
YIT:S BOSTADSMÄSSOBJEKT MERIHELMI REPRESENTERAR
BEKYMMERLÖST OCH TRYGGT BOENDE MED TREVLIG GEMENSKAPSKÄNSLA

YIT:s bostadsmässobjekt Bostads Ab Kokkolan Merihelmi ligger centralt på mässområdet och erbjuder individuellt höghusboende med 
vacker havsutsikt. Det ljusa femvåningshuset med rätlinjig arkitektur har ritats av arkitekten Jyrki Jääskeläinen. Den stilfulla byggnaden 
har en unik prägel tack vare de stora glasytorna på terrasserna och i trappuppgången. I planeringen har fokus också legat på energief-
fektivitet. Den minsta lägenheten i Merihelmi är en enrummare med bastu och den största en familjelägenhet med fem rum. Varje lägen-
het har rymliga, inglasade balkonger som fungerar som lägenhetens terrass och ger gott om extra utrymme.

Merihelmi representerar YIT:s högsta nivå av lågenergibyggande, Energisnille+. Merihelmis energieffektivitetsklass är den högsta möjliga, 
A-klass, och energieffektivitetstalet är 95. Invånarna i Merihelmi får tillgång till eTalo, ett elektroniskt användargränssnitt för hemmet som 
har utvecklats av YIT. I eTalo hittar invånarna bl.a. uppgifter om såväl sin egen lägenhet som bostadsaktiebolaget samt lokala informa-
tionstjänster. Dessutom kan de beställa olika boendetjänster, som städtjänster och tekniskt stöd. 

”Merihelmi är ett bra exempel på modernt, individuellt höghusboende, där bostadslösningarna kan anpassas efter många olika behov. 
Vårt mässobjekt har högsta energieffektivitetsklass och erbjuder boendetjänster och enkla, trygga boendelösningar i YIT Koti”, säger 
Timo Ketola, regionchef för YIT:s enhet Talonrakennus Pohjanmaa.
 
Merihelmi består av 17 unika och olika stora lägenheter, och av dessa visas 3 (mässobjekten 9–11): familjebostaden, singelbostaden 
och seniorbostaden som representerar modernt höghusboende där bekymmersfrihet och trygghet förenas. 

I Merihelmis takvåning (objekt 9) flyttar en familj på fem personer in. Familjen har beslutat att lämna sitt egnahemshus och flytta in i YIT 
Koti. I Merihelmi kan familjen njuta av ett bekymmersfritt boende, och det blir tid över för barnens fritidsintressen och för sommarstu-
gan som ligger på en holme. Familjen får en båtplats i hamnen nära mässområdet. Lägenheten har inretts av inredningsdesignern Milla 
Alftan (se Bilaga 1).

Tvårummaren som har planerats för en ung kvinna (objekt 10) är många flickors dröm. Den praktiska, men personliga bostaden erbju-
der boendekomfort i form av effektivt utnyttjade kvadratmetrar, ett rymligt badrum och egen bastu. Den stora, inglasade balkongen ger 
också rikligt med extra utrymme. Lägenheten har inretts av inredningsdesignern Milla Alftan (se Bilaga 2).

Seniorbostaden på bottenvåningen i Merihelmi (objekt 11) representerar det allra senaste inom tryggt boende. Bostaden har planerats 
för ett seniorpar som flyttar från radhus till Merihelmi, där familjer i olika skeden i sina liv bildar en gemenskap. På området finns också 
utmärkta motionsmöjligheter. Den egna trädgården leder till bostadens rymliga, inglasade balkong där paret kan tillbringa tid långt in på 
hösten. Inredningen har planerats av inredningsdesignern Jaana Niemi (se Bilaga 3).

I Merihelmi förenas modernt höghusboende med Karleby mässområdes historia. De historiska fotoförstoringarna på entrévåningen och i 
hissen vittnar om livet i Gamlahamnsviken förr i tiden.

