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1. Strategiaprosessi 
 
Strategia on taloyhtiön ohjaava voima, joka samalla luo pohjan yhtiön päätöksenteolle sekä antaa 
kuvan taloyhtiön ylläpidon ja kiinteistönhoidon arvoista ja painopisteistä. Strategia on hallituksen ja 
isännöinnin työkalu, jolla suunnataan asunto-osakeyhtiön johtamista. Osakkaat osallistuvat 
yhteisten tavoitteiden määrittelyyn lisäten päätöksenteon avoimuutta. Strategian pitkäjänteisellä 
toteuttamisella vaikutetaan muun muassa taloyhtiön arvon ja talokuvan nousemiseen.  
Tämä strategia on hyväksytty Loiston yhtiökokouksessa 17.4.2019. 
 
   

2. Taloyhtiön taustatiedot 
 
 
 
 
 
Kohdetiedot 
 

Osoite: Rantatie 7b, 44500 Viitasaari 
Talotyyppi: Kerrostalo 
Valmistuminen ja käyttöönotto: 10/2014 
Huoneistojen lkm: 26 
Rakennusten lkm: 2 (kerrostalo ja jätekatos) 
Kerrosten lkm: 4 
Porrashuoneiden lkm: 1 
Asukasrakenne: iäkäs, osin myös liikuntarajoitteinen, ei asukkaina lapsia. Sijainti: 
Viitasaaren keskusta, Keiteleen ranta 
Tehdyt perusparannukset ja huomattavat korjaustyöt: Takuukorjaukset tehty 2015-2016. 

 
 

3. Yhtiökokouksessa 2016 sovitut tavoitteet ja arvot 
 
 
 
Loiston arvot 

Turvallisuus 
Ystävällisyys 
Oikeudenmukaisuus  
Välittäminen 
Kehittäminen 

 
 
Asukkaan tavoitteet Omistajan tavoitteet 

Asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina. 
Asumisviihtyvyyteen panostetaan. 
Asuinympäristö on turvallinen ja pelastussuunnitelmaa 
ja järjestyssääntöjä kehitetään. 
Kiinteistöhuoltoon varataan riittävät ja osaavat 
voimavarat. Kiinteistön huoltoa ja kunnossapitoa 
suunnitellaan etukäteen huoltokirjan avulla. 
Asukaskeskeisyys on yhdenvertaisuutta, välittämistä ja 
huolehtimista.  
Yhteisöllisyys on palautteen huomioonottamista ja 
vastuunkantoa koko yhteisöstä.  
Hallitus vastaa aktiivisesta ja avoimesta viestinnästä. 
Hallitus on lähellä tavallista asukasta ja tietää 
asukkaiden tarpeet.  
Uusi asukas vastaanotetaan ja perehdytetään talon 
tavoille. 

Kiinteistön imago on hyvä ja houkutteleva. 
Kiinteistön käyttöaste on mahdollisimman korkea. 
Yhtiön fyysistä ympäristöä kehitetään viihtyisäksi. 
Kustannukset pysyvät kohtuullisina sekä 
vastikkeet ja talouden tunnusluvut vakaina. 
Asuntojen arvo nousee. 
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4. Asukas- / osakaskyselyt 
 
4.1 Asiakastyytyväisyysmittauksen tuloksia 2016 

 
Asukkaiden ilmaisemat vahvuudet: 
Top 5 

•Asumisviihtyvyys ja sijainti 

•Hallitus ja isännöinti 

•Sisäilma 

•Turvallisuus 

•Varautuminen ikääntymiseen yhteisöllisyyttä lisäämällä 
 
Asukkaiden ilmaisemat suurimmat kehitystarpeet: 
Bottom 5 

•Autopaikat 

•Taloyhtiön piha ja ranta 

•Turvallisuuden lisääminen 
 
Lisäksi ilmaistiin seuraavia kehitystarpeita erikseen: 
Vastaajat olivat tyytyväisiä tiedottamiseen. Piha-aluetta haluttaisiin kohentaa uudella laiturilla, 
lisäämällä rannan viihtyisyyttä ja istutuksia, parkkiruutujen numerointia ja vieraspaikkojen merkintää 
sekä jätekatoksen järjestys.  
Huom. Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä porrashuoneen nykyiseen kuntoon.  
 

