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Hurrengo orrialdeetan Ordiziako parke-sarea osatzen 
duten parkeen izaera bereizgarriaren deskribapena 
jasotzen da. Parke bakoitzeko fitxa bat osatu da, eta 
sarean zehaztutako 3 kategorien arabera ordenatu 
dira fitxak:

3.1. Parke zentralak
 Barrena parkea

 Oiangu

3.2. Auzo-parkeak
 Bilordi parkea

 Buztuntza plaza

 Otegi enea

 Altamira parkea

 Ingurueta plaza

 Garagartza plaza

3.3. Erabilera espezifikodun parkeak
 San Joango naturgunea

 Elefante parkea

 Jose Arana kaleko plaza

 Majori

 Txindoki skate parkea

Fitxa bakoitzean hurrengo aspektuak zehaztu dira:

Funtzioa eta izaera 
Parke konkretu horren funtzio nagusia eta izaera 
definitzen duten alderdiak, bai fisikoak baina baita 

sinbolikoak edo gunearen izaera orokorrarekin 
zerikusia dutenak.

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena

Parkerako proposatzen den esku-hartzearen 
ikuspegia eta neurria.

Betebehar minimoak
Parkeak bete beharreko diseinu irizpide minimoak 
ezarritako kategorizazioaren arabera. Zehaztutako 

kategoriak hurrengoak dira: parke zentrala, auzo 
parkea eta erabilera espezifikodun parkea.

Esku-hartze espezifikoak
Gunearen esku-hartze proposamenak jaso 

beharreko aspektu konkretuak, formari, banaketari 
edo beharrezkotzat hartzen diren elementuei 

buruzkoak.

Zehazteke 
Gunearen esku-hartze proiektua definitzeko aintzat 
hartu beharreko aspektuak baina prozesu honetan 

zehaztera heldu ez direnak. Proiektu konkretua 
diseinatzen duenak aintzat hartu beharrekoak. 
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3.1 Parke zentralak

Naturalizazioa

• Zuhaitz handiak: 8m diametroko kopa.

• Zuhaitz ertainak: 6m diametroko kopa.

• Zuhaitz txikiak: 4m diametroko kopa.

• Zuhaixkak edo bestelako begetazioa.

• Nodo naturalaren izaera dute:

• Azalera <1.000m2

• Begetazio heldua azaleraren %50ean

Jolasgarritasuna

• Jolaserako gune espezifikoa.

• Espazio ludikoa1 dago: naturgunea edo espazio 
ireki zabala.

• Izaera jolasgarria2 dauka:

• Hiri-elementu jolasgarriak

• Zoru-materialtasun ezberdinak

• Ura

1 Beste erabilera batzuekin batera jolasteko aukera 
ematen duten parke, plaza eta lorategiak, jolas gune espezifiko 
bat barne har dezaketenak edo ez. Espazio ludikoek jolas aukera 
aberatsak eta askotarikoagoak eskaintzen dituzte jolaserako eta 
jarduera fisikorako, eta jolasguneak baino adin tarte zabalagorako 
dira egokiak. Korrika egiteko, scooterrean edo bizikletan ibiltzeko, 
pilotan jolasteko, adierazpen artistikoa egiteko edo ingurune 
naturalarekin elkarreragiteko aukera ematen dute.

2 Jolaserako aukera ematen duten herriko espazio eta 
ibilbideak baina jolaserako espezifikoak ez direnak, non haurrek eta 
gazteek modu espontaneoan jolasten duten.

Parke zentraletan hurrengo ezaugarri eta elementu minimoak bermatu beharko dira:

Topaleku izaera

• Pergola, estalkia edo arkupeak.

• Seinaleztatutako komun publikoa espazio 
barruan.

• Erabilera ahalbidetzen duten elementuak: 
mahaiak, zakarrontziak, bizikleta aparkalekuak, 
iturriak.

• Bankuak eguzkitan eta  gerizpetan;  jarduerekin 
harremanetan eta baita bereizita, gune lasaiak 
bermatuz.

• Espazioaren diseinuak jarduera ezberdinen 
aldiberekotasuna ahalbidetzen du.

• Ez dago irudi, mezu edo elementu 
diskriminatzailerik.

• Behin-behineko jarduerak antolatzen dira parkea 
dinamizatzen dutenak.

Autonomia

• Perimetro irekia.

• Inguruaren informazioa jasotzen duen 
seinalektika.

• Iturria. 

• Bankuak.

