
TERVETULOA VIETTÄMÄÄN LUONNIKASTA ELÄMÄÄ 
RAUMALLA!

Rauman korkeatasoiset palvelut, viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö ja edullinen 
verotus ovat kaupunkimme vahvuuksia. Pidämme taloutemme hyvässä kunnossa ja 
panostamme palvelujen laatuun, jotta asukkaat voivat turvallisin mielin rakentaa täällä 
tulevaisuuttaan.

Me raumalaiset olemme todella onnekkaita ja se on huomattu muuallakin. Suomalaisten 
mielestä Rauma on parhaimpia kuntia asua ja yrittää. Vuonna 2019 tehdyssä 
seutukaupunkitutkimuksessa Rauma on selkeästi Suomen vetovoimaisin ja 
persoonallisin. Vahvuuksiamme ovat muun muassa viihtyisä ja turvallinen 
asuinympäristö, runsas kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelutarjonta sekä vireä keskusta. 
Kaksi Unescon maailmanperintökohdettamme ja meren läheisyys houkuttelee Raumalle 
matkailijoita ympäri maailmaa.

Vanha Rauma ja saaristo

Voit tehdä aikamatkoja; kun astelet Vanhaan Raumaan, astelet samalla Pohjoismaiden 
laajimmalle yhtenäisenä säilyneelle puutaloalueelle. Viehättävissä erikoisliikkeissä saat 
palvelua, jollaista et ehkä arvannut enää missään olevankaan.

Rauma kuuluu Selkämeren kansallispuistoon, joka on Suomen suurin Itämeren 
suojelualue. Rauman kaupunki on perustanut Raumanmeren luonto- ja retkeilyalueen, 
joka on suosittu virkistyskohde.

Veneily on raumalaisen sydäntä lähellä. Omalla veneellä voi retkeillä Rauman saaristossa 
ja tutustua mm. saaristokohteisiimme Kylmäpihlaja, Kuuskajaskari, Reksaari ja 
Nurmesluoto. Myös vesibussilla tavoitat kesäaikaan useimmat em. kohteemme.

Harrastukset 

Liikuntamahdollisuuksia Raumalla on paljon ja paikkoja pidetään hyvässä kunnossa. 
Suunnitteilla on uusi uimahalli ja maauimalan remontti on valmistumassa. Jäähallit, 
jalkapallohallit ja -kentät, golf-kenttä, keilahalli ja kaupungin omistamat rantasaunat ovat 
käytettävissäsi. Jalkapallokautta voi jatkaa pakkaspäivinäkin lämmitettävällä 
keinonurmella ja luistelukautta tekojäällä. Mm. lasten harrastusten kausimaksut ovat 
edullisia verrattuna ainakin pääkaupunkiseutuun.

Raumalla on paljon erilaisia kulttuuritapahtumia. Toukokuussa Rauma Rock, 
juhannuksena RMJ, heinäkuussa koko perheen kaupunkitapahtuma Rauman Pitsiviikko 
ja Mustan Pitsin Yön karnevaali, elokuussa Pitsiturnaus-jääkiekkotapahtuma, Festivo -
kamarimusiikkifestivaali, Rauma Blues ja Blue Sea Film Festival -elokuvajuhlat kokoavat 
väkeä Raumalta ja muualta Suomesta viihtymään yhdessä.



Asuminen

Rauma on turvallinen kaupunki, jossa välimatkat ovat lyhyitä ja palvelut lähellä ja ne ovat 
laadukkaita, oli sitten kyse päivähoito-, opetus-, sosiaali- tai terveyspalveluista. 

Raumalla voi valita asumispaikan keskustasta, maaseudulta tai merellisestä 
ympäristöstä. Tonttitarjonta on esillä kaupungin ylläpitämässä tontti- ja toimi-
tilarekisterissä ja vapaita asuntoja mm. vuokra-asuntorekisterissä. Tonttitarjonnan 
riittävyys tulevaisuudessakin on varmistettu kaupungin omalla maanhankinnalla ja 
kaavoituksella. Omakotiliiton tekemän vertailun mukaan asumisen kustannukset Raumalla 
ovat Suomen kaupunkien alhaisimpien joukossa. Rauman asuinalueiden esittelyt löytyvät 
osoitteesta www.rauma.fi/asuinalueet.

Rauman asuntotilanne on tällä hetkellä hyvä. Vapaita vuokra-asuntoja ja myytävänä 
olevia asuntoja on runsaasti. Asuntotilanteeseen pääset helpoiten tutustumaan 
sivuillamme www.rauma.fi/vuokra-asunnot.

Tervetuloa Raumalle!

Kaupungilla liikkuessasi törmäät varmasti perinteikkääseen kieleemme, joka saa hymyn 
suupieleen.

Ol niingon gotonas –sloganimme kertoo hyvin, miten suhtaudumme yleensäkin elämään. 
Haluamme, että niin uudet asukkaat kuin satunnaiset vieraat viihtyvät rennossa 
ilmapiirissämme.

Toivomme, että tulet tutustumaan Raumaan, ihastut ja asetut ”taloksi”. Monenlaista 
kysyttävää varmastikin on. Nettisivuiltamme www.rauma.fi/uusiasukas löydät ydintietoa 
Raumalle muuttoa suunnittelevalle. 

www.rauma.fi/raumalletoihinjaasumaan. Lisäksi suosittelen
lämpimästi käyntiä kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2, puh. 02 834 5000. 
Sieltä saat tietoa kaupungin monipuolisista palveluista.

Kari Koski
kaupunginjohtaja
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