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Maununneva, OKT

Unique Sopivasti 70-lukua, sopivas-
ti modernia. Osin kallioisella 1699 
m2:n nurmikkotontilla v. 1977 paikal-
la rakennettu talo, kokonaisala 290 m2. 
3-4 mh, oh, k, khh, s, ph, 2 wc:tä. 
Kaikki yhdessä tasossa. Rakennusoi-
keutta reilusti jäljellä. Mh. 650.000 . 
Vallirinne. 781705

Etelä-Kaarela, PT, 3 h, k, s, 
tkh, aputilat kok.pa 150,3 m2

Ihastuttava paritalohuoneisto idyllises-
sä Etelä-Kaarelassa. Viihtyisät tilat kol-
messa tasossa. Yläkerrassa korkea olo-
huone, jossa erkkeri, kirjastohuone, keit-
tiö sekä parvi. Välikerroksessa tunnel-
mallinen takkahuone. Alakerrassa tilava 
saunaosasto poreammeineen, varasto-
huone ja askarteluhuone. Hoidettu pi-
ha etelään. Autokatos. Asuintilat 90,3 m2, 
muut tilat 60 m2, kok.pa n. 150,3 m2. Mh. 
445.000 . Sorolankuja. 729701

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

Uusi, v. 2002-03 rakennettu kaksita-
soinen kiinteistömuotoinen paritalo-
huoneisto. Alakerta: olohuone, takka/
leivinuuni, tilava mh, khh ja ikkunalli-
nen sauna-kh-osasto porealtaineen. 
Yläkerta: 2 mh, oleskelutila, parveke ja 
tilava käyttöullakko. Autokatospaikka. 
Kaunis, tasainen piha-alue. Mh. 389.000 

. Kovelipolku. 704148

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

Alkuperäinen, erittäin siisti, tunnelmal-
linen rivitalon päätyhuoneisto Huopa-
lahden aseman läheisyydessä. Piha ja 
parveke etelään. Paljon säilytystilaa. 
Mh. 335.000 . Orapihlajatie. 790264

Etelä-Haaga, KT
3 h, k, p 67,2 m2

30-luvun lopun huoneisto, jossa 2,8 m 
korkeat huoneet ja lautalattiat. Putki-
remontti tehty v. 2004. Mh. 195.000 . 
Vihdintie. 749629

Pajamäki, KT, 3 h, k, p 63,5 m2

Täällä asut luonnonhelmassa, aivan siir-
tolapuutarhan naapurissa. Ylimmän ker-
roksen länsipäädyn huoneisto. Kunnos-
tettu tunnelma säilyttäen. Mh. 170.000 . 
Vh. 173.810,58 . Pajamäentie. 738840

Etelä-Haaga, KT
2 h, k, p 62 m2

Laadukkaasti remontoitu, miellyttävä 
iso kaksio. Keittiö kuin sisustuslehdes-
tä, sinisävyinen laatoitettu kh, iso par-
veke puistopihalle päin. Kaikki palvelut 
ja yhteydet lähellä. Mh. 186.000 . Vh. 
190.104,10 . Isonnevantie. 797162

Kannelmäki, KT
2 h, kk, rt, p 56 m2

Putkiremontti valmistunut tässä huo-
neistossa. Hyvä pohjaratkaisu. Ava-
ruutta ja valoa. Muuttamaan pääset 
vaikka heti. Mh. 115.444,06 . Vh. 
152.000 . Kanneltie. 710624

Konala, KT, 2 h, k, p 50 m2

Oivat puitteet kunnostajalle. Ihanan 
valoisa läpitalon huoneisto. 3./3. krs. 
Tilava keittiö. Vaatehuone. Vapaa. Mh. 
99.500 . Kolsarinkuja. 790547

Etelä-Haaga, KT, 2 h, k, p 48 m2

Erinomainen sijainti Haagan ja Munk-
kivuoren palvelujen lähellä. Alkuperäis-
kuntoinen läpitalon huoneisto. 1 . krs, 
ei pihatasossa. Vuokrattu. Talin ulkoilu-
alue vieressä. Mh. 129.600 . Vh. 
133.470,53 . Vanha Viertotie.711455

Etelä-Haaga, KT, 2 h, k, p 45 m2

Viihtyisäksi remontoitu kaksio vankas-
sa 50-luvun talossa. Kaunis kylpyhuo-
ne, avarrettu eteinen sekä kompakti 
keittiö. Katsoo sisäpihalle päin, jossa 
myös sisäänkäynti. Mh. 144.062,36 . 
Vh. 145.000 . Kauppalantie.719687

Pitäjänmäki, KT, 2 h, kk, s 44 m2

Kaunis asunto uudessa v. 2000 joulu-
kuussa valmistuneessa talossa. Miellyt-
tävä pohjaratkaisu, valoisa oh sekä la-
sitettu, iso terassiparveke. Hissi, oma 
tontti, autoh, vastike 1,80 /m2. Mh. 
176.000 . Strömbergintie. 757728

Etelä-Haaga, KT, 1 h, pk 32 m2

Remontoi tästä mieleisesi. Neliöitään 
avaramman oloinen ja valoisa koti, 2./4 
krs. Ikkunallisessa pienoiskeittiössä tilaa 
pienelle ruokapöydällekin, myös kylppä-
rissä ikkuna. Erinomaiset liikenneyhtey-
det: bussit, rtv 10 ja junat. Mh. 97.500 . 
Vanha Turun maantie. 724116

Palvelemme asunnonvaihtajia Länsi-
Helsingissä Haagan toimiston lisäksi 
uudessa Lassilan toimistossamme.
Tervetuloa keskustelemaan asunto-
asioista 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.       www.huoneistokeskus.fi

Tervetuloa!
Tule juhlistamaan kanssamme 
35-vuotistaivaltamme Haagassa 
perjantaina 4.5. klo 13–19.00 
toimistollemme Kauppalantie 20.

Tutustu samalla vanhaan Haagaan kuvamaailman 
muodossa. Paikalla myös Pro Haagan puheenjohtaja
kertomassa Haagan historiasta klo 17–19.00).

Huoneistokeskus Oy
Kauppalantie 20, 00320 Helsinki

Ympäristön 
siivoustalkoot 

Etelä-Haagassa
keskiviikkona 9.5.
klo 17.00 – 19.00

Kokoontuminen Huopa-
lahden kirkonmäellä, jos-
ta saa Rakennusviraston
tarjoamia työvälineitä;
roskapihtejä ja muovi-
säkkejä. Välineet ja ros-
kasäkit tuodaan takaisin
kirkolle.
Ota käsineet mukaan tal-
koisiin!
Kahvi- ja mehutarjoilu
ympäristötalkoolaisille.

Huopalahden seura-
kunta ja Pro Haaga – 

Pro Haga ry

Hyvä kasvaa
kaupungissa 

Det goda 
växer 

i staden
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