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CASSIA COOP 
TRAINING CENTRE

Sumatra, Indonesia

Ty in  TegnesTue

Teks t :  Ty in  Tegnes tue
Fo to :  Pas i  Aa l to ,  www .pas iaa l to . com

Arbeidet med Cassia Coop Training Centre 
startet høsten 2010. Det hele begynte med 
et besøk fra den franske forretningsman
nen Patrick Barthelemy. Han hadde tatt 
veien helt fra sumatra til vårt kontor 
i Trondheim, og satt foran oss med en 
fascinerende fortelling og en koffert full 
av kanel. 

Deler av fortellingen handlet om hvor
dan et område i sumatra står for 85 % 
av all kanelproduksjon og med dette er 
verdens suverent største produsent av det 
populære krydderet. Den mindre hyggelige 
delen av fortellingen handlet om rettig
hetsløse og underbetalte arbeidere som 
tilbringer lange dager i dunkle, ulykkes
utsatte fabrikker. 

Tyin ble etablert i 2008, og firmaet 
har gjennomført prosjekter i blant annet 
Thailand, uganda, sumatra og norge. 
Løsninger på fundamentale utfordringer 
fordrer en arkitektur hvor alt har en 
mening, en nødvendighetens arkitektur.
gjennom å involvere lokalbefolkningen 
aktivt i både design og bygging etablerer 
vi et godt rammeverk for gjensidig 
utveksling av kunnskap og ferdigheter.
Kontoret drives i dag av sivilarkitektene 
Andreas g. gjertsen og yashar Hanstad 
og har hovedkvarter i Trondheim. Tyin 
har vunnet en rekke internasjo nale priser, 
blant annet for barne hjem met soe Ker Tie 
House. Kontoret er til nå publisert i over 
25 land.

www.tyintegnestue.no

Jen te  fo ran  lab ra to r i e t
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Sn i t t  B

U l i ke  t yper  kane l  v i ses  f rem i  veggen
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Sn i t t  A

Historien gjorde inntrykk på oss. etter 
et år med planlegging befant vi oss dypt 
inne i sumatras kanelskoger, klare for å 
tegne og bygge en bærekraftig kanelskole 
for lokale bønder og arbeidere. 

Cassia Coop Training Centre har blitt et 
unikt senter med ambisjoner om å være 
bedre enn sine konkurrenter, ikke bare 
på kvalitet, men først og fremst på etikk. 
Bedriften ønsker å sette en ny standard 
for hvordan man kan drive en sosialt 
velfungerende bedrift; lokale bønder og 
arbeidere skal få skikkelige lønninger, et 
ordentlig helsetilbud og tilgang på skole 
og utdanning. i tillegg skal Cassia Coops 
fabrikker vektlegge sikkerhet og hygiene.

Adresse: Kerinci, Sumatra, Indonesia

Tiltakshaver: Cassia Coop

Arkitekt:  TYIN tegnestue

Ferdigstilt: oktober 2011

Areal: brutto 584 m2

Konstruksjon: Masseproduserte Y-søyler boltet ned i en stor såle av betong bærer det 600 m2 
store taket. Søylenes plassering underordner seg planløsningen. 
Frittstående bygninger i tegl, dels filset, dels pusset.

Materialer: Lokalprodusert teglstein, kaneltrestammer (restprodukt fra kanelproduksjonen) 
samt plassblandet betong.
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Hovedidé 
Hovedidéen bak prosjektet er et klassisk 
grep med en lett trekonstruksjon over en 
tung base av betong og tegl. Trekonstruk
sjonen gir en følelse av å befinne seg 
inne i en kanelskog. senteret er bygget 
rundt to mektige duriantrær, med utsikt 
over den vakre Kerinciinnsjøen i front og 
med kanelskogen i ryggen. 

en av hovedutfordringene var å skape 
et naturlig ventilert klima inne under den 
600 kvadratmeter store takflaten. Her har 
vi fått bruk for kunnskap og erfaringer fra 
tidligere prosjekter, blant annet bruk av 
termisk masse, reduksjon av solstråling 
og maksimert takutstikk. 

I nngang  med u t s i k t  over  Ker i nc i  La ke

I nngang
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Konstruksjon – bygging
senteret er hovedsaklig konstruert av to 
materialer; lokalprodusert teglstein og 
stammen fra kaneltrærne. 

Teglsteinen er produsert kun et par 
kilometer fra tomta, av lokal leire. Man 
opererte med romslige toleranser; steinene 
varierte flere cm i alle retninger, og var 
dermed krevende å mure med. Men sam
tidig var de mye rimeligere enn den dyre 
steinen man får kjøpt i nærmeste by. Det 
lokale teglverket hadde meget begrenset 
produksjonskapasitet og fikk etterhvert litt 
trøbbel med å holde tritt med forbruket på 
byggeplassen.

Den plasstøpte betongsålen har hånd
knyttet armeringsnett. sålen ble forsterket 
under fotavtrykket fra murveggene. en 
morsom detalj er at den nystøpte betongen 
ble vannet daglig – av den lokale brann
bilen.

Trestammene er et restprodukt fra 
kanel produksjonen og har lav status blant 

F ra  v i sn i ngs rommet

Take t  e r  på  600 kvad ra tme te r

U tendø rs  amf i
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To s to re  t rær  de f i ne re r  a t r i e t
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Baderommene er  u t s t y r t  med ven t i le r te  dø re r

A rbe i d  i  t re  d imens joner Av re t t i ng  av  be tonggu lve t

lokalbefolkningen. Materialets lave status 
er ufortjent, og vi valgte å bruke det i alt 
fra hovedkonstruksjon til interiør. Hånd
verkspresisjonen på blant annet vinduene 
og dørene i sentret er blant det ypperste 
vi har sett gjennom våre prosjekter.

Hovedkonstruksjonen består av masse
produserte ysøyler boltet ned i en stor 
såle av betong. søylenes plassering 
underordner seg planløsningen, samtidig 
som konstruksjonssystemet sikrer en 
stram og rigid konstruksjon. under den 
enorme takflaten finner vi fem frittståen

de teglbygninger, med blant annet et lite 
labratorium, undervisningslokaler, kontorer 
og kjøkken.

i et prosjekt av denne størrelsen, med 
en kort tidsramme på tre måneder, vil lo
gistikk bli en av de største utfordringene. 
Med sytti arbeidere og et eget sagbruk på 
byggeplassen samt åtte vannbøfler som 
henter trær fra skogen, blir god prosjekt
styring essensielt. Hele prosjektet består 
av ti enkle detaljer. enkel og pragmatisk 
design gjør det mulig å bygge prosjektet 
kun med ufaglærte arbeidere.

Naturkrefter
en av hovedutfordringene med å bygge i 
dette området er de hyppige jordskjelve
ne. Konstruksjonen har så langt overlevd 
flere jordskjelv over fem på Richters 
skala. Dette viser at idéen om å sepa
rere ulike bygningskomponenter med ulik 
materialfrekvens fungerer. 

Cassia Coop Training Centre har bestått 
naturkreftenes test. Vi håper og tror at 
det også vil leve opp til ambisjonene om 
å gi lokale bønder og kanelarbeidere en 
trygg, sanitært forsvarlig og ikke minst 
sosialt bærekraftig arbeidsplass. 
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