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_SARRERA

Proiektua hiriaren irakurketatik abiatzen da eta orubea, 
pieza urbano bat bezala planteatu da hasieratik.

TTolosan kokatzen da proiektua, Oria ibaiari fatxada egiten 
dion orube batean. Baldintza asko izango ditu: batetik, 
arazo urbanistikoei konponbidea ematea, eta bestetik 
ekipamendu sarearen hutsunea betetzea. Gainera, arazo 
sozialei ere ebazpena emango zaie zeharka.

EzinEzin ahaztu, hiriaren lekurik zoragarrienetariko batean 
kokatzen dela: ibaia eta Zumardi Txikiaren parean, 
Zerkausiaren, jauregien eta Santa Maria elizaren ondoan, 
eta Uzturre mendiaren magalean. Ondorioz, hauekiko 
harremana ere oso estua izango da proiektua ulertzeko 
garaian.
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EAEn, Gipuzkoa Gipuzkoan, Tolosaldea Tolosaldean, Tolosa
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_KOKAPENA HIRIAN

Tolosaren zentroa Triangelu plaza dela kontutan hartuz, 
orubea udalerriaren erdigunean kokatzen dela baieztatu 
dezakegu.

AurAurrez esan moduan, Oria ibaiari fatxada egiten dio 
orubeak aurrealdean, eta Lopez Mendizabal plaza aldera 
atzealdean.

Zumalakarregi pasealekuaren eta Paulo Rekondo kalearen 
artean kokatzen da, eta  oso gertu dago Lopez Mendizabal 
plazatik. Gaur egun bertan dagoen eraikinak Ureta etxea 
izena du.



_INGURUAREN ANALISIA

Tolosako oinplanoari erreparatzen badiogu, hainbat 
konklusio atera ditzakegu:

1_ Ekipamenduak, ardatz nagusien ondoan daude 
kokatuta ia beti.
2_2_ Plazak eta berdeguneak, ekipamenduekin 
hartu-emanean daude ia kasu guztietan. 
3_ Zentroa (Triangelu plaza), hiriaren fluxu nagusien 
gurutzaketa da.
4_ Gure orubearen kasuan,  atzealdean plaza bat dauka 
eta aurrealdean ibaia eta berdegunea (Zumardi Txikia).
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e: 1/2.000



_HIRIGINTZA ARAZOAK

Gradu amaierako lan honetarako proposatzen den 
orubeak, oztopo esanguratsuak jasanarazten ditu 
hirigintzan:

Batetik, ez du inguruko eraikinen lerrokadura errespetatzen 
ez oinean, ezta altxaeran ere.

BestetikBestetik, inguruko etxeen konfigurazioari erreparatzen 
badiogu, ardatz nagusi bat sortzen da Lopez Mendizabal 
plaza zeharkatzen duena (ikus 4. irudia eta 5. irudia), alde 
batetik bestera. Ardatz horren mutur bati, plaza zabal eta 
berdegune batekin ematen zaio bukaera; baina beste 
muturrak tapoi batekin egiten du topo. Tapoi hori kenduko 
balitz, pertsonen fluxua aktibatuko litzateke, eta amaiera 
emangoemango litzaioke ardatz horri: ibaiaren, zumardiaren eta 
Tolosako panoramika ederrenaren parean.

Oso garrantzitsua da fluxu horren aktibazioa egitea, puntu 
beltzatzat har daitekeen Paulo Rekondo kalea seguruago 
bihurtzeko (ikus 4. irudia).

7

Paulo Rekondo kalea, puntu beltza gaur egun
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_LEGEDIA

Tolosako Udaleko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 
arabera, “13.Laskoain” izendatuta dago orubea. Bertan 
Ureta etxea izeneko eraikina dago gaur egun.

Datozen puntu hauek hartu beharko ditugu kontutan: 

1_Tolosako “hiri-lurzoruan” kokatzen da eraikina.

2_Orub2_Orubea, “eraikuntza-irekiko bizitegi lursaila” eremuan 
dago.

3_Tolosako “elementu katalogatuen” maparen arabera, 
gaur egun dagoen eraikinak ez du inongo babesik. Beraz, 
egungo eraikina eraisteko arazorik ez litzateke egongo, eta 
hor eraikin berri bat sortu.

4_Ez4_Ezkerraldeko planoan ikusten den moduan (7. irudian), 
“ekipamendu komunitario”rako erabilpena izan beharko 
du bertan garatuko den proiektuak.

