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 Kaupan osapuolten eli myyjän ja ostajan vastuu: 

 -Asuntokauppalaki (843/1994) 

 -Maakaari (540/1995) 

 -Kauppalaki (355/1987) 
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Vastuun kohteena 

 -kiinteistö / osakehuoneisto 

  -laadulliset seikat 

  -oikeudelliset seikat 

 

 Virhevastuun seuraamukset 

 -kaupan purkaminen / ei edellytä tuottamusta 

 -kauppahinnan alentaminen / ei edellytä tuottamusta 

 -vahingonkorvaus / edellyttää tuottamusta 
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Asuntokauppalaki 

 -Asuntokauppalaki 6:11 § 

  -yleinen virhesäännös 

  -ei vastaa, mitä voidaan katsoa sovitun 

  -ei vastaa annettuja tietoja 

  -tietoja jätetty antamatta 

-merkittävästi huonompi, kuin ostajalla ollut 

perusteltua aihetta olettaa  

-tiedonantovirhettä sovelletaan myös, jos 

tiedonantovirheen kohteena ympäristöön 

liittyvät seikat 
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-Asuntokauppalaki 6:14 § 

-Virheilmoitus kohtuullisessa ajassa siitä, 

kun virhe havaittu tai olisi pitänyt havaita 

-Vastuuaika kaksi vuotta hallinnan-

luovutuksesta 

-Ei sovelleta, jos myyjänä 

elinkeinonharjoittaja 

-Ostaja saa vedota virheeseen, jos 

myyjä menetellyt törkeän 

huolimattomasti tai 

kunnianvastaisesti ja arvottomasti 
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-Asuntokauppalaki 6:16 § 

  -Hinnanalennus ja kaupan purku 

-Virhettä vastaava tai muuten virheeseen 

nähden määrältään kohtuullinen 

hinnanalennus 

-Korkolain 3§:n 2 momentin mukainen korko 

siitä, kun myyjä vastaanotti kauppahinnan 

-Oikeus purkaa kauppa, jos virheestä 

aiheutuu olennaista haittaa, eikä muuta 

seuraamusta voida pitää kohtuullisena 

-Jos myyjänä elinkeinonharjoittaja, oikeus 

purkaa kauppa, jos sopimusrikkomus on 

olennainen 

 -Huomioitava yhtiöjärjestyksen määräykset 

(yhtiövastikkeen määräytyminen ja vastuunjako / 

Asunto-osakeyhtiölaki 1:13 § ja 4 luku) 



asuntoradio.fi

-Asuntokauppalaki 6:17 § 

  -Vahingonkorvaus 

-Ostajalla oikeus korvaukseen vahingosta, 

jonka kärsii virheen vuoksi 

-Myyjän osoitettava, että virhe ei johdu 

huolimattomuudesta hänen puolellaan (myyjä 

vastaa myös välittäjän antamista tiedoista) 

-Jos myyjänä elinkeinonharjoittaja, myyjä voi 

joutua vastuuseen myös välillisistä 

vahingoista 
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-Asuntokauppalaki 6:19 § 

  -Kohtuullistaminen 

-Jos myyjällä tiedonantovirhe ja ostaja 

huolimaton asunnon ennakkotarkastuksessa, 

oikeus vaatia olosuhteisiin nähden 

kohtuullista hinnanalennusta 
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-Asuntokauppalaki 6:12 § 

-Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, 

jonka hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa 

tehdessään 

-Tavanomainen selonottovelvollisuus / 

erityinen selonottovelvollisuus 

-Myyjän kehotus / muut erityiset syyt 

-Ei sovelleta, jos ostajan ei voida 

edellyttää käsittäneen 

merkityksellisyyttä, eikä jos myyjä 

menetellyt vilpillisesti 
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Maakaari 

 -Maakaari 2:17 § 

  -yleinen virhesäännös laatuvirheen osalta 

  -ei ominaisuuksiltaan, mitä sovittu 

-ei vastaa annettuja tietoja ja voidaan olettaa 

vaikuttaneen kauppaan 

-tietoja jätetty antamatta käyttöön tai arvoon 

vaikuttavasta seikasta 

-myyjä jättänyt oikaisematta havaitsemansa 

ostajan virheellisen käsityksen, joka 

vaikuttaa soveltumisesta aiottuun käyttöön  

-salaisen virheen vuoksi poikkeaa 

merkittävästi siitä mitä ostaja voinut 

perustellusti edellyttää 
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-Maakaari 2:25 § 

