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TIIVISTELMÄ: 

Tässä opinnäytetyössä on tutki!u käytännössä toteutuneita asunto- ja kiinteistö-

kauppojen tosiasioista kertyny!ä aineistoa esimerkinomaisesti ja niistä seuranneita 

laatuvirheriitoja sekä niiden suhde!a kaupan vastuuta koskevaan juridiikkaan sekä 

teknisiin asiantuntĳalausuntoihin ja tutkimuksiin.  

Pääasiassa tarkasteltavanani on ollut kaksi kiinteistökauppaan lii!yvää asuntokau-

pan kuntotarkastusta ja kaksi osakekauppaan lii!yvää. Näistä neljästä kaupasta on 

kaksi johtanut täysimi!aiseen oikeudenkäyntiin ja kaksi pää!ynyt ostajien reklamaa-

tioon, kun ostajien asiamiehet ovat tutustuneet kauppakirjaan kirja!uihin ehtoihin 

kaupan kohteen kunnosta ja ostajien tietoisuudesta virheistä ja puu!eista sekä kor-

jaustarpeista, jotka oli kirja!u yksiseli!eisesti asuntokaupan kuntotarkastusraport-

tiin.   

Työssä on ote!u krii!isesti kantaa kiinteistöjen ja asuntojen kaupan kuntotarkastus-

ten sisältöön, informaatioarvoon sekä sopimus- ja vahingonkorvausoikeudelliseen 

merkitykseen, käytännön toteutukseen sekä anne!u suoria parannusehdotuksia 

asiakirjojen laatimisen selkeyteen niin tekniseltä kuin sopimusoikeudelliselta kannal-

ta. 

Työssä ei pyritä alustamaan uusia lakialoi!eita, mu!a sen tarkoitus on herä!ää lukĳa 

ymmärtämään asunto- ja kiinteistökauppaa tehdessään, kuinka tärkeää on selkeästi 

ja  varmasti tietää, mitä ostetaan, mistä ja minkä kuntoisesta kohteesta kauppahinta 

maksetaan sekä mahdollisesti millaisin rajauksin ja varaumin luovutuskirja olisi 

hyvä tehdä. Toisin sanoen, mikä on makse!avan kauppahinnan todellinen substans-

si. Taustalla on monia eri osatekĳöitä, jotka voivat olla toisiaan täydentäviä, toisiaan 

kumoavia ja pahimmillaan jopa ristiriitaisia.  

Ulkopuolisen talonrakennus- tms. tekniikkaa- ja / tai lakiasioita tuntevan konsultin-

kaan käy!äminen ei aina takaa onnistunu!a asunto- tai kiinteistökauppaa. Motivoi-



tuneisuuden ja asioiden varmuuden tulee perustua yhä kasvavassa määrin kaupan 

osapuolten huolellisuuteen,  oma-aloi!eisuuteen ja valveutuneisuuteen. 

AVAINSANAT: 

Osake- ja kiinteistökauppa, asuntokaupan kuntotarkastus, ostajan selono!ovelvolli-

suus, myyjän tiedonantovelvollisuus, myyjän tuo!amus, sopimus- ja vahingonkor-

vausoikeus, laatuvirhe, kaupan purkaminen, kauppahinnan alennus, vahingonkor-

vaus 

ABSTRACT: 

In this thesis has been studied in actual practice the housing and real estate transac-

tions as well as their consequences and the relationship between housing on trade in 

legal affairs. 

The thesis is highly critical of the position in real estate and housing condition checks 

on the behalf of the techinal content and practical execution. Improvement sugges-

tions and even some practical guidelines have been given also. 

The focus of this thesis is not in the new legislative initiatives but its purpose is to 

awake the reader to understand that the housing and real estate transactions security, 

ie. the participants know what they are buying/selling, on what conditions and re-

strictions etc. as the elements of the aforementioned aspects might be complementa-

ry, mutually reversing and at worst, even contradictory 

By using a 3rd party consultant does not guarantee a succesful mortgage or real esta-

te transaction and thus the motivational and security issues should be based on inc-

reasingly growing initiatives and awareness of the trade partners. 
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Esipuhe 

Lähtökohtani lähes kaikessa on, e!ä perustan asioiden suunni!elun, käytännön to-

teu!amisen ja näkemykseni järkisyihin. Päädyin koulu!autumaan rakennusterveys-

asiantuntĳaksi, koska huomasin kuntotutkimusyrityksen peruste!uani, e!ä todelli-

nen osaaminen alallamme on valite!avasti 'harvojen ja valikoitujen käsissä'. Näin ol-

len on alalla olemassa eri!äin harmillinen elitismiin lipsahtamisen vaara. Erityisesti 

minua järkähtämä!ömänä skeptikkona kismi!i alan sisäänpäinkääntyneisyys, so. 

introver!ius ja salamyhkäinen asenne. Minusta tiede, tieto ja ymmärrys, sekä erityi-

sesti koulutus, kuuluisivat olla kansalaisoikeuksia ja -vapauksia kaikissa elämänvai-

heissa.  

Tämän työn tarkoituksena on avata lukĳalleen sitä maailmaa, joka ihmisiä lähes aina 

koske!aa asuntoa ostaessaan ja erityisesti myöskin kaupanteon jälkeen. Työ antaa 

sellaista tietoa ja ne henkiset avaimet, jotka toivo!avasti  johtaisivat siihen, e!ä emme 

toistaisi – tällä olemisen sektorilla – tavallisen elämisen kannalta kallii!a, ikäviä ja 

suuria virheitä, vaan oppisimme niistä.  

Kiitokset opiskelukavereilleni Janille, Samulle ja Katariinalle sekä muille kurssikave-

reilleni. 

Erityisesti kiitokset vaimolleni Marjaanalle jaksamisesta tämän, päälle parin vuoden 

rupeaman aikana, Asumisterveyslii!o AsTe ry:n toiminnanjohtalle, Hannele Rämölle 

sekä työni ohjaajalle ja äidilleni, varatuomari Raĳa Himbergille.  

Helsingissä 2.9.2014

Henrik Himberg

Diplomi-insinööri
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1. JOHDANTO JA TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

1.1 TAUSTAA

Nykyään lähes kaikissa asuntoa koskevissa kaupoissa ostajaosapuoli edelly!ää en-

nen kaupantekoa amma!ilaisen suori!amaa kuntoarviota tai -tarkastusta ja siihen 

lii!yvää kirjallista rapor!ia tai lausuntoa. Kuntotarkastuksella tarkoitetaan käytän-

nössä talon korjaustarpeita (Hekkanen M. 1998). Lähes poikkeukse!a tarkastuksen 

tekĳällä ja raportin laatĳalla ei ole kuitenkaan käyte!ävissään kohteeseen lii!yviä 

asiakirjoja, kuten   

- alkuperäistä rakennuslupaa ja tarkastuspöytäkirjoja  

- piirustuksia ja muita suunnitelmia 

- muutoslupapäätöksiä ja niihin lii!yviä suunnitelmia 

- rakennepiirustuksia. 

Yleiseksi tavaksi on myös muotoutunut, e!ä kuntotarkastus suoritetaan rakenteita 

avaama!a sekä pääsääntöisesti aistinvaraisesti. Täten yleinen rakennusfysikaalinen 

käsitys rakenteista ja niiden toimivuudesta jää ainoastaan aistinvaraisten, eli subjek-

tiivisten havaintojen ja joskus jopa puhtaiden arvausten sekä ole!amusten varaan.  

1.2 KUNTOTARKASTUSRAPORTIN EPÄKOHDISTA 

Kuntoarvion laatĳa ei myöskään juurikaan selvitä tarkastuksen tai tutkimuksen tilaa-

jalle ammatillista ja teknistä sanastoa, eikä avaa sellaisia käsi!eitä, kuten yleisesti 

käytetyt  ”aistinvaraisesti rakenteita avaama!a”, "ikäisekseen hyväkuntoinen", ”tyy-

pillinen rakennusajankohdan mukainen toteutus”, "tiedetään riskirakenteeksi" jne.  

Tosiasiassa tällaiset ilmaisut jä!ävät eri!äin paljon tulkinnanvaraa käsi!eiden ja 

määritelmien ympärille. Lisäksi kaupan osapuolille voi jäädä täysin epäselväksi, mitä 
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em. puolipyöreä enemmälti yksilöimätön maininta tarkoi!aa kohteen reaalisen kun-

non samoin kuin osapuolten välisen vastuun jakautumisen kannalta. Myöskin koh-

teen kuntoa koskevan informaation luote!avuus jää tarkastuksessa ja raportissa 

usein yksilöimä!ä.  

Useimmiten niin myyjä kuin ostajakin luo!avat kuntoarvion tekĳään eivätkä väl!ä-

mä!ä yleensäkään täysin ymmärrä rapor!iin kirja!ujen tarkastuksen rajausten mer-

kitystä kaupan ehtojen kannalta, esim. miten tarkastama!a jääneiden asunnon tai ra-

kennuksen tahi kiinteistön osa-alueiden kuntoa koskevat ostajan ole!amukset tulisi 

kaupassa ja kauppahinnan määrästä sovi!aessa, samoin kuin myyjän vastuun kan-

nalta, huomioida.  

Usein kuntoarvion tai -tarkastusraportin yhteenveto ja itse asiatekstisisältö tarkasta-

jan tekemistä havainnoista ovat jopa ristiriitaisia sekä harhaanjohtavia merkityssisäl-

löltään ja täten ostajan kannalta mitäänsanoma!omia ostajan tätä tarkemmin tiedos-

tama!a. Ostajalle raporteissa usein esitetyt ”väli!ömät korjaustoimenpiteet tai raken-

teen asianmukaiseen toimintaan lii!yvät lisäselvi!ämis- tai seurantatarpeet” eivät 

ole maallikoille eli rakennustekniikkaan ja -fysiikkaan perehtymä!ömälle hahmotet-

tavissa siten, e!ä ko. osatekĳöillä olisi konkree!ista merkitystä sen paremmin lopulli-

sen kauppahinnan kuin myyjän korjaus-, hinnanalennus- ja / tai vahingonkorvaus-

vastuun kannalta. 

