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Hovioikeus tuomitsi neljä henkilöä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin ns. Kultalampi-asiassa

Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomion As Oy Espoon Leppävaaran Kultalam-
men RS-kohteen rakentamiseen liittyneessä rikosasiassa. 

Käräjäoikeus oli tuomiollaan 1.10.2015 hylännyt kaikki syytteet ja vastaajia vastaan aje-
tut korvausvaatimukset. Asia oli syyttäjän ja eräiden asianomistajien valitusten johdosta 
lähes koko laajuudessaan kuuden vastaajan osalta hovioikeuden käsiteltävänä. 

Hovioikeus hyväksyi syyttäjän Harri Bergströmiä, Matti Hyvöstä, Ilkka J. Karia ja Petri 
Temisevää vastaan ajetut rangaistusvaatimukset kahdesta törkeästä kirjanpitorikoksesta 
ja kahdesta törkeästä velallisen epärehellisyydestä sekä Bergströmiä, Hyvöstä ja Karia 
vastaan ajetun syytteen törkeästä velallisen petoksesta ja lisäksi Karia vastaan ajetun 
syytteen törkeästä petoksesta. Kari tuomittiin vankeuteen viideksi vuodeksi, Bergström 
neljäksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi, Hyvönen neljäksi vuodeksi yhdeksäksi kuu-
kaudeksi ja Temisevä neljäksi vuodeksi seitsemäksi kuukaudeksi. Lisäksi heidät tuomit-
tiin usean miljoonan euron korvausvastuuseen. Kahden vastaajan osalta hovioikeus ei 
muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua.

Syyksi luetut rikokset ovat liittyneet tavanomaista tasokkaammaksi tarkoitetun palvelu-
talon rakentamiseen Espoon Leppävaaraan. Palvelutalo oli ollut Sampo Pankki Oyj:n 
rahoittama RS-kohde. As Oy Espoon Leppävaaran Kultalammen rakennuttajayhtiönä 
oli toiminut IdeaPro Oy. Tuomittujen vastaajien katsottiin käyttäneen määräysvaltaa 
molemmissa yhtiöissä. Hovioikeus katsoi, että Bergström, Hyvönen, Kari ja Temisevä 
olivat keinotekoisella järjestelyllä merkinneet IdeaPro Oy:n ja asunto-osakeyhtiön kir-
janpitoihin vääriä tietoja. Vastaajat olivat optiokaupan ja minuuttirahasiirtojen avulla 
luoneet IdeaPro Oy:n ja asunto-osakeyhtiön sekä vastaajien muiden yhtiöiden välille te-
kaistuja velkasuhteita, joiden perusteella vastaajat olivat siirtäneet varoja rakennushank-
keen ulkopuolelle. Tästä oli aiheutunut yhtiöiden maksukyvyttömyys. IdeaPro Oy oli 
asetettu konkurssiin helmikuussa ja asunto-osakeyhtiö heinäkuussa 2009. Yhtiöistä oli 
4.7.2006 – 3.12.2008 ilman hyväksyttävää syytä siirretty rakennushankkeen ulkopuolel-
le noin 6,6 miljoonaa euroa. Bergströmin, Hyvösen ja Karin syyksi luettu törkeä velalli-
sen petos liittyi eräiden perusteettomiksi katsottujen velkojen ilmoittamiseen IdeaPro 
Oy:n pesäluettelossa.

Vastaajat olivat syytettyinä myös useista törkeistä petoksista. Syyttäjä oli katsonut hei-
dän erehdyttäneen yksityishenkilöitä ostamaan arvottomia asunto-osakkeita ja Svenska 
Handelsbanken AB:tä luotottamaan asunnon ostajia sekä Sampo Pankki Oyj:n muun 
muassa myöntämään kohteeseen 17 miljoonan euron rakennusluoton. Hovioikeus pysyt-
ti näiltä osin käräjäoikeuden tuomion syytteen hylkäävän lopputuloksen. Karin syyksi 
luettiin kuitenkin yksi törkeä petos, joka oli kohdistunut asunnon ostaneeseen yksityis-
henkilöön. Syytteet asiakasvastuuhenkilönä toiminutta pankinjohtajaa ja lähinnä asunto-
jen myyntiin osallistunutta henkilöä vastaan hylättiin.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Juha Saarenvirta, Taina Tuohino ja Kari 
Heikkonen. Valmistelijana on toiminut hovioikeuden esittelijä Matti Pyöriä, joka vastaa 
mahdollisiin tiedusteluihin (matti.pyoria@oikeus.fi, puh. 02956 40750). Tuomio on ti-
lattavissa hovioikeuden kirjaamosta (puh. 02956 40789, helsinki.ho@oikeus.fi).

Julkaisuvapaa klo 13.00. 


