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D Joulukuun alussa pidetyilla Lapin maakunta
·paivilla esitettiin . harkittavaksi turpeen kayttoa 
lammon ja sahkon tuotantoon myos Lapissa .. Polt
_toturpeen ·noston nollaraja onkin parhaillaan siir
tymassa hyvaa vauh~ia pohjoiseen pain. Seka Si-
mossa etta Pellossa on aloitettu turvetuotantoon 

. ' ' · ""'-" .... " ·.·. 

· · tulevien soiden 
on jo ,varaud utt~ 
m iii u ~eriaatteel 
turvekattila. J;t 
kunnan oma vai 
s~uksia , eriergia 

Lapin Wini ku~luu maamme toturpeen raaka -aine. Rahkatur- peen kasvaessa puut ovat keloutu- janmaallakin . jyrsinturvesatojen 
. ~mpiin alueisiin. Monin paikoin peiset suot ovat Lapin Jaanissa ver- neet, kaatimeet ja peittyneet tur- maara saattaa vaihdella kesan sa· 
!a,dlin keski- ja etelaosissa turve- raten pienialaisia, mutta niitii !Oy- peeseen. Suon myohemman ehkii teisuudesta riippuen valilla .4-31 
kerrosten peittaman ma an osuus tyy kuitenkin Rovaniemen ja Pellon satoja vuosia kestaneen kehityksen kpl , vuodessa, vaihtelu tullee ole
ylittaa puolet koko maapinta-alas- · ymparistOsta seka Koilliskairasta. aikana ramemantyjen tai korpi- maan Lapin laanissa viela rajum-

, ta (kuva ja). Tiihiin osuuteen Jue- Rahkaisen suon · pintaturpeesta kuusien maara on saattanut ajoit- paa: On ollut kesia, jolloin poltto: 
taan myos metsaiset suot, joista osa valmistetaan kasvuturvetta joko ta in Jisaantya. Kantoja ja liekoja on turpeen tuotanto oiisi onnistunut 
.0n nykyiiiin metsiiojitettu. Laajoja vientiin tai kotimaan puutarhavil- kertynyt myos suon pintakerrok- moitteettomasti Lapissakin, esi
yhteniiisiii avosoita Joytyy varsinkin jclyyn. Vasta rahkaturvesuon sy- 'siin. merki~si vuosina 1970 ja 1972. Joi-
Simosta, Rahualta, Kolarista ja vemmiit kerrokset kiiytetiian polt- Laadultaan parasta polttoturvet- nakin kesina,. esimerkiksi vuosina 
Kittilasta. toturpeena. ta saadaan syvilta, koivua ja kuusta 1968 ja 1974 tuotanto olisi ehkii 

