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Luonnonkaunis Ranua on noin 3 700 asukkaan kehittyvä kunta, joka
sijaitsee aivan Lapin etelärajalla, tunnin päässä Rovaniemeltä.
Pohjoisen kunnaksi meillä on poikkeuksellisen nuori
väestörakenne, ja panostamme paljon erityisesti lapsiperheiden palveluihin. Hyvät tieliikenneyhteydet ja
lentokentän ja rautatieaseman läheisyys mahdollistavat
sujuvan liikkumisen niin työn kuin vapaa-ajankin

merkeissä. Koko kunnan kattava valokuituverkko tarjoaa
erinomaiset etätyömahdollisuudet ja lyhentää välimatkaa
maailmalle entisestään.

Meillä on eväät hyvään elämään!

Toimivaa ja
turvallista arkea
Ranualla on toimivat peruspalvelut, ja niitä kehitetään
edelleen tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen.
Alakoulun, kirjaston ja liikuntahallin käsittävä monitoimikeskus on juuri valmistunut, ja rakenteilla on
uusi päiväkoti. Laadukkaat ja monipuoliset terveysja sosiaalipalvelut ovat kaikkien kuntalaisten helposti
ja nopeasti saavutettavissa.
Kauppapalvelujen tarjonta on Ranualla moninaista,
ja asiointi sujuu kätevästi ilman ruuhkia. Täältä löytyvät niin kaikki suurimmat päivittäistavarakaupat kuin
hyvä valikoima erikoisliikkeitä huonekalu-, auto- ja
kukkakaupoista vapaa-ajanvälinemyymälään.
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Rakenna kotisi Ranualle!
Oman kodin tai vapaa-ajan asunnon rakentamista suunnittelevalle löytyy Ranualta valinnanvaraa. Tarjolla on
monipuolinen valikoima erinomaisia, edullisia tontteja
– ja lisää kaavoitetaan.
Vakituiseen asumiseen tarkoitetuilta tonteilta on lyhyt
matka kirkonkylän palveluihin. Vapaa-ajan tontit taas
sijaitsevat Simojärven välittömässä läheisyydessä ja
Simojoen rannalla, ja niillä on mahdollisuus venepaik-

kaan. Osassa tontteja on kunnallistekniikka valmiina.
Kunnalla on tonttivaraukset myös hotellille ja lomakylälle aivan eläinpuiston tuntumassa.

Tutustu vapaisiin tontteihin
ja tee varaus:
www.ranua.fi/Asuminen-Ymparisto/Vapaat-tontit

Töitä tekevälle
Ranuan työllisyystilanne on hyvä, ja myös tulevaisuus
näyttää valoisalta.
Kunta tarjoaa työtä niin akateemisille kuin hoivaalankin ammattilaisille, ja yksityinen sektori työllistää
muun muassa malminkairauksen, metsäkonetöiden
ja matkailualan osaajia.
Suunnitteilla oleva Suhangon monimetallikaivoshanke
tuo toteutuessaan runsaasti työmahdollisuuksia niin
kaivoksella kuin palvelujenkin parissa.

Ranua kannustaa
yrittämään
Business Ranuan dynaaminen tiimi on kunnanjohtajan
johdolla valmiina auttamaan oman liiketoimintasi aloittamisessa ja kehittämisessä sekä verkostoitumisessa.
Kauttamme löydät neuvot investointeihin, työllistämiseen ja rahoitukseen.

Tutustu palveluihin: businessranua.fi
Tarjoamme myös edullista vuokra-asumista. Katso lisää:
https://ranuaninfra-markkinointihaku.etampuuri.fi/

040 5134366
jarihintsala.fi

Juhana Heikkilä
0408653625
juhana.heikkila@rohex.fi

Liikkumaan ja virkistymään
Meillä riittää liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille ja
-tasoisille liikkujille.
Huolletut ladut, kelkka-, retkeily- ja maastopyöräreitit ja
kuntoportaat sekä jalkapallokenttä uusine tekonurmineen
innostavat aktiiviseen vapaa-aikaan. Lisää vaihtoehtoja
tarjoavat jäähalli ja skeittiparkki sekä kaksi kuntosalia.

Uuden Monitoimikeskus Kerkän liikuntasalissa pääsee
harrastamaan monenlaista sisäliikuntaa.

Ranualla on hyvin huolletut reitit
hiihtämiseen, kelkkailuun ja retkeilyyn:
www.ranua.fi/Kirjasto-Liikunta-Nuoret/

Luonto aina
lähellä
Meillä on luonto lähellä, missä sitten oletkin. Retkeilyyn
riittää reittejä olit sitten liikkeellä perheen kanssa tai
kokeneempi yksinvaeltaja.
Erästäjälle ja kalastajalle Ranualla on lähes loputtomasti
mahdollisuuksia. Simojärvellä voi kalastaa muikkua
haukea ja kuhaa. Paikallisilla asukkailla on metsästysoikeus valtion maille, ja hillasuot houkuttelevat poimijoita etelää myöten.

Ranuan upeassa luonnossa kelpaa liikkua
ympäri vuoden.

Repotie 2, Ranua
Puh. 040 722 5569
Avoinna ma 10-17,
ti-to 10-14, pe 10-17
ArlaPohjoisSuomi

Yrittäjän apuna:
businessranua.fi

• www.jssuomi.fi

ranua.fi
ranua.fi/asumaan

