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V anha puumies yllättyi pe-
rusteellisesti, kun Filip-
piinien Negros-saarella 

lomapäiviä viettäessään törmäsi 
perinteiseen puurakentamiseen 
yli sadan vuoden takaa Silayn 
kaupungissa. Negros on Filip-
piinien keskiosassa sijaitseva 
maan neljänneksi suurin saari, 
jossa noin Etelä-Pohjanmaan 
kokoisella keskeltä vuoristoi-
sella alueella asuu nykyään 4,5 
miljoonaa ihmistä. 

Kaikkiaan Silayn kaupungin 
keskustassa on vieläkin pystys-
sä yhteensä 30 puutaloa 1800- 
ja 1900-lukujen vaihteesta. Lä-
hemmin tutustuttiin Balay 
Negrenseen, eli Victor F. Gas-
ton taloon, joka on ollut mu-
seokäytössä noin 20 vuotta. Vie-
lä 1970-luvun puolivälissä Gas-
tonin jälkeläiset asuivat siellä. 
Sittemmin talo jätettiin täysin 
säiden armoille ja hoitamatta. 
1990-luvun puolivälissä raken-
nus päätettiin kunnostaa ja sii-
tä tehtiin aikakauden yläluokan 
elämää esittelevä museo.

Balay Negrense – negroslais-
ten talo – on alueen isoin talo. 
Tarkkaa neliömäärää ei ole tie-
dossa, mutta sekä ala- että ylä-
kerran salit ovat normaalin ko-
ripallokentän kokoisia ja neljä 
metriä korkeita. Koko rakennus 
sisältä ja ulkoa sekä kalusteet 
ovat puusepäntaidon huippu-
näytteitä – erityisesti, kun tietää 
sen aikaiset työvälineet.  

Salien, ruokailutilojen, keit-
tiöiden ja hevostallien lisäk-
si talossa on 12 makuuhuonet-
ta – kuusi molemmissa kerrok-
sissa salien viereisille seinille pii-
lotettuina. Lisäksi vuosisatojen 
vaihteessa talon päällä oli kir-
jaimellisesti kattopuutarha, jos-
ta isäntä saattoi seurata kauppa-
laivojen liikennettä satamaan ja 
vieraineen katsella kaupungin 
elämänmenoa lintuperspektii-
vistä.

SILAY – FILIPPIINIEN 
PARIISI

Silayn asukasluku on noin 
100 000 ihmistä, ja se sijaitsee 
aivan Bacolod Cityn kyljessä. 
Bacolod on Negros Occiden-

Oikein rakennettu puutalo 
kestää TROPIIKISSAKIN

talin osavaltion pääkaupunki, 
jossa asukkaita on yli 500 000. 
Paikalliset kutsuvat Silayta mie-
lellään Filippiinien Pariisiksi. 
Sinne rakennettiin 1800-luvun 
lopulla kokonainen kaupungin-
osa näyttäviä puutaloja ja siellä 
rikkaiden ohella asusti runsaasti 
eri alojen taiteilijoita. Näin se 
oli aikoinaan saaren kulttuurin 
kehto. 

Nykyäänkin kaupungissa on 
vielä jäljellä 30 puutaloa sen 
ajan kukoistuskaudelta. Osa 
niistä on museoitu tai otettu 
bisneskäyttöön ja kunnostettu. 
Trooppisessa ilmastossa pitää 
talon huoltoon paneutua huo-
lellisesti ja puhtaanapito pitää 
olla päivittäistä. Osa vanhoista 
puutaloista on jo todella huo-

nossa kunnossa ja osa kokonaan 
hävitetty. 

JUGENDIA PÄIVÄNTASAAJAN 
SEUDUILLA?

Alue tuo mieleen selkeitä yh-
täläisyyksiä Turun vanhoihin 
Jugend-taloihin ja -huviloihin. 
Kaksikerroksisen talon alakerta 
on pääosin betonia ja yläkerta 
puuta. Rakennuksessa on hyvin 
tuulettuva alapohja, jonka ryö-
mintätila on noin metrin kor-
kea. Sokkeli ja kantavat pilarit 
ovat betonia, jonka päälle oli 
puumiehen kummastukseksi 
suoraan asennettu puiset hal-
tiaparrut ja lattiankannattimet. 
Ainoastaan ensimmäisen ker-
roksen ulkoseinät ovat betonia. 

Rakennustapa on eräänlai-
nen yhdistelmä sen ajan ame-
rikkalaista, eurooppalaista ja 
perinteistä fi lippiiniläistä raken-
nustyyliä. Talolle ovat tyypillisiä 
korkeat ja suuret liukuikkunat, 
joita täydentävät vielä pienem-
mät liukuvat tuuletusluukut. 
Talon esittelijä korosti sitä, et-
tä taloa ei suunnitellut arkkiteh-
ti eikä insinööri. Sen suunnitteli 
herra Gaston itse.

Victor Gaston oli Ranskasta 
tulleen ja teollisen sekä kaupalli-
sen sokerintuotannon edelläkä-
vijänä tunnetun Yves Gastonin 
poika, joka opiskeli pääasiassa 
Euroopassa liiketoimintaan liit-
tyviä asioita ottaakseen vastuun 
isänsä perinnöstä. Ilmeisesti 
poika oli monipuolinen, koska 
hän sivuharrastuksenaan perus-
ti myös tiilitehtaan suunnittele-
mansa asunnon yhteyteen.

