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Asiantuntijalausunto 
NRO 7/2021 
Käyvän arvon määritykset:  

Audi Avant RS2 vm. 1995. Rek.nro FAN-694 

Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tavarantarkastaja 

Nimi 

HTT/YVL- tarkastaja Teuvo Särkkä, HTT-numero 2008013 
Etelä-Savon kauppakamari, Mikkeli 

Yhteystiedot 

Osoite: Lamminharju 5 as 5, 50100 MIKKELI 
Puh: 0400 540668 
Sähköposti: teuvo.sarkka@vahinkotarkastajat.fi 

Hyväksymisryhmä: 
Koneet, laitteet ja kulkuneuvot: 
7.1. Moottoriajoneuvot, autot 
7.4.1. Maatalouden koneet ja laitteet 
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12. Tarkastus
12.1 Tarkastuksen suorittamistapa, menetelmät 
Kohde tutkittiin silmämääräisesti. Moottori käynnistettiin, kuunneltiin ja koeajettiin. Neste- ja öljy-
määrät tarkastettiin. 

12.2 Tarkastuksessa käytetyt välineet 
Taskulamppu, digikamera, maalipinnan kerrosvahvuusmittari ja muistiinpanovälineet. 

12.3 Tarkastuksessa todettua 
Taustaa 
Tarkastuskohteena oli ajokunnossa oleva manuaalivaihteinen Audi RS2 neliveto henkilöauto. 
Auto on tuotu käytettynä Italiasta 10/2004 ja rekisteröitiin tunnuksella YFO-667. Auto rekisteröi-
tiin uudelleen 12/2004 tunnukselle FAN-964. 
Moottori 
Moottori arvioitiin silmämääräisesti ja koekäytettiin. Moottori oli päällisin puolin kuiva ja siisti, eikä 
sivuääniä kuulunut. Moottorin öljymäärä ja jäähdytinnestemäärä tarkastettiin. Molemmat olivat 
kunnossa. Moottoritilasta puuttui suojamuoveja ja imuilmaputki oli kiinnitetty omatekoisella kan-
nakkeella. Moottorin varusteista päätellen voitiin todeta sen olevan aito RS2:n moottori.  

Voimansiirto 
Auto on manuaalivaihteinen. Autolla ajettiin vain lyhyt lenkki, koska vakuutus ei ollut voimassa. 
Vaihteet, voimansiirto ja ohjaus toimivat täsmällisesti, eikä häiriövaloja palanut. Alustassa tuntui 
hieman väljyyttä, mutta näillä ajokilometreillä se on luonnollista. Katsastustiedoissa ei ollut huo-
mautuksia. 
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Kori/ohjaamo 
Kori ja maalipinta oli kohtalaisen kuntoinen. Konepellissä oli painumia, tuulilasi oli rikki sekä etu-
puskurin alaosasta puuttui paloja. Auton vasen sivu oli uudelleen maalattu, mutta se ei vaikuta 
käyvään arvoon. Ovet ja luukut istuivat normaalisti. 
Ohjaamossa ja täysnahkaistuimissa näkyi käytön jälkiä ja kuljettajan istuimen selkänoja oli kulu-
nut huomattavasti. Tuulilasin vasemmalla puolella oli halkeamia, mutta tästä ei ollut huomautusta 
katsastusdokumenteissa.  

    
Renkaat 
Alla oli uudet kesärenkaat, urasyvyys n. 10 mm. 
Huolto- ja katsastusdokumentit 
Autossa oli auton käyttäjän ylläpitämä huoltokirja ja huoltoja oli tehty säännöllisesti. Viimeisin 
huoltomerkintä on öljynvaihtohuolto 227200 km. Huoltokirja ei ollut Audi RS2:n alkuperäinen 
huoltokirja.  

