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Perinteinen puutalo kestää tropiikissakin
– esimerkki Filippiineiltä

Lieneekin syytä mainita, että
tällaiset perinteiset mansi-
oonit olivat vain erittäin rik-
kaiden rakennuttamia ja ark-
kitehtuuriltaan sekoitus eu-
rooppalaista ja pohjoisame-
rikkalaista tyyliä. Kirjoittajal-
le tuli mieleen selkeitä yhtä-
läisyyksiä myös Turun van-
hoihin Jugend –taloihin ja hu-
viloihin. Ehkä myöhemmäs-
sä vaiheessa puumies voi
kirjoittaa juttua myös maa-
seudun ja vuoriston köyhien

Eläköitynyt vanha puumies pääsi tutustumaan filippiiniläiseen puura-
kentamisen kulttuuriin viime kesänä ja vuoden vaihteessa. Tutustumi-
sen kohteena oli museoksi kunnostettu Balay Negrense, Baclod Cityn
viereisessä Sialayn pikkukaupungissa. Talon rakensi aikoinaan rans-
kalainen Yves Gaston perheensä asunnoksi. Gaston oli 1800 –luvun
jälkipuoliskolla ensimmäisiä negroslaisia sokeripatruunoita. Sokeri-
patruunat taas pääosin olivat espanjalaisia tai muita ulkomaalaisia,
jotka siirtomaavaiheen aikana Filippiineillä komentoa pitivät.
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Caston House ˆ ilmiselvää judendia?

Koko massiivinen rakennus lepää Balayong-
puisten pilarien päällä. Tuulettuva alapohja on
mahdollistanut rakenteen kestävyyden.

Ajalle tyypilliset liukuikkunat, joiden alapuolella
pikkuiset lisätuuletusluukut. Hyvin puu on kes-
tänyt ja liukuluukut toimivat vieläkin.

Canopy- eli koristeellinen pylvässänky nuoren
neidon buduaarissa

Toisen kerroksen keskellä on vierassali, jota
ympäröivät makuuhuoneet näkymättömiin pii-
lotettuina.

Portaat ovat puusepän taidonnäyte. Portaat
eivät vieläkään edes narisseet niitä noustes-
sa.

Toistasataa vuotta vanhat lattialaudat ovat kuin
uudet. Narrapuulattia on naulattu rautapuunau-
loin paikoilleen.
ihmisten perinteisestä puu-
ja bamburakentamisesta, jot-
ta saadan kuva kansan val-
taosan elämisestä ja asumi-
sesta.

Silay – Filippiinien Pariisi

Silay, jonka asukasluku on
noin 100�000 ihmistä, sijait-
see aivan Bacolod Cityn kyl-

jessä. Bacolod on Negros
Occidentalin osavaltion pää-
kaupunki, jossa asukkaita on
yli 500�000. Paikalliset kutsu-
vat Silayta mielellään Filippii-
nien Pariisiksi. Sinne 1800 –
luvun lopulla rakennettiin ko-
konainen kaupunginosa
näyttäviä puutaloja ja siellä
rikkaiden ohella asusti run-
saasti eri alojen taiteilijoita.
Näin se oli aikoinaan saaren
kulttuurin kehto.
Nykyäänkin kaupungissa on
vielä jäljellä 31 puutaloa sen
ajan kukoistuskaudelta. Osa
niistä on museoitu tai otettu

bisneskäyttöön ja kunnostet-
tu. Trooppisessa ilmastossa
pitää talon huoltoon paneu-
tua huolellisesti ja puhtaana-
pito pitää olla päivittäistä.
Osa vanhoista puutaloista on
jo todella huonossa kunnos-
sa ja osa kokonaan hävitet-
ty. Miellyttävä havainto
eräässä pienessä kadun var-
rella toimivassa puusepän
verstaassa oli se, että sikä-
läinen huonekalujen valmis-
taja kertoi käyttävänsä raa-

ka-aineenaan pelkästään
purkutaloista saatavia jalo-
puita. Niistä hän rakensi to-
della tyylikkäitä huonekaluja.
Pitää luonnollisesti mainita,
että nykyaikana edellä mai-
nitun kaltaista puurakenta-
mista ei Filippiineillä enää
harrasteta. Syitä siihen ovat
esimerkiksi tavallisten ihmis-
ten köyhyys, ennen yleisten
kovapuulajien radikaali vä-

hentyminen sekä kaupunki-
rakentamisessa yleistynyt
betoniharkkorakentaminen,
joka on huomattavasti hal-
vempaa.

