
Kerrostaloyksiö 35 m²,  450 € / kk
Rivitalokaksio 60 m² , 624 € / kk
Rivitalokolmio 80 m² ,  726 € / kk

Kalustettu kerrostalokaksio  
58 m², 688 € / kk

Kerrostaloyksiö 35 m²,  370 € / kk
Kerrostalokaksio 65 m²,  569 € / kk
Kerrostalokolmio 78 m²,  703 € / kk

Kalustettu 3 hengen asunto  
76 m², 1522 € / kk 
(sis. alv 10 %, liinavaatteet, siivous)

Tervetuloa vireään, idylliseen  
Raaheen, meren äärelle!

Raaheen muuttaminen voi olla yksi parhaita päätöksiäsi, sillä 
Raaheen on helppo rakastua. Ruuhkattomassa ympäristössä ja 
helposti saavutettavien palveluiden äärellä tulet yllättymään, 
kuinka paljon enemmän aikaa Sinulla jää elämälle, kun väli-
matkat eivät vie pyöräillenkään tunteja päivästä.

Vuokrataso Raahessa on erittäin kohtuullinenverrattuna suu-
rempiin kaupunkeihin ja asuntoja löytyy lyhyelläkin varoajalla, 
myös kalustettuna. Vuokrakohteiden tarjoajia on useita ja 
asunnonetsijää hemmotellaan monipuolisilla vaihtoehdoilla 
aina Wanhan Raahen vinttihuoneista moderneihin kerrostaloi-
hin tai maaseudun rauhaan.

Alueen suurimmat vuokranantajat

Kaupunkiomisteinen Kiinteistö Oy Kummatti ja
Raahen Seudun Asuntosäätiö ovat alueen suurimmat vuok-
ranantajat. Pitämällä hyvää huolta asuntojen kunnosta ja 
asukkaista on asukastyytyväisyys ollut molemmilla tutkitusti 
huippulukemissa jo vuosia. Suurin osa asunnoista sijaitsee 
enimmillään neljän kilometrin etäisyydellä keskustasta. Lisäksi 
Vihannin kylällä, 40 minuuttia keskustasta, toimii  
Kiinteistö Oy Vihannin kantti.

Vuokrakoti Raahesta

http://www.kummatti.fi
http://www.rsa.fi
http://www.kummatti.fi
http://www.rsa.fi
http://www.vihanninkantti.fi


Terveydenhoito Liikuntapaikat Kielikurssit Koulutus Harrastukset

Kaikissa asioissa tukenasi

Aira Meriruoko
asukasmarkkinointisihteeri
040 135 7027
aira.meriruoko@raahe.fi

www.raahe.fi
www.visitraahe.fi

Muuttamiseen ja asumiseen liittyy monenlaisia kysymyksiä,  
mutta meillä Sinun ei tarvitse olla kysymystesi kanssa yksin.
 
Autamme Sinua löytämään juuri itsellesi sopivan asunnon ja 
tarvitsemasi palvelut sekä kerromme harrastus- ja ajanvietto- 
mahdollisuuksista Raahessa.

Asuinpaikka Päiväkoti Kaupat Liikenneyhteydet Tapahtumat Työpaikat

Kiinteistönvälittäjät ja 
yksityiset vuokranantajat

Paikalliset kiinteistönvälittäjät saavat myytävien kohteiden 
lisäksi listoilleen myös vuokrattavia asuntoja. Asuntoihin pää-
see tutustumaan välittäjien omien sivujen kautta.

Yksityisten vuokranantajien ilmoituksia voi selata Nettikirp-
pikseltä www.raahe.net -osoitteessa, joka on Kauppakeskus 
Raahen yrittäjien ylläpitämä. Ilmoituksia löytyy tuttujen 
Tori.fi ja VuokraOvi.com -palveluiden lisäksi myös Raahen seu-
dun yrityspalveluiden Vuokra-asuntopörssistä ja 
Visit Raahen sivuilta Kalustetut huoneistot -osiosta.

Vuokrakoti Raahesta

http://www.raahe.fi
http://www.visitraahe.fi
http://www.habita.com
http://www.kodinaika.fi
http://www.kiinteistokanava.fi
http://www.op-koti.fi
http://www.raahe.net/nettikirppis/ilmoitus?tied=6&ilm=94
https://www.tori.fi/
https://www.vuokraovi.com/
http://www.raahenseudunyrityspalvelut.fi/vuokra-asuntoporssi
http://www.visitraahe.fi/majoitus/kalustetut-huoneistot/

