa on huolehtinut työryhmän sihteerityöstä ja julkaisujen kustannuksista. Euroopan alueellinen konferenssi päätettiin järjestää vuonna 2010 Ranskassa ja 2011 Hollannissa.

Kuivatustyöryhmän (jäsenenä Rauno Peltomaa, kokouksessa sijaisenaan Helena Äijö) kokous pidettiin tiistaina 8.12.2009. Puheenjohtajana toimi Willem Vlotman Australiasta ja sihteerinä Bernard Vincent Ranskasta. Keskusteltiin kuivatuksen merkityksestä suolaantumisen haittojen vähentäjänä, ilmastonmuutoksen merkityksestä kuivatuksessa sekä kuivatuksen merkityksestä ruuantuotannossa ja siitä aiheutuvista ympäristövaikutuksista. Työryhmän tavoitteena on mm. kuivatustoiminnan kokonaistilanteen arviointi ja siihen liittyen maakohtaisten kuivatustilastojen ajan tasalle saattaminen. Suomessa ja Virossa vuonna 2008 pidettyä kymmenettä kuivatusseminaaria (International Drainage Workshop) kiiteltiin. Vielä ei ole päätetty missä 11th IDW pidetään.

Kuivatustyöryhmä oli järjestänyt kokouksensa yhteyteen Drainage Workshopin. Esitykset ja keskustelut koskivat lähinnä kuivatustilannetta Intiassa, jossa veden vaivaamia alueita kuivatetaan avo-ojilla. Paikalliskuivatuksessa salaojituksen käyttö on vasta kokeiluasteella. Lisäksi kanadalainen Shiv O. Prasher piti esityksen lääkeaineiden kulkeutumisesta vesistöihin ja Workshopin puheenjohtaja Willem Vlotman esityksen kuivatuksesta ympäristönäkökulmasta sekä sen kytkeytymisestä kokonaisvaltaiseen vesivarojen hallintaan.

Ympäristötyöryhmän kokouksessa (jäsenenä Osmo Purhonen) käsiteltiin uudelleen asetetun työryhmän WG-ENV:n mandaattia ja tulevaa toimintaa sekä toiminnan pohjaksi laadittavan "Position Paper"in sisältöä. Lisäksi päätettiin suorittaa jäsenten keskuudessa kysely työryhmässä käsiteltävistä keskeisistä kysymyksistä.
Konferenssin yhteydessä pidettiin myös useita erityisteemoja käsitelleitä alaseminaareja. Näistä mielenkiintoisimpiin kuului Special Session on Governance. Siinä IRG:n (International Resources Group) tutkijat esittelivät viidessä Lähi-idän maassa USAID:n tuella toteutettavaa hanketta. Hankkeessa pyritään selvittämään vesivarojen hallinnan tasoa ja kehitystä keskeisillä osa-alueilla. Menetelmänä käytetään vesisektorin eri toimijoiden asiantuntijoista koostuvia asiatuntijapaneeleita. Selvitysmetodi on kiinnostava ja olisi sovellettavissa myös meidän olosuhteisiimme.  Lisätietoja löytyy mm. sivustolta www.rewab.net.
Kokouksen ja konferenssin jälkeen järjestetty tekninen ekskursio suuntautui Gujaratin maakuntaan Narmadan patoprojektille. Projektin teknisen johtajan Mr. Mathevin asiantuntevalla opastuksella oli mahdollista tutustua hyvinkin perusteellisesti projektiin, sen tavoitteisiin ja toteutukseen sekä Intian korkeimmassa oikeudessa useaan kertaan olleen ympäristölupaprosessin vaiheisiin. Alueella sataa käytännössä vain monsuunikautena touko- syyskuussa, joten kastelun tarve on ilmeinen, jos maataloutta halutaan harjoittaa menestyksellisesti ympäri vuoden kolmen satokauden rytmillä. Hankkeen mittakaava vertautuu Suomeen, sillä järjestelmän avulla kastellaan 2 miljoonan hehtaarin peltoala ja kanaalijärjestelmän suurin etäisyys padosta on 700 km. 

Järjestön puheenjohtaja Chandra Madramootoo on ollut aktiivinen järjestön ulkoisten suhteiden kehittämisessä. Järjestö osallistui mm. Istanbulissa keväällä 2009 järjestetyn viidennen World Water Forum konferenssin järjestelyihin huolehtimalla kahden session organisoinnista ja järjestelyistä. Vesivarojen käytön ja hoidon sekä kestävän ruuantuotannon haasteet ovat keskeisiä globaalitason teemoja, joiden yhteensovittamiseen järjestö kiinnittää erityistä huomiota. Kokonaisuutena viikon aikana pidettyjen kokousten ja käytyjen keskustelujen aiheissa ja sisällöissä oli paljon myös Suomen kannalta ajankohtaista ja hyödyllistä antia, joten matka täytti hyvin sille asetetut tavoitteet ja odotukset. 
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