Balay Negrense

Talon tyyppi on paikallisten
kutsumana “bahay na bato”,
mikä itse asiassa tarkoittaa
kivitaloa.  Kuitenkin koloania-
lismin mukanaan tuomien
ratkaisujen mukaan ensim-
mäinen kerros on betonirun-
koinen ja toinen kerros koko-
naan puuta. Perustuksen pi-

larit on tehty paikallisen ko-
vapuun, Balayongin (Afzelia
rhomboides), rungon pätkis-
tä. Siitä enkä juontuu myös
talon nimi. Lattiankannatti-
met ovat samaa materiaalia.
Toinen kerros on kokonaan
puurakenteinen ja muita käy-
tettyjä rakennuspuita ovat
muun muassa Narra, akaa-
sia ja rautapuu, joka on erit-
täin kova ja raskas puulaji.
Sen ominaispaino on noin
1,4 tonnia kuutiometriä koh-
den. Puu lienee Iranissa kas-
vavan rautapuun (Parrotia
persica) joku alalaji, josta
tehdyillä nauloilla ovat narra-
puiset lattialaudat kiinnitetty
aikoinaan.
Talolle ovat tyypillisiä korke-
at ja suuret liukuikkunat, joi-
ta täydentävät vielä pienem-
mät liukuvat tuuletusluukut.
Huonekorkeus on arviolta
neljä metriä. Toisessa kerrok-
sessa ovat vierailijoille tarkoi-
tettu iso Sali sekä peräti 12
makuuhuonetta ja buduaa-
ria, kuten runsaslapsisessa
perheessä pitikin olla. Ala-
kerrassa runsaslukuinen pal-
velijakunta hoiti ruoanlaiton,
pyykkien pesemisen sekä
hevostallit. Mielenkiintoisena
yksityiskohtana pisti silmään
lattiassa oleva pieni tirkistys-
reikä, josta talon Donna saat-
toi seurata palvelijoidensa
ahkeruutta ja tarvittaessa kil-
jaista enemmän vauhtia te-
kemisiin.
Vesikaton ulkopinta on tässä
tapauksessa tehty galvani-
soidusta pellistä. Monissa
taloissa katto on tehty tiilistä
tai sen kaltaisista laatoista.
Koko talon alla on noin met-
rin korkuinen ryömintätila,
joka mahdollistaa alusraken-
teiden kunnollisen tuuletuk-
sen. Jos näin ei olisi, ei tätä-
kään taloa enää olisi olemas-
sa näissä ilmasto-olosuhteis-
sa. Mainittakoon vielä, että
rakennus oli noin 15 vuotta
asumattomana ilman huol-
toa, kunnes paikalliset perus-
tivat suojeluyhdistyksen ja
sen saaman rahoituksen tur-
vin vähitellen remontoivat
talon nykyiseen kuntoonsa.
Vuonna 1990 talosta tehtiin

museo ja 1994 se nimitettiin
yhdeksi Filippiinien perinne-
kohteeksi.

Matka menneisyyden
hacendadojen
elämän menoon

Kuten jo alussa todettiin, ei
tässä jutussa esitelty perin-
teinen puurakennus suin-
kaan edusta tavallisten filip-
piiniläisten perinteistä asumi-
sen muotoa. Juttu on enem-
mänkin matka vanhojen ha-
ciendojen ja valtavien soke-
riruokoviljelmien omistajien
elämän tyyliin. Tavallisten ih-
misten elämä luonnollisesti
oli ja on edelleenkin köyhää
ja vaatimatonta. Filippiinit on
vastakohtien maa, joka sa-
tunnaiselle turistille saattaa
aiheuttaa jopa pahan olon
tunteita. Toisaalta sikäläiset
ihmiset yleisesti ovat ystäväl-
lisiä, hymyileviä ja erittäin
vieraanvaraisia.
Bacolodin alue on paraillaan
hyvässä taloudellisessa kas-
vussa, joten parempaa on
luvassa. Tietenkin väestöä
on jo liikaa – vähän Suomea
pienemmällä maa-alueella
asuu noin 100 miljoonaa
asukasta. Aloitteita on tehty
syntyvyyden säännöstelyksi,
mutta voimakas katolinen
kirkko on pystynyt estämään
väestösuunnittelun toteutu-
misen.