Pohjois-Suomen turvevarat ovat Turpeen riittiivii maatuneisuus kasvavilta korlftsoilta. Ne ovat kui- jiiiinyt pariin jyrsinturvesatoon. 
r.unsaat. Kun koko maan turveva- on hyviin polttoturpeen ominai- tenkin niin kantoisia, ettii tuotan- Lapin ilmasto muuttuu satei
roiksi on arvioitu 100 miljardia suus. Maatumisen edetessa kasvin- toon valitaan mieluummin · avosoi- semmaksi ja viilenee Periimereil 
kuutiometriii, noin. puolet siitii si- jiiiinteita hajottavat mikrobit kiiyt- ta. Lapin liiiinissa polttoturpeen rannikolta koilliseeti.. Samalla ke
joittuu Oulujoen pohjoispuolelle. taviit elintoimintoihinsa turpeen nosto tullaan aloittamaan aapa- viiinen roudan viipymii soilla pite
Polttoturvevarqja · lasketaan vain happea. Samalla hiilen suhteelli- soil ta. Ne ovat laajoja, Etelii-Suo- nee. Niimii tekijiit maiiriiiivat polt
soilta, joilla turvekerroksen vah- nen osuus nousee ja turpeen liim- men soihin verrattuina vahakantoi- toturpeen noston nollarajan .suun
vuus on yli 1.5 metria ja joilla turve poarvo paranee. Parasta polttotur- sia ja viihiiliekoisia suoalueita. nan. Nollarajan tarkempi . sijainti 
on riittiiviin . maatunutta. Nain ar- vetta saadaan syvien soiden pohja- Lapin aapasoita katsotaan tois- riippuu Oljyn ja turpeeI\ hintasuh
vioiden Oulun ja Lapin liiiinien yh- kerroksista, missii suokasvit ovat taisel\si olevan riittiiviisti turveteol- teesta sekii turpeen kiiyttomahdol
teisiksi turvevaroiksi on saatu 22 niaatuneet vuosisatojen aikana lisuuden tarpeisiin. Jo tuotannon Iisuuksista paikallisissa asutuskes
miljardia kuutiometriii . Se vastaa mustaksi, koossapysymattomiiksi alkuvaiheessa on kuitenkin syytii kuksissa ja teollisuuslaitoksissa. 
noin miljardia tonnia oljyii. Verrat- massaksi. varautua tilanteeseen, jossa aapa- Polttoturpeen nost_o~ nollaraja 
tu a ;m-Iuvun alkupuolen oljyn- Lapin soissa turpeen keskimiia- suot halutaan sailyttiia suojelu-, on parhaillaan siirtyffiiissii hyviiii 
I • oon Pohjois-Suomen soiden riiinen paksuus on noin kaksi met- virkistys- tai marjastuskohteina. vauhtia Lapin liiiinin puolelle. Sen 
p'b1aoturve vastaa energiam~ariil- sia. Pitkalle maatunutta, parasta Kun tuotanto tullaan siina vaihees- voidaan ajatella kulkevan vuosi
taan liihes sadan vuoden oljynkulu- polttoturvetta on soi"dert pohjalla sa suuntaamaan .metsaisille..soille, kymmenen .lopussa Ranualta Ro
tusta koko maassa. Nykyisilla polt- · keskimiiarin noin metrin vahvuu, turpeesta nousevien kantojen ja lie- vaniemen kautta Pelloon (kuva lb). 
toturpeen tuotantomenetelmilla delta. Lapin liiiinissii sekii kok~ kojen kaytto .selluloosan raaka-ai- Tuotanto aloitettaneen liihivuosina 
voidaan kuitenkin hyodyntaa vain turvekerros ettii sen maatunut poh- neena lienee ratkaistu. viidella suolla rajan , lounaispuolel~ 
murto-osa turvevaroista. Lapin jaosa .ovat runsaat puoli metriii Polttoturpeen la: Pellon Teikovuomassil, Muuro-
liianin osuus Pohjois-Suomen polt- ohuemmat kuin koko Suomessa • Ian Suksiaavalla, Simon Siiviliin-
toturpeesta on parhaillaan Iasket- keskimiiiirin. Polttoturvetuotan- · tuotanto Ja niemen aavalla ja Luola-aavalla se-
tavana Geologisessa tutkimuslai• toon riittiia kuitenkin jo 1.5 m:n Lapin kesa ka Tainijoen Lumiaavalla Simon ja 
toksessa. 'turvekerrostuma. mikali turve nos- Ranuan kuntien rajalla. Nollaraja 

T I tu. tetaan yleisimmiillii 1'yrsinmenetel- Polttoturpeen tuotanto perustuu tullee siirtymaan vieliikin pohjoi-\ . urpeen aa kesapoutiin ja kuivattaviin tuuliin. 
T 

·k · k miilla. Lisaksi Lapin soiden Iaa1·uus semmaksi ensi vuosikymmenella. 
urve errostuma oostuu suo- Jyrsinmenetelmassii suon pinnasta · ..... · ·· S · 1 korvaa turpeen viihiiisen paksuu- Siirtymisen jouduttamiseksi olisi 

kasv1en 1aante1sta. uon pmnan a - J
0

yrsitaiin ensin 1.5 cm:n kerros. k ·i · · .. · k ··n den. On myos mahdollista keskit- oke1 tava myos poudista riippu-
la Jiiiinteet ovat JO nnn pit a e .... ltt t t .11 Kuivumisen jouduttamiseksi sita matt. omia tuotantomenetelmiii, esi-
maatuneet, etta alkuperaisen kas- taa po otvrve uo anto muutami e po)'hltiiiin pari kertaa vuorokau-

paksutu.rpe1·s1·11e alue1'lle Es1·mer mer'kiksi miirkahi_iltoon perusttivaa 
vilajin tunnistaminen on vaikeaa. · - dessa. Kosteuden laskettua alku-
Siksi· turpeet lucikitellaan kiiytiin- kiksi Kittiliin ympiiristossa on laaja periiisestii 85 %:sta 35 %:iin poly- . polttoturpeen ~uotantoa. 
non tarpdta varten vain 4-5 hel- alue, missii turpeen paksuus on yli miiinen J·yrsinturve voidaan koota p 1 