YIT har en presentationsdisk på första våningen i Merihelmi. Bildmaterial om bostadsobjekten i Merihelmi och om designerna: 
yitkoti.fi/asuntomessut.

Mer information: 
Anssi Torppa, projektchef, YIT Talonrakennus Pohjanmaa, tfn 0400 894 992, anssi.torppa@yit.fi
Taina Auvinen, marknadsföring, YIT Suomen rakentamispalvelut, tfn 050 336 0505, taina.auvinen@yit.fi
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DEN FANTASTISKA TAKVÅNINGEN I MERIHELMI ÄR BARNFAMILJENS DRÖM
5 r + k + bdr + b = 130 m2 + garage + biltak + båtplats (objekt 9)

Den fantastiska takvåningen i Bostads Ab Kokkolan Merihelmi är skräddarsydd utifrån önskemålen hos en fempersonersfamilj. Inred-
ningsdesignern Milla Alftan har skapat ett funktionellt och trivsamt hem där varje familjemedlems önskemål och behov har beaktats. De 
verkliga pärlorna i hemmet är den industriinspirerade tegelväggen, den stilfulla hallen i svart och de stora balkongerna med fantastisk 
havsutsikt.
 
– I designen av inredningen var utgångspunkten att skapa ett funktionellt hem i material som håller länge. Vårt gemensamma mål till-
sammans med familjen har varit att skapa ett stämningsfullt och personligt hem som hålls i gott skick länge – ett hem där alla familje-
medlemmar kan sköta sina sysslor och koppla av. Jag har fått använda min kreativitet med olika ytmaterial och färgnyanser. Slutresulta-
tet är en spännande och inspirerande miljö, säger inredningsdesignern Milla Alftan.

Inspirationen till inredningen i bostaden har hämtats från de klassiska kaféerna i Paris. Det rustika golvet, den kalkade tegelväggen och 
den naturenliga rappningen ger våningen en spännande industrikänsla. Huvudfärgen är stilfull svart, som dämpas med brutna nyanser 
och mjuka textiler.

Måltider och umgänge sker i hemmets hjärta i närheten av den öppna spisen. Det ultramoderna köket har en arbetsbänk i betong och 
en rappad vägg ovanför som enkelt kan rengöras. Vardagsrummet som går i ljusa toner ger ljus och kontrast till det mörka köket. 

Den guldskimrande gavelväggen med krossade snäckskal i rappningen i föräldrarnas sovrum gör ett storslaget intryck. Från sovrummet 
leder en gång via ett rum som är en rymlig kombination av garderob och grovkök till badrummet och hallen. Badrummen går i mjuka, 
mörka färgtoner som accentueras av de speciella kakelytorna. Duschutrymmet i föräldrarnas badrum har ett skulpturliknande utförande 
i stenmosaik, och i barnens badrum är väggspegeln inramad med samma mosaikmönster som används på golvet. Den väl tilltagna 
bastun rymmer lätt hela familjen.

Den grova tegelväggen är ett spännande inslag i den långa korridoren som leder till barnens rum. Rummen har väggar i glas mot korri-
doren, vilket skapar en snygg kontrast till tegelväggen. Korridoren leder till den tre meter djupa balkongen som har fantastisk havsutsikt. 
Våningen har två rymliga balkonger, och den andra ligger i anslutning till det öppna köket och vardagsrummet. Terrassen är inredd med 
snygga, vattentåliga möbler där man kan sitta och njuta långt in på hösten i skydd av den inglasade balkongen. 

Milla Alftan är inredningsdesigner från Helsingfors. Hon har blivit känd genom TV-programmet Tila på MTV3. Till Millas styrkor hör färger 
och färgkombinationer, och hennes inredningslösningar är unika konstverk som hon skapar utifrån kundernas önskemål. 