-Virheilmoitus kohtuullisessa ajassa siitä, 

kun virhe havaittu tai olisi pitänyt havaita 

-Vastuuaika viisi vuotta hallinnan-

luovutuksesta 

-Ostaja saa vedota virheeseen, jos 

myyjä menetellyt törkeän 

huolimattomasti tai 

kunnianvastaisesti ja arvottomasti 

-elinkeinonharjoittajan osalta 

vastuuaika Maakaari 2:10 § (myyjä ei 

voi vedota MK 2:25 säädettyyn 

määräaikaan) ja Maakaari 2:26 

vaatimus myyjän sijasta suoraan 

elinkeinonharjoittajaan 
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-Maakaari 2:17 § 

  -Hinnanalennus ja kaupan purku 

-Oikeus hinnanalennukseen tai jos virhe on 

olennainen, oikeus purkaa kauppa  

-Jos muu, kuin piilevä virhe, oikeus saada 

korvaus vahingoistaan  
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-Maakaari 2:32 §   

  -Vahingonkorvaus 

-Pääsääntönä täysi korvaus vahingosta 

-Jos myyjä osoittaa, että sopimusrikkomus ei 

johdu hänen huolimattomuudestaan, ei 

velvollisuutta korvata vahinkoa 

-vahinkoa voidaan sovitella, jos se 

kohtuutuon myyjän mahdollisuuksiin ehkäistä 

vahinko tai toisella osapuolella 

myötävaikutusta 
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-Maakaari 2:33 § 

  -kaupan purkaminen 

  -suoritukset puolin ja toisin palautettava 

-myyjällä oikeus saada korvaus ostajan 

saamasta merkittävästä tuotosta / hyödystä 

-ostajalla oikeus saada korvaus kiinteistön 

hoidosta ja tarpeellista kustannuksista, jotka 

ovat lisänneet kiinteistön arvoa 

-huomioitava ongelmat täytäntöönpanossa 
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-Maakaari 2:22 § 

-Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, 

jonka hän olisi voinut havaita tarkastuksessa 

-Tavanomainen selonottovelvollisuus / 

erityinen selonottovelvollisuus 

-Ei sovelleta,  jos myyjä menetellyt 

vilpillisesti 
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Kiinteistövälittäjän vastuu 

 

 Perustuu 

 -Toimeksiantosopimuksen vastaiseen toimintaan 

 -Välityslain velvollisuuksien laiminlyömiseen 

 -Hyvän välitystavan vastaiseen toimintaan 

 

 Edellyttää aina tuottamusta / tahallisuutta  

 minkä vuoksi aina vahigonkorvausperusteista 
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Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 

annetun lain (15.12.2000/1074) 9 §:ssä ja 10 §:ssä 

säädetään, välittäjän tiedonantovelvollisuudesta 

toimeksiantajan vastapuolelle.  

 

Välityslain 9 §:n 1 momentin mukaan välitysliikkeen 

on välityskohdetta tarjotessaan annettava 

toimeksiantajan vastapuolelle (siis yleensä ostaja) 

kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen 

pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta, 

vuokrasopimuksesta tai muusta 

käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen.  
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Välittäjän selonottovelvollisuudesta säädetään 

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä 

annetun lain (15.12.2000/10749 11 §:ssä. Säännöksen 

mukaan välitysliikkeen on, jos sillä on aihetta epäillä 

saamiensa lain 9 §:n tai 10 §:ssä tarkoitettujen 

tietojen olevan virheellisiä tai puutteellisia, 

varmistuttava tietojen oikeellisuudesta ja oikaistava 

mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. 
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Välitysliikeen velvollisuuden ulottuvuutta on 

säännöksessä rajoitettu siten, että jos tiedon 

oikeellisuuden varmistaminen ei ole mahdollista 

ilman kohtuutonta vaivaa, välitysliikkeen on 

ilmoitettava toimeksiantajan vastapuolelle, ettei 

tietoa ole voitu varmistaa (tällöin siis syntyy 

ilmoitusvelvollisuus). 
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Mikäli välittäjä laiminlyö selonottovelvollisuuden, 

tiedonantovelvollisuuden tai ilmoitusvelvollisuuden 

välittäjä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen 

toimeksiantajalleen (Välityslaki 13 §) tai 

toimeksiantajan vastapuolelle (Välityslaki 14 §)  
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Sopimusrikkomuksen perusteella toimeksiantajalla on 

oikeus purkaa välityssopimus ja/tai vaatia 

välityspalkkion alentamista tai poistamista 

kokonaisuudessaan (Välityslaki 13 §) 

