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Kiinteistön kaupan purun edellytykset 

oikeuslähteiden mukaan

 Kiinteistön kauppaa säätelevän maakaaren (1995/540) 2:17 §:n 

mukaan kiinteistön laatuvirheen tulee olla olennainen, jotta kauppa 

voidaan purkaa.

 Maakaaren perustelujen (HE 120/1994) mukaan virheen 

olennaisuutta on arvioitava sen kokonaismerkityksen perusteella. 

Jollei ostaja voi käyttää kiinteistöä aikomallaan tavalla eikä virhettä 

voida kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin korjata, 

virhe on olennainen. Arviointia ei tehdä vain ostajan oman 

käsityksen mukaan, vaan sillä tulee olla objektiiviset perusteet.



Kiinteistön kaupan purun edellytykset 

oikeuslähteiden mukaan

 Oikeuskirjallisuudessa laatuvirheen olennaisuuskynnyksen tarkastelu 

on keskittynyt virheen korjauskustannusten tarkasteluun. 

 Rajaksi on esitetty 40 prosenttia virheen korjauskustannusten ja 

kiinteistön kauppahinnan välillä (Palo – Linnainmaa, Asuntokaupan 

virheet ja vastuut oikeuskäytännössä (2002)).

 Lievemmin esitettynä: rajana useiden kymmenien prosenttien 

korjauskustannukset suhteessa kauppahintaan (Koskinen: Kosteus- ja 

homevauriot asuntokaupan sopimusoikeudellisena ongelmana 

(2004)). 

 Virheen olennaisuus on tapauskohtaisesti arvioitava kriteeri, jonka 

täyttymisen arvioinnille on hankala esittää yleispäteviä mittapuita. 

(Hoffrén, Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa (2013)).



Kiinteistön kaupan purun edellytykset 

oikeuslähteiden mukaan

 Ennen KKO 2015:58 asiasta ei ollut korkeimman oikeuden 

ennakkoratkaisuja.

 Hovioikeuskäytäntö näyttää noudatelleen 30-40 prosentin rajaa 

melko säntillisesti (Koskinen-Tammi – Laurila, Asunto- ja 

kiinteistökauppariidat 2000-luvun hovioikeuskäytännössä (2010)) 

siten, että virheen korjauskustannusten ollessa 31-36 prosenttia, on 

olennaisuuskynnyksen katsottu erilaisissa tapauksissa ylittyneen. 



KKO 2015:58 faktapohja

- V. 1955 rakennetun rintamamiestalon kauppa Kuhmossa v. 2011

- Kauppahinta 68.000 euroa

- Rakennus kuntotarkastettu ennen kauppaa

- Kaupanteon jälkeen kosteusvaurioita pesuhuoneessa ja alapohjassa

- Virheet olivat luonteeltaan salaisia virheitä, ts. myyjä ei ollut 

syyllistynyt tiedonantovirheeseen vaan vauriot olivat tulleet esille 

kaupanteon jälkeen yllätyksenä molemmille kaupan osapuolille. 

- Vaurioiden korjauskustannuksiksi oli todettu hovioikeudessa 20.000 

euroa eli 29 prosenttia kauppahinnasta. 

- Korkeimman oikeuden ratkaisulla kauppa määrättiin purettavaksi. 



Korkeimman oikeuden perustelut

 KKO totesi, että kaupan purkamisen edellytystä ei voida arvioida 
yksinomaan tarkastelemalla virheen korjauskustannusten suhdetta 
kiinteistön kauppahintaan. LUOVUTAAN PROSENTTIRAJASTA

 Korkeimman oikeuden mukaan virheen olennaisuuden arvioinnissa 
merkitystä on ensinnäkin sillä, jos ostaja ei voi käyttää kiinteistöä 
aikomallaan tavalla kohtuullisen ajan kuluessa virheen 
havaitsemisesta. Jo tästä syystä virhettä voidaan KKO:n mukaan 
pitää olennaisena. KÄYTTÖ ESTYY VIRHEEN VUOKSI PIDEMMÄKSI KUIN 
KOHTUULLISEKSI AJAKSI