Bildmaterial om barnfamiljens hem och om Milla Alftan finns på webbplatsen yitkoti.fi/asuntomessut. Milla Alftan är anträffbar 
på pressdagen 14.7.2011 i objekt 9 (5:e vån.) i Merihelmi. På öppningsdagen för mässan 15.7.2011 ger Milla Alftan inrednings-
tips vid YIT:s presentationsdisk på 1:a våningen i Merihelmi.

Mer information: 
Anssi Torppa, projektchef, YIT Talonrakennus Pohjanmaa, tfn 0400 894 992, anssi.torppa@yit.fi
Taina Auvinen, marknadsföring, YIT Suomen rakentamispalvelut, tfn 050 336 0505, taina.auvinen@yit.fi
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EFFEKTIVA KVADRATMETRAR I ETT PERSONLIGT SINGELHEM I MERIHELMI
1 r + stugkök + bdr + b = 46,5 m2 + biltak (objekt 10)

Det personliga, fräscha och ungdomliga hemmet har planerats av inredningsdesignern Milla Alftan för en aktiv, ung kvinna. Bosta-
den inrymmer allt som behövs och mer därtill. Tack vare den effektiva och välfungerande planlösningen kan bostaden enkelt anpassas 
också för två personer. De verkliga pärlorna i hemmet är den egna bastun, det spainspirerade badrummet och den stora balkongen. 

– Kunden önskade sig djärva och unika lösningar, vilket gav mig möjlighet att skapa personliga inredningslösningar. Kundens intresse 
för kultur och konst återspeglas också i inredningen. Målet var att utnyttja kvadratmetrarna effektivt, men kreativt, säger inredningsde-
signern Milla Alftan.

De stora fönstren ger lägenheten rymd och ljus som kontrasteras med mörka färger i Milla Alftans design. I den intensiva stämningen 
kommer de fräscht ljusa möblerna till sin rätt. 

Köket öppnar sig praktiskt mot vardagsrummet och matbordet och går i stil och färg med den övriga inredningen. Det går bra att stå i 
köket och laga mat samtidigt som man umgås med gästerna som befinner sig i vardagsrummet. En effektfull detalj i det mörka köket är 
den auberginfärgade glasstensmosaiken ovanför arbetsbänken. Denna färg är inspirationen till färgvalen i hela bostaden. 

Tapeterna i olika stilar, det snygga tidningstrycket i hallen och den metallskimrande, glamourösa tapeten i vardagsrummet kompletterar 
varandra och bildar en effektfull helhet. Mattan i vardagsrummet har tillverkats av gamla mattbitar som sedan har färgats, och den fram-
träder vackert till de ljusa möblerna och skapar en samstämmig helhet.

Mönstertapeten i sovrummet skapar en trivsam stämning och har gett inspiration till färgskalan i svart, vitt och grått i rummet. De 
snygga textilerna och kuddarna och de klassiska lamporna ger rummet den sista finishen. Den rosmönstrade mattan känns skön under 
fötterna. I rummet finns också rikligt med förvaringsutrymme.

I det stilfulla och ljusa badrummet används vitt kakel med mönster i silver. Det metallskimrande väggkaklet i duschutrymmet är en 
mycket effektfull detalj. Bordsskivan i rökt ek ger rummet en smakfull mjukhet. Också bastulavarna går i ton med färgsättningen i res-
ten av bostaden. Efter bastun är det skönt att svalka sig på balkongen, som är lika bred som hela bostaden och möblerad med snygga 
divanfåtöljer. 

Milla Alftan är inredningsdesigner från Helsingfors. Hon har blivit känd genom TV-programmet Tila på MTV3. Till Millas styrkor hör färger 
och färgkombinationer, och hennes inredningslösningar är unika konstverk som hon skapar utifrån kundernas önskemål. 

Bildmaterial om singelhemmet och om Milla Alftan finns på webbplatsen yitkoti.fi/asuntomessut. Milla Alftan är anträffbar på 
pressdagen 14.7.2011 i objekt 9 (5:e vån.) i Merihelmi. På öppningsdagen för mässan 15.7.2011 ger Milla Alftan inredningstips 
vid YIT:s presentationsdisk på 1:a våningen i Merihelmi.

