Suonenjoen
Kiinteistökeskus Oy
KT 1h+k+parv. 36 m²
Valoisa ja toimiva yksiö
lähellä Rautalammin
keskustan palveluja, 2. krs.,
heti vapaana, ikkunat ja
käyttövesiputket uusittu,
tosi rauhallinen paikka
asua!
Hp. 25.000€
Eetunkuja 4, Rautalampi

UUTUUS

KT 2h+kk+parv. 39 m²
Kauniisti remontoitu kaksio väljällä pohjaratkaisulla,
tilava makuuhuone,
tyylikäs keittiö uusilla
kodinkoneilla, taloyhtiöön
käyttövesiputket, vesikatto,
ikkunat ym.
Hp. 39.500€
Jalkalantie 2

UTUUS
UKT/RT

KT 2h+k+parv. 61 m²

Toimiva ja valoisa kaksio heti
2h+k
47 m²
vapaana, taloyhtiöön
remontoitu ikkunat, parvekeovet,
Läpitalon huoneisto
hetija käyttökatto, lämpökeskus
vesiputket, hyvä ja rauhallinen
sijainti kaupan jakaikki
luonnon lävapaana, kph korjattu,
hellä, osta omaksi asunnoksi
tai sijoita / vuokraa
ydinkeskustan palvelut
lähelMh. 24.000€ + lo. 5.200€
Vh. 29.200€
lä, parvekelasit,Metsolantie
taloyhtiöön
11 C
uusittu v. 2014 käyttöKT 3h+k+s+parv. 86 m²
vesiputket
Tilava ja hyväkuntoinen
saunallinen kolmio ydinMh. 26.000€+ lo.
9.500€
keskustassa,
asuntoa on remontoitu, taloon valmisVh. 35.500€ tuu hissi vuonna 2017, tästä
asunVäinönkatu 10 edullinen
as.
7 hissillinen
to
palvelujen
ääreltä, asunon heti vapaana!
Es. Su 18.6. klotoMh.
15.30-15.50
84.400€ + lo. 14.400€

UUTUUS

RT 2h+k+s Alustava havainnekuva.
60 m²
Viihtyisä ja siistikuntoinen
saunallinen kaksio Valkeisenmäellä, kph remontti
tehty 2013, heti vapaana,
toimivat tilat, rauhallinen
sijainti pyörätien ja puistoalueen reunassa
Hp. 55.000 €
Majapolku 6 B 4
Es. Su 18.6. klo 13.00-13.20

vh. 98.800€. Putamonkatu 6

UUTUUS

KT 2h+kk+s+las. parv. 42,5 m²
Keskustan hissitalossa
”uutta vastaava” kaksio,
valm.2014, toimivat tilaratkaisut, 4. krs., lasitettu parveke, erill. autokatos 4.500€,
näkymä Valkeisenlammelle,
kaikki ydinkeskustan palvelut kävelymatkan päässä.
Hp. 119.500 €
Herralantie 10 B
KT 2h+k+parv. 46 m²
Valoisa ja siisti läpitalon
huoneisto, 1. krs. vähän
rappuja, hieno paikka joen
rannassa, hyvä sijainti
lähellä keskustan palveluja.
Yhtiöön tehty paljon
remontteja.
Vapautuu pian.
Hp. 49.000€
Pihlajakatu 1.
KT 2h+k+s
57 m²
Erittäin hyväkuntoinen
saunallinen kaksio, huoneistoon tehty täydellinen remontti v. 2007, parvekelasit,
taloyhtiöön uusittu ikkunat
ja parvekeovet 2013, hyvä
ja rauhallinen sijainti ydinkeskustan palvelujen läheisyydessä. Tilaisuus! Tarjoa!
Hp. 68.000€. Ainonkatu 7
KT 2h+k+s
59,5 m²
Kaunis ja viihtyisä kaksio
hissitalon 4. krs., valoisat
huonetilat, lasitettu parveke, laadukkaat materiaalit,
erittäin hyvä sijainti
ydinkeskustan palvelujen
äärellä. Autotalli.
Hp. 149.000€
Olavi Leskisenkatu 6.

