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Ruskon kunta sijaitsee Varsinais-Suomessa, Turun välittömässä läheisyydessä tarjoten asukkailleen myös 
rauhallisen ja maaseutumaisen elinympäristön. 
 
Kuntamme panostaa lapsiperheiden viihtyvyyteen ja lähellä kuntalaisia oleviin peruspalveluihin. Hyvinvoinnin 
laaja-alaiseen edistämiseen panostetaan myös vahvasti. Pyrimme luomaan työpaikkoja Ruskolle aktiivisen 
elinkeinopolitiikan avulla. Luonnossa liikkuville on monipuoliset virkistysmahdollisuudet Kuhankuonon 
retkeilyreitistöllä ja Kurjenrahkan kansallispuiston maisemissa. 
 
Ruskon kuntakeskuksesta on Turkuun 11 km, Raisioon 10 km, Länsikeskukseen 8 km ja Myllyn alueen 
kauppakeskusryhmittymään 7 km. 
 
 
 
RUSKON KUNTA 
 

 
• Pinta-ala 127 km2 
• Asukkaita 6350 
• Tuloveroprosentti 19,75 
• Kiinteistöveroprosentit: yleinen 0,95%, vakinaiset asunnot 0,42% ja muut asuinrakennukset 1,02% 
• Ruskon kunta kuuluu Föli-alueeseen, jossa on käytössä kaupunkiseudun edulliset lipputuotteet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnanjohtaja 
Kari Lehtinen 
puh.  044 4333 521 
mail. kari.lehtinen@rusko.fi 
 
 
 
Yhteystiedot 
 
Ruskon kunta 
Vanhatie 5 
21290 Rusko 
puh. (02) 4393 511 / keskus 
mail.  rusko@rusko.fi TAI etunimi.sukunimi@rusko.fi  
 
 
 

”ELÄMÄNKOKOISTA ASUMISTA” 

RUSKON KUNTA 
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Tarjolla olevat asuntotontit: 
 

• Päällistönmäen alue keskustaajaman yhteydessä 
 
• Valkiavuori Vahdon taajamassa 

 
 
Tarjolla olevat yritystontit: 
 

• Lähteenmäen alueella 
 

• Vahdon taajamassa 
 
 
 
Lisätietoja 
 
Rakennustarkastaja   Kunnanjohtaja 
Niko Paloposki  Kari Lehtinen 
puh. 044 4333 552  puh. 044 4333 521 
mail. niko.paloposki@rusko.fi mail. kari.lehtinen@rusko.fi 
 
Ruskon eteläosan osayleiskaavatyö on meneillään; sen myötä tullaan saamaan yritys- ja liiketontteja 
tarjottavaksi. Lisäksi Vahdon kunnanosan alueelle laaditaan maankäyttöä ja rakentamista ohjaavaa 
osayleiskaavaa. Ahola-Ojannon alueelle kaavoitetaan uusia yritystontteja ja Ketunluolan alueelle 
asuntotontteja. 
 
Internetpolku: www.rusko.fi → Asuminen ja ympäristö → Kaavoitus 
 

 

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ 
 



  5 
 

 
 
 
 
 
Ruskon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Raision kaupunki ns. isäntäkuntamallilla hyväksytyn 
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. 
 
Terveysasemat keskustaajamassa sekä Vahdon taajamassa 
 
Ruskon terveysasema   Vahdon terveysasema 
Ristimäentie 2    Jokitie 1 
21290 Rusko    21310 Vahto 
 
 

• Ruskon terveysasemalla on 3½ lääkäriä ja 5 sairaanhoitajaa, päiväajan päivystyspalvelut 
laboratoriopalvelut, apuvälinepalvelut, neuvolapalvelut ja hammashuollon osalta kaksi 
hammaslääkäriä ja suuhygienistipalvelut 

• Vahdon terveysasemalla on osa-aikaisesti sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotto, lastenneuvola sekä 
½ hammaslääkäriä ja suuhygienisti. 

• Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on Turun yhteispäivystyksessä. 
 