Myöskään kiinteistönväli!äjät eivät käy tai eivät edes kykene käymään kuntoarvio- 

tai tarkastusraportin asiasisältöä ostajan ja myyjän kanssa lävitse, eivätkä selvitä tai 

väl!ämä!ä edes halua tahi osaa selvi!ää sen informaation arvoa ja merkitystä kau-

pan kannalta kaupan osapuolille. Käytännössä väli!äjät pitävät asuntokaupan kun-

totarkastusta muodollisuutena ja itseään lähinnä markkinointiosapuolena asiassa eli 

yksinomaan ostajan ja myyjän keskenään kosketuksiin saa!ajina. Merkityksellisintä 

ostajan kannalta olisi esim. se, millaisessa todellisessa, osapuolten yhteisesti tarkoit-

tamassa kunnossa kaupan kohde sovi!uun kauppahintaan ostajalle myydään. Osta-

jalle jää niin kuntoarvioĳan tai kuntotarkastajan kuin väli!äjänkin taholta miltei 

poikkeukse!a selvi!ämä!ä esim. korkeintaan vain suuntaa-antavana pide!ävän pin-
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takosteusmi!austen luote!avuus ja tulkinnanvaraisuus. Selkeää ja yhtenäistä asun-

non reaalista kuntoa kuvaavaa barometria ei ole eikä sitä ole edes kollektiivisesti yri-

te!y kehi!ää. 

On esiintynyt myös tapauksia, joskin toistaiseksi vain yksi!äisiä, joissa ostajaa on 

uha!u myyjän ja / tai väli!äjän taholta ennen asuntokaupan kuntotarkastuksen suo-

ri!amista tehdyn ostotarjouksen yhteydessä maksetun varaus- tai käsirahan menet-

tämisellä, jos ostaja on alkanut kiinni!ää "liikaa huomioita" raportin virhehavaintoi-

hin, toteamusten ristiriitaisuuteen,  tarkastama!a jääneisiin kohtiin sekä asiantunti-

jan kannano!ojen epämääräisyyksiin.  

Kiinteistönväli!äjät käy!ävät useimmiten tavanomaisiin tapauksiin soveltuvaa "va-

kiopohjaa" kauppakirjaa laatiessaan ja kirjaavat siihen kohteen kunnon osalta ostajan 

ja myyjän välisestä vastuusta seikkoja, joiden tulkinnanvaraisuudesta ja epämääräi-

syydestä johtuen saa!aa ostajalle koitua taloudellisesti, terveydellisesti ja myöskin 

sosiaalisesti eri!äin haitallisia seurauksia. (Kasso M. 2005) 

Silloin, kun kiinteistönväli!äjä ei ole mukana kaupassa, osapuolet usein o!avat 

kauppakirjapohjan internetistä, eivätkä osaa kirjata asiakirjamalliin selkeästi tarkoi-

tustaan eli sitä, millaisen kohteen kaupasta ovat kauppahinnan määrän sopineet, os-

tajan kaupalle ase!amia erityisedellytyksiä jne. Kaupan kohteen nk. kuntoehtoon 

kirjataan usein vain ylimalkaisesti "ostajan tutustuneen huolellisesti kaupan kohtee-

seen haluamassaan laajuudessa ja kuntotarkastusrapor!iin sekä hyväksyvän rapor-

tissa siinä todetut viat ja vauriot", vaikka kaikessa laajuudessaan ja syvyydessään 

tarkastusta ei ole väl!ämä!ä voitu edes suori!aa eikä mitään virheitä tai vaurioita 

tode!u. Usein ehtoon kirjataan vielä, e!ä raportissa todetut viat ja vauriot on ote!u 

kauppahinnan määrässä huomioon. Kaupan purku- ja hinnanalennusriidoissa kiin-

teistönväli!äjät usein kertovat todistajina lausekkeen olevan ns. vakioehto silloin, 

kun asuntokaupan kuntotarkastus on tehty ja e!ä ehto on kehote!u o!amaan kaup-

pakirjaan sellaisenaan heille kiinteistönväli!äjien koulutuspäivillä annetun mallin 

mukaisena. Näin väli!äjät ilmoi!avat myös ostajille kauppaa tehtäessä silloin, kun 

ostaja kiinni!ää lausekkeeseen huomiota ennen allekirjoi!amista. He seli!ävät myy-
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jän vastuun laatuvirheistä määri!yvän kuitenkin asuntokauppalain tai maakaaren 

säännösten mukaisesti.    

Usein syinä raportin puu!eisiin ja aukkoihin ovat säähän ja rakenteellisiin olosuhtei-

siin lii!yvät tekĳät, puu!uvat tai vaillinaiset piirustukset ja rakennusluvat, rikkinäi-

nen, puu!eellinen tai tarkoitukseen sopimaton tutkimuskalusto ja apuvälineet, tut-

kimusten tulkinnan puu!eellisuus, yleinen huolima!omuus havaintojen tekemises-

sä, rakennus- tai korjausaikaisten määräysten ja hyvän rakennustavan huomioima!a 

jä!äminen, kuntotarkastusohjeiden mukaan suoritetussa tarkastuksessa tarkastamat-

ta jääneen kohdan merkityksestä, esim. kosteusteknisen toiminnan kannalta kerto-

ma!a jä!äminen jne. Kauppaan lii!yviä kuntotarkastuksia suoritetaan eri!äin paljon 

myös nouda!ama!a edes ohjekortin mukaista, hyvää kuntotarkastustapaa kuvaavaa 

suoritusohje!a, joka sekin on varsin suppea sisällöltään asian vakavuus huomioon 

o!aen (KH 90-00394), kun tulee huomata, e!ä saatavilla on myös ka!avampia teok-

sia, jotka o!avat kädestä pitäen kantaa kuntotarkastuksen suori!amiseen lähes ra-

kennusosa kerrallaan (Hekkanen M. 1998). Kauppaa tekeville henkilöille ohjei!en 

olemassaolo ja niiden sisältö eivät ole yleisesti tunne!uja eikä ohjeita yleensä käy-

tännössä liitetä rapor!iin vaikka tarkastus kerrotaan siinä toteutetun ohjekor!ia 

nouda!aen. Sama koskee myös kiinteistönväli!äjiä. Edelly!äessään ennen kaupan 

tekemistä amma!ilaisen suori!amaa kuntotarkastusta ostaja ilman muuta ole!aa 

saavansa todellisen tiedon siitä, mitä on ostamassa ja mistä, sekä minkä kuntoisesta 

kohteesta kauppahinnan maksamassa. Väli!äjätkään eivät yleensä oikaise ostajien 

väärää käsitystä ja jä!ävät kertoma!a, e!ä aistinvaraisesti ja rakenteita avaama!a 

tehdyssä tarkastuksessa kohteen todellista kuntoa ei tulla tietämään. 

1.3 KUNTOTARKASTUSRAPORTIN TOTEAMUKSIEN VAIKUTUS KAU-

PAN EHTOIHIN 

Usein kauppakirjaan otetaan lisäksi klausuuli, joka vapau!aa myyjän ”mahdollisista 

myöhemmin, kaupanteon jälkeen havaituista kosteus- ym. vaurioiden korjaus- ja 

kustannusvastuista”.  Ei ole myöskään mitenkään harvinaista, e!ä väli!äjä toimi!aa 
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kauppakirjaluonnoksen ostajalle tutustu!avaksi niin loppuvaiheessa kaupanteko-

prosessia, e!ei ostaja enää ennätä konsultoida esim. ulkopuolisten rakennusalan, ju-

ridiikan, mikrobiologian, kemian jne. asiantuntĳoita kohteessa todetuista ja/tai to-

teama!a jääneistä seikoista sekä niistä kertyneistä tosiasioista ja mahdollisesta lisä-

tutkimustarpeista sekä tietojen kokonaisvaikutuksesta kaupan kohteesta makse!a-

vaan kauppahintaan. Silloin, kun ostaja havaitsee raportissa tulkinnanvaraisuu!a tai 

ristiriitaisuuksia, tulisi hänen ehdo!omasti vaatia sovitun kauppapäivän siirtämistä 

ja varmistua saamansa informaation sisällöstä esim. vaatien edes kuntotarkastajalta 

täydennyksiä ja selvennyksiä rapor!iin. Kysymys asuntokaupassa on yleensä  hin-

naltaan ihmisen suurimmasta hankinnasta, jota ei kanna!aisi tehdä hutiloiden vaik-

ka kuinka voimallisesti myyjä ja väli!äjä ostajaa painostaisikin. 

Todella harvoin näkee kauppakirjaan kirja!avan ostajan kaupan tekemiselle ase!a-

maa ns. ”erityistä ehtoa”, vaikka miltei poikkeukse!a kaupanteon jälkeen esim. kos-

teuteen lii!yvien ongelmien ilme!yä, ostaja esi!ää kaupan tekemisen ehdo!omana 

edellytyksenä olleen kohteen kosteus- eli home- ja lahovaurioituma!omuuden. Täl-

laisen edellytyksen kirjaaminen kauppakirjaan eli se, mihin ostajan ase!amiin lähtö-

kohtiin kaupasta pää!äminen on perustunut, olisi myöhempien näy!öjen vuoksi eh-

do!oman väl!ämätöntä kauppakirjaan kirjata. Tällä kohden ostajan itsensä tulisi olla 

valveutunut ja vaatia ehtoa kauppakirjaan vaikka toinen osapuoli tai väli!äjä pitäisi-

vät sitä tarpee!omana ja ”itsestään selvyytenä”, kuten ostajalle kauppatilanteessa 

usein selitetään.  