5_ Goiko planoak azaltzen duenaren arabera, Paulo 
Rekondo kalerantz dagoen eraikin zatia, antolamenduz 
kanpo dago. Beraz, proposatuko den proiektuak hiri 
antolamenduak ezarritako irizpide eta arauak beteko ditu.e: 1/750

e: 1/1.000
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_PROIEKTUA LABUR-LABUR

Tolosako Zumalakarregi pasealekuaren eta Paulo 
Rekondo kalearen artean dagoen LASKOAIN 13 
orubean burutuko da proiektua.

Gaur egun, orube horretan dagoen Ureta 
etxearen ERAISPENA burutuko da.

Bertan, SORKUNTZA ZENTROA eta KAFE 
ANTZOKIA eraikiko dira. Horrez gain, hiriarentzako 
KALE BAT sortuko da.

Hiri mailako ARAZO URBANISTIKO BATI 
EBAZPENA ematea eta Tolosako EKIPAMENDU 
SAREAREN HUTSUNEA BETETZEA.

Tolosako eta eskualdeko herrietako EDONORI 
zuzenduta  eta ADIN MUGARIK GABE.

_NON _ZER _HELBURUA _NORI ZUZENDUTA
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_INSPIRAZIOA eta IDEOGRAMA

Carme Pinos eta Enric Mirallesen arkitektura egiteko 
modua hartu da abiapuntutzat proiektu honetan. Eurek 
erabiltzen duten lerro zuzenaren eta kurbaren arteko 
erlazioa ekarri da proiektu honetara.

EEraikinaren behe oinean kale bat irekiko denez, 
ezinbestekoa izango da jendearen oinezko ibilbideetara 
erraz egokituko den proiektua garatzea.
 
Horrez gain, garrantzitsua izango da leku interesgarria 
sortzea, pertsonak erakarriak izan daitezen.

Bertatik, proiektuaren ideograma sortu da.

Proiektuaren ideograma



12

_ERREFERENTZIA ARKITEKTONIKOAK

Carme Pinós insipirazio bezala hartzeaz gain, 
erreferentziatzat ere hartu da bolumetria eta fatxada 
eraikitzeko garaian. 

DavidDavid Chiipperfield arkitektoa hartu da erreferentzia 
moduan, mehelein arteko altuera ezberdinetako bi 
fatxaden arteko elkarketa ondo gauzatzeko.

Mansilla eta Tuñon arkitektoen ebaketa hartu da eredutzat. 
Eraikin barruko bisualak indartuko dira, azpitik pasako den 
kaleko jendeak eraikinean zer gertatzen den ikusteko 
aukera izango du. 
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_BEHE OINA

Eraikina azpitik gurutzatu ahal izango da eta hiru sarrera  
izango ditu: bi sorkuntza zentrora joango direnak eta bat 
kafe antzokira.

IparIparraldean sortzaileentzako hiru denda kokatuko dira. 
Helburua, jende ekintzaileari laguntzea da euren 
proiektuak aurrera ateratzeko. Modu honetan, jendea 
erakarriko da pasabideko fluxua aktibatzeko.

Kaletik, zuzenean eskailera batzuen bitartez kafe 
antzokiaren patiora jaisteko aukera egongo da, eta bertatik 
kafe antzokira sartzekoa.

EEraikinaren hegoaldean, bi sarrera daude bata Paulo 
Rekondo kaletik datozenak erakartzeko eta bestea 
Zumalakarregi pasealekutik. Komunikazio nukleoa eta 
zerbitzuak bertan kokatuko dira.

EEraikina, egunero 8:00-22:00 irekiko da, baina barruko 
gune bakoitzak ordutegi zehatza izango du. Ikasgelak beti 
irekita egongo dira, eta baita goiko terraza eta 
eskaileretako balkoiak ere.e: 1/150
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_SOTOA
Kafe Antzokia kokatuko da sotoan.  Bi kota ezberdinetan 
dago banatuta: -3,5m kotan eta -4,55 kotan.

Lehenengo kotan taberna, jatetxea eta patioa kokatuko 
dira eta bigarrenean antzokia, dagozkion zerbitzuekin.

BiBi sarrera ditu, eta espazio honek eraikinarekin modu 
independentean funtzionatuko du. Egun osoan irekita 
egongo den espazioa izatea da helburua, honelako 
espazio zabalek funtzio ezberdin asko bete baititzakete.

Kontzertuak, kafe tertuliak, liburu irakurketak, hitzaldiak, 
antzerkiak eskainiko dira eta gosari, bazkari eta afari 
zerbitzua ere emango da. 

EspazioaEspazioaren konfigurazioa beharren arabera egokituko da:
kanpoko patioko leihatea ireki eta kafe antzokia kaleraino 
aterako da, kontzertuak eskaintzeko edo bazkaltzeko, 
besterik gabe.