Mainittakoon vielä, että ra-
kennus oli noin 15 vuotta asu-
mattomana ilman huoltoa, kun-
nes paikalliset perustivat suoje-
luyhdistyksen ja sen saaman ra-

▲ Balay Negrense -talo 
on kunnostettu ja on 
1800–1900-luvun vaihteen 
yläluokan elämää esittelevä 
museo. 

◄ Portaikko on rakennettu 
black mangkono -puusta.
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hoituksen turvin vähitellen re-
montoivat talon nykyiseen kun-
toonsa. Vuonna 1990 talosta 
tehtiin museo ja 1994 se nimi-
tettiin yhdeksi Filippiinien pe-
rinnekohteeksi. 

Kuten alussa todettiin, tässä 
artikkelissa kuvattu puuraken-
nus ei edusta tavallisten fi lip-
piiniläisten perinteistä asumi-
sen muotoa. Tavallisten ihmis-
ten elämä luonnollisesti oli ja 
on edelleenkin köyhää ja vaati-
matonta.

Filippiinit on edelleen vas-
takohtien maa, jonka asuk-
kaista ehkä muutama prosent-
ti on erittäin rikkaita, muutama 
kymmenen prosenttia kohtuul-
lisesti toimeen tulevia ja suuri 
osa elää kurjuudessa. Kaikilla ei 
edes asuntoon ole varaa, vaan 

kaupungeissa on ihmisiä, jot-
ka viettävät öitään jopa hauta-
usmailla.

PUUNJALOSTUKSEN 
SURULLINEN KEHITYS

Runkorakenteissa käytetty al-
kuperäinen fi lippiiniläinen puu, 
joka on säilynyt virheettömänä 
yli sata vuotta, on paikalliselta ni-
meltään Balayong. Se tunnetaan 
myös nimellä Palawanin kirsikka. 
Latinalainen nimi on Cassia No-
dosa. Sen puuaines on erittäin ko-
vaa ja painavaa sekä termiiteille 
kelpaamatonta. Alapohjan tuu-
letus ja käytetty puulaji selittävät 
sen, että rakenne on kestänyt tä-
hän päivään asti ja edelleen.

Talon vuoraus- ja lattialau-
dat on tehty paikallisesta Nar-

▲ Alapohjan tuuletus ja siinä käytetty erittäin kova ja termiiteille 
kelpaamaton puulaji, Balayong, selittävät rakenteen kestävyyden. 

ra-puusta (Pterocarpus indi-
cus), jota aikoinaan käytettiin 
runsaasti erityisesti huonekalu-
jen valmistukseen. Omin silmin 
voi havaita, että tämäkin puula-
ji kestää aikaa ja kulutusta erin-
omaisesti. 

Portaikot ja lattialankkujen 
naulat on tehty fi lippiiniläises-
tä Black Mangkono- tai rauta-
puusta (Xanthostemon verdu-
gonianus), jonka puuaines on 
erittäin tiheää ja sitkeää. Sen 
ominaispaino on peräti 1,4.

Kaikki rakentamisessa käy-
tetyt puulajit ovat kotoperäisiä 
Filippiineillä ja kaikki ovat var-
sin tiheitä, kovia ja kestäviä. Ne 
ovat myös kalliita ja niitä ei enää 
rakentamisessa yleisesti käytetä. 
Nykyisin rakennetaan hiekkatii-
liharkoista, betonista sekä huo-
nolaatuisesta teräksestä, jotka 
ovat halpoja materiaaleja. 

Mainittu kehitys on tapah-
tunut muun muassa siksi, et-
tä puoli vuosisataa sitten maan 
lähes kaikki arvokkaat puuva-
rat hakattiin, vietiin pyöreänä 
puutavarana tai sahattuna ulko-
maille. Silloisen korruption ai-
kaan äkkirikastumisen toivos-

sa metsien käytöstä päättävät 
myivät hakkuuoikeuksia, eikä 
mikään lainsäädäntö velvoitta-
nut hakkaajia istuttamaan uu-
sia puita tilalle. Niinpä 1960- ja 
1970-luvuilla Filippiinit nou-
si neljän suurimman puunvie-
jämaan joukkoon hakkaamalla 
90 prosenttia metsistään. 

Tätä surullista historiaa ku-
vastavat myös saatavilla olevat 
tilastotiedot. Niiden mukaan 
Filippiineillä oli 1970-luvun 
puolivälissä noin 400 aktiivista 
teollista sahaa ja sahatavaratuo-
tanto noin 8 miljoonaa kuutio-
metriä. Vuonna 2007 aktiivisia 
sahoja oli enää 30 ja tuotanto 
yhteensä 0,5 miljoonaa kuutio-
metriä. 

Nykyään arvopuiden hak-
kuu on pääosin kielletty ja uu-
sia metsiä istutetaan. Kestää 
tietenkin vuosikymmeniä, en-
nen kuin ne ovat hakkuukypsiä. 
Niin sanotut plantaasipuumet-
siköt luonnollisesti kasvavat no-
peammin. Kaikesta huolimat-
ta salahakkuita ja pimeitä puu-
kauppoja tehdään edelleen köy-
hässä maassa. ■

MIKKO PELTOVIRTA

▲ Tilavaa olohuonetta ympäröi kolme makuuhuonetta 
molemmin puolin kuten alakerrassakin.

Puumiesten Liiton internetsivut ovat uudistuneet.
Käy tutustumassa: puumies.fi 

Filippiineillä oli 1970-luvun puolivälissä 
noin 400 aktiivista teollista sahaa ja 
sahatavaratuotanto noin 8 miljoonaa 
kuutiometriä. Vuonna 2007 aktiivisia 
sahoja oli enää 30 ja tuotanto yhteensä 
0,5 miljoonaa kuutiometriä. 
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