
Sujuvan arjen Akaa 2026
 

Sujuvan arjen Akaassa on helppoa ja kotoisaa asua, tehdä töitä ja 
harrastaa. Kasvava Akaa vetää puoleensa asukkaita ja yrittäjiä. 
Meillä on aikaa elää, ja Akaan erilaisiin kaupunginosiin on helppo 
ihastua.

Toimintaamme ohjaavat arvot
Asukaskeskeisyys
Akaassa ihminen kohdataan ja palvellaan. Olemme kiinnostuneita asukkaiden ideoista ja 
näkemyksistä kaupungin kehittämiseksi. Otamme huomioon erilaisten asukkaiden tarpeet ja 
arvioimme päätöstemme vaikutuksia valmistelussa ja päätöksenteossa. 

Yhteisöllisyys
Olemme olemassa asukkaita varten. Kehitämme Akaata yhdessä ja avoimesti asukkaiden, 
yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Tuemme aktiivisuutta ja yhdessä tekemistä yli 
organisaatiorajojen.

Turvallisuus
Luomme turvallisen elin- ja työympäristön ja meihin voi luottaa. Kehitämme Akaata 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla nykyisille ja tuleville 
sukupolville. Päätöksentekomme on ennakoivaa sekä johdonmukaista, ja otamme 
riskit huomioon. Toimimme vaikuttavasti, tuottavasti ja taloudellisesti.

Rohkeus
Meillä on aktiivinen ja ratkaisukeskeinen kehittämisote. Uskallamme toimia, tehdä 
päätöksiä ja tuomme esiin onnistumisiamme – vastuullisuutta ja huolellista valmis-
telua unohtamatta.
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Akaa on kasvava ja elinvoimainen kaupunki
Akaa tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet asumiseen
Akaa tarjoaa ja markkinoi monipuolisia asumisen vaihtoehtoja eri tarpeisiin. Asunnon tai tontin 
saa helposti.

Akaa houkuttelee investoimaan ja tarjoaa kilpailukykyisen yrittämisen ympäristön
Suunnitelmallisella ja aktiivisella elinkeinopolitiikalla Akaaseen saadaan ulkopuolisia investointeja. 
Kilpailukykyinen yrittämisen toimintaympäristö rakentuu hyvistä ja sujuvista yritys- ja 
sijoittumispalveluista. Akaa on yrityksille houkutteleva kasvun ja yhteistyön alusta. Kaupunki 
edistää osaavan työvoiman saatavuutta ja yritysverkostojen rakentumista.

Akaassa tapahtuu
Vireässä Akaassa on paljon tapahtumia, kohtaamisia ja muutenkin tekemisen meininki. Eloisan 
Akaan rakentavat aktiiviset asukkaat, yritykset ja yhdistykset. Akaa kokoaa yhteen ja innostaa 
yhdessä tekemiseen.

Akaa on lähellä ja helposti saavutettavissa
Akaalainen arki on sujuvaa ja palvelut saatavilla
Akaalaisten laadukasta elämää tuetaan saavutettavilla ja sujuvilla palveluilla. Asiointi ja tiedon 
saaminen onnistuvat helposti. Palveluiden käyttämiseen ja asiointiin tarjotaan tukea ja 
paikat. 

Akaassa on tehokkaat ja toimivat liikenneyhteydet 
Akaassa on sujuvat matkaketjut eri liikennevälineiden välillä. Akaa edistää toimivia 
raide- ja linja-autoyhteyksiä aktiivisesti.

Akaassa liikkuminen on turvallista ja sujuvaa
Kehitämme kevyen liikenteen väyliä ja esteetöntä ympäristöä, joka kannustaa 
liikkumaan. Panostamme liikkumisen turvallisuuteen arjen kulkureiteillä.
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Akaa pitää huolta asukkaistaan
Akaalaisten hyvinvointi ja terveys lisääntyvät
Akaa tukee asukkaiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia lisäämällä ja kehittämällä harrastamisen 
mahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa. Edistämme terveitä elintapoja ja ehkäisemme syrjäytymistä. 
Akaassa hyvinvoinnin edistäminen on aktiivista: kaupunki ennakoi, koordinoi ja luo kumppanuuksia 
hyvinvoinnin tueksi. 

Akaalaisten osaaminen lisääntyy
Akaassa on laadukas opetus varhaiskasvatuksesta lukioon. Akaa varmistaa osaavan työvoiman 
saatavuuden yhteistyössä lähialueen koulutuksen järjestäjien kanssa. Kaikenikäiset akaalaiset voivat 
kehittää osaamistaan myös harrastusten ja vapaan sivistystyön parissa.

Akaassa kehitetään rohkeasti ja kestävästi
Akaa hyödyntää digitalisaatiota
Jatkossa yhä useampi asia voidaan hoitaa sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Kehitämme 
digitaalisia palveluita muiden palveluiden rinnalla. Digitalisaatiota hyödynnetään sisäisten toimintojen 
kehittämisessä, jotta asukkaille voidaan tarjota palvelut entistä vaikuttavammin ja tehokkaammin. 
Edistämme edelleen nopeiden ja varmojen tietoliikenneyhteyksien rakentamista.

Akaa ottaa käyttöön ekologisesti kestäviä ratkaisuja
Tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Edistämme ja ideoimme tapoja käyttää ole-
massa olevia resurssejamme viisaasti ja kestävästi. 
Huolehdimme luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä ja pidämme yhteiset luonto- ja virkistysalu-
eemme laadukkaina.

Akaa on houkutteleva ja arvostava työnantaja
Akaassa henkilöstö viihtyy työssään 
Akaa huolehtii henkilöstöstään. Kaupunki on kannustava, jous-
tava sekä luotettava työnantaja.  Akaa kouluttaa henkilöstöään.

Strategisia päämääriä tarkennetaan toimenpideohjelmissa.
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