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Lämminhenkinen ja lähellä
Rusko on idyllinen ja maaseutumainen noin 6 200 asukkaan kunta Varsinais-Suomessa, aivan Turun vieressä.
Asutus on keskittynyt kahteen taajamaan, Ruskon ja
Vahdon kirkonkylille. Noin viidennes väestöstä asuu
haja-asutusalueella taajamien ulkopuolella.
Ruskon valtteja ovat turvallinen asuinympäristö, tasokkaat palvelut ja loistava sijainti. Ruskon kuntakeskuksesta on vain 11 kilometrin matka Turun kauppatorille, ja
yhteydet Turun suuntaan ovat hyvät niin autolla, bussilla

Sähkö- ja automaatiosuunnittelu

www.mickelsson-automaatio.fi

kuin polkupyörälläkin. Rusko kuuluu Turun seudun joukkoliikennealueeseen (Föli).
Ruskolla toimii runsaasti muun muassa palvelualan
yrityksiä, metalliteollisuutta sekä rakennustarviketuotannon
ja kuljetusalan yrityksiä, joista suurimmat työllistävät parisataa henkilöä. Kunta tukee yrittäjyyttä monin tavoin, ja
hyvä sijainti ja liikenneyhteydet helpottavat yritystoimintaa.
Kunnassa on myös useita aktiivisesti toimivia yhdistyksiä.

Palveluiden äärellä
Rusko tarjoaa asukkailleen tasokkaat peruspalvelut.
Erityisesti lapsiperheiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen
panostetaan. Varhaiskasvatus on laadukasta, ja kunnassa
toimii neljä alakoulua.
Ruskolla kirjasto on kaikkien ulottuvilla. Keskustaajamassa sijaitsevan pääkirjaston lisäksi kunnassa toimii myös
Vahdon lähikirjasto. Sen lisäksi, että tarjolla on

monipuolinen valikoima painettuja ja digitaalisia aineistoja, kirjastot ovat kuntalaisille tärkeitä kohtaamispaikkoja
ja yhteisöllisyyden ylläpitäjiä.
Nuorille on tarjolla monenlaisia palveluita. Nuorisotalolle
voi tulla viettämään vapaa-aikaa silloin, kun itselle parhaiten
sopii. Nuorisotalolla voi esimerkiksi pelata, katsoa tv:tä,
viettää aikaa kavereiden kanssa tai jutella luotettavalle
aikuiselle. Kunta järjestää myös kerhoja ja kesäleirejä
eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Etsivä nuorisotyö auttaa
niitä nuoria, jotka ovat jääneet ilman työ- tai opiskelupaikkaa.
Ruskon kaupalliset palvelut ovat kunnan kokoon nähden
varsin monipuoliset, ja lisäksi Raision suuriin kauppakeskuksiin on kuntakeskuksesta vain muutaman kilometrin
matka.

Koti Ruskolta
Ruskon maaseutumainen ja rauhallinen ympäristö viehättää
kaikenikäisiä asukkaita. Omakotirakentajille on tarjolla hyvänkokoisia tontteja sekä kuntakeskuksen palveluiden äärelle
sijoittuvalta Päällistönmäen alueelta että Vahdon taajaman
kupeessa sijaitsevasta Valkiavuoren maalaismiljööstä.
Päällistönmäen alue sijaitsee vain noin 10 kilometrin päässä Turun keskustasta. Pääosin kallioiseen metsämaastoon
sijoittuvien tonttien koot vaihtelevat välillä 1 000–2 100 m².
Alueelle on rakennettu vuodesta 2010, ja sinne on kaavoitettu yhteensä yli 200 omakotitonttia.

Ruskolla on siirrytty sähköiseen luvanhakumenettelyyn,
joka tekee prosessista sujuvamman ja helpomman.
Lupia haetaan Lupapiste-palvelun kautta, ja palvelussa
voi myös täydentää hakemuksen tietoja ja hoitaa
luvansaannin jälkeistä asiointia.

Valkiavuoreen on kaavoitettu lähes sata tonttia metsäiseen
rinnemaastoon. Tonttien koot ovat 1 200–1 900 m². Sekä
Päällistönmäestä että Valkiavuoresta tontin voi valintansa
mukaan ostaa tai vuokrata. Kunnallistekniikka on alueilla
valmiina, ja rakentamaan pääsee vaikka heti. Uusia tontteja
on tulossa myös Ketunluolan alueelle, ja teollisuustontteja
on tarjolla Lähteenmäen alueella.

Hoida asioita silloin, kun sinulle sopii.

www.lupapiste.fi

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

Ruskon seurakunta

TONTTEJA

Päällistönmäen alueella
360º
panoraama

Cinemagraafi

Kuvake

Tiedustelut talouspäällikkö, puh. 044 720 3702
www.ruskonseurakunta.fi

Liikkeelle
ja luontoon
Ruskolla on erinomaiset mahdollisuudet vapaa-ajan
viettoon. Vuonna 2018 kuntakeskukseen valmistunut
uusi ulkoliikuntapaikka on todellinen vapaa-ajan keskittymä,
jossa on muun muassa rantalentopallokenttä, lasten
liikennepuisto sekä pumptrack-rata. Muita ulkoliikuntapaikkoja ovat esimerkiksi urheilukentät sekä Hujalan
hiihtokeskus latuineen ja kuntoratoineen.
Jos tekee mieli liikkua luonnossa, Kuhankuonon retkeilyreitistö ja Kurjenrahkan kansallispuisto tarjoavat siihen
loistavat mahdollisuudet. Kurjenrahkassa on enimmäkseen
karuja keidassoita, mutta niiden lisäksi myös metsää ja
suorantaisia järviä. Alueella elää myös uhanalaisia
eläimiä, ja se on monien pohjoisten lintulajien eteläisimpiä
esiintymispaikkoja. Kuhankuonon retkeilyreitistön
laajuus on yli 200 kilometriä, ja osa siitä kulkee Kurjenrahkan alueella.

Kiviainekset
läheltäsi

NCC:n kalliokiviainekset läheltä
edullisin kuljetuskustannuksin joko
noudettuina tai perille toimitettuina.
Ruskolla NCC:n kiviainesalue
sijaitsee Hujalassa, Hujalantie
279. Tervetuloa!
NCC toimii kiviainesalueillaan aina
vastuullisesti ja laadukkaita tuotteita
valmistaen.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:
Puh. 010 507 6977
ncc.fi/kivi

Ruskon kunta
Vanhatie 5
21290 Rusko

Puh. 02 4393 511 (vaihde)
rusko@rusko.fi
www.rusko.fi

Tekninen vikapäivystys
virka-ajan ulkopuolella,
puh. 044 4333 555

0400 223 160

RAKENTAMISEEN JA
PIHARAKENTAMISEEN

• SEPELIT JA MURSKEET • LEIKKIHIEKKAA
• MULTAA
• SORAA
• LUONNONKIVIÄ

• www.jssuomi.fi

soraliike@soraliikesuovanen.fi
www.soraliikesuovanen.fi