Monilta ikäviltä seurauksilta välty!äisiin käytännössä, jos kiinteistönväli!äjä mo-

lempien osapuolten eduista kulu!ajansuojalain mukaan  huolehtiessaan kirjaisi 

kauppakirjaan selkeästi,  

- millaisessa reaalisessa kunnossa myyjä vakuu!aa kohteen sovi!uun kauppahin-

taan olevan,  

- mistä korjauksista, perusparannuksista ja -korjauksista ostaja o!aa kaupassa 

vasta!avakseen tai minkä suuruisin kustannuksin, sekä tarvi!aessa, miten kau-

pan osapuolet jakavat sovitun määrän ylimenevät kustannukset,  
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- korjauksesta seuraavan nk. tasonparannuksen ja käy!öiän pidentymisen vaiku-

tus kauppahinnan alennuksen määrään sekä 

- ostajan ase!aman erityisen virhee!ömyysedellytyksen olennaisuuden määritys 

eli esim. korjauskustannusten määrä ja korjaustapa, korjausaika, terveyshai!a 

jne.  (Hoffrén M. 2013) 

Kauppakirjaan tulisi kirjata selkeästi rajat sille, milloin ja millaisessa tilanteessa sekä 

minkä suuruisena, myyjän laatuvirhevastuu lankeaa hänelle itselleen, sekä varmistaa 

ostajan kannalta esim. kauppahinnan osan myöhemmin erääntymisellä, e!ä ehdolla 

saavutetaan osapuolien sopima taloudellinen ostajan turva. Tämä on järjeste!ävissä 

myöskin helpohkosti reaalivakuuden ase!amisella ostajan hyväksi. Ostajaa voitaisiin 

turvata myös esimerkiksi sopimussakkoehdolla, joka lankeaisi ostajan hyväksi myy-

jän tuo!amuksesta huolima!a vaikka myyjä ei olisi virheestä, sen vakavuudesta tai 

taloudellisesta merkityksestä tiennytkään kaupassa eli silloin, kun virhe on ns. salai-

nen. Sopimussakko lankeaa myyjän makse!avaksi, mikäli sen erääntymiselle asetet-

tu ehto täy!yy yleensä todellisten vahinkojen määrästä riippuma!a. Sen määrää voi-

daan myyjän vaatimuksesta sovitella vain, jos sakon määrä on huoma!avan kohtuu-

ton. Muussa tapauksessa myyjän vahingonkorvausvelvollisuus ostajalle eli esim. 

korvaus usein eri!äin huoma!avista kohteen tutkimuskuluista, muualle muu!ami-

sen kuluista, muualla asumisen kuluista, ylläpitokuluista, asumis- ja terveyshaitoista, 

irtaimiston menetyksistä, irtaimiston pesemisestä ja puhdistamisesta, pysyvästä vias-

ta ja haitasta sekä kivusta ja särystä jne. edelly!äisi, e!ä myyjä on tiennyt virheistä ja 

puu!eista tai hänen ainakin olisi pitänyt niistä tietää asumisensa, kohteen rakenta-

misen tai korjaamisen perusteella,  mu!a jotka hän on salannut kaupassa tai antanut 

kohteen kunnosta suorastaan vääriä tietoja ostajalle. 

Mikäli kauppakirjaan kirja!aisiin myös myyjän vahingonkorvausvelvollisuus ostajal-

le laatuvirheen konkretisoidu!ua kaupan jälkeen myyjän tuo!amuksesta huolima!a, 

eli siitä huolima!a, e!ä myyjä ei tiennyt tai hänen ei olisi pitänytkään virheestä tie-

tää, eivät myyjälle virheen korjau!amisen seurauksena syntyneet vahingot jäisi hä-

nen omaksi vahingokseen niin usein kuin nyt käytännössä tapahtuu. Nämä mene-

tykset ovat usein eri!äin suuria erityisesti silloin, kun osapuolet ajautuvat tuomiois-
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tuimessa selvi!ämään laatuvirheitä ja niihin lii!yviä seurauksia, oikeuksia ja velvol-

lisuuksia. Riidat kestävät vuosia ja vahingot kasvat jo tästäkin syystä.  

Myös todellista vahingonkorvauksen määrääkin voidaan myyjän niin vaatiessa kui-

tenkin määrältään kohtuullistaa tai sovitella, mikäli se osoi!autuu hänen kannaltaan 

kohtuu!omaksi. Myös tästä syystä kauppakirjaan tulisi kirjata täsmällisesti ostajan 

oikeus hyvitykseen yllätyksellisistä virheistä ja niiden seurauksista. 

Mikäli ostajat olisivat asuntokauppaa tehdessään nykyistä paremmin tietoisia todel-

lisista mahdollisuuksistaan vaiku!aa kaupan ehtoihin ja niiden sisältöön, väl!yisivät 

he varsin helposti useimmilta ikäviltä, usein huoma!aviltakin taloudellisilta seuraa-

muksilta. Yleinen, mu!a useimmiten inhimillinen huolima!omuus kuntoarvion tai -

tarkastuksen tekemisessä, vähintäänkin epämääräiset kirjaukset tarkastusraporteissa, 

kiinteistönväli!äjien edellä mainitut, nk. vakioehdot ja liioiteltu kiire saada kauppa 

tehdyksi, aiheu!avat tuhansille asunnon ostajille vuosi!ain mi!avia, eri!äin kalliita 

ja raskaita riitoja myyjiään vastaan. 

  

Ny!emmin myös kuntoarvioĳat tai -tarkastajat sekä kiinteistönväli!äjät ovat alka-

neet joutua prosesseissa vastaajiksi (Itä-Suomen hovioikeus 2012). Tämän kehityksen 

seurauksena tapaukset myös laajenevat entisestään ja riidat tulevat entistä kalliim-

miksi hoida!aa. Vuosikausien siviiliriita laatuvirheasiassa useita vastaajia vastaan 

saa!aa helposti maksaa koko ostajan eli kantajan varallisuuden ja vieläpä johtaa 

myös myyjän eli vastaajan taloudellisiin ja suorastaan jopa ylitsepääsemä!ömiin vai-

keuksiin. Ei ole lainkaan harvinaista, e!ä monivuotiset asuntokaupan laatuvirheoi-

keudenkäynnit johtavat myyjän, ostajan tai molempien tahojen velkajärjestelyyn, 

konkurssiin, ulosmi!auksiin, maksukyvy!ömyyteen ja maksuhalu!omuuteen. Asian 

ratkaisun viivästyessä tuomioistuinten nykyisen ruuhkautumisen, henkilökunnan 

vähennysten, vastaajan mahdollisten pitki!ämishalujen ym. olosuhteiden vuoksi, 

myös henkinen paine käy riidan osapuolille eri!äin raskaaksi, aiheu!aa avioeroja, 

sairastumista, epätoivoa jne. Monesti arkielämästä kuluu vuosikausia ns. ”hukkaan” 

raskaan prosessin haitatessa kaikkea normaaleja toimintoja.  
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Eri!äin harvoin kaupan osapuolet sopivat kaupassa siltä varalta, e!ä kohde ei vastaa 

sitä, mitä osapuolet ovat kaupassa todellisuudessa sopineet tai edelly!äneet, e!ä rii-

taisuuden ratkaisemiseksi nimetään asiantunteva “välimies” tai ”välimiehet” teke-

mään osapuolia sitova ratkaisu, josta ei ole valitusoikeu!a.  Yleisen tuomioistuinkä-

si!elyn korvaava mene!ely koetaan kalliiksi unohtaen se tosiasia, e!ä näin riidan 

ratkaisĳaksi saataisiin esim. rakennusalaa tuntevia tahoja ja täten oikeusvarmuus pa-

ranisi verra!una asian ratkaisun hakemiseen yleisessä tuomioistuimessa, jossa sen 

jäsenillä ei ole  mitään erityisosaamista rakentamisen alalta. Näin siinäkin tapaukses-

sa, e!ä alioikeudessa asiasta pää!äisi ns. kolmen tuomarin kokoonpano.  Osapuolet 

voivat myös sopia riidan jo synny!yä asian käsi!elystä erillisessä käräjäoikeuden so-

vi!elumene!elyssä (laki siviiliasiain sovi!elusta yleisissä tuomioistuimissa 663 / 

2005). Tällä pyritään saavu!amaan tuomioistuimen sovi!elusta vastaavan tuomari 

johdolla molempia osapuolia tyydy!ävä sovintoratkaisu ilman pitkää, kulu!avaa ja 

kallista normaalia tuomioistuinkäsi!elyä.  

Edellä mainitut kaupan tekemiseen lii!yvät puu!eet ja ongelmat ovat myös merkit-

täviä kansantaloudellisesti eli paine saada asioihin parannusta myös yhteiskunnan 

suuntaan on valtaisa. Vuosien ajan on esite!y näiden onne!omien tapausten varalta 

rahaston perustamista (AsTe ry 2003), kehite!y korjausavustus- ja tuomioistuinsovit-

telujärjestelmiä jne., mu!a näitäkään ei tosiasiassa tarvi!aisi yhä kasvavassa määrin, 

mikäli erityistä tarkkuu!a ja asioiden ymmärre!ävyy!ä kauppavaiheessa lisä!äisiin 

kuntoarvion tai -tarkastuksen suori!amisessa, kaupan tekemisen rytmityksessä ja 

ennen kaikkea, mikäli kaupan ehtoihin kiinnite!äisiin enemmän huomiota.  

Herää myös kysymys, palveleeko asuntokaupan kuntoarvion tai -tarkastuksen teke-

minen nykymuodossaan sen enempää ostajan kuin myyjänkään etua. Myös myyjä 

mitoi!aa yleensä omat taloudelliset tarpeensa ja hankintansa saamansa sovitun 

kauppahinnan pohjalta kaupan tekemisen jälkeen ja joutuu usein suoranaisiin talou-

dellisiin ym. vaikeuksiin ostajan reklamoidessa kaupan jälkeen kohteen virheellisyy-

destä myyjälle ja kohdistaessa tähän taloudellisia vaatimuksia.  
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Eräänä tämän opinnäytetyön tarkoituksista onkin herä!ää ajatuksia siitä, e!ä asun-

tokaupan kuntoarviosta voisi mahdollisesti luopua täysin nykymuodossaan ja alus-

taa esimerkiksi vuositasolla toimivaa tutkimus- ja tarkastusrutiinia, jolloin rakennus-

ten ja huoneistojen kunto, niissä suoritetut kunnostus- ja korjaustoimenpiteet sekä 

niiden luvanvaraisuudet, olisivat laajemmalti tiedossa, kun kirjaajana toimisi ulko-

puolinen taho, eli eräänlainen ”rakennuksen kunnon kirjanpitäjä”. Tällöin näkemyk-

set kokonaisuuksista pohjautuisivat entistä enemmän historiallistisuuteen kuin yksit-

täiseen, tutkimusajankohtana tapahtuvaan tarkasteluun. Tällaista aja!elumallia ei 

tietystikään voida soveltaa sellaisenaan vanhimpiin rakennuksiin, mu!a uudisraken-

tamista ajatellen järjestelmän käy!ööno!oa tulisi harkita vakavasti ja vanhempien 

rakennusten osalta voitaisiin harkita tietystä elinkaaren vaiheesta lähtien toteute!a-

vaa mallia. 

Asuntojen kauppaa koskevassa lainsäädännössä laatuvirhekäsi!eistö on selkeä, mut-

ta vaiku!aa siltä, e!ä kuntotarkastuksen suori!aminen ja siinä esitetyt näkökannat 

hämärtävät kaupan osapuolten vastuunjakoa usein niin, e!ä tuomioistuintenkaan 

ratkaisut eivät läheskään aina ole etukäteen ennakoitavissa. Lisäksi tulee huomata, 

e!ä vaikka lainsäädännössä ollaankin selkokielisiä, ei kirjoitetun lain ilmentymä kul-

je käsi kädessä tieteelliseen, vertaisarvioinnille perustuvan todellisuuskäsityksen 

kanssa. Tekninen osaaminen kulkee edellä, luonnollisesti, mu!a juridinen käytäntö 

ei seuraa tätä edes vakiomi!aisesti, vaan kuilu näiden kahden maailman välillä leve-

nee entisestään. On ollut myös vii!eitä siitä, e!ä inhimillinen oppimis- ja osaamis-

kynnys on tietyissä tapauksissa noussut niin korkeaksi, e!ä vaikka tekninen, tapaus-

kohtaiseen tutkimiseen soveltuva lai!eisto onkin olemassa markkinoilla tai jopa tut-

kĳalla itsellään, sitä ei täysin osata hyödyntää tai käy!ökynnys on muodostunut liian 

korkeaksi. 

