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Maununneva, OKT 

Unique Aurinkoisella pihalla oma 
rauha ja yksityisyys. Yhden perheen 
yhtiössä As. Oy -muotoinen okt(vero 
1,6%) rv. -88. Tontti 617 m2. Kunnos-
sa pidetty ulkoa ja sisältä. Talon valoi-
sat sisätilat antavat mahdollisuuden 
erilaisiin sisustusratkaisuihin ja käyt-
tötarkoituksiin. Mahdollisuus ottaa 
pienempi asunto vaihdossa, vapautuu 
tarvittaessa nopeasti. Mh. 458.000 .
Juoksuhaudantie. 708365

Hakuninmaa, PT
4 h, k, s, terassi 93,5 m2

Kodikas pt-koti viihtyisässä ja turval-
lisessa pihapiirissä Hakuninmaalla. Ti-
lava k, erill. wc, mh:t ja sauna yläker-
rassa, oma piha avautuu etelä-lounaa-
seen. Rv. 91, Hitas. Bussi tulee ihan lä-
helle, alueella myös päiväkoti, loistavat 
ulkoilumahd. Mh. 232.027,38 . Vh. 
234.000 . Vanhempientie. 754064

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

Toimivuudeltaan ja pohjaratkaisultaan 
perheasunnoksi mitä parhain. Mh. 
239.900 . Kaupintie. 738137

Etelä-Haaga, KT
4 h, k, p 85 m2

Oikein hyvä perhekoti. Erinomainen 
pohjaratkaisu, kaunis suuri oh erkkeri-
ikkunoineeen. Hyvä sijainti, iso oma 
vehreä tontti. Alueella erinomaiset kou-
lut. Junalle minuutin kävely. Mh. 255.000 

. Kauppalantie. 793158

Kannelmäki, KT
3-4 h, kk, p 85 m2

Ylimmän krs:n päätyhuoneisto hissi-
talossa. Rauhallinen sijainti puiston lai-
dassa. Vanhan huoneiston arvokkuut-
ta, löytö kunnostajalle. Mh. 184.500 .
Vh. 185.523,91 . Vanhaistentie.

712758

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

3./3. krs:n, valoisa päätyasunto, jossa ik-
kunat kolmeen suuntaan. Oma sauna ja 
huoneiston levyinen parveke lisäävät 
asumismukavuutta. Vehreät näkymät pi-
ha-alueelle, joka portein suojattu. Au-
top. mahdollisuus. Hitas. Muuttamaan 
pääset vaikka heti! Mh. 164.000 .
Puustellinpolku. 712470

Lassila, KT, 2 h, k, p 58,5 m2

Vapaa toimivapohjainen ja valoisa kul-
mahuoneisto, tilava lasitettu eteläparv. 
Lähellä luontoa ja ulkoilumaastoja. Hy-
vin hoidettu yhtiö, hissi, rv. 80. Palvelut 
ja kulkuyht. kivenheiton päässä, junalla 
keskustaan n.12 min. Mh. 160.000 . Vh. 
162.127 . Kuparitie. 728264

Kannelmäki, KT
2 h, k, p 55,3 m2

Hissitalon tilava kaksio. Palvelut vieres-
sä. Vap. nopeasti. Mh. 122.132,30 . Vh. 
124.800 . Vanhaistentie. 53317

Pajamäki, KT
2 h, k, p 52,5 m2

Halutulla alueella upeaksi, laadukkain 
materiaalein täysin remontoitu ylim-
män krs:n huoneisto. Kaunis keittiö 
uusine kodinkoneineen. Loistava ko-
konaisuus laatua arvostavalle. Hyvin 
hoidettu yhtiö. Mh. 153.391,87 . Vh. 
156.000 . Pajamäentie. 716831

Pitäjänmäki, KT, 2 h, kk, s 50 
m2

Valoisa kaksio v. 2001 valm. talossa, 6/7 
krs. Oma sauna ja iso lasitettu parv. 
Edulliset asumiskustannukset hv.90 /
kk. Palvelut lähellä ja hyvät liikenneyht. 
juna/bussi. Mh. 189.000 . Strömber-
gintie. 771680

Etelä-Haaga, KT, 2 h, avok, p
46 m2

Hyväkuntoinen kaksio Etelä-Haagas-
sa, palvelut vieressa ja loistavat kulku-
yhteydet juna/bussi. Mh. 145.000 .
Oskelantie. 776097

Etelä-Haaga, KT
2 h, k, p 45 m2

Viehättävä koti Etelä-Haagan rauhas-
sa. Parvekeelta ihana näkymä suojai-
selle ja puistomaiselle sisäpihalle, 1. krs 
muttei maantasalla. Siistiin keittiöön 
mahtuu ruokapöytä, tilava vh, läpita-
lon huoneisto. Mh. 132.500 . Isonne-
vantie. 703679

Etelä-Haaga, KT, 2 h, k, p 41 
m2

Kätevä pikkukoti Etelä-Haagan paloase-
man takana. Mainiot yhteydet mm. 
RTV10. Mh. 137.000 . Steniuksentie.  

756787
Etelä-Haaga, KT, 1 h, kk, p
31,5 m2

Palokaivonaukion Citykoti hurmaavin 
näkymin, ylin 4. krs, parveke. Kokonaan 
laatoitettu kh ja alkoviin mahtuu sän-
ky. Yhtiössä vaihdettu ikkunat ja ulko-
puoli on täyssaneerattu, siisti porras-
käytävä. Erittäin hyvät liikenneyhtey-
det busseilla ja junilla, ja 10-ratikalle 
kävelee 10 minuutissa. Mh. 111.000 .
Steniuksentie. 743933

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

Olisiko jokin näistä uusi kotisi?

Koska jokainen myytävä 
asunto on yksilö, myös 

välityspalkkion
tulee olla yksilöllinen.

Ymmärrämme kodin arvon.

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

hoiva- ja kotipalvelut

Palveluseteliyritys

asiakaspalvelu@hure.fi www.hure.fi

PL 68
15501 LahtiGSM 044 292 9726

humana&remediumoy
Kokouskutsu

syyskokous pidetään
15.11.2007 klo 18.00 

osoitteessa Hopeatie 16 B.

Syyskokouksessa käsitel-
lään sääntömääräiset asiat
sekä osaston yhdistymistä
Munkkiniemen osaston
kanssa 1.1.2008 alkaen.
Osaston jäsenet siirtyvät
automaattisesti yhdistymi-
sen kautta syntyvän uuden
osaston jäseniksi, elleivät
ilmoita haluavansa liittyä
johonkin toiseen osastoon.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Punaisen Ristin 
Haagan osaston hallitus

Haagan osasto
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