 Virhettä voidaan pitää olennaisena myös silloin, jos sen korjaaminen 
on asianmukaisen kiinteistön käytön kannalta välttämätöntä, mutta 
sitä ei voida kohtuullisin kustannuksin korjata. KORJAUS 
VÄLTTÄMÄTÖNTÄ + KOHTUUTTOMAT KUSTANNUKSET, KO. 
TAPAUKSESSA 29 %/20.000 EUROA



Korkeimman oikeuden perustelut

Useita kymmeniä vuosia vanhan omakotitalokiinteistön ostajalta 

voidaan lähtökohtaisesti edellyttää varautumista siihen, että taloa 

joudutaan korjaamaan rakennusosien normaalin kulumisen vuoksi 

aikaisemmin kuin esimerkiksi kaupan kohteesta laaditun 

kuntotarkastuksen perusteella on ennakoitu. 

Mikäli salaisen virheen korjauskustannukset kuitenkin poikkeavat 

rahamäärältään merkittävästi sellaisista korjauskustannuksista, joihin 

ostajan on tullut perustellusti varautua kaupan kohteen kunnosta 

saamiensa tietojen perusteella, virhettä voidaan pitää merkittävänä. 

VERTAILU: TIEDOSSA OLLEET JA KAUPANTEON JÄLKEEN ILMITULLEET 

KORJAUSKUSTANNUKSET



Korkeimman oikeuden perustelut

 Lähtökohtaisesti purkamisen edellytyksenä voidaan pitää sitä, ettei 

kauppaa olisi edes alennettuun hintaan lainkaan syntynyt, jos virhe 

olisi ollut ostajan tiedossa. OBJEKTIIVINEN ARVIOINTI

 Tilanne voi olla sellainen, että virheen korjaaminen ilman viivytystä 

on välttämätöntä, jotta kiinteistöä voidaan käyttää aiotun 

tarkoituksen mukaisesti, ja korjauskustannuksiin liittyy 

varteenotettava riski siitä, että ne nousevat kohtuuttomiksi 

verrattuna siihen, mihin ostajan voidaan katsoa perustellusti 

varautuneen. Tällaisessa tilanteessa ostajalta ei voida edellyttää 

sitä, että hän kantaisi riskin korjauskustannusten määrästä ja 

korjaustöiden onnistumisesta. VARTEENOTETTAVA RISKI 

KOHTUUTTOMISTA KORJAUSKUSTANNUKSISTA; ASIANTUNTIJOIDEN 

ERILAISET MIELIPITEET KORJAUSTARPEEN LAAJUUDESTA RATKAISTAAN 

NYT NÄIN?



Korkeimman oikeuden perustelut

 Asumiselle aiheutuvaa haittaa ei voida arvioida pelkästään virheen 

korjaamiseksi tarvittavien rakennustöiden kestoajan pituuden 

perusteella. Laatuvirheen vuoksi kiinteistöllä olevan 

asuinrakennuksen käyttö voi olla kokonaan estynyt siihen saakka, 

kunnes virhe on lopulta asianmukaisesti korjattu. USEIN VUOSIA

 Asumishaitan arvioinnissa merkityksellisiä ovat myös 

terveysviranomaisten kannanotot rakennuksessa asumiseen 

liittyvistä terveydellisistä riskeistä. TERVEYSTARKASTAJA=UUSI 

TÄHTITODISTAJA?



Ennakkoratkaisun vaikutukset

 KKO:n käyttämät argumentit ja perustelut avaavat aiempaa 

enemmän mahdollisuuksia kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupan 

purkamiselle. Kaupan purkukynnys näyttää korkeimman oikeuden 

ennakkoratkaisun myötä alentuneen. 

 Kiinteistökauppariitoja/kaupan purkuvaatimuksia aiempaa 

enemmän?

 Vaikutukset hinnanalennustapauksiin? Vaikutukset 

asuntokauppariitoihin?

 Enemmän oikeudenmukaisuutta?

 Enemmän varmuutta vai epävarmuutta lopputuloksesta? Enemmän 

kuluriskiä osapuolille? 


