		
SUOMEN MAANKUIVATUS-, KASTELU- JA TULVASUOJELUYHDISTYS - FINCID

Toimintakertomus 2005 

Yleistä

 
Fincid ry on ICID (International Commission on Irrigation and Drainage) -järjestön Suomen kansallinen komitea. 
Fincid:n tarkoituksena on edistää maankuivatuksen, kastelun ja tulvasuojelun tieteellistä ja teknistä kehitystä taloudellisesti, ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla.
Yhdistyksen tukijäseninä ovat Salaojituksen tutkimusyhdistys ry ja maa- ja metsätalousministeriö. Yhteisöjäseniniä ovat Teknillinen korkeakoulu, Vesitalouden ja -rakennuksen laboratorio, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto,  Maa- ja kotitalousteknologian laitos ja  Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, Suomen ympäristökeskus, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Länsi-Suomen ympäristökeskus ja Koneyrittäjien Liitto ry. Yhdistyksessä on 30 henkilöjäsentä.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.4.2005 Salaojakeskuksessa. Hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Vakkilainen, Helinä Hartikainen, Antti Lehtinen, Rauno Peltomaa, Tapio Salo ja Jaakko Sierla. Sihteerinä toimi Helena Äijö. Hallitus kokoontui vuoden 2005 aikana yhden kerran.
Tiedottaminen
Yhdistyksen tiedottaminen jäsenille toimi sähköpostitse. Icidin julkaisu "Irrigation and Drainage" ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Rajoitettu määrä "Irrigation and Drainage", ICIDn kuukausitiedotteita sekä muuta materiaalia lähetetään Fincidille. Niitä lähetettiin hallituksen jäsenille ja niitä sai tarvittaessa yhdistyksen sihteeriltä. Lisäksi tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta www-sivuilla, jonka osoite on www.salaojakeskus.fi/fincid/.
Seminaari
Fincid järjesti 18.11.2005 seminaarin aiheena ”100 vuotta Pentti Kaiteran syntymästä”. Seminaari pidettiin Teknillisen korkeakoulun vesitalouden laboratoriossa Otaniemessä Espoossa. Tilaisuuteen osallistuivat lähes 40 henkilöä. Ohjelma on liitteessä 1.

Kansainvälinen toiminta
ICID ja ERWG järjestivät ICIDin 21. eurooppalainen konferenssi 15-19.5.2005 Frankfurtissa ja Slubicessa. Konferenssiin osallistuivat Suomesta Jaakko Sierla, Auri Sarvilinna, Jukka Jormola, Olli Madekivi, Ilona Bärlund, Markku Puustinen ja Tero Kärkkäinen.
Fincidin hallituksen jäsenet kirjoittivat konferenssiin artikkelin “History of flood protection, drainage and irrigation in Finland”, joka on julkaistu kirjassa “Integrated Land and Water Resources Management in History” (ISBN 3-8334-2463-x). 
ICIDin kongressiin Kiinassa 11-19.9.2005 osallistuivat Suomesta Pertti Vakkilainen, Jaakko Sierla, Osmo Purhonen, Tarmo Luoma ja Helena Äijö. Matkakertomus on liitteessä 2.
ICIDin kuivatustyöryhmä on tiedustellut Fincidin halukkuuttaa järjestää ICIDin kuivatusseminaarin, 10. drainage Workshopin. ICIDin Kiinassa järjestetyn kongressissa pidetyssä kuivatustyöryhmän kokouksessa keskuksteltiin asiasta. Keskustelujen pohjalta päätettiin, että Fincid ilmoittaa viimeistään maaliskuun 2006 lopussa, järjestääkö Fincid kokouksen vuonna 2008 Suomessa.
Vuoden 2005 aikana suomalaisten edustus ICID:ssa oli seuraavanlainen:
IEC, International Executive Council
Professori Pertti Vakkilainen, Teknillinen korkeakoulu

ERWG European Regional Working Group
Yli-insinööri Jaakko Sierla, Maa- ja metsätalousministeriö