Edellä maini!uihin kaupan tekemisen yhteydessä syntyviin juridisiin sekä myös 

teknisiin epäkohtiin on tarpeen o!aa kantaa modernin tieteen etiikan ja moraalin 

kannalta tarkasteltuna, jolloin käytännössä saavutetaan sekä empiirisen eli luonnon-

tieteellisen tieteen, e!ä yhteiskuntatieteisiin perustuvan tieteenalan kau!a asiassa 

konsensus.  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2 . LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN LÄHTÖKOHTA 
KOSKIEN KÄYTETYN ASUNNON KAUPPAA 

2.1 KIINTEISTÖN KAUPPA 

Kiinteistön kauppaa koskeva maakaari (540/1995) on tullut voimaan 1.9.1997. Siinä 

on kohteen laatuvirhe!ä koskeva selkeä lain säännös. Maakaaren lainvalmistelutöis-

tä esim. Hallituksen esityksessä 120/1994 eduskunnalle  maakaareksi ja eräiksi siihen 

lii!yviksi laeiksi voidaan hakea johtoa samoin kuin lain voimaantulon jälkeen kerty-

neistä oikeustapauksista kauppaan osallisten eli myyjän, ostajan, väli!äjän, kunto-

tarkastajan ym. vastui!en rajoista. 

Maakaaren 2 luvun 17 §:n mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos 

1. kiinteistö ei ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin on sovi!u,  

2. myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaan-

johtavan tiedot kiinteistön pinta-alasta, rakennuksen kunnosta tai rakenteista 

taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ja annetun tiedon 

voidaan ole!aa vaiku!avan kauppaan, 

3. myyjä on ennen kaupan tekemistä jä!änyt ilmoi!ama!a ostajalle sellaisesta 

tyypillisesti myydyn kaltaisen kiinteistön käy!öön tai arvoon vaiku!avasta 2. 

kohdassa tarkoitetusta ominaisuudesta, josta myyjä tiesi tai hänen olisi pitä-

nyt tietää, ja laiminlyönnin voidaan ole!aa vaiku!aneen kauppaan,  

4. myyjä on ennen kaupan tekemistä jä!änyt oikaisema!a havaitsemansa osta-

jan virheellisen käsityksen jostakin kiinteistön ominaisuudesta, joka vaiku!aa 

kiinteistön soveltumiseen aio!uun käy!öön; tai 
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5. kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkitsevästi siitä, 

mitä myydyn kaltaisella kiinteistöllä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet 

huomioon o!aen perustellusti edelly!ää. 

Maakaaren 2 luvun 9 §:n mukaan ostajan maakaaren 2 luvun 17-34 §:n mukaisia oi-

keuksia voidaan rajoi!aa vain sopimalla yksilöidysti siitä, millä tavalla hänen ase-

mansa poikkeaa laissa säädetystä.  

Laatuvirheessä on kysymys kiinteistön tosiasiallisista ominaisuuksista, kuten kaup-

paan sisältyneiden rakennusten kunnosta tai rakenteista. Maakaaren esitöiden mu-

kaan laatuvirhe!ä arvioitaessa on lähtökohtana pide!ävä sitä, e!ä myyjällä, jonka 

hallinnassa kiinteistö on yleensä ollut, on ostajaa merki!ävästi paremmat edellytyk-

set tietää kiinteistöstä ja sillä olevien rakennusten ja lai!eiden mahdollisista vioista ja 

puu!eista. Myyjän tulee rehellisesti kertoa ostajalle ne tiedot kiinteistöstä, jotka tyy-

pillisesti vaiku!avat kiinteistön arvoon tai käy!öön. Myyjän on totuudenmukaisesti 

ilmoite!ava rakennuksen käyte!ävyy!ä hai!aavat seikat, kuten mahdollisen viat 

putkistossa tai lämpöeristyksessä (Hoffrén M. 2013). 

Myyjän edellytetään myös kertovan ostajalle havaitsemistaan seikoista, joiden nojalla 

voidaan perustellusti epäillä rakenteissa olevan vikaa ja arvioida tulevaa korjaustar-

ve!a. 

Myyjä ei vapaudu virhevastuusta sillä perusteella, e!ä hän ei tiennyt kyseisestä vias-

ta tai puu!eesta, koska myyjälle on asete!u kiinteistön kaupan kannalta vaikutuksel-

lisia ominaisuuksia koskeva selono!ovelvollisuus.  

Myyjän tiedonantovelvollisuu!a arvioidaan sen mukaan, mitä myyjän asemassa ole-

van pitäisi tietää omistamastaan kiinteistöstä. 

Jo!a ostaja voi vedota laatuvirheeseen, on virheen perusteena olevan seikan oltava 

merkityksellinen eli vaiku!ava koko kaupan kannalta. 
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Edellytyksenä ostajan oikeussuojakeinon käytölle on, e!ä kyseessä olevan virheen 

voidaan ole!aa vaiku!aneen kauppaan. 

Asumiskäy!öön myytävän asunnon tulee olla asu!avassa kunnossa ja täy!ää mm. 

yleiset asunnon terveellisyys- ja turvallisuusvaatimukset. 

Maakaaren 2 luvun 21 §:n mukaan kiinteistön virheellisyys määräytyy sen mukaan, 

millainen kiinteistö on kauppaa tehtäessä. 

Kiinteistössä katsotaan olevan virhe maakaaren esitöiden mukaan, vaikka vika tai 

puute, kuten esim. kosteuden pääsy rakenteisiin, ei olisikaan vielä kaupantekohet-

kellä aiheu!anut näkyviä vahinkoja. Ratkaisevaa on, onko vian syy tai peruste ole-

massa kaupantekohetkellä. 

Maakaaren 2 luvun 22 §:n mukaan ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka 

olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä.  

Maakaaren esitöiden mukaan ja vallitsevan oikeuskäytännön mukaan ostajalla ei ole 

velvollisuu!a ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen 

paikkansapitävyy!ä eikä ulo!aa tarkastusta seikkoihin, joiden selvi!äminen edellyt-

tää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Myyjä ei vapaudu 

vastuusta, jos hän on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvo!omasti tai törkeän huo-

lima!omasti. 

Kaupan kohteena olevassa kiinteistössä on maakaaren 2 luvun 17 §:ssä  tarkoite!u 

laatuvirhe, kun kiinteistö rakennuksineen ei ole vastannut sitä, mitä kiinteistöä 

markkinoitaessa on ostajalle siitä esite!y ja mistä kaupassa on sovi!u. 

Maakaaren 2 luvun 17 §:n 2 momentin mukaan ostajalla on kohteen laatuvirheen pe-

rusteella oikeus kaupan purkamiseen, jos virhe on olennainen.  
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Virheen olennaisuu!a on arvioitava objektiivisesti ja sen kokonaismerkityksen perus-

teella. Jos ostaja ei voi käy!ää kiinteistöä aikomallaan tavalla eikä virhe!ä voida koh-

tuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin korjata, on virhe olennainen. Ostajan 

oikeus kaupan purkuun ei edellytä, e!ä myyjä olisi toiminut moiti!avasti tai e!ä 

myyjä olisi muutoin tiennyt kiinteistössä ilmenneistä virheistä. Olennaisuuskriteeriä 

on tarkasteltava ostajan näkökulmasta. Siihen vaiku!avat rikkomusten toistuminen, 

sopimuskumppanin oma mene!ely, sopimuksen merkitys kaupan osapuolille jne.  

Maakaaren 2 luvun 31 §:n mukaan hinnanalennus määrätään vähentämällä sovitusta 

kauppahinnasta virheellisen kiinteistön arvo kaupantekohetkellä. Jos kauppahinta 

on sopimuksen mukaisen kiinteistön käypää arvoa pienempi tai suurempi, hinnan-

alennusta määrä!äessä otetaan huomioon kauppahinnan ja sopimuksen mukaisen 

kiinteistön arvon suhde.  

Myyjän on makse!ava hinnanalennuksena palaute!avalle kauppahinnalle korkolain 

3 §:n 2 momentin  mukaista korkoa siitä päivästä lukien, jona hän vastaano!i kaup-

pahinnan ja korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa 30 päivän kulu!ua 

korkovaatimuksen esi!ämispäivästä.  

Ostajalla on maakaaren 2 luvun 17 §:n 2 momentin mukaan lisäksi kaupan kohteen  

virheellisyyden perusteella oikeus saada korvaus hänelle aiheutuneesta vahingosta.  

Vahingonkorvaus käsi!ää maakaaren 2 luvun 32 §:n mukaan täyden korvauksen  

sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta.  

Tällaista vahinkoa ovat maakaaren  mukaan mm. kaupanteosta ja sopimusrikkomuk-

sen selvi!ämisestä aiheutuneet kulut, asiantuntĳa-avusta aiheutuneet kustannukset, 

vian korjauskustannukset ja väliaikaisen asunnon kustannukset, asumishai!a jne. 

Vian korjauskustannuksetkin voivat olla tällaista vahinkoa, mu!a tällöin vaatimuk-

sen menestyminen edelly!ää myyjän puolella tuo!amusta eli "e!ä hän tiesi viasta tai 

puu!eesta tahi, e!ä hänen piti siitä tietää." 

Kiinteistön myyjä on vahingonkorvausvelvollinen, ellei myyjä voi osoi!aa, e!ei  
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kiinteistön laatuvirhe johdu hänen huolima!omuudestaan. Myyjällä on todistus-

taakka omasta huolellisuudestaan. Jos myyjä on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuu-

tensa, voidaan hänen maakaaren esitöiden mukaan katsoa toimineen huolima!omas-

ti.  Myyjä vastaa ostajalle myös virheiden ja puu!eiden aiheu!amista väli!ömistä ja 

välillisistä vahingoista. Ostajalla on 1 momentin 1-4 kohdassa eli kun kysymyksessä 

on muu kuin salainen virhe, oikeus saada korvaus vahingoistaan. Tämä oikeus osta-

jalla on vain, mikäli myyjän puolella osoitetaan olleen tuo!amus eli myyjä tiesi tai 

hänen olisi ainakin pitänyt tietää kohteen virheellisyydestä, kun kaupasta sovi!iin. 