 
Tarkastuspäivänä 4.8.2021 kilometrilukema oli 246887 km. Auto oli katsastettu 21.4.2021 ja seu-
raava katsastus on 21.4.2022. 
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Arviointi 
Kyseessä on erikoisauto, eikä Suomesta löytynyt kuin yksi verrokki. Muut verrokit löytyivät Ruot-
sista, Saksasta, Unkarista, Norjasta, Ranskasta ja Sveitsistä. 
Soveltuvia verrokkeja löytyi kaikkiaan 14 kpl. Verrokkeina olevissa autoissa oli erilaisia varusteita 
ja erilaiset ajokilometrit. Nämä vertailut eivät vaikuta olennaisesti tämän auton käyvän arvon mää-
ritykseen, mutta ne ovat osoittamassa tämän automallin ja varusteiden yleistä hintatasoa. Näissä 
erikoisautoissa yleiskunto ja virheettömyys sekä myyjämaan oma hintataso vaikuttavat voimak-
kaasti käyvään arvoon. 
  Audi RS2, FAN-694, VERROKIT     

     
Ajoneuvo vuosimalli ajokilometrit myyjä hinta 

ID 11785743 6/1994 190 000 Suomi, Viitasaari 46 800,00 € 

RS2 575 1995 21726 Ruotsi, Dahlbacka 53 881,00 € 

RS2 9/1995 169511 Saksa, Autofinder 74 950,00 € 

RS2 1/1994 129323 Saksa, BE Aalter 77 950,00 € 

RS2 Top Condition 3/1995 173000 Saksa, Munchen 85 000,00 € 

RS2 6/1994 288000 Saksa, Wuppertal 64 900,00 € 

RS2 5/1995 246650 Unkari, Sopron 74 990,00 € 

RS2 8/1995 182789 Saksa, Kleinfurra 59 900,00 € 

RS2 5/1995 154000 Saksa, yksityinen 39 999,00 € 

RS2 1995 135000 Ruotsi, yksityinen 53 451,00 € 

RS2 1996 152500 Ruotsi 48 583,00 € 

RS2 1995 220000 Norja 38 470,00 € 

RS2 1995 155000 Ranska 52 900,00 € 

RS2 1994 92800 Sveitsi 36 871,00 € 

   pyyntihintojen ka. 59 367,23 € 

 
 
Laskennallisesti tarkastajan omien hinta-arvioiden ja automyyjiltä saatujen hinta-arvioiden sekä 
Internetissä olevien vastaavien tai lähes vastaavien ajokuntoisten ajoneuvojen pyyntihinta-arvioi-
den keskiarvoksi noin 59.400 €. Taulukosta voi myös havaita suuren hintavaihtelun, joka johtuu 
autojen erilaisesta kunnosta, ajokilometreistä, varusteista ja myyjämaan automarkkinatilanteesta. 
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13. Virheen tai vahingon todennäköinen syy perusteluineen
ja sen arvioitu tapahtuma-aika ja -paikka

Ei pyydetty toimeksiantosopimuksessa 

Yhteenveto  
Keskiarvopyyntihinnassa on mukana myös automyyjien kaupallisen toiminnan kustannukset 
sekä myyntivoitto.  

Auton arvoa nostavat ja laskevat tekijät 
Arvoa nostavat tekijät: 

- runsas varustelutaso
- erikois- tai keräilyauto
- täysnahkasisustus

Arvoa laskevat tekijät: 
- tarvittavat korjaukset. Korjauskustannusarvio on liitteenä
- korin yleisilme
- ”omat huollot”
- ajokilometrit
- ohjaamon kuluneisuus
- tuotu Italiasta

Käypä arvo 
• Keskuskauppakamarin ohjeet puolueettomille, valantehneille tavarantarkastajille (HTT)

määrittelevät käyvän arvon seuraavasti: ”Käypänä arvona pidetään sitä korkeinta käteis-
hintaa, mikä kysytyn hetkisessä markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta yleisesti saa-
tavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla tarkastushetken kuntoi-
sena”.

Kaikki edellä esitetyt seikat huomioon ottaen tämän ajoneuvon käyvä arvo tarkastuspäivänä on 
46.200 euroa sis. alv 24 %. 

Lisähuomautus 
Kyseessä on harvinainen erikoisajoneuvo, jonka arvo on määritelty laskennallisesti. Todellinen 
realisointiarvo saadaan selville asettamalla ajoneuvo vapaaseen myyntiin, esimerkiksi huuto-
kauppaan. 