ERWG:n Tulvatyöryhmä
Kehitysinsinööri Kari Rantakokko, Uudenmaan ympäristökeskus

ERWG:n vesipuitedirektiivityöryhmä
Yli-insinööri Antti Lehtinen, Suomen ympäristökeskus

ICID:n kuivatustyöryhmä
Toiminnanjohtaja Rauno Peltomaa, Salaojakeskus ry

ICID:n ympäristövaikutusten työryhmä
Apulaisjohtaja Osmo Purhonen, Lounais-Suomen ympäristökeskus

ICID:n nuorten asiantuntijoiden työryhmä
Tutkija Tero Kärkkäinen, Teknillinen korkeakoulu

Talous
Vuoden 2005 vuosikokouksessa päätettiin ettei henkilöjäseniltä peritä jäsenmaksua.Yhteisöjäsenten jäsenmaksu oli 150 € ja tukijäsenten 2 000 €. Tukijäsenten jäsenmaksu kattaa myös sen alaisten ja sen ohjauksessa olevien yksiköiden jäsenmaksun. Yhteisöjäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksusta yhteisön toiminnan aatteellisen tai tutkimuksellisen luonteen perusteella. Suurin menoerä vuonna 2004 oli ICIDin jäsenmaksu. Tilintarkastajina toimi Heikki Pajula ja Kari Happonen.
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100 vuotta Pentti Kaiteran syntymästä
18.11.2005 klo 14-16
Seminaari pidetään Teknillisen korkeakoulun Vesitalouden laboratoriossa. Osoite: Tietotie 1 E, Otaniemi, Espoo.

Ohjelma

14.00	Pentti Kaitera, vesitutkija ja yliopistomies
	Professori Pertti Vakkilainen
Teknillinen korkeakolu, Vesitalouden laboratorio

	Kaiteran ajattelun kautta katse kohti tulevaisuuteen

DI Seppo Saari
Johtaja eremitus, Länsi-Suomen ympäristökeskus 

14.50	Maankuivatus, kastelu ja tulvasuojelu tulevaisuudessa
	Vesihallintojohtaja Kai Kaatra
Maa- ja metsätalousministeriö, Vesivarayksikkö
	
15.10	Hydrologinen palvelu tänään ja huomenna
Yksikönpäällikkö Markku Puupponen
Suomen ympäristökeskus, Hydrologian yksikkö

	Maatalouden ympäristötukijärjestelmän 2007-2013 valmisteluvaihe

Ylitarkstaja Marjatta Kemppainen-Mäkelä
Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutu- ja tukipolitiikkayksikkö

Tilaisuuden päätteeksi on kahvitarjoilu


Tervetuloa!


Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 17.11.2005 mennessä Helena Äijölle
helena.aijo@salaojakeskus.fi (puh. 040-757-2821)





							Liite 2
MATKAKERTOMUS						14.10.2005
Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö
Osmo Purhonen, Lounais-Suomen ympäristökeskus
Helena Äijö, Salaojakeskus ry.



ICIDin (International Commission on Irrigation and Drainage) neuvoston (International Executive Council) 56. kokous, järjestön eri työryhmien kokoukset sekä kongressi "Use of Water and Land for Food Security and Environmental Sustainability" Pekingissä 10.-18.9.2005


Kyseessä oli kansainvälisen kuivatus- ja kastelujärjestön ICIDin 56. vuosikokous sekä sen yhteydessä järjestetty kongressi 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 kongressissa käsiteltiin vesitalouden ja maankäytön suunnittelua ja hallinnointia riittävän ja turvallisen ruuantuotannon varmistamiseksi ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Kongressin workshop-tapahtumien teemat liittyivät tulvariskien hallintaan, benchmarking- ja laatukysymyksiin sekä maankuivatuskysymysten tarkasteluun osana vesistöjen integroitua käyttöä ja hoitoa. Kokouksiin ja kongressiin osallistui yli 1000 osanottajaa 45 jäsenmaasta. Korkea kongressimaksu rajoitti aivan ilmeisesti ulkomaisten osallistujien määrää. 

