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Maununneva, OKT 

Unique Paikalla rakennettu yksita-
soinen tiilitalo, jossa on säilytetty 70-
luvun tunnelma, mutta modernisoitu 
nykyajan vaatimuksia vastaamaan. 3-4 
mh, oh, k, tkh, th, khh, s, ph, 2 wc, run-
saasti säilytystilaa, kok.pa 290 m2. Har-
vinaisen iso (1699 m2) ja suojaisa, län-
teen avautuva piha-alue. Kuntotarkas-
tus tehty. Mh. 650.000 . Vallirinne. 

781705

Etelä-Kaarela, PT, 3 h, k, s, 
tkh, aputilat 90,3 + 60 m2

Unique Rauhallisella alueella ihas-
tuttava kokonaisuus. Huoneisto, jossa 
on ilo asua. Yläkerrassa makuuhuone, 
korkea olohuone, jossa erkkeri, kirjas-
tohuone, parvi sekä keittiö. Välikerrok-
sessa takkahuone ja kodinhoitohuone. 
Alakerrassa saunaosasto, varastohuo-
ne, askarteluhuone. Hoidettu piha 
etelään. Mh. 445.000 . Sorolankuja.

729701

Pitäjänmäki, KT
3-4 h, k, s, terassip 91,5 m2

Unique  Asumisen laatua uudehkossa 
talossa, edulliset asumiskustannukset. Ava-
raa tilaa ja ihana lasitettu oleskeluterassi, 
n.12,5m2. Upeat ulkoilumaastot suojelul-
la Patterinmäellä, Talin golf-kenttä vieres-
sä. Mahdollisuus autohallipaikkaan, josta 
hissillä kotiin. Ovimonitorilla turvaa. Mh. 
340.000 . Strömbergintie. 766919

Reimarla, RT, 5 h, k, s, th, 
ask.h, at 114 + 57 m2

Nopeasti vapautuva isonkin perheen ri-
vitaloasunto halutussa yhtiössä. Oma ai-
dattu suojainen länsipiha. Palvelut vieres-
sä ja loistavat kulkuyhteydet juna/bussi. 
Kaukolämpö tietää huoletonta asumista 
ja huoltoyhtiö hoitaa muut hoitotyöt. Mh. 
365.000 . Henrikintie. 743471

Lassila, KT
3 h, k, s 80 m2

Erinomaisella paikalla, kaikkien palve-
lujen ja liikenneyhteyksien lähellä si-
jaitseva avara asunto. Iso oh, josta pää-
see omalle pihalle, sauna, kätevä keit-
tiö ja pikkupatio. Yhtiöllä kaunis, puu-
tarhamainen piha-alue. Mh. 239.000 . 
Laurinniityntie. 744582

Kannelmäki, KT
3 h, k, p 68,5 m2

Rauhallisella alueella pienelle perheel-
le viihtyisä koti. Kiva pohjaratkaisu. 
Koulut, päiväkodit lähellä. Hyvä 
taloyhtiö, mukavat naapurit. Mh. 
151.342,98 . Vh. 152.000 . Kannel-
tie. 797480

Etelä-Haaga, KT, 2 h, k, p 62 m2

Erinomaisella paikalla Etelä-Haagan 
ydinalueella avara asunto, joka on 
kauniisti remontoitu. Tilava keittiö, 
ruokapöytä mahtuu, hyvä kh, sisään-
ved. parveke avautuu ihastuttavan 
kauniiseen pihamaisemaan. Kaupat, 
koulut ja yhteydet lähellä. Mh. 186.000 

. Vh. 190.104,10 . Isonnevantie.
797162

Pohjois-Haaga, KT
3 h, k, p 66 m2

Kodikas, lämminhenkinen 5. krs:n huo-
neisto. Lasitettu parveke. Asunnossa 
kauttaaltaan lattialämmitys. Ihana koko-
naisuus. Mh. 167.293,40 . Vh. 169.499,80 

. Adolf Lindforsin tie. 724257

Kannelmäki, KT, 3 h, k, p 60,4 m2

Valoisa ylimmän kerroksen hyväpoh-
jainen kolmio hyvin hoidetussa yhti-
össä. Palvelut vieressä ja loistavat kul-
kuyhteydet juna/bussi. Mh. 135.000 . 
Soittajantie. 725034

Kannelmäki, KT
2 h, kk, rt, p 56 m2

Tässä huoneistossa putkiremontti teh-
ty! Pintaremontilla loihdit tästä viihtyi-
sän kodin. Remontoimaan pääset vaik-
ka heti. Oma talomies. Mh. 112.444,06 

. Vh. 149.000 . Kanneltie. 710624

Pohjois-Haaga, KT
2 h, k, p 54,5 m2

Siisti, muuttovalmis 1. krs:n kaksio 
Thalian aukion läheisyydessä. Keittöön 
mahtuu ruokailemaan. Kh on remon-
toitu nätiksi v. 2005. Vapautuu nope-
asti. Mh. 140.874,66 . Vh. 148.000 . 
Aino Ackten tie. 751844

Pohjois-Haaga, KT
1 h, kk, p 29 m2

Hissitalon tilava, parvekkeellinen yksiö. 
2. krs. Huoneisto sopii mainiosti myös 
liikuntaesteiselle. Pidetty, hyvä taloyh-
tiö. Oma talonmies. Mh. 94.500 . 
Maria Jotunin tie. 787808

Kysy yksilöllistä välityspalkkiotarjoustamme. Minimipalkkiomme 2.000  + alv 22 % = 2.440 . Kysy myös Huom!-palvelustamme.

Lomasta voi nauttia, kun valitsee oikean välittäjän
Toisin kuin usein luullaan, on asunnon ostajia liikkeellä myös kesäaikaan. Kun annat asuntosi meille myyntiin, 

voit luottaa siihen, että teemme töitä täydellä teholla myös sillä välin, kun itse lomailet. Koska meillä asunnon 

myyminen ei koskaan ole yhden ihmisen harteilla, myyntivoimaa riittää myös juhannuksesta koulujen alkuun. 

Onnistuneet asuntokaupat voivat syntyä kanssamme vuodenajasta riippumatta.  

Olisiko jokin näistä 
                       uusi kotisi?

Huoneistokeskus Oy
Haaga, Kauppalantie 20, P. 0207 80 3640,   Avoinna arkisin 9–17.00
Lassila, Hopeatie 2, P. 0207 80 3830,   Avoinna arkisin 10–16.00

Haagan Markkinat Haagan torilla
lauantaina 8.9.2007, klo 10.00–13.00

Tänä vuonna teemana on turvallisuus.
Esa Pakarinen jr. ja Matti Räsänen tule-
vat markkinoille. 
Markkinoiden pöytävaraukset sähköpos-

tilla tuula.salo@welho.com tai 
puh. 050 543 4194.
Markkinat järjestää Pro Haaga – 
Pro Haga ry
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