kolme metriii. Ohutturpeisia aluei- OJ1.ttoturpeen posti tunnistettavaan ryhmiian, · varastoaumaan. Seuraavaksi jyrsi-
turvelajeihin. ta tavataan Perameren rannikolla, tiiiin .uusi turvekerros kuivumaan. kayttomruufaliisnudet 

missii maa on vasta askettain va-Yleisimmat ja turveteollisuuden Turpeen kuivumisnopeus riippuu Lapin liiiinissii mahdollisia polt-
1 k · . 1 ·· . pautunut meren alta. t k · kanna ta tiir e1mmat turve a11t ratkaisevasti siiastii. Kesiipoudan to urpeen ayttiiJiii ovat mm. seu-

ovat saramaisten kasvien jaanteistii Turvetuotannossa turpeen laa- vallitessa yksi jyrsinturvesato saa- raavat: 
m·uodostunut saraturve ja .rahka- tuun liittyviit myos suosta nousevat daan koota 2- 3 vrk:n kuivumisen - metsiiteollisuus . . ~- · .' 
sammlili.Sta 1 muodostun'u.t 'fah'ka~ .. · kanto- ja liekopuut. Ne vaikeutta- jiilkeeri. Norniaai'ina-':kes'an'a turve- ;~tl.l~~voimalat .. "' · :. ~h;;;;·,,; (,· · 
turv~,. ~ ~ · - ; ..... :, .... :·. · ... · ,.· . ·. vat nostokoneiden,,toimin.t:'!_'!ji!.Jj~-- .... t~.il!illP.-H~.Rml~t.taJmi.lii..._.,,.;. k!ll).ksMifil,~lj}-.J:.~~~ 

·~'l\~~ffm~'icfefi"'0~nt0r<:usiaiiiITiK~ vam 40 vrK, Jonka ~ikanfi saadaan - .. p1e~knnte1stot . , . . , , , '" . 
seva ~unie1a'ji. Sita. s~~tY!.' varsin1'.in · Kantoj~n ja _liekojen ~liiiira. riippiiu , t 5 jyr~inturvesat6~:· '""" ' ' · " ' Nire'fslitcollisii'us\,'Qi td;t'tiili:'polt
maakunnalle tyyp1lhs1ssa_ aapas01s- suon h1stonasta . So1stum111en on Jyrsmturvcmenetelma on Lapin toturvetta tuoctamaan sellutoosan 
sa. Saraturve on myos tiirkein polt- usein aikanut kangasmaalta. Tur- liiiinissa r iskia)tis. Kun Etelii-Poh- ja paperin valmistukscssa tarvitt:i -
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tulevien soiden ojitustyot. Myos turpeen kayttoon 
on jo varauduttu: askettain Rovaniemella esiteltii:tl 
miilu~eriaatteella toimiva pienkayttoon soveltuva 
turvekattila. Lapin runsaat turvevarat · ovat maa
kunnan oma vaihtoehto etsittaessa uusia mahdolli
suuksia · energian tarpeen tyydyttamiseen. 
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asva.,.......t puut ovat keloutu
;aatL ,;t ja pcittyneet tur
n. Suon myohemman ehka 
vuosia kestiineen kehityksen 

riimemantyjen tai korpi
n maarii on saattanut ajoit
aantyii. Kantoja ja liekoja on 
rt myos suon pintakerrok-

lultaan parasta polttoturvet
aan syviltii, koivuaja kuusta 
ilta korpisoilta. Ne ovat kui
niin kantoisia, ettii tuotan-
1litaan mieluummin · avosoi
pin laanissa· polttoturpeen 
tullaan aloittamaan aapa
Ne ovat laajoja, Etelii-Suo
ihin verrattuina vahakantoi
rahaliekoisia suoalueita. 
n aapasoita katsotaan tois-

olevan riittavasti turieteol
n tarpeisiin. Jo tuotannon 
heessa on kuitenkin syyta 
1a· tilanteeseen, jossa aapa
aluta'7\ sailyttaa suojelu-, 
s- l. marjastuskohteina. 
otanto tullaan siina vaihees-
1taamaan metsiiisille soille, 
ta nousevjen kantojen ja lie
:ayttO selluloosan raaka-ai
ienee ratkaistu. 