Maakaaren 2 luvun 32 §:n mukaan vahingonkorvaus käsi!ää täyden korvauksen so-

pimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta.  

Jos myyjä osoi!aa, e!ei kiinteistön virhe tai 24 §:ssä tarkoite!u sopimusrikkomus 

johdu hänen huolima!omuudestaan, myyjällä ei ole velvollisuu!a korvata vahinkoa.  

Myyjän tahallista ja törkeän huolimatonta mene!elyä on pide!ävä aina olennaisena. 

2.2 ASUNTO-OSAKKEEN KAUPPA 

Asuntokauppalaki koskien asunto-osakkeiden kauppaa (843/1994) tuli voimaan 

1.5.1995. Asuntokauppalain valmisteluun lii!yvästä Hallituksen esityksestä 14/1994 

eduskunnalle asuntokauppaa koskevaksi lainsäädännöksi voidaan hakea johtoa sa-

moin kuin lain voimaantulon jälkeen kertyneistä oikeustapauksista kauppaan osallis-

ten eli myyjän, ostajan, väli!äjän, kuntotarkastajan ym. vastui!en rajoista. 

Asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n mukaan asunnossa on virhe, jos: 

1) se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun 

2) se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta 

ja joiden voidaan ole!aa vaiku!aneen kauppaan 
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3) myyjä on ennen kaupantekoa jä!änyt antama!a ostajalle tiedon sellaisesta 

asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy ole!aa tienneen ja 

josta ostaja perustellusti saa!oi ole!aa saavansa tiedon o!aen huomioon hänen 

mahdollisuutensa havaita kyseinen seikka asunnon tarkastuksessa ja laimin-

lyönnin voidaan ole!aa vaiku!aneen kauppaan. 

Asunnossa on asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan myös virhe, jos 

myyjä on ennen kaupantekoa jä!änyt antama!a ostajalle sellaisen asuntoa koskevan 

tiedon, jonka hän asuntojen markkinoinnissa anne!avista tiedoista annetun asetuk-

sen mukaan olisi ollut velvollinen antamaan ja laiminlyönnin voidaan ole!aa vaikut-

taneen kauppaan.  

Asuntokauppalain 6 luvun 14 §:n mukaan arvioitaessa, milloin virhe on havai!u tai 

se olisi pitänyt havaita, ratkaisevana on pide!ävä ajankohtaa, jona ostaja on päässyt 

tai hänen olisi pitänyt päästä selville virheen merkityksestä. Ostaja mene!ää oikeu-

tensa saman säännöksen 2 momentin mukaan vedota virheeseen, jollei hän ilmoita 

virheestä myyjälle kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta on luovute!u 

hänelle. Määräaikaa reklamaation tekemiselle ei ole, mikäli myyjä on menetellyt 

kunnianvastaisesti ja arvo!omasti kaupassa.  

Viimeksi maini!u tarkoi!aa käytännössä sitä, e!ä myyjä on salannut kaupassa tie-

tämänsä virheen ja puu!een sekä sen merkityksen.  

Ostaja on oikeute!u asuntokauppalain 6 luvun 16 §:n mukaan virhe!ä vastaavaan tai 

muuten virheeseen nähden kohtuulliseen hinnanalennukseen.  

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista hai!aa 

eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. 

Asuntokauppalain 6 luvun 17 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingos-

ta, jonka hän kärsii asunnon virheen vuoksi, jollei myyjä osoita, e!ei virhe johdu 

huolima!omuudesta hänen puolellaan.  
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Olennaisuuskriteeriä on tarkasteltava ostajan näkökulmasta. Siihen vaiku!avat rik-

komusten toistuminen, sopimuskumppanin oma mene!ely, sopimuksen merkitys 

kaupan osapuolille.  

Myyjän tahallista ja törkeän huolimatonta mene!elyä on pide!ävä aina olennaisena. 

Ennen kaikkea kaupan kohteessa olevia virheitä on pide!ävä olennaisina silloin, jos 

ostaja ei voi käy!ää asuntoa aikomallaan tavalla eikä virhe!ä voida korjata kohtuul-

lisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin. Sopimusrikkomuksen seurausten laajuut-

ta ostajalle osoi!aa muun muassa se, e!ä ostaja joutuu muu!amaan pois asunnosta, 

hankkimaan uuden vastaavan kokoisen ja tasoisen asunnon jne. (Hoffrén M. 2013) 

2.3 MYYJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA OSTAJAN SELONOT-

TOVELVOLLISUUS 

Maakaaren esitöiden mukaan myyjän ei tarvitse selvi!ää ostajalle sellaisia kiinteistön 

ominaisuuksia, joiden voidaan ole!aa olevan jokaisen huolellisen henkilön tiedossa 

tai jotka voidaan tavanomaisessa tarkastuksessa havaita. Myyjän tiedonantovelvolli-

suus määräytyy sen mukaan, mitä myyjän asemassa olevan pitäisi tietää omistamas-

taan kiinteistöstä. Jos myyjä saa esim. asuntokaupan kuntotarkastajalta tietää, e!ä 

jonkin tämän havaitsevan seikan antavan aihe!a epäillä jotakin piilevää vikaa, on 

myyjän kerro!ava tällaisesta seikasta ostajalle. Sen sĳaan myyjällä ei ole velvollisuut-

ta alkaa tarkemmin selvi!ää vian olemassaoloa. (Hoffrén M. 2013) 

Asuntokauppalain mukaan asunnossa on virhe, jos myyjä on ennen kaupantekoa jät-

tänyt antama!a ostajalle tiedon sellaisesta asunnon kuntoa koskevasta erityisestä sei-

kasta, josta hänen täytyy ole!aa tienneen ja josta ostaja perustellusti saa!oi ole!aa 

saavansa tiedon o!aen huomioon hänen mahdollisuutensa havaita virhe asunnon 

tarkastuksessa, myyjän tietoisuus ostajan ase!amista erityisvaatimuksista sekä muut 

seikat, ja laiminlyönnin voidaan ole!aa vaiku!aneen kauppaan. Lähtökohta vastuul-
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le eli ”myyjän täytyy ole!aa tienneen” tarkoi!aa myyjän tosiasiallista tietoa. (Hoffrén  

M. 2013) 

Ostajalla asuinkiinteistön kaupassa samoin kuin asuntokaupassakin on tavanomaista 

laajempi  tarkastusvelvollisuus, jos siihen on erityistä syytä (Palo M. & Linnaimaa L. 

2002)  

Edellä maini!uja maakaaren ja asuntokauppalain laatuvirhesäännöksiä myyjän ja 

ostajan keskinäisestä vastuusta ja oikeuksista hämärtää asuntokaupan kuntotarkas-

tus, johon on kirja!u niissä hyvin tavanomaisesti esiintyviä lausekkeita, kuten: 

- luetellaan kohdat, joita ei voitu tarkistaa; esim. alapohjaan tai yläpohjaan ei ollut 

valmista käyntiä, salaojia ei voitu tarkistaa sääolosuhteiden vuoksi esim. talviai-

kana, sokkelin vedeneristyksen olemassaolo, vesikaton kunto, tikkaita katolle ei 

ollut jne., 

  

- luetellaan kohdat, jotka vaativat lisätarkistusta; hirsien painumisen seuraamis- ja 

toimenpidevelvollisuus, yläpohjan tuule!uminen ja siitä varmistuminen, sau-

nan paneelien tuuletusraon olemassaolon selvi!äminen, ilmanvaihdon toimi-

vuuden selvi!äminen jne., 

  

- luetellaan kohdat, joissa on virhe verra!una suunnitelmiin ja rakentamismää-

räyksiin sekä hyvään rakennustapaan, esim. maanpintojen kallistukset, sokkelin 

vedeneristys, yläpohjan tuule!uminen, sähkökaavion puu!uminen, ikkuna-

penkkien kallistukset jne., 

- luetellaan virhekohdat, joista myyjä on tarkastuksessa kertonut tai muutoin 

tiennyt, esim. hormin halkeaminen, savupiipun kallistuminen, julkisivun maali-

pintojen lohkeilu, poikkeuksellinen kylmyys, homeen haju/ ummehtunut haju 

sisätiloissa, vapaan veden kertyminen tuule!uvaan alapohjaan, ikkunoi!en 

huurtuminen, viemäreiden padotus ja toiminta, veden lämpötila ja huono tai 

epätasainen vedenpaine, tulisĳojen vetäminen, seinien ja katon pintojen halkei-
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lu, vedon tunne asunnossa, liian kuuma tai kylmä sisäilma, lämpimän sisäilman 

säätämä!ömyys, ovien ja ikkunoiden turpoaminen, rännien ja syöksytorvien 

kaadot, sadevesiviemärien vetäminen, vesi- ja viemäriputkien puu!eellinen 

kannakointi, luvaton rakentaminen, käy!ötarkoituksen muutokset ja rakennuk-

sen laajentaminen, rakenteiden suunni!elema!omuus, tapahtuneet vesivahin-

got, sähköjen toimima!omuus, sulakkei!en poikkeuksellinen palaminen, ka!o- 

ja hormivuodot, naulan kantojen ruostuminen seinissä ja katossa, veden kerty-

minen autotallin la!ialle, sadevesien kertyminen rakennusten ympärille, ka!o-

turvalai!eiden puu!uminen, suoritetut kuntotutkimukset ja niiden sisältö, 

asumis- ja käy!ökiellot, aikaisemmat palovahingot, viranomaistarkastusten lai-

minlyönnit, poikkeukselliset hyönteis- tai muut kodintuholaisesiintymät, läm-

pöeristeiden puu!eet, vesikaton sulana pysyminen talviaikaan, meluhaitat jne.,  

- luetellaan materiaalivirheet, 

- luetellaan huollon laiminlyönnit, 

- luetellaan kohdat, jotka on "hyvä tarkistaa ja joita on hyvä seurata", 

- luetellaan kohdat, jotka "vaativat uusimista", 

- luetellaan kohdat, jotka ovat ”elinkaarensa lopussa”, 

- luetellaan kohdat, joiden osalta "korjaukset ovat kanna!ama!omia", 

- ilmoitetaan ilman yksikköhinnoin ja määrälaskentaperiaa!ein lasketut ar-

vioidut korjauskustannukset, 

- jätetään ilmoi!ama!a korjauksiin lii!yvän tasonparannuksen ja käy!öiän pi-

dennyksen vaikutus korjauskustannusten kohtuullisuuteen ja 

- jätetään ilmoi!ama!a rakenteiden eri osien korjaus- ja uusimisvälit. 
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Suurin puute ja myöskin virhe kuntotarkastusraporteissa lähes kau!a linjan on, e!ä 

niissä ei kerrota suoraan todetun virheen tai tarkastama!a jääneen osan merkitystä 

kohteen kunnolle, kosteustekniselle tai muulle toiminnalle. Toisin sanoen, rakennus-

fysikaalinen tarkastelu ja kommentointi puu!uu yleensä lähes kokonaan raporteista. 

