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Pitäjänmäki, OKT

Pienen perheen tai nuoren parin unel-
matalo. Maalaistunnelmaa kaupungis-
sa: alueen yksi vanhimmista taloista, 
joka on täysin modernisoitu. Todelli-
nen idylli, mm. oma viinikellari. Olo-
huone, keittiö, et, 2 mh, sauna, erill. wc. 
Rakennusoikeutta käytetty 74 m2 val-
vontaviraston mukaan. Mh. 340.000 . 
Henrikinkuja.  708731

Pitäjänmäki, PT, 5 h, k, rt, 
th, s, u-a, at 181 + 20 m2

Vankassa kahden perheen tiilitalossa 
edustamiseenkin sopiva huoneisto. Ylä-
kerrassa avoimena tilana oh, rt ja k, li-
säksi 3 mh, sekä tilava terassi ilta-aurin-
koon. Sisääntulokerroksessa mh, sauna- 
ja uima-allasosasto, baari/takka tiloineen. 
Talon päädyssä at ja 2 sähköpaikkaa. Mh. 
475.000 . Eljaksentie. 786713

Hakuninmaa, PT
5 h, k, s, khh 132,5 m2

Rauhallisella pientaloalueella uuden 
veroinen v. 2002-03 rakennettu puu-
rakenteinen kiinteistömuotoinen pa-
ritalohuoneisto. Hallinnanjakosopimus. 
Tasainen puistomainen piha-alue. Mh. 
389.000 . Kovelipolku.  704148

Etelä-Haaga, RT, 
4 h, k, s, varastoh,työh 96,5 m2

Tunnelmallinen, oman aikansa mukai-
nen rivitalon pääty kolmessa tasossa. 
Sisääntulokerroksessa olohuone, kir-
jasto, keittiö ja piha terasseineen. Ylä-
kerrassa kolme makuuhuonetta ja 
parveke. Alakerrassa saunaosasto, ik-
kunaton huone ja viimeistelemätön 
varastohuone. Mh. 355 000 . Ora-
pihlajatie. 790264

Etelä-Haaga, KT
3 h, k, halli, p 73 m2

Ihana ja tunnelmallinen koti: suuressa 
olohuoneessa avotakka, toimiva ja 
persoonallinen keittiö, laajennettu kh, 
parveke ilta-aurinkoon. Yksi Etelä-
Haagan parhaista taloyhtiöistä, hissi 
asennettu 2005, puistomainen piha. 
Putki- ja sähkösaneeraus PTS:n mu-
kaan 2012-13. Mh. 225.000 . Ryyti-
maantie.  749051

Etelä-Haaga, KT
2 h, k, p 62 m2

Erinomaisella paikalla sijaitsevan talon 
2. krs:n avara ja kaunis asunto, joka on 
laadukkaasti remontoitu n. 2 v. sitten. 
Iso keittiö, joka on myös oiva seurus-
telutila, tilava oh ja mh. Kh hyvin re-
montoitu; kaakelia ja lasitiiltä. Kaupat, 
koulut ja liikenneyhteydet lähellä. 
Mh. 186.000 . Vh. 190.104,10 . Ison-
nevantie. 797162

Pajamäki, KT, 2 h, k, p 52,5 m2

Hyvässä taloyhtiössä vapaa ylimmän 
kerroksen huoneisto, jossa tehokas ti-
lankäyttö. Tilava oh. Iso ikk. vh, parve-
ke lounaaseen. Vaatii pintaremonttia. 
Bussipysäkki vieressä ja junallekin lyhy-
ehkö matka. Mh. 142.000 . Pajamäen-
tie. 784149

Pohjois-Haaga, KT
2 h, k, rt, p 50,5 m2

Tilava 2. krs:n päätykaksio. Ikkunoita 
kolmeen suuntaan. Muuntelukelpoinen 
pohjaratkaisu. Pidetty taloyhtiö. Rau-
hallinen puistomainen pihapiiri. Palve-
lut ja hyvät liikenneyhteydet lähellä. 
Huoneisto on vuokrattu. Mh. 140.000 

. Ohjaajantie. 730736

Etelä-Haaga, KT
2 h, k, p 45,5 m2

Kaunis koti hyvässä yhtiössä. Sijainti 
mitä ihanimmassa paikassa Haagan sy-
dämessä. Tänne voitte muuttaa ilman 
remottihuolia. Mh. 146.424,22 . Vh. 
149.000 . Kylätie 10 A 12. 774795

Konala, KT, 2 h, kk, p 43,5 m2

Siistikuntoinen pienasunto umpipolun 
päässä. 2. krs, vuokrattu. Mh. 98.000 . 
Käärtipolku. 711936

Palvelemme asunnonvaihtajia
Länsi-Helsingissä Haagan 
toimiston lisäksi uudessa 
Lassilan toimistossamme.

Tervetuloa keskustelemaan
asuntoasioista ammattilaisten 
kanssa!

Huoneistokeskus Oy

Haaga
Kauppalantie 20
P. 0207 80 3640
Avoinna arkisin 9–17.00

Lassila
Hopeatie 2
P. 0207 80 3830
Avoinna arkisin 9–17.00

Välityspalkkio alk. 4 % + alv 22 % = 4,88 % velattomasta hinnasta, vähimmäispalkkio alk. 1650  + alv 22 % = 2013  + asiakirjakulut tai sopimuksen mukaan. Kysy myös uudesta Huom!-palvelustamme.

Myy silloin, kun sinulle 
parhaiten sopii
Asuntokaupan on sovittava saumattomasti elämän-

tilanteeseesi. Siksi välittäjän kanssa sopimasi myyntiajan 

on pidettävä. Kun tahdot varmistaa asuntosi turvallisen 

ja oikea-aikaisen myynnin, sinun kannattaa luottaa 

tehokkaisiin myyntineuvottelijoihimme, jotka myyvät 

asuntoasi yhteistyössä sinun aikataulusi mukaan.

Ota yhteyttä, kun haluat 

alan tutkitusti parasta palvelua.*
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Myyty

Välillä ala-asteikäisten ja
isompienkin lasten kanssa
syntyy kiperiä tilanteita.

Miten toimia aikuisena?
Mihin minulla on oikeus –

ja mihin velvollisuus?
Eväät tavallisena kansalai-

sena ovat vähissä.

Milloin pitää puuttua?
Ja jos – niin miten?

Avoin keskusteluilta Poh-
jois-Haagan ala-asteella
torstaina 29.3. klo 18.00.
Tule keskustelemaan Sinua
askarruttavista kysymyksistä!
Paikalla ovat lähipoliisi, yli-
konstaapeli Paavo Ruotsalai-
nen, johtava sosiaalityönteki-
jä Anne Carlander/ Läntinen
perhekeskus, Klaari-koor-
dinaattori Eija Krogerus
nuorten päihdetyö/Klaari Hel-
sinki sekä nuorisotyöntekijä
Sabasy Ndiaye/Haagan nuo-
risotalo. Olemme kutsuneet
tilaisuuteen mm. koulujen
rehtorit, esikoululaisten ja
koululaisten vanhempia ala- ja
yläasteelta, Hakavuoren seu-
rakunnan ja Ässä-talojen
edustajia sekä paikallisten jär-
jestöjen ja yhdistysten väkeä.

Kahvitarjoilu.

Tule ja tuo naapurisikin
– Tervetuloa!

Järjestäjät: 
Pohjois-Haagan ala-asteen
vanhempainyhdistys
Klaari Helsinki /
Läntinen alue
Pasilan poliisipiiri
Läntinen perhekeskus
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