• Irisgarritasun unibertsala.

• Ikusgarritasuna, oztopo bisualik ez bide 
nagusietan.

• Iluminazio peatonal jarraia.

Ordezkagarritasuna

• Komunitatearen memoria mantentzen duten 
elementuak daude, ondare sozial edo kulturala.

• Herritarrek parkearen dinamizazioan eta 
kudeaketan parte-hartzeko kanalak daude.
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3.1
Parke zentralak

Funtzioa eta izaera 

Herriaren ingurune urbanoko parke zentrala da, 
herri mailako erabilera duena eta erreferentziazkoa 
auzo ezberdinetako biztanleentzat. Jarduera 
ezberdinak jasotzeko gaitasuna dauka: lasai egon 
daiteke; herrikideekin topo egin eta elkartu; jolaserako 
gunea da horretarako elemenduak dituelako baina 
baita ingurune naturalak eta bestelako txokoek 
horretarako aukera ematen dutelako; eta paseo 
patxadatsurako gunea ere bada. Sinbolikoki ere gune 
esanguratsua da herrian, leku preziatu eta maitatua.

Aipatzekoa da bertako naturaren izaera 
karakteristikoa, herritarrak inguratzeaz gain, naturara 
hurbiltzera eta horren inguruko ezagutza handitzera 
bultzatzen dituena: zoologia eta botanikaren 
lanketa, herritarrek inguruan eragiteko aukera, edo 
berdeguneen erabilera ludikoa.

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena 

Gunea elementu puntualez hornitzea eta parke 
zentralaren kategorizazioari emandako kualitateak 
bermatzea da planteatzen dena. Egun ematen 
diren erabilerak indartu eta hobetzea da helburua, 
erabilera berriak jaso ahal izateko aldaketa txikiak 
eginez.

Betebehar minimoak

Parke zentralaren ezaugarri minimoak dokumentu 
honen 10 orrialdean jasotzen dira.

Interbentzio espezifikoak 

Espazioaren egituraketa eta elementuak

• Gune estaliak baliatu eta atondu: erabilera 
ezberdinak jaso ditzakeen espazioa, topagune 
izan dezakeena baina baita erabilera anitzak 
jaso ditzakeena. Anitzat hartzekoa da Plaza 
Nagusiarekiko eta Frontoiarekiko hurbiltasuna, 
herriko bi gune estali nagusiak eta parketik oso 
hurbil daudenak. Ondorioz, parkearen gune 
osagarri bezala erabiltzea planteatzen da, behin 
behinean bai Plaza Nagusian eta bai Frontoiean 
eroso esertzeko hiri-altzariak jarriz.

• Iturriaren izaera berplanteatu, uraren presentziak 
jolaserako aukera eman dezan, eta aldi berean, 
zuhaitzik gabeko esparru horrek behin-behineko 
erabilerak jasotzeko aukera eman dezan.  

Jolasgarritasuna

• Jolasera bideratutako elementuak berritu, 
haurtzaroaren adin-tarte ezberdinetarako 
jolasgarriak eta interesgarriak diren elementuak 
txertatzeko.

• Ume txikienei bidertutako jolas elementuak jarri, 
motrizitatea lantzeko aukera ematen dutenak.

• Ume nagusienei bideratutako jolas elementuak 
jarri, lasai elkartzea ahalbidetzen dutenak, 
mugimendua sustatzen dutenak eta erronkak 
ezartzera eta gainditzera bultzatzen dituztenak.

Autonomia

• Bideetako argitasuna berrikusi eta hobetu.

• Jolasgunearen eta bidegorriaren arteko 
banaketa landu, jolasgunea babesteko. 

Jarduerak

• Parkeko txoko ezberdinetan jarduerak antolatu, 
sustatu edo ahalbidetu: yoga saioak belartzan, 
jarduera kulturalak, dibulgaziozko jarduerak, 
parkeekin lotutako hitzaldiak, ibilbideak, tailerrak, 
historia, botanika etab.

• Belartzan eseri eta etzateko aukera bermatu.

Barrena parkea
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3.1
Parke zentralak

Oiangu
Funtzioa eta izaera 

Udalerriko parke periurbano zentrala da, eskualdean 
ere erreferentziazioa dena. Herritarrak inguru 
naturalean murgiltzeko gaitasuna dauka eta 
herriaren birika berde irisgarri bezala funtzionatzen 
du. Aisialdirako erabiltzen da batez ere, eta uda 
partean edo eguraldi ona denean erabilera bereziki 
intentsoa dauka.