Esim., kun "salaojitusta ei voitu sääolosuhteiden vuoksi tarkastaa", tulisi ehdo!omas-

ti kirjata rapor!iin omistajalta saadut tiedot salaojien olemassaolosta, omistajan sa-

laojituksesta tekemistä havainnoista, huollosta sekä toiminnan väl!ämä!ömyydestä 

huomioon o!aen rakennuspaikka, perustustapa jne. Ostajan olisi ehdo!omasti saa-

tava tietää, mitä olema!omasta tai toimima!omasta salaojituksesta on voinut seurata 

rakenteille, sisäilmalle, rakennuksen asumiskelpoisuudelle jne. voidakseen arvioida 

ostaako kohteen lainkaan tai minkä suuruisiin ja kuinka suuriin korjauskustannuk-

siin hänen tulisi varautua.   

Ostajalle olisi myös tärkeää saada tieto siitä, paljonko esim. salaojituksen tarkempi 

tarkastus/kuvaus maksaa sekä mahdollisuuksien mukaan tehdä siitä havainnot itse 

tarkastustilanteessa, mikäli lai!eisto ja olosuhteet antavat myöden. Kuntoarvioita 

tehtäessä ei ole yleensä esitetä tarkastajan käsitystä korjauskustannuksista eikä -ta-

voista. Muun muassa tältä osin asuntokaupan kuntotarkastusta olisi tarpeen laajen-

taa ja syventää.  

Asuntokaupan kuntotarkastusrapor!ien kirjaustapaa ja lue!avuu!a em. tarkastajan 

havainnoista on myös syytä selkey!ää. Raportin alkuun yleensä kirjataan verbaali-

sesti keskeisimmät havainnot virheistä ja puu!eista sekä kärjiste!y, asiasisällöltään 

ohuehko taulukko, johon on koo!u korjaus-, seuranta- tai lisätutkimustarve kerto-

ma!a, esim. kuinka vakavasta kosteusvaurioita aiheu!avasta asiasta voi olla kysy-

mys. Vakavuusasteesta ei ole olemassa yksiseli!eistä mi!aa, mu!a lähtökohtaisesti 

toiminnan varmuus ja mahdollisen vahingon tai vaurion vakavuus ovat yksiseli!ei-

sesti selite!ävissä siten, e!ä toimiiko rakenneosa tai -ratkaisu nykytietämyksen va-

lossa vaiko ei. 
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Ohjekorteilla KH 90-00393 eli "Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä" ja 90-00394 

eli "Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje", on pyri!y täsmentä-

mään kuntotarkastusraportin sisältöä ja kuvaamaan ns. hyvää kuntotarkastustapaa. 

Näiden hyvää tarkastustapaa kuvaavista, pääpiirtei!äisistä ohjeistuksista huolima!a 

em. puu!eita ilmenee raporteissa päivi!äin samoin kuin asuntokaupan laatuvirhe-

riidat entisestään lisääntyvät. Osi!ain näitä lisäävät myös ns. huonot taloudelliset 

olosuhteet. 

2.4 VIRHEISTÄ VASTUULLISET TAHOT 

2.4.1 Myyjän vastuu kohteen virheistä

Edellä on maini!u, mitä maakaaren ja asuntokauppalain säännökset vastuista säätä-

vät. 

2.4.2 Ostajan vastuu kohteen virheistä

Edellä on maini!u, mitä maakaaren ja asuntokauppalain säännökset ostajan selonot-

tovelvollisuudesta ja myyjän tiedonantovelvollisuudesta säätävät. 

2.4.3 Urakoitsijan vastuu kohteen virheistä

Normaalisti urakoitsĳan vastuu kohteen virheellisyydestä määri!yy ostajalle asunto-

kauppalain elinkeinoharjoi!ajan vastuun perusteella sekä muutoin rakennu!ajan ja 

urakoitsĳan vastuusäännösten eli urakkasopimuksen ja mahdollisesti ns. YSE -ehto-

jen mukaisesti. Urakoitsĳa vastaa kohteen Suomen rakentamismääräysten, hyvän ra-

kennustavan ja rakennusluvan mukaisesta toteu!amisesta. Rakennu!ajan tulee koh-

teen valmistu!ua sen vastaano!otarkastuksessa vedota toteutuksen em. seikkojen 

vastaisuuteen. Mikäli vastaano!otarkastuksessa virheellisyy!ä ei ole havai!u eikä 
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voitu havaita, vastaa urakoitsĳa yleensä kohteen virheistä ja puu!eista, jotka perus-

tuvat urakoitsĳan tahalliseen tai törkeään, sopimuksen vastaiseen toteutukseen tai 

laiminlyöntiin 10 vuo!a vastaano!otarkastuksesta.  

2.4.4  Vastaava työnjohtajan vastuu kohteen virheistä

Maankäy!ö- ja rakennuslaissa ei ole erityistä säännöstä vastaavan työnjohtajan laa-

tuvirhevastuusta. Hänen velvollisuutensa on huolehtia siitä, e!ä rakennushanke to-

teutetaan voimassaolevat määräykset ja rakennusluvan ehdot huomioon o!aen. Vas-

taavan työnjohtajan vahingonkorvausvastuu yleensä sopĳakumppanina olevalle ra-

kennu!ajalle määräytyy yleisten sopimusrikkomukseen perustuvien vahingonkor-

vaussäännösten perusteella. Vastuu sopimussuhteen ulkopuoliselle, esim. myöhem-

mälle omistajalle, määri!yy vahingonkorvauslain mukaan. 

2.4.5 Kuntotarkastajan vastuu kohteen ja kuntotarkastuksessa tehdyis-

tä virheistä

Asuntokaupan kuntotarkastuksen voi tilata myyjä, ostaja tai molemmat yhdessä.  

Palveluksen on vasta!ava sitä, mitä osapuolet ovat sopineet sen sisällöstä, suoritus-

tavasta ja tuloksesta sekä mitä kulu!ajalla on oikeus siltä ole!aa. Tarkastus on suori-

te!ava amma!itaitoisesti ja huolellisesti sekä o!aen huomioon tilaajan edut. Sen on 

vasta!ava toimeksisaajan siitä antamia tietoja. Jos palvelus ei vastaa tätä, on se vir-

heellinen.  

Kulu!ajalle suorite!avassa kuntotarkastuksessa kuntotarkastajan vastuu määräytyy 

kulu!ajansuojalain mukaisesti. Kulu!ajasuojalain mukaan kuntotarkastaja ei voi ra-

jata vastuutaan palvelusuori!eesta saatavaan palkkioon (KH 90-00393 2007). 

Asiassa on pide!ävä erillään vastuu kuntotarkastuksen sopĳaosapuolta eli tilaajaa  

kohtaan vastuusta kolma!a eli usein ostajaa kohtaan, joka useimmiten ei ole tilaaja 

eikä tarkastajan sopĳakumppani. Vain tilaajaa kohtaan voi toteutua sopimusrikko-
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muksen perusteella vahingonkorvausvelvollisuus. En tässä ota enemmälti kantaa sii-

hen, soveltuuko kuntotarkastajan vastuuseen kulu!ajansuojasäännökset. Oikeuskir-

jallisuudessa tästä on esite!y eriäviä mielipiteitä. Oikeuskäytännössä on katso!u 

toimeksisaajan voivan olla vastuussa myös toimeksiantajan vastapuolelle. (KKO 

1992, KKO 1999). Näin on katso!u olevan silloin, kun asiantuntĳan tiedossa on ollut, 

e!ä toimeksiannon puu!eellinen hoitaminen voi aiheu!aa vahinkoa sivullisille.   

Erillään tulee pitää myös kuntotarkastajan suorituksen virhe ja kiinteistössä tai asun-

nossa oleva virhe. Tarkastaja vastaa vain omasta virheestään, ei kohteen virheistä. 

Kuntotarkastaja vastaa toimeksiantajalleen vahingosta, joka tälle aiheutuu siitä, e!ä 

kaupan kohteen puu!eet ovat tarkastuksen tai kuntotarkastajan tiedonannon puut-

teellisuuden vuoksi jääneet havaitsema!a. (Hoffrén M. 2013) 

Kuntotarkastajan vastuun rajoista on Suomen oikeuskäytännössä muutamia oikeus-

tapauksia. Mm. edellä viitatulla Itä-Suomen hovioikeuden tuomiolle on asuntokau-

pan kuntotarkastaja yhteisvastuullisesti myyjän ja kiinteistönväli!äjän kanssa velvoi-

te!u kulu!ajansuojasäännösten perusteella palau!amaan ostajalle kauppahinnan 

määrä korkoineen samoin kuin ostajalle syntyneet vahingot oikeudenkäyntikului-

neen.  

�28



3 . A S U N T O - J A K I I N T E I S T Ö K A U P A N 
L U O T E T T AVA U U D E N P A R A N T A M I N E N 
KÄYTÄNNÖSSÄ 

3.1 PARANNUSEHDOTUKSIA KAUPANTEKOON 

Kiinteistö- ja asuntokaupan kuntotarkastuksen tulisi perustua aina, mahdollisuuk-

sien pui!eissa,  seuraaviin osa-alueisiin: 

- Kohteen rakennuslupaan/rakennuslupiin/toimenpidelupiin, rakennussuunnitel-

miin,  piirustuksiin, kirjallisiin selontekoihin sekä mahdollisesti nk. talokansion si-

sältöön. Näihin perehtyminen vie eri!äin paljon aikaa, mu!a kaikki mahdollinen 

lähtömateriaali edesau!aa lopullisen tutkimuksen suori!amista, parhaimmillaan 

tehostaen sitä merki!ävästi. 

- Myyjän haasta!elemiseen koskien olennaisia hänen tekemiään havaintoja raken-

nusteknisistä osa-alueista (salaojitus, pintavesin ohjaus, ilmanvaihto, hormien toi-

mivuus, aikaisemmat vesivahingot ja niiden syyt, sadevesikourujen puhdistusväli 

ja -tarve, vesikaton turvalai!eet jne.). Koska tieto on tällöin ensikäden tietoa ja tä-

ten se huomioi kaikki oikeassa käytössä havaitut seikat, on haasta!elu suorite!ava 

täsmällisesti ja huolellisesti.  