Polttoturpeen 
tuotantoja 
Lapin kesa 

>turpeen tuotanto perustuu 
1tiin ja kuivattaviin tuuliin. 
enetelmassa suon pinnasta 
1 ensin 1.5 cm:n kerros. 
,isen jouduttamiseksi sita 
fo pari kertaa vuorokau
Kosteuden laskettua alku
. tii 85 %:sta 35 %:iin poly-
jyrsinturve voidaan koota 

mmaan. Seuraavaksi jyrsi
.si turvekerros kuivumaan. 

janmaallakin jyrsinturvesatojen 
ma.lira saattaa vaihdella kesan sa
teisuudesta riippuen valilla 4-31 
kpl vuodessa, vaihtelu tullce ole
maan Lapin liiiinissii viefa rajum
paa. On ollut kesia, jolloin poltto
turpeen tuotanto olisi onnistunut 
moitteettomasti Lapissakin, esi
merkiksi vuosina 1970 ja 1972. Joi- . 
nakin kesinii,. esimerkiksi vuosina 
1968 ja 1974 tuotanto olisi ehkii 
jaanyt pariin jyrsinturvesatoon. 

Lapin ilmasto muuttuu satei
semmaksi ja viilenee Perameren 
rannikolta koilliseen. Sa,rialla ke
vainen roudan viipymii soilla pite
nee. Nama tekijat maaraavat polt
toturpeen noston nollarajan suun
nan . Nollarajan tarkempi sijainti 
riippuu oljyn ja turpeen hintasuh
teesta sekii turpeen kayttomahdol
lisuuksista paikallisissa asutuskes
kuksissa ja teollisuuslaitoksissa. 

Polttoturpeen nostori nollaraja 
on parhaillaan siirtymassa hyvaa 
vauhtia Lapin liiiinin puolelle. Sen 
voidaan ajatella kulkevan vuosi

. kymmenen lopussa Ranualta Ro
vaniemen kautta Pelloon (kuva lb). 
Tuotanto aloitettaneen liihivuosina 
viidellii suolla rajan lounaispuolel
la: Pellon Teikovuomassa, Muuro
lan Suksiaavalla, Simon Siivili.in
niemen aavalla ja Luola-aavalla se
kii Tainijoen Lumiaavalla Simon ja 
Ranuan kuntien rajalla. Nollaraja 
tullee siirtymaan vieliikin pohjoi
semmaksi ensi vuosikymmenella. 

Siirtymisen jouduttamiseksi olisi 
kokeiltava myos poudista riippu
mattomia tuotantomenetelmia, esi
merkiksi markahiiltoon perustuvaa 
polttoturpeen tuotantoa . 

Polttoturpeen 
kiiyttomahdollisuudet 

1 kuivumisnopeus riippuu Lapin liianissa mahdollisia polt
vasti saiista. Kesapoudan toturpeen kiiyttiijiii ovat mm. seu
a yksi jyrsinturvesato saa- raavat: 
>Ota 2-3 vrk:n kuivumisen - metsateollisuus 
N'orn1aalioa' ' &esan'a turve- -:.Ju.I7fe.voimalat . 

ff-~~~,.J?,t~t..<!,..k.auttll.Jrns.t..a.iL-,.=-.......l~~.p.QJs.eskuksel ., ,_ -· . -· 

vaa liimpoenergiaa. Harkittavaksi 
voi tulla esimerkiksi nykyisten 
puunkuorta polttavien kattiloiden 
muuntaminen turvekiiyttoisiksi. 
Turpeen kaytostii on saatu jo 
myonteisia kokemuksia mm. Ky
min Osakeyhtion tehtailla. Lapin 
liianissii Kemi Oy on parhaillaan 
ensimmaisena aloittelemassa polt- . 
toturpeen kiiyttOa. 