 
 
Yhteystiedot: 
 
Äitiys- ja ehkäisyneuvola: puh. 044 797 1904 klo 12 - 13 
 
Lastenneuvola: Ruskon alueella puh. 044 797 1382 ja Vahdon alueella puh. 044 797 1934 klo 12 - 13 
 
Lääkärin ja hoitajan vastaanotot: puh. 02 4343 150; numerossa on takaisinsoittopyyntömahdollisuus 
 
Virka-ajan ulkopuolinen päivystys: T-sairaalassa, Savitehtaankatu 1, Turku, puhelinneuvonta 02 313 8800 
 
Hammashuolto: puh. 02 4343 746 
 
Hammaslääkäripäivystys: viikonloppuisin ja arkipyhinä särkypäivystys T-sairaalassa, Savitehtaankatu 1, 
Turku, klo 9 – 10.30, ajanvaraus pakollinen puh. 02 3131 564 
 
 
Internetpolut: 
www.rusko.fi → Terveys ja elämänhallinta 
www.raisio.fi → Terveyspalvelut 
www.raisio.fi → Perhe- ja sosiaalipalvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 
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Ruskon kunnassa hyvinvointipalvelut kattavat kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä poikki-
hallinnollisen kehittämisen. Monipuolisten ja tarpeeseen vastaavien palveluiden sekä yhteisen kehittämisen 
avulla tuetaan lasten, nuorten, aikuisten, perheiden, ikääntyvien ja erityistä tukea tarvitsevien - eli kaikkien 
kuntalaisten - hyvinvointia. 
 
Ruskon kunnan strategiaan, valmistuneeseen hyvinvointiohjelmaan ja laajaan hyvinvointikertomukseen 
pohjautuen, ovat seuraavat teemat vuosien 2018-2020 painopistealueita:  
 
1. Turvallisen lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristön mahdollistaminen  
2. Aikuisten aktiivisen ja toimivan arjen mahdollistaminen 
3. Ikääntyneiden omatoimisuuden ja elämänlaadun tukeminen 
4. Erityistä tukea tarvitsevien tukeminen.  
 
Näitä painopistealueita tuetaan hyvinvointitoimialan palveluilla. 
 
Internetpolku: www.rusko.fi → Vapaa-aika ja hyvinvointi 
  
Hyvinvointijohtaja  
Mikko Hulkkonen  
puh. 044 4333 523  
mail. mikko.hulkkonen@rusko.fi 
 

 

 
 

HYVINVOINTIPALVELUT 
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Ruskon kirjastot toimivat kaikille avoimina tietokeskuksina, jotka palvelevat kunnan asukkaita tiedon, 
sivistyksen, harrastuksen ja virkistyksen tarjoajana. Kirjastot edistävät kirjallisuuden, tieteen ja taiteen 
harrastusta sekä tukevat perusopetusta.  

Kunnan kulttuuritoiminnan tavoitteena on ennen kaikkea ylläpitää ja tukea paikalliskulttuuria ja museotoimintaa 
sekä näyttelyiden ja pienimuotoisten kulttuuritapahtumien järjestämistä. Kunnan kulttuuritoiminnassa keskeistä 
on yhteistyön tekeminen kaikkien alueen kulttuuriyhdistysten kanssa. 

Ruskon kunnan musiikinopetus ostetaan ulkopuolisilta musiikkiopistoilta. Musiikinopetuksen painopistettä 
siirretään musiikkileikkikoulun suuntaan. 
 

Internetpolku: www.rusko.fi → Vapaa-aika ja hyvinvointi 
 

Hyvinvointijohtaja  
Mikko Hulkkonen  
puh. 044 4333 523  
mail mikko.hulkkonen@rusko.fi 
 

 

 

Liikuntapalveluiden pääasiallisina tehtävinä on tarjota kaikille 
kuntalaisille monipuolisia liikuntaolosuhteita sekä tukea 
paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa. Kunnan 
omassa liikuntapalvelutarjonnassa panostetaan niihin 
liikuntapalveluihin, joita kunnan liikunta- ja urheilujärjestöt, 
muut yhdistystoimijat sekä palveluntuottajat eivät tarjoa.  

Nuorisopalveluiden pääasiallisina tehtävinä on nuorten 
kohtaaminen, läsnäolo, kasvamisen, oppimisen ja 
elämänhallinnan tukeminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. 
Kunnan omassa nuorisopalvelutarjonnassa panostetaan 
ohjattuun kerhotoimintaan, ohjattuun nuorisotalotoimintaan, 
kouluilla tehtävään työhön sekä retki-, leiri- ja 
kesäkerhotoimintaan.  