 

Purkuoikeutta ei ole, jos toimeksiantaja jo hyväksynyt 

välityskohteesta tehdyn tarjouksen 

 

Välityspalkkion alentaminen / poistaminen ei edellytä, 

että toimeksiantajalle olisi syntynyt rahallista 

vahinkoa –merkityksellistä on haitan aiheutuminen 

välittäjän tuottamuksellisesta menettelystä 
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Vahingonkorvaus välityslain 13 §:n tai 14 §:n 

perusteella edellyttää, että välittäjän 

tuottamuksellisesta menettelystä aiheutunut 

rahallista vahinkoa. 

 

Määrän osalta vrt oikeus vaatia välityspalkkion 

alentamista / aiheutuneen vahingon määrä suhteessa 

kohteen välityspalkkioon. Ensisijaisena keinona 

välityspalkkion alentaminen tai poistaminen. 
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Aiheutuneen vahingon ja välittäjän menettelyn välillä 

tulee olla syy-yhteys. 

 

Syy-yhteyden tulee olla ennalta arvattava eli täysin 

odottamattomat vahingot eivät tule korvattavaksi. 

Ennalta-arvattavuutta harkittaessa otetaan huomioon 

se, mitä välittäjän voidaan alan ammattilaisena 

olettaa tietävän / mitä hänen voidaan olettaa 

ennakoivan 
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Välittäjän korvausvastuu vahinkoa käsineelle voi olla 

rinnakkaista toimeksiantajan (kaupan osapuolten), 

kuntotarkastajan, isännöitsijän tai jonkun muun 

toimeksiantoon liittyvän asiantuntijatahon vastuun 

kanssa.  

 

Lähtökohtana yhteisvastuu vahingon määrästä / siitä 

osasta, josta vastuuperuste yhteinen vahinkoa 

kärsineelle. 

 

Yhteisvastuullisten korvausvastuussa olevien kesken 

vastuu voidaan jakaa. Tällöin jakoperusteena kunkin 

menettelyn tuottamuksellisuus suhteessa toisiinsa 

sekä aiheutuneeseen vahinkoon. Eli korvausvastuu 

tuottamuksellisen menettelyn mukaisessa suhteessa.  
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Korvausvastuun sovitteleminen vahingon kärsijän ja 

vahinkoa aiheuttaneen välisessä suhteessa myös 

mahdollista.  

 

Mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti, pääsääntönä 

on täysi korvaus, ellei erityisten syiden perusteella 

ole kohtuullista korvausta alentaa. 
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Välityslain 15 §:n mukainen takautumisoikeus 

 

Jos toimeksiantaja on tahallaan tai 

huolimattomuudesta antanut välitysliikkeelle 

virheellisiä tietoja tai jättänyt ilmoittamatta 

välitysliikkeelle sellaisen tiedossaan olevan seikan, 

jolla hän käsitti tai hänen olisi pitänyt käsittää olevan 

merkitystä vastapuolen kannalta, välitysliikkeellä on 

oikeus vaatia 14 §:n nojalla maksamaansa korvausta 

toimeksiantajalta siinä määrin, kuin se 

toimeksiantajan ja välitysliikkeen huolimattomuuden 

laatu sekä toimeksiantajan saama etu huomioon 

ottaen harkitaan kohtuulliseksi 



asuntoradio.fi

Toimeksiantajalla, joka välitysliikkeen suorituksessa 

olevan virheen johdosta on maksanut korvausta 

vastapuolelleen, on oikeus vaatia maksamaansa 

korvausta välitysliikkeeltä siinä määrin, kuin 

välitysliike 1 momentin mukaan olisi jäänyt yksin 

vastuuseen, jos korvausta olisi vaadittu 

välitysliikkeeltä (KKO 2003:61) 
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Vertailu kuntotarkastajan vastuuseen 

 

Kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 8 luvussa on 

säädetty, että ”vastikkeelliset palvelukset, joita 

elinkeinonharjoittaja suorittaa kuluttajalle ja joiden 

sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, 

muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen 

kohdistuva työ tai muu suoritus” tai yleiset 

sopimusoikeudelliset perusteet kuuluvat lain 

soveltamisalaan. Tulkinnanvaraista sovelletaanko 

kuntotarkastajan vastuuseen, mutta vaihtoehtoisesti 

sovelletaan sopimusoikeudellisia yleisiä periaatteita. 
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Kuntotarkastaja vastaa virheestä omassa 

suorituksessaan eli kuntotarkastuksessa sekä siitä 

tehdyssä raportissa (tuottamusvastuu)  

 

Kuntotarkastajalla ei samanlaista itsenäistä asemaa, 

kuin välittäjällä, jonka antamat tiedot rinnastetaan 

myyjän antamiin tietoihin (Asuntokauppalaki 6:27 ja 

Maakaari 2:20,1) –toimeksiantosuhde / edustaja  

 

Virheen ja vahingon välillä tulee olla syy-yhteys: 

Korvattavaksi voi tulla vahinko, joka aiheutuu siitä, 

että kaupan kohteen puutteet / virheet ovat 

kuntotarkastajan virheellisen suorituksen vuoksi 

jääneet havaitsematta.  
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Pääsääntönä kuntotarkastajan korvausvastuun 

ulottuvuuden osalta on, että toimeksisaaja (eli 

kuntotarkastaja) vastaa sopimusvelvoitteensa 

täyttämisestä vain sopimuskumppanilleen.  

Mahdollista kuitenkin, että kuntotarkastaja on 

vastuussa myös toimeksiantajan vastapuolelle (joka 

yleisimmin ostaja, mutta voi olla myös myyjä) 
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Isännöitsijän vastuu  

Isännöitsijä vastaa virheestä omassa suorituksessaan 

(tuottamusvastuu). Käytännössä isännöitsijän 

todistuksen sisällön oikeellisuudesta (sekä 

ajantasaisuudesta). 

Korvattavaksi voivat tulla vahingot, jotka johtuvat 

siitä, että isännöitsijän todistus on sisällöltään 

virheellinen tai puutteellinen. 

Edellytetään syy-yhteyttä tuottamuksellisen 

menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä. 

 Korvausvastuu voi ulottua kaikkiin kaupan osapuoliin  
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Näyttötaakka 

 

Pääsääntönä on, että sen, joka esittää vaatimuksia, 

tulee näyttää vaatimuksensa toteen eli 

-näyttää vahinkoa aiheutuneen 

-näyttää vahingon määrä 

-näyttää peruste vahingonkorvausvastuulle 

-näyttää syy-yhteys vahingon sekä aiheuttajan välillä 
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Kuluttaja-asioissa usein käännetty näyttötaakka eli 

kuluttajan tulee näyttää toteen vahingon 

aiheutuminen ja vahingon määrä ja 

elinkeinonharjoittajan tulee näyttää toimineensa 

huolellisesti sekä noudattaneen sopimusta ja 

velvoittavia määräyksiä 
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Näyttötaakka sopimussuhteessa (suhteessa 

toimeksiantajaan) 

 

Käännetty näyttötaakka eli toimeksiantajan 

näytettävä vahinko ja vahingon määrä. Välittäjän 

esitettävä näyttö siitä, että on toiminut huolellisesti 

ja sopimuksen mukaan. 
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Näyttötaakka sopimuksen ulkoisessa vastuussa 

(suhteessa kaupan toiseen osapuoleen) 

 

Ei selkeää määräystä lainsäädännössä. 

 

Lähtökohtana tavanomainen näyttötaakka, mutta 

oikeuskäytännön mukaan myös näissä tapauksissa 

käännetty näyttötaakka. 
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Korvattava vahinko / välittäjän vastuu 

 

Välittäjän vastuu perustuu tuottamuksellisuuteen 

välittäjän toiminnassa. Välittäjän vastuun perusteena 

ei ole kaupan kohteen sopimuksenmukaisuus, joka 

puolestaan on myyjän vastuun keskeisin peruste. 

 

Piilevät virheet jäävät vastuun ulkopuolelle. 
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Pääsääntönä Suomen oikeusjärjestyksen mukaisesti 

on, että vahinkona korvataan ainoastaan vahingon 

kärsineelle aiheutunut todellinen vahinko.  