Neuvoston kokous pidettiin lauantaina 17.9.2005. Kokouksen avauspuheenvuoron käytti järjestön puheenjohtaja professori Keitzrul bin Abdullah Malesiasta. Kokouksen asialistalla oli mm.  puheenjohtajan ja kolmen varapuheenjohtajan valinta (yhdeksästä varapuheenjohtajasta kolme on kerrallaan erovuorossa, myös puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta). Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin englantilainen Peter S. Lee ja uusiksi varapuheenjohtajiksi Mark Svendsen USA:sta, Felix B. Reinders Etelä-Afrikasta ja Gao Zhanyi Kiinasta. Suomella on edustus kolmessa työryhmässä (Euroopan alueellinen työryhmä, kuivatustyöryhmä ja ympäristötyöryhmä) ja lisäksi kolmessa Euroopan alueellisen työryhmän alatyöryhmässä (tulvatyöryhmä, vesipuitedirektiivityöryhmä ja kastelutyöryhmä).

Euroopan alueellisen työryhmän (WG-ERWG) kokouksessa (jäsenenä Jaakko Sierla) ja sen alatyöryhmien kokouksissa painottui EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanoon liittyvät kysymykset ja erityisesti haasteet maatalouden näkökulmasta. Työryhmän puheenjohtaja Eiko Luebbe (osastopäällikkö Saksan kuluttajasuoja-, elintarvike- ja maatalousministeriöstä) esitteli Saksan vesienhoitoalueiden analyysiä, jonka yhteenveto löytyy osoitteesta
htttp://www.bmu.de/english/water_management/downloads/doc/35698.php
Ajankohtaisena teemana oli CAPin instrumenttien käyttö vesipuitedirektiivin toimeenpanossa mm. seuraavalla viikolla Lontoossa pidettyyn konferenssiin liittyen. Luebbe esitteli lisäksi yhteenvedon Frankfurt an der Oderissa ja Slubicessa toukokuussa järjestetystä alueellisesta konferenssista sekä konferenssin julkilausumat ja julkaisut. Suomen aktiivinen osallistuminen konferenssiin oli pantu merkille, konferenssiin oli hyväksytty viisi esitystä Suomesta.

Kuivatustyöryhmään (WG-DRG) kuuluu 22 jäsentä ja 8 tarkkailijaa, joista useimmat olivat paikalla. Suomea edusti Rauno Peltomaan tilalla Helena Äijö. Kokouksen alussa Wang Shaoli piti esitelmän kuivatustilanteesta Kiinassa. Kokouksessa käsiteltiin mm. työryhmän kotisivujen sisältöä (www.wg-drg.icidonline.org), yhteistyötä muiden työryhmien kanssa ja alan ajankohtaisia julkaisuja. Keskusteltiin 10. kuivatusseminaarin (Drainage Workshop) järjestämisestä. Edellinen kuivatusseminaari järjestettiin Hollannissa vuonna 2003. Työryhmässä tiedusteltiin Suomen ja Viron kansallisten komiteoiden (FINCID ja ESTCID) mahdollisuuksia järjestää yhdessä seminaari vuonna 2008. Suomen ja Viron edustajat ovat suhtautuneet ehdotukseen alustavissa keskusteluissa myönteisesti. Päätös asiasta olisi tehtävä ennen työryhmän seuraavaa, syksyllä 2006 pidettävää kokousta. Suomen ja Viron edustajien on tarkoitus selvittää seminaarin järjestämismahdollisuudet vielä syksyn ja alkukevään aikana siten, että suunnitelma tilaisuuden järjestämisestä voitaisiin toimittaa työryhmän puheenjohtajalle vuoden 2006 maaliskuun loppuun mennessä. 

