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Uusi luhtitalo on valmistunut
Upouusi luhtitalo, Kampelin kartano 1, on juuri valmistunut! Ensimmäiset asukkaat pääsevät
muuttamaan taloon helmi-maaliskuun vaihteessa.
Viime vuoden huhtikuussa alkanut rakennusprojekti on edennyt vauhdikkaasti, sillä reilun
kymmenen kuukauden aikana on valmistunut kaksikerroksinen luhtitalo, jonka yhteyteen on
rakennettu myös autokatos ja varastorakennus. Luhtitalon asunnot ovat kaksioita ja kolmioita,
jotka ovat kooltaan 47,5 m2 – 71,0 m2. Jokaisessa asunnossa on myös oma tilava parveke,
jossa voi viettää aikaa ulkoilmasta ja auringosta nauttien! Lisäksi asunnoissa on olohuoneissa
suuret ikkunat, jotka valaisevat kauniisti koko oleskelutilan ja keittiön!
Uusi luhtitalo sijaitsee Vetelin keskustassa kaikkien palveluiden ja liikuntamahdollisuuksien
lähettyvillä. Sijainniltaan rakennus on täydellinen esimerkiksi lapsiperheille, sillä päiväkoti,
koulut ja liikuntamahdollisuudet sijaitsevat kävelymatkan päässä! Luhtitalon sisäpihalle on
suunniteltu myös lasten leikkipaikka, joka valmistuu kesään mennessä.
Vielä ensi kevään ja kesän aikana Rakennusliike KaPe Oy laittaa pihat kuntoon istutuksineen
ja viimeistelee rakennuksen ulkomaalauksilla, jolloin projekti on täysin valmis.
Muuttoa harkitseville hyvä uutinen on se, että talosta on vielä pari asuntoa vapaana, mutta
kannattaa toimia nopeasti. Lisätietoja asunnoista antaa Kiinteistö Oy Vetelinraitin toimitusjohtaja
Jussi Mikkola.

Avoimet työpaikat

Vetelissä on tarjolla
hyviä asuintontteja
rakentamiseen
Harmaankiven kaavoitetulta asuinalueelta löytyy tontteja
hyväpohjaiselta kangasmaalta, joten rakentamista varten
ei tarvita suuria pohjatöitä. Tontit ovat tilavia, 1 800-2 800
neliön kokoisia, sijainti on rauhallinen ja alueella on kaunis
männikkö. Asuinalueella on kunnallistekniikka valmiina, sillä
rakentamiseen on varauduttu vetämällä alueelle valmiudet
kaukolämpöön, vesi- ja viemäriverkostoon, sähköön
sekä valokuituun. Alueella polveilee lukuisia polkuja eli
mahdollisuuksia kotieläinten ulkoilutukseen ja muuhun
liikuntaan löytyy lähiympäristöstä. Kun alue rakentuu,
tulee sinne myös lasten leikkipuisto liikuntavälineineen.
Alueelta on nopea kulkuyhteys valtatie kolmelletoista,
ns. ´Jaron risteyksen´ kautta.
Valmiita kotejakin paikkakunnalla on. Kunnan vuokraasuntoja on muutamia heti vapaana ja irtotontteja löytyy
myös muualla. Lisätietoja tekniseltä johtajalta Tero
Uusitalolta ja Jussi Mikkolalta. Tontteihin sisältyy kahden
vuoden rakentamisvelvoite, jonka aikana rakentaminen
täytyisi aloittaa.

Vetelin kunnanvaltuuston päätöksellä kaikki kunnan
pientalotontit on myynnissä puoleen hintaan
elokuun loppuun saakka!