KT 3h+k+parv. 74 m²
Siistikuntoinen päätyhuoneisto 1. kerroksessa,
tilavat ja toimivat tilat,
parvekelasit, huoneisto on
heti vapaana, hyvä ja
rauhallinen sijainti
kaupan lähellä
Hp. 42.000€
Metsolantie 8 A

KT 3h+k+lasparv. 83 m²
Tilava ja valoisa kolmio
1. kerroksessa, läpitalon
päätyhuoneisto, toimivat
huonetilat, parvekelasit,
heti vapaana, hyvä ja rauhallinen sijainti kaupan lähellä
Hp. 38.500€
Metsolantie 4

RT 2h+kk

45 m²

Siistikuntoinen
kaksiom²
heti
KT 1h+kk+parv.
32
vapaana, alakerran asunto
ilman portaita,
helppo kulkea
Toimiva ja näppärä
yksiö
ja liikkua, kph remontti tehty,
hyvä ja rauhallinen
heti vapaana, hyvä
ja rauhalsijainti kaupan lähellä
Hp. 34.800€ja
linen sijainti kaupan
Kokkolammentie 4 A
luonnon lähellä,
osta omaksi asunnoksi tai
2h+k+s
55 m²
osta
/ Ssijoita ja RT
vuokraa
UTUU
U
Valoisa ja toimiva kaksio,
2018,
Hp. 21.800€ pintaremonttia
huoneisto on heti vapaana,
ilman
Metsolantie 10muuttamaan
A 9 hyväpääset
remonttia,
sijainti lähellä
palveluja, suojaisa
Es. Su 18.6. klokeskustan
12.00-12.20
ja aurinkoinen
takapiha-alue
Hp. 64.800 €
Äestie 2

RT 2h+k+kph/wc 57 m²
S
TUU
Erittäin hyväkuntoinen
ja
UUKT
2h+kk+s+las.
parv. 47m²
valoisa kaksio, kph-tilat, keittiö -ja sisustusremontti tehty,
yhtiöön uusittu katto ja ikkunat, uusi autokatos / varasto,
suojaisa ja aurinkoinen takapiha-alue, hyvä sijainti puistoalueen reunassa
Hp. 44.800 €
Teräsmiehenkatu 3 S

Ydinkeskustan hissitalossa
erittäin viihtyisä ja ”uutta
vastaava” kaksio, toimivat
tilaratkaisut, 2. krs., kaikki
ydinkeskustan palvelut
2h+k+s
64 m²
kävelymatkanRT
päässä,
Viihtyisä ja erittäin hyväkunUUTUUS
toinen kaksio, hyvällä maulla
KATSOMISEN
ja laadukkailla materiaaleilla
remontoitu huoneisto, suoARVOINEN KOHDE!
jaisa takapiha-alue, terassi
valokatteella,
hyvä ja rauhal- 3
Hp. 109.500 €.
Ainonkatu
linen sijainti,Vaihto
ok-taloon
mahdollinen!
Es. Su 18.6. klo
16.30-16.50
Hp. 75.800€

RT 2h+k+s
64 m²
Valoisa ja siistikuntoinen
huoneisto, huoneistoa
on remontoitu, tilavat
ja toimivat huoneratkaisut,
oma suojaisa takapiha-alue
AS OY SUONENJOEN REHTORINPIHA
puistoon päin, valokate
Tervetuloa esittelyyn Ravintola
Hp. Valkoapilaan,
63.500€
Keskuskatu 4, keskiviikkona Koivikonkatu
14.3. klo 18.00.
2 B 10
Es. Su 18.6. klo 13.30-13.50
As Oy Suonenjoen Rehtorinpiha tarjoaa uuden kodin huolettomuutta

Rehtorinpiha sijaitsee rauhallisella paikalla keskustan palveluiden lähellä mahdollistaen päivittäisten asioiden hoitamisen vaikkapa kävellen.