- Raportin tosiasioita vastaavaan asiasisältöön ja selkeään esitystapaan sekä rajauk-

siin, so. mitkä asiat on voitu todeta, mitä aineistoa on tutkimuksessa kerä!y tämän 

tueksi, millä tavoin tode!u ja mitä ne tarkoi!avat. Parhaassa tapauksessa lopulli-

sen raportin asiasisältö on niin selkeästi ilmaistu, e!ä rakennustekniikkaan, ja sen 

sanastoon, paneutumaton henkilö ymmärtää kaiken lukemansa. 
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Kun ostaja usein edelly!ää asuntokaupan kuntotarkastuksen suori!amista tarjouk-

sessaan ennen varsinaista kaupantekoa, olisi ehdo!oman tärkeää, e!ä koko prosessi 

rytmitetään siten, e!ä tarkastuksen lopputulos ja sen merkitys kauppaehtoihin ehdi-

tään hyvissä ajoin ennen kauppaa selvi!ämään molemmille kaupan osapuolille. Eri-

tyisesti olisi järkevää tee!ää kuntotarkastus siten, e!ä jos kaupan osapuolille syntyy 

yhteisymmärrys lähtökohtaisista, käytännön ehdoista ja kaupan syntyminen on erit-

täin todennäköistä, tulisi tarkastus suori!aa esimerkiksi molempien osapuolten kus-

tannuksella puoliksi ja siten, e!ä molemmat osapuolet ovat läsnä tarkastuksessa. 

Kuntotarkastuksen suoritu!aminen ennen kaupan kohteen markkinointia olisi paras 

tapa ratkaista asunto- ja kiinteistökauppojen nykyisenlaisessa "rytmityksessä" synty-

vä epätasapaino ja tarpeeton kiirehtiminen. Tämä taas toisaalta edelly!äisi mahdolli-

sen kohde!a väli!ävän tahon huolellista tutustumista tehtyyn rapor!iin sekä sellai-

sia tietoja ja taitoja, joiden perusteella hän voisi vaatia rapor!ia korja!avaksi tai täy-

denne!äväksi niiltä osin, kuin hän näkee väl!ämä!ömäksi ja tarpeelliseksi. Parhaas-

sa tapauksessa väli!ävä taho olisi myös se, joka on suori!anut kuntotarkastuksen. 

Nykyisellään kiinteistönväli!äjä on määritelmän mukaan henkilö, joka ainoastaan 

kaupallisesti väli!ää työkseen asunto-osakkeita ja kiinteistöjä. Mikäli laillistetun kiin-

teistönväli!äjän tutkintovaatimuksiin lisä!äisiin myös rakennustekniikan, talotek-

niikan sekä rakennusfysiikan alkeita ja tutkintoa olisi mahdollista laajentaa, olisi 

asunto- ja kiinteistökauppa entistä   luote!avampaa. Väli!äjänä toimiva taho ei toi-

saalta voisi poistaa/poista!aa mitään rapor!iin kirjaamaansa/kirja!ua, sillä lähtökoh-

taisesti raportin tulisi olla niin ka!ava ja poissulkeva sisällöltään, e!ei se jätä tulkin-

nanvaraisuuksia. Koska on osoi!autunut jo pelkästään ajankäytön, taloudellisten 

sekä inhimillisten tekĳöiden pui!eissa, e!ei tämä ole käytännössä mahdollista, on 

tutkimus tästä huolima!a suorite!ava tarkasti niiltä osa-alueilta, jotka ovat yleisesti 

tunne!uja, nk. riskirakenteita, kuten esimerkiksi valesokkelirakenne, ulkovuorausten 

kynsiraot, höyrynsulkukerrokset, aluska!eet, tuule!uvat alapohjat, märkätilojen ve-

deneristeet, putkiläpiviennit, talotekniikkalai!eistot sekä mahdolliset päällelaatoite-

tut tilat jne. (Hometalkoot 2014). 
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3.2 PARANNUSEHDOTUKSIA TUTKIMUSTEN TEKNISEEN SUORIT-

TAMISEEN JA ASIANTUNTIJAVAATIMUKSIIN 

3.2.1 Tutkimuksen teknisestä luotettavuudesta 

Kiinteistö- ja asuntokaupan kuntotarkastuksen tulisi tekniseltä luote!avuudeltaan 

perustua 

- asianmukaisiin ja luote!aviin tutkimusvälineisiin (lämpökamera, tiiveysmi!aus-

lai!eisto, pintakosteudenosoitin, rakennekosteusmi!ari) ja tutkimustuloksiin (luo-

te!avuus, lai!eiston kalibrointitodistukset, informaation vapaa ja helppo saata-

vuus, tilaajaohjekor!ien saatavuus, vastaavuus rakennusmääräyksiin ja Raken-

nusinsinööriliiton ohjeisiin jne.) 

- rakennuksen elinkaaren ilmoi!amiseen ja rakenneosien ikääntymisen toteamiseen 

sekä perusparannus- ja korjausväleihin sekä niiden konkretisoitumiseen 

- Omistajalta tai muulta taholta saataviin tietoihin 

Tilaajalla on oltava mahdollisuus edelly!ää tutkĳalta/tarkastajalta amma!itaitoa, so. 

laaja-alaista tuntemusta sekä kosteus-, e!ä lämpöteknisistä tekĳöistä, rakennusfysii-

kasta, mikrobiologiasta, kemiasta, LVIS-tekniikasta sekä erityisesti kykyä ilmaista 

asiat niin selkeästi ja selkokielisesti, e!ä käsi!eistö, alalla vallitsevat ilmaukset sekä 

mahdolliset erilliset tietolähteet tulevat tilaajalle selviksi. Tällainen mene!ely toteu-

tuu todennäköisimmin silloin, kun käytetään henkilösertifioituja tutkĳoita. Kunto-

tarkastuksia/-tutkimuksia suori!avilla tulisi siis olla lähtökohtaisesti VTT:n myöntä-

mä henkilösertifikaa!i, joka vastaa sitä tarve!a ja vaativuustasoa, jota kiinteistöjen ja 

asuntojen kuntoarvioĳalta ja/tai -tutkĳalta voidaan edelly!ää. Järjestelmä olisi tällöin 

ns. itseään korjaava, jolloin tilaajan olisi helppoa todeta, onko tietyllä tutkĳalla serti-

fikaa!i voimassa ja mitkä kaikki sertifikaatit ko. henkilöllä on. Lähtökohtaisesti pelk-
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kä yksi!äinen kosteudenmi!aajan, lämpökuvaajan ja/tai vedeneristäjän henkilöserti-

fikaa!i ei olisi rii!ävän laaja-alainen takaamaan sitä, e!ä tutkimuksen/tarkastuksen 

suori!aja olisi tehtävään sopiva. Mahdollisen "kuntotutkĳan henkilösertifikaatin" 

myöntämiselle tulisi olla selkeät vaatimukset ja lähtötaso. Perusedellytyksiin tulisi 

ehdo!omasti kuulua vähintään hyvät tiedot rakennusfysiikasta sekä mi!austeknii-

kasta sekä lisäksi mahdollisimman laaja-alaisesti erityismi!alai!eiden käy!ötaitoa. 

3.2.2 Tutkimusten suorittamisesta ja tieteellisestä vertaisarvioinnista

Kuntotarkastusten pelkästä aistinvaraisesta suori!amisesta tulisi sellaisenaan luopua 

kokonaan, sillä markkinoilla on ollut jo vuosia lai!eistoa ja apuvälineitä, joilla saa-

daan helposti, nopeasti, taloudellisesti ja yksiseli!eisesti tarkkaa informaatiota niin 

rakennusten painesuhteista, ilmanvaihdon toiminnasta, märkätilojen kunnosta, 

mahdollisista kemiallisista emissioista sisäilmassa kuin laajojen seinä- ja la!iapinto-

jen kosteus- ja lämpöteknisestä toiminnastakin. 

Esimerkiksi lämpökuvausta on Suomessa käyte!y kiinteistöjen kunnonarvioinnissa 

jo yli 20 vuo!a. Lisäksi standardissa SFS 5132, Lämmöneristäminen ja rakennusten 

termografia, on määritelty jo vuodesta 1985 lähtien ne lähtökohdat, joiden perusteel-

la lämpökuvaus tulisi ja voidaan kiinteistöissä suori!aa. Tämän perusteella ei voida 

täten vedota siihen, e!ei tilanteeseen sopivaa lai!eistoa olisi olemassa tie!yä käy!ö- 

ja tutkimustarkoitusta silmälläpitäen. On kuitenkin huoma!ava, e!ä lämpökameralla 

ote!ujen kuvien tulkinta ei ole täysin yksiseli!eistä. Tällöin kuvaajalta ja tulkitsĳalta 

vaaditaan sekä rakennusfysiikan ja rakenteiden, e!ä lämpökameran ja sen sovellus-

ohjelmiston tuntemusta. VTT:n myöntämä Lämpökuvaajan henkilösertifiointĳärjes-

telmä edelly!ää näitä osatekĳöitä. Tämä osaltaan tukee tutkimusten luvanvaraisuu!a 

(Palonii!y & Kauppinen 2011).  

Toinen merki!ävä laitesovellutus, joka tukee myös teknisesti lämpökuvausta, on 

kiinteistöjen ilmanpitävyyden mi!aaminen ja tutkiminen. Energiatehokkuus on lyö-

nyt itsensä läpi 2000-luvulla suomalaisessa rakentamisessa. Rakennuksen vaipan il-
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manpitävyyden mi!aaminen ja todentaminen on eri!äin merki!ävä osa rakennusten 

energiatehokkuu!a. Samoin vanhempien rakennusten ilmanpitävyysmi!auksilla, ja 

niihin yhdistetyillä lämpökuvauksilla, voidaan saavu!aa eri!äin merki!ävää tutki-

mustietoa rakennuksen kokonaisvaltaisesta kunnosta. Kun huomioidaan, e!ä ny-

kyisten asuinto!umusten seurauksena sisäilman kosteuslisä voi lämmityskautena 

olla jopa 4-7 g/m3, on kosteuden siirtyminen rakennuksen rakenneosissa eri!äin 

merki!ävä osatekĳä kuntoa arvioitaessa. Tätä voidaan eri!äin varmasti mitata ja to-

dentaa ilmanpitävyys-, eli tiiviysmi!austen avulla. Tiiviysmi!austenkin osalta on 

käytössä VTT:n henkilösertifiointĳärjestelmä (Palonii!y 2013). 