Turvetta voidaan polttaa myos 
teollisuuden voimantuotannossa, 
ns. vastapainevoimalaitoksissa, jot
ka tuottavat seka sahkoa etta lam
poa. Turvekayttoiset kaupunkien 
li.imm.itysvoimall!itokset ovat kui
tenkin yleistyneet teollisuuden voi
mantuotantoa nopeammin. Lam
mitysvoimalaitokset rakennetaan 
cnsisijaisesti slihkontuotantoon. 
Liihes yhtii tarkea niikokohta on 
jaahdytykseen kuluvan energian 
kayttiiminen kaukoliimmitykseen. 
Ouluun rakennetaan parhaillaan 
turvevoimalaa, joka tuottaa kauko
liimmon lisiiksi kaupungille sah
k6energiaa noin 70 megawatin 
(MW) teholla. Sahkoteho on sama 
kuin Kemijoen Isohaaran voima
laitoksessa. Lapin laanissa on las
kettu olevan vain kaksi riittiivan 
suurta taajamaa kannattavalle tur
vcvoimalallc: Kcmi, kaavailtu siih
kotcho JO MW sekii Rovaniemi, 
kaavailtu sahkoteho 25 MW. . 

Turvevoimala voidaan rakentaa 
myos ilman kaukoliimmitysliitan
taa, ns. Iauhdutusvoimalaitokseksi. 
Sen toimintaperiaate on sama kuin 
ydinvoimalaitoksessa: osa ener
giasta saadaan talteen sahkona, 
mutta huomattava osa hukkautuu 
jaahdytyksessa voimalaa ymparoi
viin vesist6ihin. Suomessa ei ole 
toistaiseksi yhtiiiin turvetta poltta
vaa Jauhdutusvoimalaitosta. Sel
laista on suunniteltu Haapavedelle 
Oulun liiiiniin. Jotta tiillainen tur
vevoimala olisi nykyisen kiisityksen 
mukaan kannattava, sen tulisi olla 
huomattavan suuri, sahkotehol
taan viihintaait 100MW. Nain suu~ · 
Ti voimala \Oi sijaita vain laajan 
suoalueen tuntumassa.. Lapin liiii- , 
nistii loytynee tarvittaessa riittavan 

vri< , Jonka,.a1kana .s~adaan - p1enk11ntc1stot 
lturvesaf6a~11 '" ·' ' · ., ' Melsateonisuus voi kayttaa polt
turvemenetelma on Lapin toturvetta tuottamaan selluloosan 

,.tc-1r~ "lh1c J{'.,.,., t;'+o 1;..; D,..t.. i -:. nt'l~cu• ; _ .. , .... 1i- ! -.t . . L- -------------

,. 
suuria soita tehokkaallekin turvi.
voimalalle. Laitoksen kannatta
vuus paranisi, mikiili jaahdytykse~
sa syntyvalle jateliimmolle !Oydet
tiiisiin kayttoa. Eras mahdollisu4? 
olisi rakentaa monitoiminen suon
laitalaitos, jossa jateliimpoa kayt¥i
tiiisiin turvetta jalostavassa teoll\
suudessa, kasvuturpeeseen peru.s·
tuvassa kasvihuoneviljelyssa (w 
jaahdytysaltaaseen sijoitetussa ki1-
lanviljelyssa. ,:, 

Turvekaytt6inen kaukoliimpo-
keskus on ehkii edullisin polttotll[
peen kiiyttOmuoto Lapissa. Verr*
tuna voimalaitostehoihin kauko
lammityskattila voi olla pienempi. 
Kehitystyotii tehdaan . jatkuva~ti 
hyOtysuhteen parantamiseksi yhii 
pienitehoisemmissa kattiloissa. 
Tul"Vekiiyttoisia kaukoliimpok~
kuksia on kaavailtu esimerkikki 
Sodankylaan (lampoteho 6 MW), 
Rovaniemen maalaiskuntaan (6 
MW), Kemijarvelle (6 MW), ja 
Tornioon (15 MW). .:J 

Pienkiinteistoil:iin sopiva poltto· · 
turpeen kayttotapa on kehitetty 
Rovaniemellii. Askettain esiteltiin 
miiluperiaatteella toimiva turve• 
kattila, joka pystyy liimmittamiiait 
esimerkiksi maatilan kaikki raken•'. 
nukset, rivitalon tai kolme omako-: 
titaloa. Kattilan teho on vaiit 60 kl• · 
lowattia. Toistaiseksi puuttuoi 
oman maakunnan turve. .im 

