
KOSTEUSVAURIOITUNEEN OMAKOTITALON KAUPAN  
PURKUA KOSKEVA OIKEUSKÄYTÄNTÖ VIIME VUOSINA

TIIVISTELMÄ
Korkein oikeus antoi syksyllä 2015 ennakkopäätöksen 2015:58, jossa linjattiin sitä, milloin 
kiinteistön virhe on niin olennainen, että ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Tarkastelim-

me 20:ta ennakkopäätöksen jälkeen annettua hovioikeustuomiota tapauksissa, joissa 
ostaja oli vaatinut kaupan purkua. Hovioikeuskäytännössä on arvioitu virheen olennai-
suutta aiempaa kokonaisvaltaisemmin, kuten KKO:n ennakkopäätös ohjeistaa. Aineiston 
perusteella kynnys kaupan purkamiseen on hieman madaltunut ja kauppoja puretaan 
määrällisesti aiempaa enemmän.

HOVIOIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ  
HUOMIOITUJA SEIKKOJA 

VIRHEEN OLENNAISUUDEN ARVIOINNISSA ON HUOMIOITU SEURAAVIA SEIKKOJA: 

Lähes kaikissa kaupan purkuun johtaneissa tuomioissa on viitattu virheen olennaisuutta 
puoltavana seikkana siihen, että ostaja ei voi käyttää rakennusta aikomallaan tavalla 

virheiden vuoksi. Samalla on usein todettu, että kiinteistön käyttö asumistarkoitukseen 
edellyttää vaurioiden korjaamista.

Terveyshaitan ja terveydensuojeluviranomaisten kannanottojen merkitys on korostu-

nut. Terveyshaitalla tarkoitetaan terveydensuojelulaissa määriteltyä terveyshaittaa, eikä 
henkilölle aiheutunutta, lääketieteellisesti todettua terveysoiretta. 

Korjauskustannusten määrän arviointi on tapauskohtaista ja arvioinnissa on kiinnitetty 
huomiota siihen, ovatko korjauskustannukset merkittävät ja olennaisesti suuremmat 
kuin mitä ostaja on voinut kauppaa tehdessään otaksua joutuvansa maksamaan kohtuul-
lisina korjauskuluina. 

Kaupan purkuun johtaneissa tapauksissa on aiempaa selvemmin korostunut korjausta-

paan ja -kustannuksiin liittyvät epävarmuustekijät ja korjaustöiden onnistumiseen liit-
tyvät riskit. 

Kaupan purkuun johtaneissa tapauksissa virheiden arvioidut korjauskustannukset ovat 
olleet yleensä suuria kiinteistön kauppahintaan nähden (n. 26–42 %:a kauppahinnasta). 
Usein tuomiossa on todettu, että kustannukset voivat olla myös arvioitua suuremmat. 

Virheen arviointiin on vaikuttaa lisäksi mm. rakennuksen ikä ja ennen kauppaa tehty 
kuntotarkastus ja siinä todetut puutteet ja riskirakenteet eli ostajan tiedossa ennen 
kauppaa olleet korjaustarpeet. Jos virhe on korjattavissa kohtuullisessa ajassa tai korja-

uskustannukset eivät ole olennaisesti suuremmat kuin mihin ostajan on tullut varautua, 
virheen seuraamuksena on voinut olla hinnanalennus.

JOHTOPÄÄTÖKSET

• Kiinteistön kaupan purkaminen on aikaisempaa ylei-
sempää. Ennakkopäätöstä edeltävässä 2000-luvun 
hovioikeuskäytännössä purettiin selvästi alle puo-

let kaupoista, joissa oli vaadittu kaupan purkua. En-

nakkopäätöksen jälkeen kauppa on purettu noin 60 
%:ssa tapauksista.

• Aikaisemmin oikeuskäytännössä katsottiin yleises-

ti, että korjauskustannusten pitäisi vastata ainakin 
40 %:a kauppahinnasta, että virhe olisi olennainen. 
Tästä 40 %:n purkukynnyksestä on luovuttu ja use-

assa kaupan purkuun johtaneessa tapauksessa arvi-
oidut korjauskustannukset jäivät jonkin verran tätä 
pienemmiksi. 

• Virheen olennaisuusarviointi on KKO:n ennakko-

päätöksen oikeusohjeiden mukaisesti aiempaa ko-

konaisvaltaisempaa. Kun kaupanpurkukynnyksen 
ylittymisen arvioinnissa otetaan huomioon aiempaa 
enemmän erilaisia seikkoja, on tämä avannut aiem-

paa enemmän mahdollisuuksia esittää perusteluja 
nimenomaan kaupan purun puolesta. 

• Kaupan purkuun päätyminen ei nykyäänkään ole 
läpihuutojuttu, vaan edellyttää, että kyse on mer-
kittävistä ja asumiselle haitallisista virheistä, joihin 
ostaja ei ole voinut ennen kaupantekoa varautua. 
Kustannusten tulee olla olennaisesti suuremmat 
kuin mihin ostaja on voinut varautua. 
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LOPPUTULOS TUTKITUISSA  
TAPAUKSISSA

KAUPAN 
PURKU 60%

HINNAN- 
ALENNUS 35%

VAATIMUKSET 
HYLÄTTY 5%