Internetpolku: www.rusko.fi → Vapaa-aika ja hyvinvointi 
 
Liikuntapalvelut: 

Liikuntapalveluvastaava Erkki Korpela,                              
puh. 0444333669, mail. erkki.korpela@rusko.fi 

Nuorisopalvelut: 
 
Nuorisopalveluvastaava Paula Mickelsson,                        
puh. 044 4333 676, mail. paula.mickelsson@rusko.fi 
 
Erityisnuorisotyövastaava Johannes Vainio,                       
puh. 044 4333 667, mail. johannes.vainio@rusko.fi 

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT SEKÄ MUSIIKIN OPETUS 

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT  
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Hiidenvainion päiväkoti    Päiväkoti Karhukallio   
● Kuppikiventie 4, keskustaajama  ● Ristimäentie 4, keskustaajamassa  
● Päiväkotipaikat 5 – 6 -vuotiaille  ● Päiväkotipaikat 1 – 6 -vuotiaille  
● 3 ryhmää      ● 5 ryhmää, joista 1 luontoryhmä  
● Esiopetus ● Esiopetus                                                                  

   
Satumetsän päiväkoti    Laukolan päiväkoti   
● Levolantie 29, keskustaajama  ● Laukolan koulun yhteydessä, Vahdon taajamassa 
● Päiväkotipaikat 1 - 5 -vuotiaille  ● Päiväkotipaikat 5 – 6 -vuotiaille  
● 4 ryhmää    ● 2 ryhmää, lisäksi ryhmä 1 - 4 -vuotiaille erillisessä 
● Vuorohoito         rakennuksessa   
    ● Esiopetus    
Päiväkoti Jokikumpu  
● Jokitie, Vahdon taajama                  
● Päiväkotipaikat 1 - 5 -vuotiaille    
● 2 ryhmää       
  
Yksityinen varhaiskasvatus 
Päällistönmäen alueella toimii yksityinen Norlandia päiväkodit / luontopäiväkoti Apila. 
 
Lastenhoidon tuet / kuntalisät 
Kotihoidontuen kuntalisä 
Rusko maksaa kotihoidon tuen kuntalisää perheen nuorimmasta kotihoidossa olevasta alle 3 -vuotiaasta 
lapsesta 108 €/ kk. Perheen muista kotihoidossa olevista lapsista maksetaan kuntalisää 50 €/kk (myös 
maksuttomassa esiopetuksessa olevasta lapsesta).  
 
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 
Ruskon kunta maksaa yksityisen hoidon tukeen kuntalisää kokopäivähoitoa tarvitsevasta lapsesta: 

• alle 3 -vuotiaasta päiväkotihoitoon 750 € ja muuhun päivähoitoon 650 €. 
• 3 vuotta vanhemmasta päiväkotihoitoon 700 € ja muuhun päivähoitoon 600 €. 

Kokopäivähoitoa tarvitsevan lapsen hoitosuhteelta edellytetään yli 20 tunnin viikoittaista hoitoaikaa. 
 
Esiopetukseen osallistuvan lapsen täydentävän päivähoidon osalta yksityisen hoidon tuki on päiväkotihoidossa 
350 € ja muussa päivähoidossa 300 €. 
 
Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan lapsesta, jolla on oikeus enintään 20 tunnin 
varhaiskasvatukseen: 

• alle 3 -vuotiaasta 375 € päiväkotihoitoon ja muuhun päivähoitoon 325 € 
• yli 3 -vuotiaasta 350 € (päiväkotihoito) ja muuhun päivähoitoon 300 € 

 
Varhaiskasvatuksen palveluseteli 
● otettu käyttöön 1.8.2019 alkaen 
● kattohinta 830 € yli 3-vuotiaasta 
 
 
Internetpolku: www.rusko.fi → Kasvu ja oppiminen → Varhaiskasvatus 
 
Vs. varhaiskasvatusjohtaja  
Maarit Ketola 
puh. 044 4333 580 
mail maarit.ketola@rusko.fi 

VARHAISKASVATUSPALVELUT 
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Ruskon perusopetuksen visio 
 
Ruskon perusopetus tarjoaa hyvän alustan ihmisenä kasvulle. Ihmisenä kasvu tarkoittaa muun muassa: 

• Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista 
• Oman ainutlaatuisuuden tunnistamista 
• Vuorovaikutustaitojen kehittymistä 
• Tiedollisen ja taidollisen osaamisen kehittymistä 
• Yhteisöllisyyttä ja oman arvon löytämistä yhteisössä 
• Ihmisyyden ja luonnon kunnioittamista 
• Kykyä arvioida eettisesti asioiden välisiä yhteyksiä 
• Terveellisten elämäntapojen omaksumista 

 
Ruskon perusopetuksen painopisteitä 
 
Ruskolla on Suomen erinomainen koulun digitaalinen toimintaympäristö. Jokaisella oppilaalla on oma 
päätelaite ja he saavat erinomaiset valmiudet toimia digitaalisessa maailmassa. Digitaalisia välineitä käytetään 
tarkoituksen mukaisesti tukemaan perusopetuksen visiota. Rusko on innovatiivinen pedagogiikan kehittäjä, 
joka panostaa opettajien koulutukseen ja tukemiseen. 
 
Kirkonkylän koulu   Merttelän koulu 
● Talkootie 2, keskustaajama ● Koulutie 15, 2 km keskustaajamasta 
● Luokat 3-6 ● Luokat 1-6 
● 175 oppilasta   ● 55 oppilasta 
        
Hiidenvainion koulu   Maunun koulu 
● Kuppikiventie 4, keskustaajama  ● Talkootie 5, keskustaajama 
● 120 oppilasta   ● 245 oppilasta 
● Luokat 1-2    ● Luokat 7-9 
 
Laukolan koulu 
● Laukolan koulutie 4, Vahdon taajama 
● 185 oppilasta 
● Luokat 1-6  
 
Aamu- ja iltapäivätoiminta: 
Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta järjestetään Vahdon kunnanosassa ostopalveluna Laukolan koulun 
yhteydessä ja Ruskon kunnanosassa kunnan omana toimintana Hiidenvainion koulun yhteydessä. 
 
Musiikin opetus 
Ruskon kunnalla on oppilaspaikkoja Turun konservatoriossa ja Turun Seudun Musiikkiopistossa. 
 
 
Internetpolku: www.rusko.fi → Kasvu ja oppiminen → Perusopetus 
 
Johtava rehtori 
Kai Laitinen 
puh. 044 4333 645 
mail. kai.laitinen@rusko.fi 
 
 
 

OPETUSPALVELUT 
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Nuorisopalvelut: 
Nuorisopalveluvastaava Paula Mickelsson, puh: 0444333676, paula.mickelsson@rusko.fi 
 

Teknisten palveluiden tehtävänä on luoda ja ylläpitää toimiva ja turvallinen elinympäristö asumiseen, 
työskentelyyn ja harrastamiseen.  

Tekniset palvelut vastaavat kunnan omistamien kiinteistöjen, teiden, yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen 
suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Teknisiin palveluihin kuuluu myös kunnan tietohallinto, 
ruokapalvelut ja vesihuoltolaitos. 

 

Internetpolku: www.rusko.fi → Asuminen ja ympäristö → Tekniset palvelut 

 

 

 

 

Tekninen johtaja 
Mika Heinonen 
puh. 044 4333 551 
mail mika.heinonen@rusko.fi 

 

 

 

 

TEKNISET PALVELUT 
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Vesihuoltolaitos 

Ruskolla vesi on omaa pohjavettä ja kunnassa on kaksi vesilaitosta. Vesihuoltolaitos huolehtii puhtaan veden 
toimittamisesta kuntalaisille. Jätevedet johdetaan Ruskolta Turun seudun puhdistamoon, jonka osakas Rusko 
on. 

Internetpolku: www.rusko.fi → Asuminen ja ympäristö → Vesihuolto 

 

Vesihuoltopäällikkö 
Tuomas Salmi 
puh. 044 4333 567 
mail tuomas.salmi@rusko.fi  

 

Rakennusvalvonta 

Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslain määräämää viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonnan 
mukaisella lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennukset täyttävät lujuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden 
vaatimukset. Lisäksi valvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista niin, että rakennukset soveltuvat ympäristöönsä 
ja ovat asemakaavan mukaisia. Lupien lisäksi rakennusvalvonta suorittaa niihin liittyviä tarkastuksia, antaa 
ohjeita ja neuvoo rakentajia. 

Internetpolku: www.rusko.fi → Asuminen ja ympäristö → Rakennusvalvonta 

 

Rakennustarkastaja 
Niko Paloposki 
puh. 044 4333 552 
mail niko.paloposki@rusko.fi  
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