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Olisiko 
jokin näistä 
uusi kotisi? 
Maununneva, OKT

Unique  As.oy-muotoinen (vsv. 1,6 
%), 1-tasoinen valkotiiliverhoiltu okt. 4 
h, k, rt, s, khh, tkh, parvi, 110/135 m2. 
Helppohoitoinen 1988 valmistunut ta-
lo on remontoitu sisätiloiltaan tyyliä 
käyttäen. Kaunis, hoidettu piha lisää 
asumisviihtyvyyttä. Korkea oh tuo sisä-
tiloihin avaruutta ja kolmen makuuhuo-
neen lisäksi tilava n. 20 m2 parvi tuo li-
sää käyttötilaa. Tontti 617 m2. Mh. 
498.000 . Juoksuhaudantie. 708365

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

Unique  Ajattoman tyylikäs kaksi-
tasoinen paritalokoti Reimarlan pien-
taloalueella. Lisämukavuutta asumi-
seen antaa tilava sauna- ja uima-allas-
osasto, josta käynti piha-alueelle Au-
totalli ja 2 autopaikkaa. Mh. 469.000 

. Eljaksentie. 786713

Lassila, KT, 4 h, k, p 97,5 m2

Oiva ison perheen asunto, jossa tila-
vat mh:t, k, remontoitu kh, erill. wc, la-
sit. parveke. Hyvä yhtiö, jossa saunat, 
pesutupa, autohalli sekä leikkipaikat ja 
lasten kahluuallas pihalla. Asema ja 
bussipysäkki lähellä. Mh. 258.500 . 
Kaupintie. 738137

Maununneva, RT
4 h, k, s, khh, p 109 m2

2000-luvun rivitalon päätyhuoneisto 
on perheasunto parhaimmillaan: ma-
kuuhuoneet, s, khh sekä parveke ylä-
kerrassa, alakerrassassa k, rt ja oh. 
Suojaisa länsipiha. Erilliset wc:t kum-
massakin krs:ssa. Lämmin varasto 
vaikkapa työ- tai askartelutilaksi. Mh. 
347.000 . Maununnevantie. 713166

Etelä-Haaga, KT
3-4 h, k, p 80 m2

Etelä-Haagan sydämessä, aseman ja palvelu-
jen lähellä viihtyisä, takallinen päätyhuoneis-
to. 3./3. krs, ei hissiä. Putkiston kuntotutki-
mus tehty, saneeraus ei ole vielä ajankohtai-
nen. Mh. 255.000 . Tunnelitie. 735625

Lassila, KT, 3 h, k, s, p 75,5 m2

Juna-aseman ja monipuolisten palvelu-
jen lähellä nopeasti vapautuva saunalli-
nen kolmio. Hissi, 4./6. krs, ei portaita 
hissille. Mh. 182.000 . Tinatie. 707040

Pitäjänmäki, KT, 3 h, k, s, p 75 m2

Mielenkiintoinen pohjaratkaisu, joka on 
kuitenkin helppo sisustaa. Iso terassiparve-
ke toimii kesäolohuoneena. Makuuhuoneet 
pihan puolella, samoin ikkunallinen sauna. 
Mh. 282.000 . Strömbergintie. 743581

Malminkartano, KT
3 h, k, s 74,5 m2

Perheasunnoksi sopiva luhtitalon pääty-
asunto, ikkunat 3 suuntaan. Oma sauna ja 
huoneiston levyinen parveke, viihtyisä keit-
tiö. Vehreät näkymät piha-alueelle, joka 
portein suojattu. Koulu, lastentarha, palve-
lut ihan lähellä, samoin juna ja bussit. Hitas. 
Mh. 168.000 . Puustellinpolku. 712470

Lassila, KT, 3 h, k, s, p 71 m2

Muuttokuntoinen koti. Kylpyhuone remon-
toitu laadukkaasti v. 2006. Huoneistossa 
kunnollisen kokoinen keittiö, jonne mah-
tuu ruokapöytä. Palvelut ja kulkuyhteydet 
vieressä, junalla keskustaan n. 12 min. Tur-
vallinen kävelytie päiväkotiin ja leikkipuis-
toon. Mh. 198.000 . Kaupintie. 767134

Etelä-Haaga, KT, 2 h, kk 54,5 m2

Esteetöntä liikkumista hyvin hoidetussa 
hissitalossa, ilman rappuja pääsee kotio-
velle saakka. Vastike vain 1,98 /m2. Avoin 
keittiö ja tilavat huoneet, asunnossa run-
saasti säilytystilaa. Rauhallinen sijainti 
päättyvän kadun päässä, Huopalahden 
aseman läheisyydessä. Vapaa. Mh. 149.000 

. Artturi Kanniston tie. 792040

Pajamäki, KT, 2 h, k, p 52,5 m2

Halutulla alueella täysin remontoitu ko-
ti ylimmässä krs:ssa. Kaunis vaalea keit-
tiö uusine kodinkoneineen. Ikkunallinen 
iso vaatehuone. Hyvin hoidettu taloyh-
tiö. Tyylikäs kokonaisuus. Mh. 166.391,87 

. Vh. 169.000 . Pajamäentie. 716831

Pitäjänmäki, KT, 2 h, kk, s 50 m2

Valoisa 6./7. kerroksen kaksio v. 2001 
valmistuneessa talossa. Edulliset asumis-
kustannukset ja hyvä sijainti palvelujen 
ja hyvien kulkuyhteyksien päässä. Mh. 
195.000 . Strömbergintie. 771680

Pohjois-Haaga, KT
2 h, kk 44,6 m2

Kiva kaksio, 3./6. krs, hissi. Huoneisto 
on varusteluiltaan alkuperäinen mutta 
siisti. Rauhallinen puistomainen ympä-
ristö, näkymät metsäiselle kalliolle. Mh. 
120.000 . Maria Jotunin tie. 789903

Etelä-Haaga, KT, 2 h, kk, p 44 m2

Valoisa hyväkuntoinen kulmahuoneis-
to. Iso remontoitu kh. Taloyhtiössä put-
ket ja sähköt tehty. Palvelut lähellä ja 
hyvät kulkuyhteydet, juna/bussi. Mh. 
159.000 . Steniuksentie. 722215

Etelä-Haaga, KT
1 h, kk, p 30,5 m2

Rauhallinen sijainti, parvekkeelta upeat nä-
kymät Sankarikalliolle. Hyvä tiilitalo, 3./3. 
krs. Kh remontoitu, kk:ssa ikkuna, vh. Hy-
vät liikenneyhteydet ja Keskuspuisto vie-
ressä. Mh. 113.000 . Sankaritie. 736423

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

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

Koti toiveidesi mukaan.
Miten sinä haluaisit asua? Muutto tilavampaan, pienempään tai muuten vain sopivampaan onnistuu parhaiten yhdessä 
suunnitellen. Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen. Aloitetaan suunnittelu arvioimalla nykyisen kotisi arvo. 

Pyydä meidät maksuttomalle arviokäynnille. Saat raamit uuden kodin 
etsintään ja kuulet samalla yksilöllisen välityspalkkiotarjouksemme.

Seuraava 
Haagalainen 

ilmestyy
26.9.2007

hoiva- ja kotipalvelut

Palveluseteliyritys

asiakaspalvelu@hure.fi www.hure.fi
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