Mer information: 
Anssi Torppa, projektchef, YIT Talonrakennus Pohjanmaa, tfn 0400 894 992, anssi.torppa@yit.fi
Taina Auvinen, marknadsföring, YIT Suomen rakentamispalvelut, tfn 050 336 0505, taina.auvinen@yit.fi
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ETT LJUST OCH HARMONISKT HEM FÖR ETT SENIORPAR I MERIHELMI
3 r + k + bdr + b = 68 m2 + garage (objekt 11)

Inredningsdesignern Jaana Niemi har planerat ett hem där det är enkelt och tryggt att bo och röra sig för ett seniorpar. YIT:s 
kundserviceingenjör Emilia Sorama deltog också i arbetet med att ändra bostaden precis efter invånarnas behov. Bostadens verkliga 
pärlor är den 25 kvadratmeter stora, inglasade balkongen där man kan njuta långt in på hösten och hobbyrummet med fåtöljer för den 
som till exempel vill handarbeta eller lösa korsord.

– Huvudtankarna bakom inredningen av detta hem är det ska vara praktiskt och funktionellt. Den harmoniska kombinationen av vitt och 
lin är genomgående för hela bostaden, vilket också ger den lilla bostaden en känsla av rymd. De ljusa och jordnära varma färgerna i 
inredningen kombineras med fräscha textiler efter årstid, säger inredningsdesignern Jaana Niemi. 

De ljusa nyanserna som är genomgående för hela bostaden skapar en lugn och hemtrevlig stämning. Det kombinerade köket och 
vardagsrummet ger bostaden rymd och rymmer ett matbord där också barn och barnbarn kan samlas för måltider. I bostaden har 
lättskötta och hållbara naturmaterial använts, och till exempel är alla mattor av papperssnöre. 

Köket och badrummet har ändrats efter invånarnas behov, och viktigt var att man kan röra sig obehindrat och att materialen är 
slittåliga. Till exempel genom att flytta dörren i badrummet gjordes rum för ett skåp med skjutdörrar som inrymmer tvättmaskinen och 
ger förvaringsutrymme. Till skillnad från de övriga bostäderna har denna en murad duschvägg med stödräcke. Duschutrymmet är 
dessutom utrustat med duschstol. I bastun har ett extra trappsteg byggts och höjden på lavarna sänkts för att bastun ska vara mer 
lättillgänglig. 

– Också i placeringen av stickkontakter och elektriska anläggningar har fokus legat på lättillgänglighet. För att ge en ökad trygghet är 
bostaden utrustad med säkerhetsspis, automatiska kranar och andra generationens brandvarnarsystem. Systemet stänger automatiskt 
av strömtillförseln till alla elektriska anläggningar när det upptäcker rök. För att det ska vara lätt att röra sig i bostaden har man gjort 
förbättringar i form av skjutdörrar som är infällda i väggen och satsat på placeringen av elektriska anläggningar, golvmaterialet och 
säkerhetsutrustningen, säger projektchef Anssi Torppa på YIT.

Jaana Niemi är inredningsdesigner från Karleby. Hon jobbar i sitt eget företag Sisustuspaletti. Hon är också inredningskonsult hos Isku 
och HHKangas. Jaana kan nås på mässan på telefonnummer 0400 591 959.

Bildmaterial om seniorhemmet och om Jaana Niemi finns på webbplatsen www.yitkoti.fi/asuntomessut.

Mer information: 
Anssi Torppa, projektchef, YIT Talonrakennus Pohjanmaa, tfn 0400 894 992, anssi.torppa@yit.fi
Taina Auvinen, marknadsföring, YIT Suomen rakentamispalvelut, tfn 050 336 0505, taina.auvinen@yit.fi
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