
 
 

  

 
Ohjelmat 
Elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelma 
 

SUJUVAN ARJEN AKAA – KUNTASTRATEGIA 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 

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat seuraavat: 

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 ja 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 valmistelua unohtamatta.  

Strateginen päämäärä Toimenpide Tavoite Mittari 

Akaa houkuttelee 
investoimaan ja tarjoaa 
kilpailukykyisen yrittämisen 
ympäristön 

Elinvoimapoliittisesti 
merkittävien 
rakennushankkeiden 
toteuttaminen. Yritys- ja 
asuinalueiden esirakentaminen ja 
tonttien esirakentaminen ja 
tonttien riittävän määrän 
varmistaminen. 

Houkutteleva 
yritystonttitarjonta 

Varattavissa olevat yritystontit 
45 ha 

   
Luovutetut yritystontit 3 ha 

Akaa tarjoaa monipuoliset 
mahdollisuudet asumiseen 

Monipuolinen asuntotarjonta Monipuolinen ja huokutteleva 
asuintonttitarjonta 

Varattavissa olevat 
omakotitalotontit 60 kpl 

   
Luovutetut omakotitontit 15 
kpl 

Akaalaisten hyvinvointi ja 
terveys lisääntyvät 

Monipuolisten harrastus- ja 
liikuntamahdollisuuksien 
mahdollistaminen 

Virkistys- ja liikuntapaikat 
sekä reitistöt käyttökunnossa 
vuodenaikojen mukaan. 

Operaattori Haihunkoskelle 
kesällä 2023 

   
Akaan liikenne- ja liikuntapuisto 
Liikkiksen 2. vaiheen 
toteuttaminen ja 
kioski/WC/varastorakennuksen 
rakentaminen 

   
Operaattori Akaan liikenne- ja 
liikuntapuisto Liikkikseen 
vuoden 2023 loppuun 
mennessä. 

Akaa ottaa käyttöön 
ekologisesti kestäviä 
ratkaisuja 

Hankintojen valmistelussa 
huomioidaan kestävän 
kehityksen vaatimukset 

Hankintojen valmistelut 
hankintastrategian mukaisesti 

Hankintastrategian laatiminen 
vuoden loppuun mennessä 

 
Virkistysalueiden ja reitistöjen 
kehittäminen 

Strategisessa yleiskaavassa on 
tarvittavat merkinnät 

Strategisen yleiskaavan 
suunnittelu ja selvitykset 
virkistysalueverkon ja -
reitistöjen osalta etenevät 
aikataulussa 

Akaassa liikkuminen on 
turvallista ja sujuvaa 

Pyöräliikenteen 
edistämisohjelman toimeenpano 

Akaa pyöräilykaupungiksi Laaditaan pyöräliikenteen 
pääverkkosuunnitelma vuoden 
loppuun mennessä 

  
Edistämisohjelman 
toimenpiteiden 
toteuttaminen 

Perustetaan poikkihallinnollinen 
pyöräilyn yhteistyöryhmä 

   
Määritetään pyöräilyreitistöjen 
kunnossapidon periaatteet ja 
talvikunnossapidon taso 



 
 

  

 
 

Kouluverkkotyön yhteydessä 
varmistetaan turvalliset reitit 
kouluhin kevyelle liikenteelle 

Reitit ja niiden vaaranpaikat 
selvitetty 

Selvitys valmis vuoden loppuun 
mennessä (riippuen 
kouluverkkoselvityksen 2. 
vaiheen etenemisestä) 

 
 


