HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Maskuun uusi asuinalue golfkentän viereen
Maskun kunta aloittaa huhtikuussa omakoti- ja rivitalotonttien myymisen golfkentän viereen tulevalta uudelta Pirttimäen asuinalueelta. Kunnanjohtaja
Arto Oikarinen on tyytyväinen siitä, että kunnalla on pitkästä aikaa tarjolla merkittävä yhtenäinen tonttialue erittäin hyvällä sijainnilla.
- Pirttimäkeen on tulossa
noin 70 omakotitalotonttia ja 7
rivitalotonttia. Kunnallistekniikka alueella jo on joten rakentamaan pääsee nopeasti, Oikarinen kertoo.
Rakennushankkeita on suunnitteilla myös keskustaajaman
välittömään läheisyyteen. Parhaillaan kaavoitetaan uutta kaupan ja palvelun aluetta, jonne
tulee myös muutamia kerrostaloja. Oikarisen mukaan Maskun
keskustaa halutaan tiivistää ja
tarjota parempia palveluja kuntalaisille. Kunnanviraston lähelle tulevalle alueelle päästään rakentamaan noin vuoden päästä.
- Meillä on tietysti tontteja myös Lemussa ja Askaisissa.
Varsinkin Askaisista on mahdollisuus saada isojakin tontteja.
Muuten tontit ovat keskimäärin
1500 neliön suuruisia.
Maskun sijainti on kunnanjohtajan mielestä yksi merkittävä plussa vaihtelevien ja kauniiden maisemien sekä monipuolisten
harrastusmahdollisuuksien lisäksi.
- Lähialueilla on paljon työmahdollisuuksia joten täällä
asuvat eivät ole yhden kortin varassa. Maskun sijainti on myös
sillä tavalla helppo, että täältä pääsee sujuvasti eri suuntiin.
Nytkin meillä on perheitä, joista

1.1 Tunnus
Maskun Rivieralla on useita uimapaikkoja sekä valaistu kuntorata, joka talvella palvelee hiihtolatuna.
Kunnanjohtaja Arto Oikarinen uskoo, että Maskun hyvät liikunta- ja
ulkoilumahdollisuudet sekä nopeat yhteydet moneen suuntaan houtoinen vanhempi käy töissä Uu- lähdetty rakentamaan kiintei- ka kasvatteja ovat muun muas- kuttelevat perheitä tonttikaupoille.

dessakaupungissa ja toinen Turun seudulla.

Uusi koulu
Maskuun valmistuu kesällä uusi koulu, kun Kurittulan uudisrakennus otetaan käyttöön. Vanhan koulun tilalle rakennetussa
koulussa toimivat esiopetus, 1.6. -luokat ja aamu- ja iltapäiväkerhot.
- Suunnittelussa ei enää

tä luokkahuoneita vaan oppimisympäristöjä, joita voi helposti muunnella erilaisiin tarpeisiin.
Koulun liikuntasali tulee myös
palvelemaan erilaisissa urheiluharrastuksissa muitakin kuin
koululaisia. Muuten Maskussa on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja ulkoilua. Meillä on esimerkiksi Varsinais-Suomen suurimpiin juniorijalkapalloseuroihin kuuluva MaPS, jon-

sa jalkapalloilijat Kasper Hämäläinen, Riskin veljekset ja jääkiekkoilija Mikko Rantanen. Eikä
tietysti sovi unohtaa 27-reikäistä
golfkenttää, jota on kehuttu Varsinais-Suomen parhaaksi. Meillä
kuntalaisten hyvinvointi on otettu kunnan strategiaan. Tavoitteena on, että jokainen maskulainen liikkuisi vuoden aikana
enemmän kuin valtakunnallisten
suositusten verran.
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