 

Edelleen pääsääntönä Suomen oikeusjärjestyksessä 

on kielto hyötyä aiheutuneesta vahinkotapahtumasta 

eli kukaan ei saa päästä vahinkotapahtuman vuoksi 

parempaan taloudelliseen asemaan, kuin missä hän 

oli ennen vahinkotapahtumaa. Puhutaan 

rikastumiskiellosta. 
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Kauppahinnanalennuksen osalta erityskysymys: 

 

Vakiintuneen vahingonkorvausoikeudellisen 

ajattelutavan mukaan asunnon tai kiinteistön myyjälle 

ei aiheudu vahinkoa siltä osin, kuin hän joutuu 

maksamaan ostajalle hinnanalennusta kaupan 

kohteen virheen vuoksi. Hinnanalennuksella 

muutetaan kauppakirjan kauppahintaa koskeva ehto 

jälkikäteen vastaamaan kaupan kohteen kaupanteon 

hetkistä todellista arvoa. 
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Näin ollen myöskään kiinteistövälittäjä, isännöitsijä 

tai kuntotarkastaja ei olisi velvollinen korvaamaan 

vahingonkorvauksena hinnanalennuksen pääomaa 

myyjälle, joka sen joutunut ostajalle korvaamaan 

vaikka hinnanalennuksen suoritusvelvollisuuden 

syynä olisikin mainittujen tahojen tuottamuksellinen 

menettely.  

 

Vastoin mainittua vakiintunutta systemaattisesti 

perusteltavaa kantaa, Korkein Oikeus on eräissä 

päätöksissään poikennut pääsäännöstä (esim KKO 

2003:61 ja KKO 1983 II 92) 



asuntoradio.fi

Kuntotarkastuksen merkitys asunto-osake ja 

kiinteistökaupoissa 

 

Kuntokartoituksen tarkoitus 

 

Kuntokartoituksen perimmäisenä tarkoituksena on 

saada kauppakirjan ehdot vastaamaan kaupan 

kohteen todellista tilaa 

 -kauppahinta 

-kohteen laadulliset seikat 

-osapuolten tehtävät ja vastuut 
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Vastuunrajoitukset 

 

-jos kuntotarkastuksen sisältöä ei ole purettu 

kauppakirjan ehtoihin, ei merkittävää vaikutusta 

virhearvioinnille 

-vastuunrajoitusten tavoitteena on riskien 

etukäteishuomiointi sekä kaupanjälkeisten riitelyiden 

sekä kustannusriskin välttäminen 
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Vastuunrajoitusta koskevat rajoitukset 

-Kuluttajan ostaessa asunnon tai kiinteistön 

elinkeinonharjoittajalta virhevastuuta ei voida 

pätevästi rajoittaa (MK 2:10 ja AsKL 6:2) 

-Kun asunnon ostaja on kuluttaja, hänen oikeuttaan 

esittää vaatimuksia virheen perusteella voidaan 

rajoittaa ”vain sopimuksessa yksilöityjen seikkojen 

osalta (AsKL 6:2) 

-Kiinteistökaupassa kenen tahansa ostajan oikeuksia 

voidaan rajoittaa vain ”sopimalla yksilöidysti siitä, 

millä tavalla hänen asemansa poikkeaa laissa 

säädetystä (MK 2:9) 



asuntoradio.fi

Elinkeinonharjoittaja / kuluttaja 

-Elinkeinonharjoittaja on henkilö, joka 

ammattimaisesti 

 -rakentaa tai myy kiinteistöjä (MK 2:10) tai 

-myy asuinhuoneistoja tai tarjoaa niitä 

vastiketta vastaan hankittavaksi (AsKL 1:3) 

-Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka 

-ostaa kiinteistön omaksi tai perheenjäsenen 

vakituiseksi asunnoksi tai vapaa-ajan 

asunnoksi (MK 2:10) tai 

-ostaa asunnon pääasiassa muuta tarkoitusta 

kuin elinkeinotoimintaa varten (AsKL 1:3) 
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Yksilöintivaatimus 

-Vastuunrajoitusehtoja tulkitaan oikeuskäytännön 

mukaisesti suppeasti / sanamuodon mukaan, minkä 

vuoksi muotoilu kattavaksi on haastavaa 

-Epäselvää, kuinka laajat vastuunrajoitukset ovat 

sallittuja (”myyjä ei vastaa rakennuksen, eikä 

maaperän kunnosta” ... ”myyjä ei vastaa 

kosteusmittauksessa havaitun kosteuden 

mahdollisesti aiheuttamista vaurioista”) 