Ympäristötyöryhmän (jäsenenä Osmo Purhonen) kokous oli varsin sekava varsinaisen puheenjohtajan poissaolon vuoksi. Kokous onnistui kuitenkin valitsemaan uudeksi puheenjohtajaksi Kiinan edustajan. Työryhmän työskentelyn taso on menneinä vuosina ollut varsin heikkoa ja sen esille tuomat aiheet ovat olleet päällekkäisiä useiden muiden työryhmien kanssa. Uuden puheenjohtajan odotetaankin tuovan ryhtiä toimintaan. Kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat mm. ilmastonmuutos, johon liittyi Dr. Perrierin mielenkiintoinen esitys laajan alueellisen kastelun ja kuivatuksen vaikutuksesta ilmastoon ja sadantaan (Climate Change Circulation Model). Julkaisujen ja muun aineiston saatavuuteen on odotettavissa parannusta, sillä työryhmän verkkosivu on valmistumassa.

Kongressin yhteydessä järjestettiin tulvatyöryhmän (WG-CAFM) valmistelemana teemaseminaari (Workshop for Systematic Approach to Flooding Problems). Tulvatyöryhmä (WG-CAFM) piti muiden työryhmien tapaan lisäksi myös oman sääntömääräisen kokouksensa. Keskeisenä teemana nousi kummassakin esiin ilmastonmuutoksen merkitys tulvariskien lisääjänä sekä entistä paremman suunnittelun, riskinarvioinnin ja varautumisen tarve. Erityisen mielenkiintoinen oli englantilaisen Peter Borrowsin esitys Englannin ja Walesin tulvasuojelujärjestelmästä. Hallinnollinen järjestelmä on varsin samankaltainen kuin Suomessa, mutta suunnitelmat, tulvariskikartoitukset ja varoitusjärjestelmät ovat meitä selvästi kehittyneemmät ja niitä voidaan soveltuvin osin hyödyntää malleina omassa kehittämistoiminnassamme.

Toinen mielenkiintoinen teemaseminaari oli "Workshop on DRAINFRAME”, jonka järjestivät kuivatustyöryhmä ja the Agricultural and Rural Development of the World Bank yhdessä.  Drainframe on menetelmä ja työkalu kuivatussuunnittelutyöhön. Sen avulla mm. analysoidaan kuivatuksen vaikutuksia luontoon (maahan ja vesistöihin). Tilaisuudessa esitettiin kokemuksia Drainframen käytöstä Australiassa, Pakistanissa ja Egyptissä. Paneelikeskusteluun osallistuivat asiantuntijoina ICIDin presidentti Keizrul Bin Abdullah, Maailman pankista Salah Darghouth, sekä edustajia Kiinasta, Egyptistä, Intiasta, Meksikosta ja Pakistanista.

Tilakohtaista veden ja maaperän hallintaa käsitelleessä teemaseminaarissa tarkasteltiin tilan näkökulmasta eri kastelumenetelmiä sekä niiden vaikutuksia vedenkulutukseen, satoon ja ravinnehuuhtoumiin. Unkarilaiset esittelivät internetissä olevaa kastelutarpeen neuvontajärjestelmää. Suomesta Työtehoseuran toimitusjohtaja Tarmo Luoma esitteli MTT:n tutkimusta tihkukastelun ja lannoituksen vaikutuksesta avomaalla viljeltyjen marjojen satoon (Drip irrigation and fertigation of horticultural plants in open fields in Finnish conditions).

Kongressin monien tilaisuuksien ja keskustelujen aiheet ja sisällöt olivat ajankohtaisia ja hyödyllisiä Suomen kannalta. Kokouksessa valittu uusi puheenjohtaja ilmaisi pyrkivänsä uudistamaan järjestön rakenteita ja toimintoja tehokkaammiksi ja dynaamisemmiksi. Sisäisen uudistumisen ohella huomiota kiinnitetään toiminnan kattavuuteen suhteessa kestävään vesivarojen käyttöön ja hoitoon sekä ruuan tuotantoon. Myös nämä tavoitteet ovat Suomen kannalta myönteisiä. Kongressin yhteydessä järjestettiin useita teknisiä ekskursioita, mm. kolmen solan padolle, jonka on määrä valmistua vuonna 2009. Kongressi- ja kokousaineisto on saatavissa matkan osanottajilta.    