Polttoturve on nykyaan huokea 
polttoaine. Siitii saatava liimpo~j 
~ ergia maksaa tallii hetkellii aHe' 
puolet polttooljyn liimp6energiasta. 
Polttoturve on ymparistoystiivalli
nen: esimerkiksi sen rikkipitoisuus 
on vain kymmenesosa polttooljyn 
rikkipitoisuudesta. Polttoturvetuo
tanto toisi Lappiin tyopaikkoja: 
15-20 henkeii ympari vuoden 100 
ha:n tyomaata kohden, ja tyopai
kat olisivat haja-asutusalueilla. 
siellii missii parhaat turvesuotkin 
ovat. Polttoturve on kotimaista . · 
ene~~iaa, ja toistaiseksi sita riitt'1!: 
Lapissa. Turvetuotanto on Lapin · 
oma vaihtoehto :ctsittaessa uusia 
mahdollisuuksia ·: ~ll«;rgian tarpeen i 
tyydyttamiseen. · . .~ . ~ I 

~~ " 



suota yl i 50 % 
maapinta-atasta x 

polttoturpeen nosto 
val misteilla t. 
suunnitteilla 

A) Lapin liiiinin soisimmat alueet, B) polttoturpeen noston todenniikoinen nollaraja v. 1980. 

Ll·sa··a·. vauht1°a sz·i·~olle. kusten huoleksi vaikuttaa suoraar 
. • I I 1 

• kunnalliskotien tulevaan kehityk 

UNNA.LLIS 0 IEN seen aina rakennusteknista suun · " · · ' T nittelua myoten. Sairaalamaiste1 
. laitosten sijaan voidaan ruveta ke 

\ 

S·. AI-•.. RASO-· S· ASTOT. hittamaan viihtyisampaa kodin-. . - _ omaista asumistaSamoin se vaikut 
taisi kunnalliskotien henkilostOi 
maaraan ja laatuun. Talia hetk.elL 

TE .. R· V-E'l· ·ys-K. ES·· KUKs1n.r .1\..r _ .· kunnalliskotien sairasosastot sito 1lJl.l.., vat noin tuhat sairaanhoitajaa ja yl 
3.000 apuhoitajaa palvelukseensa 

Kunnalliskotien sairasosastojen siirtamiseen terveyskeskusten kayttoon ha- . 
lutaan lisaa vauhtia. Uiakintohallitus ja sosiaalihallitus ovat yhdessa ryhtyneet 
kiireesti selvittamaan tilannetta kunnalliskodeissa kaytannon jatkotoimia var
ten. 

D Kansanterveystyon valtakuri
, nallisen suunnitelman mukaan pi
tiiisi vuosittain siirtaa viitisensataa 
kunnalliskodin sairasosaston hoi
topaikkaa terveyskeskusten sai
raansijoiksi. Toteutuminen on kui
tenkin onnahdellut niin, etta lain 
¥oimassaoloaikana on siirretty vain 
noin 900 sairaspaikkaa. 

· Sosiaalihallitus arvioi, etfa talla 
' 

hetkella kunnalliskotien sairaso
sastoilla on yli 6.500 sellaista vuo
depotilasta, joiden tulisi ehdotto
masti kuulua terveydenhuollon jar
jcstelman piiriin. 

Osastopaallikko Berndt Larig
vikin mukaan tilanne on pahe
ncmassa, koska vanhukset tulevat 
kunnalliskoteihin yha huonokun-

.. toisimpina. 

- Nii.in meille on tavaliaan i(e.' 
hittynyt kaksi rinriakkaista tervey
denhuoltojarjestelmaa, toinen ak
tiivivaestoa ja toinen eliikeliiisia ja 
vanhuksia varten, sanoo Langvik. 
Tilannetta helpottaisi hanen mie
lcstiian koko terveydenhuollon saa
mincn yksiin ja samoihin kasiin. 

Pitkaaikaissairaiden vanhusten 
hoidon siirtaminen terveyskes-

!\JWOrlllS W\l10rHOd 

Fyysisesti huonokuntoisten van 
husten lisaksi kunnalliskotien on 
gelmana on niihin sijoitetut psyyk 
kisesti sairaat: noin 700· mielisai 
rasta ja yli 2.000 vajaamielista 
joista suuri osa alle 65-vuotiaita 

Kunnalliskotien kuvan selkeyt 
tiimi~eksi ovat liiakinttihallitus j; 
sosiaalihallitus perustaneet epavi 
rallisemmankin tyoryhman, jonk: 
tehtavana on pohtia m.ielisairaitte1 
hoitomahdollisuuksia. 

Molemmat selvitykset tullaa1 
toimittamaan vieta kevaan kulues 
sa sosiaali- ja terveysministerioli< 
jatkotoimia varten . 