 
4.2 Asukastyytyväisyyskyselyt sisäilmasta, lämpötilasta ja vuosikorjauksista 
 
Lämpötilaan ja sisäilmaan liittyviä asukaskyselyitä niin asuinhuoneiden, kylpyhuoneiden kuin 
porrashuoneen osalta on Loistossa tehty useita vuosina 2015-2018.Vuosikorjauskyselyt ovat 
pohjana muille asukaskyselyille, joita on tehty mukavuuslämpötilasta ja sisäilmasta. Kyselyjen 
tulokset osoittavat asukkaiden tyytyväisyyttä niin mukavuuslämpötilaan kuin hengitysilmaan. 
Vastaukset ovat olleet hyvin yksituumaiset. 
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5. Loiston strategialinjaukset SWOT-analyysin pohjalta 
 
5.1 SWOT-analyysi  
 
Sisäiset vahvuudet Sisäiset heikkoudet 

Hyödynnetään, lisätään ja vahvistetaan: 
-Uusi, moderni talo tekniikaltaan ja viihtyvyydeltään: 
sisäilma puhdas ja mukavan lämmin, 
-Toimiva vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä 
takaa tasaisen ja miellyttävän sisäilman 
-Yhteisöllinen taloyhtiö. Varaudutaan 
ikääntymiseen/syrjäytymisen ehkäisyyn 
yhteisöllisyyttä lisäämällä. 
-Taloutta seurataan digitaalisesti  
-Aktiivinen viestintäjärjestelmä, ml. internet-kotisivut 
-Sijainti kaupungin keskustassa järven rannalla 
-Puistomainen ja rauhallinen ympäristö 
-Lähellä palveluita 
-Viihtyisää pihaa parannetaan pienillä korjauksilla ja 
investoinneilla 
-Laituriin ja rantaan lisäpanostus 

Parannetaan / poistetaan: 
-Huolellinen ja strateginen suunnittelu investointien 
varalle 
-Ennakoiva kunnossapito  
-Ulko-oven turvattomuus 
 
 

Ulkoiset mahdollisuudet Ulkoiset uhat 

Hyödynnetään resurssien mukaan: 
-Hyödynnetään modernia taloyhtiökuvaa 
-Saatetaan kaunis tontti asukkaiden hyötykäyttöön 
-Panostetaan digitaaliseen, etäluettavaan lämpötilan 
ja vedenkulutuksen seurantaan 
-Alueen kiinnostavuus lisääntyy kysynnän kasvun 
kautta 
-Selvitetään aurinko-/maaenergiavaihtoehdot 
(hybridilämmitys, lämmitys-viilennys, 
kustannussäästöt) 

Varaudutaan hyvällä suunnittelulla ja 
koulutuksella: 
-Alueen kiinnostavuus ja syrjäisyys. Periferia. 
-Wiitaseudun Energian myynti ja hinnannousu 
-Asiaton liikkuminen alueella 

 
 
5.2 Strategiset linjaukset  
 
 
1) Aktiivinen hallinto ja digitaalisesti seurattava talous 

Talouden tärkeimpänä mittarina on budjetti ja sen reaaliaikainen, sähköinen toteutumaseuranta 
neljän seurantakohteen avulla: hallinto, kunnossapito, henkilöstö ja lämmitys. Loistolla on internet-
kotisivut, aktiivinen viestintä ja osallistuva hallinto.  