-MK ”sopimalla yksilöidysti, millä tavalla hänen 

asemansa poikkeaa laissa säädetystä” 

-AsKL ”vain sopimuksessa yksilöityjen seikkojen 

osalta” 
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Yksilöintivaatimus esitöissä 

-HE 120/1994: ”Ehdotuksen mukaan ostajalle lain 

mukaan kuuluvia oikeuksia voidaan rahoittaa vain 

sopimalla yksilöidysti, missä kohdin ja millä tavalla 

hänen asemansa poikkeaa lailla säädetystä. Tällöin 

ostaja tietää, mistä seikoista myyjä ei ota 

vastatakseen, ja voi arvioida sen merkityksen myös 

hinnasta sovittaessa.” (Maakaari) 

-HE 14/1994: ”Osapuolet voisivat pätevästi sopia 

esimerkiksi, että myyjä ei vastaa tietyn kauppaan 

kuuluvan kodinkoneen toimintakunnosta taikka siitä, 

että yhtiöjärjestyksessä tai 

isännöitsijäntodistuksessa mainittu tieto asunnon 

pinta-alasta on oikea” (Asuntokauppalaki) 
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Yksilöintivaatimus kirjallisuudessa 

-Seuraamuksille voidaan asettaa ylärajoja, lyhentää 

reklamaatioaikaa, sulkea seuraamuksia pois. 

rajoitusten oltava kohtuullisia ja niin täsmällisiä, että 

ostaja voi arvioida niiden merkitystä asemaansa 

(esim Niemi 2002 s. 158-159, Jokela-Kartio-Ojanen 

2010 s. 68-69, Teopra 2007 s. 401-409, Kyllästeinen 

2010 s. 142-143)  
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-Toisinaan korostetaan virheiden ja niiden sijainnin 

yksilöintiä (ks esim Palo-Linnainmaa 2002 s. 78) 

-Osapuolilla tasavertaiset mahdollisuudet riskien 

arviointiin, kunhan sopimuksesta käy selkeästi ilmi, 

miten vastuu halutaan jakaa: jopa virhevastuun 

poissulkeminen kokonaan mahdollista (Hoffren LM 

2009 ja Hoffren 2012) 
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Vastuunrajoitusehtojen sovittelu 

-OikTL 36 §: oikeustoimen koko sisältö, osapuolten 

asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen 

vallinneet olosuhteen sekä muut seikat 

-Merkittävä poikkeama dispositiivisesta oikeudesta 

-Sopimus kokonaisuutena: riskin kompensointi 

kauppahinnassa 

-Osapuolten asema; 

-johtuiko ehtoon suostuminen esim 

asiantuntemuksen puutteesta 

-asiantuntija-apu 

-sopimusneuvottelut: toisen sanelema vai neuvoteltu 

ehto 

-virheen ilmeneminen ei ole sovittelua puoltava 

olosuhteiden muutos, koska juuri siihen ehdolla on 

varauduttu 
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Kuntotarkastuksessa havaitut puutteet 

-myyjä ei saa salata ostajalta 

-jos ei ostajalle mainittu, vastuuta ei voida rajoittaa 

-ostaja ei voi vedota virheenä puutteisiin, jotka 

mainittu hänelle esitetyssä raportissa 
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Kuntotarkastuksessa havaitut riskit 

-myyjä ei saa salata ostajalta 

-myyjän ei tarvitse selittää tarkemmin täyttääkseen 

tiedonantovelvoitteensa 

-eivät yleensä ulota ostajan tarkastusvelvollisuutta 

rakenteita rikkoviin toimenpiteisiin 

-myyjän vastuu voidaan sulkea pois 

vastuunjakoehdolla 
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Kuntotarkastuksessa havaitsematta jääneet riskit 

-riskinjakoon ei vaikuta kuntotarkastajan 

toimeksiantaja 

-ostajalla tavanomainen tarkastusvelvollisuus 

-myyjällä tavanomainen tiedonantovelvollisuus 

-yleensä salaisia virheitä 

-myyjän vastuun rajoittaminen vaikeaa 
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Laatuvirheen muotoileminen kannevaatimukseksi 

 

A) virheet 

B) korjaustapa ja tarve 

C) korjauskustannukset / vaikutus kappahintaan 

D) oikeudelliset perusteet 

E) todisteet teemoittain 

Eroteltava laatuvirheet tiedonantovirheistä 

 (usein jää puutteellisesti mietityksi) 
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A) Virheet (vauriot) ja niiden syyt  