UUTUUS

OKT 3h+k+s n. 92/109 m²
Viihtyisä
ja hyväkuntoinen
Asukkailla on mahdollisuus valita huoneistoihin yksilöllisiä
omien mieltymysten
mukaisia toteutusratkaisuja.
hirsitalo, Tulikiven takka /
leivinuuni, ilmalämpöpumpHUONEISTOESIMERKKEJÄ:
pu, pihassa autotalli/ varasto,Myyntihinta
suojaisa ja kaunis
pihaHuoneistotyyppi
Pinta-ala
Velatonhinta
alue, paikka sopii hyvin lap2h+kt+s
47,5
57.385 €
143.463
€
siperheelle,
koulu
ja urheilumahdollisuudet omassa
2h+kt+s
49,5
57.734 €
144.336 €
pihapiirissä, heti vapaana!
Hp.63.904
127.000
€.Tapiolantie
2h+k+s
55,5
€
159.759 € 30 B
Es. Su 18.6. klo 17.30-18
Viihtyisien ja hyvin varusteltujen huoneistojen valoisat pohjaratkaisut ja laadukkaat materiaalivalinnat lisäävät asumisen mukavuutta.

2h+k+s

Koivikonkatu 4 A

PT 3h+k+kph/wc+vh+
S
TUU2h+k+parv.
autotalli+autokatos
55 m²
UUKT
82 / 101m²

Erittäin hyväkuntoinen
ja toiValoisa ja toimiva
läpitalon
miva huoneisto, kodikas asunto,
ikkunat
ja
ulko-ovet
uusitkaksio, 1. krs.,tu heti
vapaana,
2012, keittiökalusteet uusit2013,
kylpyhuone -ja
wc-retee remontillatumontti
itsellesi
mie2013, pihalla oma grillikatos,
yhteiset
saunatilat,
luinen koti, hyvä
taloyhKYSY LISÄÄ! Hp. 85.000€
Kanervapolku
2 as.1 Rautalampi
tiö, erittäin hyvä sijainti
lähellä ydinkeskustan
palveluOK 5h+k+s n. 155 m²
Tilava jayhteydeserittäin hyväkuntoija, asuntokaupan
nen talo, taloa on remontoiv. 2014-17,
paikka
sä mahdollistatu paljon
ostaa
lämsopii hyvin lapsiperheelle,
min autotalli. rauhallinen ja hyvä sijainti
lähellä keskustan palveluja,
Hp. 37.500€.Väinönkatu
5
heti vapaana! Kuntokartoitus tehty! Myös vaihto!
Es. Su 18.6. klo
14.30-14.50
Hp. 149.800
€.

LKV

57,0

66.115 €

165.288 €

OKT 3h+k+s n. 121 m²
S
U
U
T
3h+k+s
80,5
103.480 € ja siisti 258.699
€
Viihtyisä
50-luvun
UU
talo, erillinen sauna -ja piharakennus,
RAKENNUTTAJA:
URAKOITSIJAautotalli,
JA MYYNTI:kauniit
ja
isot
oma
KM-Sijoitus Oy, Rengastie 10, 60100 Seinäjoki
Dovico
Oy,piha-alueet,
Microkatu 1, 70210 Kuopio
tontti 0,4850 ha, lähellä
hyvä kalastusmahdollisuus,
ESITTELYT JA MYYNTI
rauhallinen sijainti lähellä
Juha Väätäinen
Suonenjoen keskustan
Kiinteistönvälittäjä, LKV
palveluja. Hp. 82.000€
puh. 020 155 0502 tai 0400 161 425
Petsamontie 26
www.snjkk.fi
ES. Su 18.6. klo 18.10-18.40
3h+kt+s

74,5

84.856 €

212.139 €

Tapulikatu 5

OKT 4h+k+s n. 170 m²
paikalla
Erittäin
hyväkuntoinen
Vähimmäispalkkio 2.000 € (sis. alv 24%) ja välityspalkkio 3,66%
(sis. alv 24%)
velattomasta hinnasta. Puheluhinnat 0201-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,21 snt/puh +Hyvällä
6,9 snt/min (sis.
alv 24%). oleva talo
Matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 14,90 snt/min (sis. alv 24%).
lähellä keskustan palveluja,
saunallinen kaksio, huoneis2h+k+s
57
AINONKATU 5 · 77600 SUONENJOKI · P. 020KT
155 0500
· AVOINNA MA-PE
KLOm²
9.00-16.00