 
2) Nykyaikainen ja kilpailukykyinen talotekniikka 

Talossa on kilpailukykyinen lämmitysjärjestelmä, joka pohjautuu vesikiertoiseen lattialämmitykseen 
ja sen kokonaisvaltaiseen säätömahdollisuuteen. Lämmityskustannukset ovat kilpailukykyinen ja 
laskennallista energialaskelmaa alemmat. Taloyhtiön sisäilmaa säädellään moderneilla 
huoneistokohtaisilla IV-koneilla, joita huolletaan kunnossapitotiimin ja asiantuntijan avulla kahdesti 
vuodessa.  



LOISTO                               STRATEGA 
Asunto Oy Viitasaaren Loisto                   
Hallitus / Mauri Ranta                                                                       17.4.2019 
 
  

 

3) Yhteisöllisyys ja päätöksenteko   

Jokainen asukas voi vaikuttaa päätöksentekoon. Siksi on toiminnassa kyselyt ja usein kokoontuva 
hallitus, jolloin ongelmiin voidaan puuttua heti. Hallitus seuraa kunnossapitoa erityisesti ja päättää 
remontit. Tiimit tekevät hallitukselle ehdotuksia ja toimivat käytännön toteuttajina talossa. Merkittävä 
uudistus on valokuidun asentaminen jokaiseen huoneistoon tietoliikenteen parantamiseksi. Tiimit 
avustavat hallitusta ja isännöitsijää: kunnossapitotiimi, turvallisuustiimi ja puutarhatiimi. Tiimit 
lisäävät yhteisöllisyyttä, laajentavat asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä parantavat viestintää. 
Asukkaiden mukanaolo lisää sitoutumista taloyhtiön tavoitteisiin ja arvoihin.  

 
4) Turvallisuus ja viihtyvyys taloyhtiössä 

Pelastussuunnitelma päivitetään vuosittain. Turvallisuudessa on otettava huomioon niin 
rakenteellinen ja fyysinen turvallisuus kuin käyttöturvallisuuskin sekä erilaisissa tilanteissa 
toimiminen. Paloturvallisuutta harjoitellaan pelastuslaitoksen kanssa. Rikostorjunta, paloturvallisuus 
sekä vahinkojen ja onnettomuuksien ehkäisy kuuluvat turvallisuuteen. Konkreettisia turvallisuuteen 
liittyviä asioita ovat esimerkiksi lukitus, valaistus, järjestyssäännöt, palovaroittimet ja asiattoman 
liikkumisen ehkäisy. Sosiaaliset tekijät vaikuttavat osaltaan turvallisuuden tunteeseen; asukkaita ei 
jätetä yksin. Siksi tiimien toiminta ja talon kokoukset, tapahtumat ja talkoot ovat ensiarvoisen 
tärkeitä toiminnan muotoja viihtyvyyden lisäämiseksi.  

 
5) Yhteisistä alueista huolehtiminen 

Panostetaan piha-alueen viihtyisyyteen ja edustavuuteen: ranta, laituri, pihakalusteet ja istutukset. 
Järjestetään yhteisiä tapahtumia kuten piha- ja kunnossapitotalkoita sekä asukaskokouksia. Tiimit 
vastaavat tehtäviensä mukaan yhteisistä alueista. 
 

6) Strategiset hankkeet 
Hyödynnetään nykyaikaista talotekniikkaa panostamalla vedenkäytön, sisäilman ja lämmön 
digitaaliseen seurantaan. Sähköistä ja reaaliaikaista taloushallintojärjestelmää kehitetään 
käyttäjäystävällisemmäksi. Tehdään perusselvitystä uusien energiavaihtoehtojen suhteen. 
Pelastussuunnitelman hyödyntämistä tehostetaan ja harjoitellaan Pelastuslaitoksen kanssa niin, 
että kaikki asukkaat sisäistävät turvallisuuden tärkeyden. Uusitaan laituri ja valokuitu rakennetaan. 
 
 
 
 
 
 

 