-sisältävät siis rakennusvirheet yms sekä vauriot 

rakenteissa 

-Mitä havaitut virheet ovat yksilöitynä rakennusosittain 

(esim ulkoseinän alaosa, alapohja, yläpohja) 

oikeudellisin virheperusteittain jaoteltuna 
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-Perusteet, millä perustein ovat virheitä 

-poikettu piirustuksista (hyvä havainnollistaa 

leikkauskuvilla) 

-vastoin rakennusmääräyksiä (määräykset 

yksilöitävä) 

-vastoin hyvää rakennustapaa (perustelu 

avattava) 

  -suunnitelmat virheelliset (peruste avattava) 

-vastoin rakennuslupaa (havainnollistaminen 

leikkauskuvilla tai muutoin avattava) 

-jos rakenne yllä mainittujen 

vastainen, selvitettävä ja mainittava, 

onko poikkeamasta aiheutunut 

vaurioita. Jos rakenne poikkeamasta 

huolimatta ollut käytännössä 

toimiva, mietittävä, onko virhe 
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-rakenteissa todetut vauriot, jotka 

aiheutuneet, vaikka yllä mainittuja 

noudatettu (esim tiedettyihin 

riskirakenteisiin liittyvä vaurioituminen esim 

valesokkelirakenne 

-avattava, mistä vaurioituminen 

johtunut, mikä auttaa ymmärtämään 

vauriomekanismia sekä selventää 

vaurioitumisen ajankohtaa 
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-jos kosteutta / epäilyjä mikrobivaurioista 

otetaan riittävä määrä mittauksia / näytteitä.  

Näytteenottokohdat merkitään todisteena 

olevaan rakennuksen pohjakuvaan ja 

yksilöidään, mistä rakennusosasta näyte 

otettu. Havainnollistetaan kirjallisessa 

todisteessa valokuvin, sanallisin selostuksin 

tai poikkileikkauskuvalla.  

-mikrobivaurioiden osalta selvitetään 

sisäilmayhteys ja selostetaan kanteessa, 

minkä vuotoreitin kautta ja miten todennettu. 
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A) Korjaustapa 

-avattava peruste, miksi korjattava (terveysvaikutukset 

/ kantavuusongelmat / lisävaurioituminen yms) eli miksi 

pitää korjata (ja miten käy, jos ei korjata) 

-esitetty korjaustapa olisi hyvä havainnollistaa 

kirjallisessa todisteessa olevilla poikkileikkauskuvalla  

-esitetty korjaustapa tulisi avata sanallisessa 

selostuksessa eli miksi perusteltua laatia siten ja siinä 

laajuudessa, kuin on esitetty (voidaan jo tässä 

vaiheessa ottaa kantaa, miksi joku korjaustapa ei ole 

mahdollinen / riittävä)  
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A) Korjauskustannukset 

-kustannusarviossa vastaava asiakohdittainen 

ryhmittely, kuin virheiden osalta mainittu 

-yhteisten kustannusten, kuten suunnittelu, 

valvonta, yleiskulut yms erittely haastavaa. 

-todisteena olevaan kustannusarvioon avattava 

kustannusarvion laatimisperusteet eli erittely 

tavaroiden ja työmäärien osalta sekä mihin yllä 

mainittujen yksikköhinnat sekä määrä perustuvat (esim 

mistä ohjelmasta saatu tms) 
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Jaottelu tutkimuksen kohteen perusteella 

(tutkimuksia tilattaessa mietittävä, mitä halutaan tutkia) 

1) Sisäilma 

2) Rakennusmateriaali 

3) Ilmavuodot sisäilmayhteyden näyttämiseksi 

4) Muut 

-lämpövuodot 

-melu 

-radon 

-kemialliset epäpuhtaudet 

 

Usein joudutaan käyttämää useita tutkimusmenetelmiä 
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Sisäilma 

-useita eri tutkimustapoja 

 -aistinvaraiset 

 -homekoirat 

 -VOC 

 -Viljely / DNA 

 -asukkaiden oireilu / vasta-aineet 

Liittyy useita epävarmuustekijöitä 

Ei saatavissa näyttöä siitä, mistä rakenteista löydökset 

sisäilmaan kulkeutuneet  
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Rakennusmateriaalitutkimukset / mikrobivauriot 

