
KORKEIMMAN OIKEUDEN ENNAKKORATKAISU 2016:69 REKLAMAATIOSTA

Ratkaisun merkitys vaurioituneen  
kiinteistön ostajalle ja rakennusta 
tutkivalle asiantuntijalle

Tiivistelmä
Maakaaren 2:25 §;n mukaan kiinteistön ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei 
hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuulli-
sessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. 

Kiinteistön ostaja saattaa ilmoittaa virheestä ja vaatimuksistaan myyjälle ensin 
alustavasti ja tarkentaa vaatimuksiaan myöhemmin, esim. korjauskustannusar-
vion saatuaan. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä 2016:69 on otettu 
kantaa siihen, missä ajassa ostajan on ilmoitettava myyjälle virheeseen perustu-
vat täsmälliset vaatimuksensa. KKO:n mukaan ostajan on ilmoitettava myyjälle 
virheen lisäksi myös ainakin vaatimustensa suuruusluokka kohtuullisessa ajassa 
siitä, kun virhe on havaittu.

Tapaus KKO 2016:69
Ostaja havaitsi kiinteistökaupan jälkeen yläpohjassa vaurioita, joista hankki tar-
kastusraportin. Ostaja reklamoi virheistä myyjälle kirjeellä 2 kk:n kuluessa rapor-
tin valmistumisesta ja varasi mahdollisuuden esittää tarkempia vaatimuksia, kun 
vaurioiden laajuus on selvitetty rakenteita avaamalla. Seuraavassa kirjeessään 
yli 10 kk myöhemmin ostaja ilmoitti aikovansa esittää rahamääräisen vaatimuk-
sen perustuen liitteenä olleeseen kustannusarvioon.

Myöhemmin myös alapohjassa havaittiin vaurioita. Ostaja ilmoitti virheestä myy-
jälle 2 kk uuden tarkastusraportin valmistumisen jälkeen kirjeellä, jossa ostaja va-
rasi oikeuden esittää vaatimuksia tältä osin kustannusarvion saatuaan. Kirjeessä 
esitettiin myös sovintoneuvotteluja. Ostaja sai alapohjan korjauskustannusarvi-
on n. 9 kk kirjeen jälkeen ja n. 11 kk virheiden havaitsemisen jälkeen ja täsmensi 
hinnanalennusvaatimuksensa määrän haastehakemuksessa noin vuosi vaurioi-
den havaitsemisen jälkeen.

KKO:n ratkaisun perusteluja
• Ostaja oli sinänsä ilmoittanut sekä ylä- että alapohjan virheistä myyjälle koh-

tuullisessa ajassa, mutta virheeseen perustuvista vaatimuksista ei ollut ilmoi-
tettu kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Reklamaatio katsottiin 
kummankin virheen osalta myöhästyneeksi.

• Ostaja vetosi mm. siihen, että virheiden ja korjauskustannusten selvittely vaa-
ti paljon aikaa ja vaatimusten esittäminen edellytti tietoa korjauskustannus-
ten määrästä ja siitä, tiesivätkö myyjät virheistä. Kokonaiskuvan saaminen oli 
vienyt aikaa, koska korjauksia ei ollut tehty eikä rakenteita ollut avattu. Ura-
koitsijoilta ei ollut saatu nopeammin kustannusarvioita. 

• Ostajan esittämät syyt eivät vaikuttaneet asiaan. Asiaa arvioidaan sen mu-
kaan, milloin ostajalla olisi ollut mahdollisuus vaatimusten ilmoittamiseen, 
jos hän olisi pyrkinyt aktiivisesti selvittämään korjauskustannusten määrää. 
Alustavan kustannusarvion hankkiminen ei yleensä kestä merkittävästi pi-
dempään kuin rakennusvirheiden selvittäminen. Ostaja ei voi ilman myyjän 
suostumusta lykätä reklamaation täydentämistä esim. sillä perusteella, ettei 
hänellä ole aikaa tai taloudellisia edellytyksiä ryhtyä viivytyksettä selvittä-
mään korjauskustannuksia.

• Väite, ettei kustannusarvion saaminen aiemmin onnistunut, ei ollut perus-
teltu. Ostaja ei ollut selvittänyt, millaisiin toimiin oli ryhtynyt korjauskustan-
nusten selvittämiseksi, eikä esittänyt mitään sellaisia konkreettisia seikkoja, 
jotka olisivat estäneet ostajaa pyytämästä alustavaa kustannusarviota välit-
tömästi sen jälkeen, kun alapohjan kunto ja sen edellyttämä korjaustarve oli 
selvitetty. Kustannusarvio olisi ollut kohtuudella saatavissa huomattavasti ly-
hemmässä ajassa. 

VINKKEJÄ OSTAJALLE
• Kun virhe / vaurio tai virhe-epäily tulee ilmi, selvitä kiinteistön virhettä, 

sen korjaustapaa ja -kustannuksia aktiivisesti asiantuntijoiden avulla.

• Käytä pätevää asiantuntijaa, joka pystyy tutkimaan virheen ja laati-
maan korjauskustannusarvion.

• Jos saat raportin virheestä / vaurioista ilman korjauskustannusarviota, 
ryhdy viipymättä selvittämään korjauskustannuksia.

• Jos eritellyn kustannusarvion saaminen kestää, hanki ainakin suuntaa- 
antava arvio kustannuksista, jotta voit esittää vaatimuksen myyjälle.

• Reklamoi myyjälle virheestä ja vaatimuksesta kohtuullisessa ajassa. 
Jos asian selvittely kestää, tee ensin alustava reklamaatio, mutta täs-
mennä myös vaatimukset kohtuullisessa ajassa.

• Kiire tai rahapula eivät ole hyväksyttäviä syitä sille, että virheen selvit-
tely kestää.

• Vaatimusta voi pienentää. Jos reklamaatiossa on vaadittu kaupan pur-
kua, vaatimuksen voi myöhemmin muuttaa hinnanalennusvaatimuk-
seksi.

VINKKEJÄ ASIANTUNTIJALLE
• Eniten käyttöä on asiantuntijoille, jotka pystyvät virheen tutkimisen 

lisäksi antamaan kustannusarvion. 

• Taloa tutkinut asiantuntija voi myös toimia yhteistyössä toisen asian-
tuntijan kanssa, joka määrittää korjauskustannuksia. Kahden asian-
tuntijan käyttäminen merkitsee kuitenkin väistämättä enemmän kus-
tannuksia tilaajalle. 

• Järjestä työsi niin, ettei toimeksiantojono estä korjauskustannusarvi-
on laatimista ajoissa. 
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