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BAMBURAKENTEITA FILIPPIINILÄISITTÄIN
Teksti ja kuvat: Mikko Peltovirta
Bambua Filippiineillä ja muualla Kaakkois-Aasiassa riittää. Perinteisesti siitä on rakennettu asuinrakennuksia, kotieläinsuojia sekä kalusteita niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. Nykyäänkin useimmat asuinrakennukset vuoristossa tehdään bambusta. Siihen on ehkä tärkein
syy se, että vuorille, lähes olemattomien tieyhteyksien vuoksi ei raskaampien materiaalien käyttö onnistu.
Luonnonolosuhteiden vuoksi vuorille rakentaminen ja
siellä asuminen on vaarallista. Monsuunisateet ja saarille yli 20 kertaa vuodessa
osuvat taifuunit joko repivät
talot kappaleiksi tai sitten
maanvyöryt vievät ne mennessään. Siitä huolimatta
köyhät maaseudun ihmiset
vuorille kuitenkin rakentavat,
koska rakennustarvikkeet
löytyvät läheltä ja ovat ilmaisia.
Nipa -huts
Kirjoittaja pääsi tutustumaan
vaimonsa hyvän ystävän,
Cathy Moranon, perustamaan Kawayan Republic –
nimiseen verstaaseen, missä monenlaisia bambutuotteita valmistetaan. Tyypillinen filippiiniläinen piha- ja
rantarakennus on Nipa -hut,
joka on paikallinen versio
suomalaisten suosimista grillikodista ja muista pihamökeistä. Tosin niihin ei yleisesti
asenneta grilliä, vaan grillipaikat ovat aina rakennettu
erikseen kivistä tai betonista
ja raudasta. Perinteinen nipa
on malliltaan ja rakenteeltaan hyvin samanlainen Filippiinien joka kolkassa. Majat
ovat varsin kauniita ja perinteisessä muodossaan erittäin taidokkaasti rottinkinauhojen avulla koottuja sekä
kaislakatolla varustettuja.
Nykyään tosin rautanauloja
kokoonpanossa käytetään ja
ne sitten peitetään rottingilla. Joskus majat rakennetaan tontilla myös isoon puuhun korkealle, jotta saadaan
näköalat esimerkiksi vuorille
tai merelle.
Nipa – majat tehdään edelleen pääosin käsityönä perinteisillä työkaluilla – koneita tai automaatiota ei verstaissa näy. Verstaalle tuodaan pitkiä tuoreita bamburunkoja, joista sitten leikataan sopivia pätkiä tarpeen
mukaan. Pätkät sitten kuoritaan macheten kaltaisella
veitsellä ja tarvittavasta
osasta riippuen halkaistaan
tai pilkotaan sopiviksi säleiksi. Yhden majan tekeminen
käy silti ammattilaisilta yllättävän nopeasti. Pintakäsittely tehdään kiiltävällä vernis-

salakalla. Lakkaus pitää uusia usein, koska trooppinen
ilmasto on rankka. Vanha
puumies majoja katsellessaan alkoi miettiä, miten
mainitut piharakenteet sopisivat Suomen olosuhteisiin.
Realistina täytyy kuitenkin
todeta, että majojen tuonti
Suomeen edellyttäisi teollista valmistusta ja elementointia. Muuten kuljetuskustannukset tulisivat aivan liian
kalliiksi. Toisaalta tässähän
voisi olla hyvä projektiaihio
toteuttaa kehitysapua ja majojen kehittämistä vientituot-

teeksi.
Kalusteita lähes joka lähtöön
Bambu on kevyt ja helppo
materiaali työstää. Lisäksi se
on halpa raaka-aine. Juurikin
siitä syystä bambuhuonekalut ovat perinteisesti yleisiä
tavallisten ihmisten kodeissa. Tavallisilla tarkoitan tässä yhteydessä suurta köyhää
enemmistöä. Bambusta saadaan tehtyä varsin tyylikkäitä huonekaluja niin sisälle
kuin uloskin. Teollista tuotan-

Viehättävä Cathy poseeraa Nipa hutin edustalla.

Kuva 5. Lähiöasunnon ulkokeittiö on ehostettu paikalla tehdyllä bambuseinämällä ja säleiköllä. Sisäkatoksi on asennettu ohuista bambusäleistä kalanruotokuvioon punottu jäykkä
matto – Amakan.

toa ei kuitenkaan Negros –
saarella ole kehittynyt, vaan
yleisen tavan mukaan kaikki
tehdään alusta loppuun yhden perheen katujen varsilla
sijaitsevissa pikku verstaissa. Lähiasiakkaat riittävät
yleensä perheen elättämiseen. Samoin myös valmistetaan kokopuisia ja upeita
muitakin huonekaluja, joissa
usein käytetään raaka-aineena vanhoista purkutaloista
saatavia kovapuulajeja.
Varakkaammat puolestaan
ostavat nipa – mökkejä sekä
teettävät tyypillisiin betonitaloihinsa bambuseinämiä ja
esimerkiksi ulkokeittiöihin
kalusteita muistuttamaan
luonnosta lähiöiden aidoilla
ympäröidyssä betoniviidakossa. Bambusta tehdään
myös lattiapaneeleita ja
punomalla valmistettuja
ohuita mattoja, jotka kalanruotokuvioineen ovat näyttäviä seinä- tai sisäkattopinnoitteita. Ohuista bambusäikeistä voidaan myös kutoa

erilaisia sisustuselementtejä.
Lopuksi voinen todeta, että
eri kulttuureissa ja ilmastoissa ihmiset ovat aina olleet
kekseliäitä ja oppineet käyttämään hyväkseen paikallisia luonnonvaroja asumisensa tarpeisiin. Pitkän koke-

muksen tuloksena osataan
valita oikeat materiaalit oikeaan paikkaan. Filippiinien
trooppisissa olosuhteissa
voisi suomalaiselle perinteiselle hirsisaunalle käydä nopeasti kalpaten sikäläisten
termiittien hampaissa.

Bambusta valmistettu kalusteryhmä.

Nipa hut

Verstaalla valmistetaan tuotteet perinteisesti käsityönä ja perinteisillä
työkaluilla.
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