-Ei voida soveltaa näytteisiin, jotka otettu rakenteista, jotka 

tekemisissä ulkoilman tai maaperän kanssa 

 -ei selkeää oikeuskäytäntöä 

-Raja-arvot vain kvantitatiiviselle menetelmälle (lajiston 

laadulla merkitystä), viljely / DNA 

-Näytteen ottamista ja analysointia koskevat ohjeistukset 

-Haasteena sisäilmayhteyden näyttäminen 

-Näytteiden kattavuus / näytteenoton kustannukset 

-Lisänä aina kosteusmittaukset 
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Ilmavuodot 

-Käytettyyn rakennustapaan liittyvät tekijät 

-aistinvaraiset havainnot 

-savukokeet 

-Lämpökamerakuvaus / alipaineistus 

-huomattava ero, jos virheväitteenä vetoisuus / 

huoneiston lämpötila (tällöin myös ilmavuotoluku) 
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Muut virheväitteet 

-Tarkoituksenmukainen tutkimustapa eri vaihtoehdoista 

-Tiedettävä, mitä milläkin tutkimuksella voidaan selvittää 

sekä tiedettävä, tulosten tulkintaan liittyvät 

epävarmuustekijät 

-Lukuisa määrä erilaisia tutkimuksia sekä tutkimuksia tekeviä 

yhtiöitä 
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Näyttö voidaan harvoin rakentaa vain yhdellä menetelmällä 

tehdyn tutkimuksen varaan. 

Tyypillistä, että useita eri tyyppisiä tutkimuksia, joista 

kokonaisuus rakentuu. 

Haasteena saada lukijalle / kuulijalle välitettyä kokonaiskuva 

kanteen perusteena olevista väitteistä, minkä vuoksi yksilöinti 

sekä perusteleminen tärkeää. 

Tyypillistä eri asiantuntijoiden edustamat eri koulukunnat ja 

tästä johtuvat merkittävätkin eroavaisuudet 

asiantuntijalausunnoissa. 

Asiaa hoitavan lakimiehen tunnettava tarkoin 

tutkimusmenetelmät sekä osattava tulkita tutkimustuloksia 
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Yleisimmät näyttöön liittyvät ongelmakohdat 

-toimeksianto tullut vasta, kun tutkimukset jo pääosin tehty 

-ennen tutkimuksen tekemistä ei ole mietitty, mitä mahdollisia 

virheitä kohteessa voi olla ja miten virheet ryhmitellään 

-tutkimuksen tekijä ja asiaa hoitava juristi eivät kommunikoi 

keskenään 

-tutkimusraportointi ei vastaa asian juridista ryhmittelyä 
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Hyvää asiahoitoa tukeva menettely 

-asiakas ottaa hyvissä ajoin yhteyttä juristiin 

-päämies alusta asti tietoinen oikeudellisista seikoista, eri 

tutkimusvaihtoehdoista sekä asian eri oikeudellisista  

etenemisvaihtoehdoista 

-päämies ja asiamies pitävät toisensa ajatasalla 
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-rakennusalan asiantuntijat hyvissä ajoin mukaan ja 

tutkimuksia tehdään tarvittavassa laajuudessa ja 

tarkennetaan tarpeen mukaan 

-mahdollistavat kustannustehokkaan asian 

hoitamisen. Reklamaatio voidaan tehdä vähemmillä 

tutkimuskuluilla, kuin sovintoneuvotteluun 

valmistautuminen, joka puolestaan voidaan tehdä 

vähemmillä tutkimuskuluilla, kuin haastehakemus. 

-tutkimustieto syventyy tarpeen mukaan asian 

kehittymisen myötä 

-rakennusalan asiantuntijalla sekä asiaa hoitavalla 

lakimiehellä hyvä vuorovaikutus 

-tiedetään, mitä tutkimuksissa tullut ilmi ja toisaalta 

tutkija tietää, minkä seikkojen osalta 

lisätutkimustarvetta. 
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-mahdollisimman hyvissä ajoin yhteys vastapuoleen  

-vastapuolen ajan tasalla pitäminen 

-tilaisuuden varaaminen vastapuolelle tutustua kohteeseen 

sekä tehdä omia tutkimuksia  

-pyrkimys ratkaista asia neuvotteluteitse mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa 

-yhteinen sopiminen tutkijan käyttämisestä / tutkijan 

henkilöstä 

-vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien käyttäminen 

(tuomioistuinsovittelu) 
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Kiitos 