KKontzertuak eta emanaldiak daudenean, aulkiak eta 
altzariak eszenatokiaren azpian gordeko dira espazio irekia 
lortzeko. Gainera, erabiliko den mobiliarioa mugikorra eta 
arina izango da.e: 1/150
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_LEHEN SOLAIRUA

Solairu honetan, Sorkuntza Zentroaren administrazio 
bulegoa eta Coworking espazioa egongo dira. 

BeBertan, sei ekintzailerentzako lekua egongo da. Hautaketa 
prozesu baten ondoren arlo ezberdinetako jendea 
elkartuko da elkarlanean harremanak eta proiektu 
komunak aurrera atera daitezen.

Sortze eta eraikitze espazioa egongo da eta ondoren hori 
gauzatzeko egikaritze espazioa egongo da. Horrez gain, 
bilera gela eta komunak izango dituzte.e: 1/150
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_BIGARREN SOLAIRUA

SorSorkuntza zentroaren bihotza izango da. Lasai egoteko, 
irakurtzeko, hitz egiteko, jolasteko, gozatzeko... espazioa 
izango da. Ez du adin mugarik, eta denen eskura egongo 
da. Gainera, eraikin osoan zehar dauden balkoiek, 
Tolosako panoramika ederrenaz gozatzeko aukera 
eskainiko dute.

2121. mendeko liburutegi batek eskaini behar dituen 
baliabideak eskainiko dira solairu honen eta 
hirugarrenaren artean. Horregatik, patio bat egongo da bi 
espazioak erlazionatuko dituena. 

Proiekturako programa, Donostiako Tabakalerako Ubik 
sorkuntza liburutegiaren parekoa da, Tolosak dituen 
beharretara egokituta.e: 1/150
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_HIRUGARREN SOLAIRUA

Sorkuntzan bete-betean murgiltzeko aukera emango du. 
Esperimentatzeko, ikasteko, jolasteko, gozatzeko.... aukera 
emango zaio erabiltzaieari.

HainbHainbat txoko proposatzen dira: bideojokoak, 
argazkilaritza, irudi eta soinu grabazioa, musika tresnak, 
autoedizioa, arte plastikoak, josteko txokoa... eta gainera 
balkoi erdi-itxi bat izango du atsedenerako.e: 1/150
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_LAUGARREN SOLAIRUA

Ikasgela zerbitzua eskainiko da, eraikina irekita dagoen 
ordu guztietan. Ez du harremanik izango eraikineko 
gainontzeko funtzioekin.  Hau gune isila izango da.

HelburuaHelburua, ikasleei ahalik eta ordutegi zabalena eskaintzea 
da. Gainera, talde lanean aritzeko espazioak izango 
dituzte, eta atseden hartzeko balkoi handi bat egongo da 
ikasle nahiz kanpoko edonorentzat.e: 1/150
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_BOSGARREN SOLAIRUA

Eraikinaren gailurra izango da eta bertatik Tolosako 
ikuspegi osoa eskainiko da. 

GaineGainera, esertzeko, lasai egoteko lekua egoteaz gain, 
lorategigintzara bideratutako tailerrak egiteko prest atuta 
egongo da.  Modu honetan, terraza askoz ere atseginagoa 
izango da. 

Harmaila moduko bat ere egongo da, ekitaldi edo 
emanaldiren bat egiteko.e: 1/150
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_EBAKETA 01

Ebaketa honen bitartez, oso ondo ulertzen da eraikinak 
nola funtzionatzen duen.

Batetik, eraikin barruko espazioak euren artean nola 
harremantzen diren ikusten da. 

BestetikBestetik, jendearen interesa piztuko da eraikinean zer 
gertatzen den ikusteko; barrura sartzera animatzea da 
xede nagusia. Edozein modutan, fluxua aktibatzea lortuko 
genuke oinezkoak bertatik igaroko baitira eta ondorioz 
inguruko kalea seguruagoa bilakatuko da.e: 1/150
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_EBAKETA 02

Solairu bakoitzeko espazio beraren funtzio ezberdinak 
aurkezten dira ebaketa honetan. e: 1/150
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_ALTXAERAK

Aluminiozko zelosia baten bidez eraikia. Fatxada honen 
helburua, kanpoalderekiko harremana indartsua izatea da. 

TTolosako ikuspegi panoramikoa presente izango dute 
erabiltzaileek momentu oro. Horrez gain, egunak iluntzen 
duenean barruko argia kanporantz igorriko da, eta zerbait 
sortzen eta gertatzen ari denaren itxura izango du

Zumalakarregi pasealekura altxaera Paulo Rekondo kalera altxaera

e: 1/150
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_GARAPEN TEKNIKOA

Ebaketa xehetua
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