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TAKA-WETKAN ASUINALUE

Taka-Wetkan asemakaava sijaitsee Karstulan kirkonkylän eteläosassa. Valtaosa         
alueesta on kunnan omistamaa, jonka lisäksi alueeseen kuuluu yksityisten maan-
omistajien alueita.

Asemakaava-alue sijoi  uu Pääjärven itärannalle, Poukanniemi-nimiselle niemek-
keelle. Maaston korkeimmat kohdat ovat n. 9 metriä Pääjärven pintaa korkeammal-
la. Alue on kangasmetsää. Alueen toteutumisen myötä puut vähenevät ja näkyvyys 
Pääjärvelle paranee.

Asemakaava on mahdollistanut laadukkaiden asuin- ja teollisuuston   en to-
teu  amisen alueelle. Karstulan kunta on Taka-Wetkan 1 -vaiheessa ase  anut myyn-
 in 31 omako  taloton   a. Taka-Wetka 2 -alueesta on myynnissä 32 omako  talo-

ton   a, joista 14 on omarantaisia. Taka-Wetkan alue sijaitsee lähellä keskustaajaman 
palveluja. Matkaa Karstulan keskustaan tulee n. 2 km.

Asemakaavassa on kiinnite  y erityistä huomiota talojen sijoitukseen maastoon ja 
toisiinsa nähden siten, e  ä mahdollisimman monelta ton  lta on näköyhteys Karstu-
lan suurimmalle järvelle, Pääjärvelle.

Lähes kaikilta tonteilta on suora yhteys virkistysalueelle ja rantaan. Ranta-alueelle 
on osoite  u hyvät ulkoiluyhteydet ja alueen erilaiset toiminnot on turva  u kaa-
vamerkinnöin (uimaranta, venevalkama).

Taka-Wetkan 1 -vaihe toteute   in vuonna 2005. Nyt toteutetaan alueen 2 -vaihe  a, 
jossa myynnissä on 32 OK-ton   a, osa omarantaisia. 

Tässä esi  eessä esitellään Taka-Wetka 1 -alueella sijaitsevaa Taitava Karstula -taloa. 
Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus ja Karstulan lukio järjes  vät yhteistyössä 
mahdollisuuden opiskella lukio-opintojen ohessa rakentajan amma   n. Opiskelijat 
toteu   vat käytännön työnä Taitava Karstula -talon rakentamisen, ope  ajansa val-
vonnassa. Lisä  etoa talosta saat o  amalla yhtey  ä Karstulan kunnan tekniseen toi-
meen osoi  eesta www.karstula.fi 
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KARSTULAN KUNTA TUKEE KUNTAAN MUUTTAVIA

Karstulan kunnalla on erilaisia tukimuotoja kuntaan muu  aville:

Uudisasukkaan asumistuki
on kunnan lisätuki ensiasunnon hankkijalle ja sitä myönnetään yksityiselle ensiasun-
non hankkivalle henkilölle/perheelle, joka rakentaa tai ostaa itselleen ensimmäisen 
omistusasunnon Karstulassa ja joka asuu pysyväs   tässä hankkimassaan asunnossa 
kunkin vuoden alussa eli 1.1. Tuen määrä on 250 € vuodessa tuen kohteena olevassa 
kiinteistössä ao. vuonna 1.1. asunu  a ja pysyväksi asukkaaksi henkikirjoite  ua hen-
kilöä koh  . Tukea maksetaan 3 vuoden ajan. Tuen myöntämisen jatkuvuudesta päät-
tää vuosi  ain kunnanvaltuusto. 

Yrityspalvelut
Yritysneuvonnasta kunnassa vastaa Kehi  ämisyh  ö Karstulanseutu Oy. Yh  ön yritys-
neuvontapalvelut ovat maksu  omia. www.karstulanseutu.fi 

Maksuton päivähoito
Karstulalaisille lapsille myönnetään 12 kk:n ajan joko maksuton päivähoitopaikka tai 
100 € kuntalisää ko  hoidontukeen kotona tai yksityisessä hoidossa hoide  aville alle 
3-vuo  aille lapsille. 12 kk:n jakso voi muodostua yksinomaan päivähoidosta, yksin-
omaan ko  hoidosta, yksinomaan yksityisestä hoidosta tai näiden eri hoitomuotojen 
yhdistelmistä. 12 kk voi koostua myös useammista jaksoista. Kuntalisä on veron-         
alaista tuloa.
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Julkisivu W/S
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Taitava Karstula -talo sijaitsee Paska-Avenuen ja Paalukallion  en risteyksessä. Talon 
yhteydessä on autokatos, varasto  la sekä erillinen jätekatos. Pihaan kulku on Paska-
Avenuen puolelta, kiinteistön osoite on Paska-Avenue 6. Talo sijaitsee kauniilla män-
nikkökankaalla Taka-Wetka 1 -alueella. Ympärille on rakentunut useita taloja, joissa 
asuu pääasiassa nuoria lapsiperheitä. Alue on rauhallinen ja viihtyisä. 

Talon alakerrassa sijaitsee olohuone, kei   ö, ruokailu  la, pesuhuone, wc ja sauna 
sekä yksi makuuhuone. Olohuone, ruokailu  la ja kei   ö ovat eri  äin valoisaa ja ava-
raa  laa. Suuret ikkunat päästävät kauniis   valoa sisä  loihin. Kei   össä on modernit 
kei   ökalusteet: jääkaappi, as  anpesukone, induk  oliesi ja uuni.

Talon yläkertaan vie kaunis portaikko eteis  lasta. Yläkerrassa on oleskeluaula, suuri 
wc, kolme huone  a sekä siivouskomero. Makuuhuoneissa on valmiiksi asenne  una 
vaatesäilytyskomerot. Tapetoin   on toteute  u huoneissa hillityn vaalealla ja tum-
man harmaalla sävyllä. Siivouskomerosta löytyy keskuspölynimuriyksikkö.
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Talon yhteydestä löytyy myös upeas   terassi  laa. Takapihan puolelta löytyy suuri ja 
valoisa terassialue, johon mahtuu isompikin ulkokalustesarja.

Etupihan terassi on myös hyvän kokoinen ja sopii mainios   oleskeluun. 

Talon yhteydestä etupihalta löytyy yhden auton autokatos, huolto  la sekä varasto. 
Ulkona on myös erillinen jätekatos jätekeräystä varten.
Lämmitysmuotona on maalämpö ja talo on liite  y kunnan vesijohtoverkkoon. 
Kiinteistöön on vede  y myös valokuitu.



TILAA

muis  inpanoille
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TAITAVA KARSTULA -TALO

Lisä  etoja

Mari Voimäki
tekninen johtaja
044-459 6623

mari.voimaki@karstula.fi 

 Voit myös 
vierailla teknisellä osastolla, 

osoitteessa Virastotie 4.

   www.karstula.fi 

TAKA-WETKA 1 

TAKA-WETKA 2 


