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Pohjalaiset julkkisrakentajat Asuntomessuilla Seinäjoella 

Asuntomessuilla Seinäjoella omaa kotiaan ovat olleet pystyttämässä myös Duudsonien HP 

Parvianen ja pikaluistelija Pekka Koskela. Molemmat herrat ovat olleet myös mukana 

markkinoimassa asuntomessuprojektia. 

HP Parviainen kertoo ajatuksen paritalon rakentamisesta tulleen, kun oli iskemässä tarinaa vanhan 

naapurinsa Juha Haapamäen kanssa. Toverukset totesivat että olisi mukava palata jälleen 

asumaan samaan pihapiiriin. Seinäjoki haki rakentajia asuntomessualueelle ja päätimme kokeilla 

onneamme, kertoo HP.  

Toverukset saivatkin hakemansa paritalotontin ja niin alkoi matka messuille. Yhteistyökumppaniksi 

saatiin Hartman Koti ja arkkitehtuurisuunnitelmasta vastaavan Hannu Hakalan kanssa päädyttiin 

uudentyyppiseen paritaloon. Paritaloasumisen rajoja häivytettiin ja toteutukseksi tuli atrium-

tyyppinen yhteisen piha-alueen ympäröimä kokonaisuus, jossa asumukset ovatkin vastakkain. 

Molempien asumusten pohjaratkaisut ovat omanlaisensa, asukkaidensa näköiset. 

HP kertoo rakennusprojektinsa kanssa huomanneensa budjetissa pysymisen vaikeuden. 

Lisäkustannuksia olisi saanut aikaiseksi vaikka kuinka toisinaan itsestään riippumatta ja toisinaan 

omasta halusta. Lopputulokseen isäntä on kumminkin tyytyväinen.  

Talon seiniltä löytyy vahvasti taidetta. Valokuvia löytyy alumiinilevyillä, akustiikkalevyyn painettuna 

ja toki myös maalaustaidetta on esillä. Ilmeikkyyttä asumiseen tuovat myös mustat väliovet, jotka 

luovat sisätilojen yleisilmeeseen syvyyttä ja voimaa. 

 

Pekka Koskelan talon on suunnitellut seinäjokelainen arkkitehti Teemu Hirvilammi. Hirvilammi 

toimii myös arkkitehtuurin opettajana Tampereen teknillisessä yliopistossa. Teemu kertoo puun 

käytön eri muodoissaan Pekan talossa olevan tärkeässä osassa. Talo on myös suunniteltu 

nimenomaan ympäristöönsä saumattomasti sijoittuen, ajatellen mitä kustakin ikkunasta näkyy ulos. 

Talon seinät ja katto ovat toteutettu CLT-elementeillä. 

Pekka Koskela kertoo perheen tarvinneen kodin ja tontti löytyi asuntomessualueelta. Pekka on 

tuntenut Teemun vuosikausia ja seurannut tämän töiden valmistumista ja uraa, joten yhteistyö 

Teemun kanssa oli itsestään selvyys unelmien kodin suunnitteluun. Aluksi mietittiin vaihtoehtoina 

kivi / puutalon rakentamista, mutta vaaka kallistui ehdottomasti puuhun.  

Materiaalina puu on ekologinen suomalainen vaihtoehto ja puuta työstäessä pääsevät pohjalaiset 

kirvesmiestaidot kunniaan, toteaa Pekka Koskela. Taloa pystyttämässä on Pekan lisäksi ollut 

lukuisa joukko ystäviä ja sukulaisia, eikä pienin kiitos suinkaan kuulu omalle isälle ja appiukolle.  

Pohjalainen kökkähenki on leimannut tätä projektia, jota isäntä itse on halunnut johtaa. 

Lopputulokseen Pekka on tyytyväinen ja odottaa hetkeä, jolloin taloa voi rauhassa ihailla myös 

pihan perältä. 



Lisätiedot:  

HP Parviainen 040 775 3911 

Pekka Koskela 040 509 1727 

www.asuntomessut.fi 

#asuntomessut2016 

Asuntomessujen kuvapankki lehdistön käyttöön: http://arkisto.asuntomessut.fi/image-gallery/3156 

http://www.asuntomessut.fi/
http://arkisto.asuntomessut.fi/image-gallery/3156

