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BAMBURAKENTEITA FILIPPIINILÄISITTÄIN
Teksti ja kuvat: Mikko Peltovirta

Luonnonolosuhteiden vuok-
si vuorille rakentaminen ja
siellä asuminen on vaarallis-
ta. Monsuunisateet ja saaril-
le yli 20 kertaa vuodessa
osuvat taifuunit joko repivät
talot kappaleiksi tai sitten
maanvyöryt vievät ne men-
nessään. Siitä huolimatta
köyhät maaseudun ihmiset
vuorille kuitenkin rakentavat,
koska rakennustarvikkeet
löytyvät läheltä ja ovat ilmai-
sia.

Nipa -huts

Kirjoittaja pääsi tutustumaan
vaimonsa hyvän ystävän,
Cathy Moranon, perusta-
maan Kawayan Republic –
nimiseen verstaaseen, mis-
sä monenlaisia bambutuot-
teita valmistetaan. Tyypilli-
nen filippiiniläinen piha- ja
rantarakennus on Nipa -hut,
joka on paikallinen versio
suomalaisten suosimista gril-
likodista ja muista pihamö-
keistä. Tosin niihin ei yleisesti
asenneta grilliä, vaan grilli-
paikat ovat aina rakennettu
erikseen kivistä tai betonista
ja raudasta. Perinteinen nipa
on malliltaan ja rakenteel-
taan hyvin samanlainen Filip-
piinien joka kolkassa. Majat
ovat varsin kauniita ja perin-
teisessä muodossaan erit-
täin taidokkaasti rottinkinau-
hojen avulla koottuja sekä
kaislakatolla varustettuja.
Nykyään tosin rautanauloja
kokoonpanossa käytetään ja
ne sitten peitetään rottingil-
la. Joskus majat rakenne-
taan tontilla myös isoon puu-
hun korkealle, jotta saadaan
näköalat esimerkiksi vuorille
tai merelle.
Nipa – majat tehdään edel-
leen pääosin käsityönä pe-
rinteisillä työkaluilla – konei-
ta tai automaatiota ei vers-
taissa näy. Verstaalle tuo-
daan pitkiä tuoreita bambu-
runkoja, joista sitten leika-
taan sopivia pätkiä tarpeen
mukaan. Pätkät sitten kuori-
taan macheten kaltaisella
veitsellä ja tarvittavasta
osasta riippuen halkaistaan
tai pilkotaan sopiviksi säleik-
si. Yhden majan tekeminen
käy silti ammattilaisilta yllät-
tävän nopeasti. Pintakäsitte-
ly tehdään kiiltävällä vernis-

Bambua Filippiineillä ja muualla Kaakkois-Aasiassa riittää. Perintei-
sesti siitä on rakennettu asuinrakennuksia, kotieläinsuojia sekä ka-
lusteita niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. Nykyäänkin useimmat asuin-
rakennukset vuoristossa tehdään bambusta. Siihen on ehkä tärkein
syy se, että vuorille, lähes olemattomien tieyhteyksien vuoksi ei ras-
kaampien materiaalien käyttö onnistu.

salakalla. Lakkaus pitää uu-
sia usein, koska trooppinen
ilmasto on rankka. Vanha
puumies majoja katselles-
saan alkoi miettiä, miten
mainitut piharakenteet sopi-
sivat Suomen olosuhteisiin.
Realistina täytyy kuitenkin
todeta, että majojen tuonti
Suomeen edellyttäisi teollis-
ta valmistusta ja elementoin-
tia. Muuten kuljetuskustan-
nukset tulisivat aivan liian
kalliiksi. Toisaalta tässähän
voisi olla hyvä projektiaihio
toteuttaa kehitysapua ja ma-
jojen kehittämistä vientituot-

Viehättävä Cathy poseeraa Nipa hutin edustalla.

Kuva 5. Lähiöasunnon ulkokeittiö on ehostet-
tu paikalla tehdyllä bambuseinämällä ja sälei-
köllä. Sisäkatoksi on asennettu ohuista bam-
busäleistä kalanruotokuvioon punottu jäykkä
matto – Amakan.

Bambusta valmistettu kalusteryhmä.

Nipa hut

Verstaalla valmistetaan tuotteet perinteisesti käsityönä ja perinteisillä
työkaluilla.

FM Mikko Peltovirta on puolet vuodesta Filippiineillä asuva  puutuote-
projektien ammattilainen. Kokemuksia eläkkeelle siirtyneellä  projekti-
päälliköllä on puualan projektijohtamisesta reilusti runsaan parinkym-
menen vuoden verran, ja yhä on mies hankkeissa mukana. Peltovirta
on Varsipuu ry:n hallituksen jäsen ja mukana myös varsipuulaisessa
koulutustoiminnassa, ja avustaa myös edelleen yhdistyksen hankkei-
ta ja julkaisutoimintaa. Kuvamme jalopuumetsiköstä Filippiineiltä - lä-
heltä Peltovirran "kesämökkiä".

teeksi.

Kalusteita lähes joka läh-
töön

Bambu on kevyt ja helppo
materiaali työstää. Lisäksi se
on halpa raaka-aine. Juurikin
siitä syystä bambuhuoneka-
lut ovat perinteisesti yleisiä
tavallisten ihmisten kodeis-
sa. Tavallisilla tarkoitan täs-
sä yhteydessä suurta köyhää
enemmistöä. Bambusta saa-
daan tehtyä varsin tyylikkäi-
tä huonekaluja niin sisälle
kuin uloskin. Teollista tuotan-

toa ei kuitenkaan Negros –
saarella ole kehittynyt, vaan
yleisen tavan mukaan kaikki
tehdään alusta loppuun yh-
den perheen katujen varsilla
sijaitsevissa pikku verstais-
sa. Lähiasiakkaat riittävät
yleensä perheen elättämi-
seen. Samoin myös valmis-
tetaan kokopuisia ja upeita
muitakin huonekaluja, joissa
usein käytetään raaka-ainee-
na vanhoista purkutaloista
saatavia kovapuulajeja.
Varakkaammat puolestaan
ostavat nipa – mökkejä sekä
teettävät tyypillisiin betonita-
loihinsa bambuseinämiä ja
esimerkiksi ulkokeittiöihin
kalusteita muistuttamaan
luonnosta lähiöiden aidoilla
ympäröidyssä betoniviida-
kossa. Bambusta tehdään
myös lattiapaneeleita ja
punomalla valmistettuja
ohuita mattoja, jotka kalan-
ruotokuvioineen ovat näyttä-
viä seinä- tai sisäkattopin-
noitteita.  Ohuista bambusäi-
keistä voidaan myös kutoa

erilaisia sisustuselementtejä.
Lopuksi voinen todeta, että
eri kulttuureissa ja ilmastois-
sa ihmiset ovat aina olleet
kekseliäitä ja oppineet käyt-
tämään hyväkseen paikalli-
sia luonnonvaroja asumisen-
sa tarpeisiin. Pitkän koke-

muksen tuloksena osataan
valita oikeat materiaalit oike-
aan paikkaan. Filippiinien
trooppisissa olosuhteissa
voisi suomalaiselle perintei-
selle hirsisaunalle käydä no-
peasti kalpaten sikäläisten
termiittien hampaissa.