Kuntotarkastukset tulisi suori!aa aina erillisiä mi!alai!eita tukena käy!äen. Tämä 

tarkoi!aa käytännössä vähintään esimerkiksi alipaineistuslai!eistoa, lämpökameraa, 

pintakosteudenosoitinta, ilmavirtami!aria, termoanemometriä, rakenneilmaisinta 

sekä hyvälaatuista valokuvakameraa. Näistä yksikään ei edellytä materiaalin rikko-

mista. 

Kuntotarkastuksissa tulisi aina o!aa kantaa tarkastuksissa tode!ujen rakennus- ja 

rakenneosien tekniseen käy!öikään ja niiden kunnossapitojaksoihin. Tällä mene!e-

lyllä saadaan kohteessa tode!uja seikkoja "sido!ua" johonkin konkree!iseen ja ylei-

sesti hyväksy!yyn normiin, jolla on tode!u olevan tieteellisesti tarpeeksi vahva, ver-

taisarviointiin perustuva, pohja (RT 18-10922 2008). Lisäksi kuntotarkastuksissa tulisi 

entistä enemmän o!aa huomioon energiatodistukset ja niistä sääde!y laki, jonka tar-

koitus on edistää rakennusten energiatehokkuu!a (RT 18-11116 2013), sillä tällöin 

rakennusten ja asuntojen kosteus-, lämpö- ja energiatekninen kokonaisuus hahmot-

tuisi paremmin. Tietynlaiset rakennevirheet ja -vauriot aiheu!avat nimenomaan myös 

energiatehokkuuden heikkenemistä. 

Lisäksi tulisi harkita akkreditointĳärjestelmän lanseeraamista. Markkinoilla olevia  

mi!a- ja tutkimuslai!eistoja tulisi erikseen hyväksy!ää  kuntotarkastusten suori!a-

miseen soveltuviksi. Pikatestejä esim. kemiallisille sisäilman epäpuhtauksille on 

markkinoilla paljon, mu!a mitään todennus- ja ristivertailujärjestelmää ei näiden 

luote!avuuden todentamiseksi ole luotu.  
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3.3 KUNTOTARKASTUKSEN LOPPUTULOKSEN VAIKUTUS KAUPPA-

KIRJAN EHTOIHIN 

Vähin toimenpitein voitaisiin väl!yä pitkiltä, kalliilta ja usein myöskin lopputulok-

seltaan epävarmoilta oikeudenkäynneiltä, mikäli kauppakirjaan kirja!aisiin osapuol-

ten tarkoitus ja ostajan kaupalle ase!amien edellytysten merkitys selkeästi. Yleisesti 

väli!äjät kirjaavat kauppakirjaan ehdon koskien kaupan kohteen kuntoa eli ostaja 

ostaa ja maksaa siitä sovitun kauppahinnan kohteesta "sellaisena kuin se viimeksi  

esiteltäessä oli". Erillisessä, kohteesta esitetyistä asiakirjoista olevassa kohdassa lue-

tellaan mm. tutustuminen asuntokaupan kuntotarkastusta koskevaan rapor!iin. 

Näillä kirjauksilla aiheutetaan myöhemmissä kaupanpurkamista ja / tai –hinnan-

alennusta koskevissa riidoissa kohteen kauppaan sovelle!avan lain mukaisen vas-

tuun määräytymiseen hankaluuksia. Tuomioistuin joutuu harkitsemaan esite!yjen 

näy!öjen perusteella hyvin usein suulliseen todisteluun perustuen, mitä ostaja tiesi 

tai mitä ostajan olisi pitänyt tietää kuntotarkastusraportin tekstisisällön perusteella 

kohteen kunnosta, korjaus- ja lisäselvitystarpeesta ym. sekä näiden vaikutuksesta so-

vi!uun kauppahintaan.  

Mikäli ostaja tarkkaan lukisi ja mie!isi kuntotarkastukseen lii!yviä tarkastuskohtien 

rajauksia, epäilyjä rakenteiden toimivuudesta, myöhempiä korjaus- ja / tai parannus-

tarpeita, tulisi kohteen kuntoa koskevaan ehtoon kirjata näitä koskevia varautumia. 

Ostajan kanna!aisi enempien ongelmien ja vahinkojen väl!ämiseksi ennen kauppaa 

ja kauppahinnan maksamista kuulla rakennusteknistä ja juridiikan asiantuntĳaa.  

Kauppakirjaan voisi kirjoitu!aa esim. seuraavankaltaisia ehtoja: 

- Ostaja on tutustunut kaupan kohteen kunnosta laadi!uun asuntokaupan kunto-

tarkastusrapor!iin ja o!aa kaupan jälkeen selvi!ääkseen tarkastuksessa tarkas-

tama!a jääneet kohdat eli XX, YY, VV, TT ja mikäli näillä kohdin todetaan kor-

jauksia edelly!äviä virheitä ja puu!eita, saa ostaja myyjältä kauppahinnan 

alennuksena niiden korjauskustannuksia vastaavan määrän. Hinnanalennuksen 
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määrässä ei oteta huomioon tasonparannusta eikä käy!öiän pidennystä tai hin-

nanalennuksen määrässä otetaan huomioon tasonparannuksena tai käy!öiän 

pidennyksenä XX euroa tai XX osaa korjauskustannusten määrästä. 

- Ostaja on tutustunut kaupan kohteen kunnosta laadi!uun asuntokaupan kunto-

tarkastusrapor!iin ja tarkastuksessa selvi!ämä!ä jääneisiin kohtiin. Ostaja o!aa 

selvi!ääkseen em. kohdat. Ostajalla on oikeus käy!ää kauppahinnasta maksa-

ma!a kaupantekotilaisuudessa jääny!ä kauppahinnan osuu!a lisätutkimukses-

sa mahdollisesti tode!ujen virheiden ja puu!eiden korjausten kustannusten kat-

tamiseen samoin kuin niiden selvi!ämisen kustannuksiin. 

- Ostaja on tutustunut kaupan kohteen kunnosta laadi!uun asuntokaupan kunto-

tarkastusrapor!iin ja lisäselvityksiä sekä seurantaa edelly!äviin kohtiin. Mikäli 

näissä kohdissa myöhemmin ja viimeistään XX mennessä todetaan korjauksia 

edelly!äviä virheitä ja puu!eita, on ostajalla oikeus niiden korjauksien kustan-

nusten määrän mukaiseen hinnanalennukseen korkolain mukaisine tuo!o- ja 

viivästyskorkoineen sekä hänelle syntyneisiin, todellisten vahinkojen korvauk-

siin täysimääräisesti korkolain mukaisine viivästyskorkoineen. Po. määrää ei 

vähennä / vähentää korjauksista seuraava tasonparannus ja / tai käy!öiän pi-

dennys enintään XX euron osuudelta. Ostajan oikeus vahingonkorvaukseen ei 

edellytä myyjän tuo!amusta eikä oikeuta vahingonkorvauksen määrän sovi!e-

luun / kohtuullistamiseen. 

- Ostaja on tutustunut kaupan kohteen kunnosta laadi!uun asuntokaupan kunto-

tarkastusrapor!iin ja lisäselvityksiä sekä seurantaa edelly!äviin kohtiin. Ostaja 

talle!aa näiden kohtien mahdollisten myöhemmin ja viimeistään XX mennessä 

tode!ujen korjauksia edelly!äviä virheitä ja puu!eita koskevien korjauskustan-

nusten korjau!amisen varalle X euroa ostajan ja myyjän yhteisesti ava!avalla 

sulkutilille X pankki Oyj:ssä. Tämä määrä on kauppahinnan alennuska!o, johon 

määrän ostajalla on oikeus korkolain mukaisine tuo!o- ja viivästyskorkoineen 

sekä hänelle syntyneiden vahinkojen korvauksiin täysimääräisesti korkolain 

mukaisine viivästyskorkoineen. Po. määrää ei vähennä / vähentää korjauksista 
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seuraava tasonparannus ja / tai käy!öiän pidennys enintään XX euron osuudel-

ta. Ostajan oikeus vahingonkorvaukseen ei edellytä myyjän tuo!amusta eikä 

oikeuta vahingonkorvauksen määrän sovi!eluun / kohtuullistamiseen. 

- Ostaja on tutustunut kaupan kohteen kunnosta laadi!uun asuntokaupan kunto-

tarkastusrapor!iin ja lisäselvityksiä sekä seurantaa edelly!äviin kohtiin. Myyjä 

ase!aa näiden kohtien mahdollisten myöhemmin ja viimeistään XX mennessä 

tode!ujen korjauksia edelly!äviä virheitä ja puu!eita koskevien korjauskustan-

nusten korjau!amisen varalle XX euron suuruisen pankkitalletuksen / muun 

reaalivakuuden. Vakuuden määrä ei ole kauppahinnan alennuksen ka!o, mihin 

määrään on ostajalla oikeus korkolain mukaisine tuo!o- ja viivästyskorkoineen 

sekä hänelle syntyneisiin vahinkojen täysmääräisiin korvauksiin korkolain mu-

kaisine viivästyskorkoineen. Po. määrää ei vähennä / vähentää korjauksista seu-

raava tasonparannus ja / tai käy!öiän pidennys enintään XX euron osuudelta. 

Ostajan oikeus vahingonkorvaukseen ei edellytä myyjän tuo!amusta eikä oi-

keuta vahingonkorvauksen määrän sovi!eluun. 

-  Ostaja on tutustunut kaupan kohteen kunnosta laadi!uun asuntokaupan kun-

totarkastusrapor!iin ja lisäselvityksiä sekä seurantaa edelly!äviin kohtiin. Osta-

jalla on oikeus purkaa kauppa ja saada myyjältä makse!u kauppahinta palau-

tus- ja viivästyskorkoineen kauppahinnan maksupäivästä palautuspäivään, mi-

käli kohteessa on terveyshai!aa tuo!avia kosteusvaurioita ja vaikka 

maakaaren / asuntokauppalain mukaiset edellytykset kaupan kohteen vihreelli-

syy!ä koskevien olennaisten virheiden ja puu!eiden / merkityksellisten virhei-

den ja puu!eiden olemassaolosta ei toteutuisikaan. Kohteen kosteusvaurioitu-

ma!omuus on ollut ehdoton kaupan tekemisen edellytys ostajan puolella. Asi-

aan ei vaikuta kosteusvaurioiden korjau!amiseen lii!yvien kulujen määrä eikä 

korjauksista seuraava tasonparannus ja / tai käy!öiän pidennys. Ostajalla on 

em. lisäksi oikeus täysimääräiseen vahingonkorvaukseen eikä tämä edellytä 

myyjän tuo!amusta, eikä oikeuta vahingonkorvauksen määrän sovi!eluun / 

kohtuullistamiseen. 
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