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena 

Gunean  hobekuntza puntualak egitea da planteatzen 
dena, irisgarritasuna hobetuko dutenak eta topaleku 
izateko baldintzak hobetuko dituztenak. 

Betebehar minimoak

Parke zentralaren ezaugarri minimoak dokumentu 
honen 10. orrialdean jasotzen dira. 

Interbentzio espezifikoak 

Jolasgarritasuna

• Jolaserako elementuak jarri, material naturalez 
eginak.

• Urarekin jolasteko aukera ematen duten 
elementuak jarri.

Topaleku izaera

• Eserleku gehiago jarri.

• Dutxak jarri, uda partean eguzkia hartzera 
igotzen den jendeari zerbitzua emateko.

• Neguan ere komunak irekitzearen aukera 
baloratu, herriko zerbitzuetatik aldenduta baitago.

Autonomia

• Herriarekiko oinezko konexioa eta irigarritasuna 
landu.
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Naturalizazioa

• Zuhaitz ertainak: 6m diametroko kopa.

• Zuhaitz txikiak: 4m diametroko kopa.

• Zuhaixkak edo bestelako begetazioa.

• Nodo naturalaren izaera dute:

• Azalera <1.000m2

• Begetazio heldua azaleraren %50ean

Jolasgarritasuna

• Espazio ludikoa1 dago: naturgunea edo espazio 
ireki zabala.

• Izaera jolasgarria2 dauka:

• Hiri-elementu jolasgarriak

• Zoru-materialtasun ezberdinak

• Ura

Topaleku izaera

• Seinaleztatutako komun publikoa espaziotik 
<50m-ra.

• Erabilera ahalbidetzen duten elementuak: 
mahaiak, zakarrontziak, bizikleta aparkalekuak, 
iturriak.

• Bankuak eguzkitan eta  gerizpetan;  jarduerekin 
harremanetan eta baita bereizita, gune lasaiak 
bermatuz.

• Espazioaren diseinuak jarduera ezberdinen 
aldiberekotasuna ahalbidetzen du.

• Ez dago irudi, mezu edo elementu 
diskriminatzailerik.

• Behin-behineko jarduerak antolatzen dira parkea 
dinamizatzen dutenak.

1 Beste erabilera batzuekin batera jolasteko aukera ematen duten parke, plaza eta lorategiak, jolas gune espezifiko bat barne har 
dezaketenak edo ez. Espazio ludikoek jolas aukera aberatsak eta askotarikoagoak eskaintzen dituzte jolaserako eta jarduera fisikorako, eta 
jolasguneak baino adin tarte zabalagorako dira egokiak. Korrika egiteko, scooterrean edo bizikletan ibiltzeko, pilotan jolasteko, adierazpen 
artistikoa egiteko edo ingurune naturalarekin elkarreragiteko aukera ematen dute.

2 Jolaserako aukera ematen duten herriko espazio eta ibilbideak baina jolaserako espezifikoak ez direnak, non haurrek eta gazteek 
modu espontaneoan jolasten duten.

Autonomia

• Inguruaren informazioa jasotzen duen 
seinalektika.

• Iturria. 

• Bankuak.

• Irisgarritasun unibertsala.

• Ikusgarritasuna, oztopo bisualik ez bide 
nagusietan.

• Iluminazio peatonal jarraia.

Ordezkagarritasuna

• Komunitatearen memoria mantentzen duten 
elementuak daude, ondare sozial edo kulturala.

• Herritarrek parkearen dinamizazioan eta 
kudeaketan parte-hartzeko kanalak daude.

Auzo parkeetan hurrengo ezaugarri eta elementu minimoak bermatu beharko dira:

3.2 Auzo parkeak
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3.2
Auzo-parkeak

Funtzioa eta izaera 

Auzo-parke bezala ezaugarritutako parkea da, 
bere ingurune hurbileko aisialdi, deskantsu eta 
zaintzaren beharrak asetzera bideratua. Dauzkan 
kualitateengatik eta kokapenagatik, jolasak 
zentralitate handia dauka parkean, baina jolas 
elementuak gune intimo eta lasaiagoak sortzen 
dituzten landaredi eta bankuez inguratuta daude. 

Esku-hartzeak jolasaren eta topaleku izaeraren 
arteko oreka mantentzea izango du helburu, 
jolasak protagonismo handia izan arren bestelako 
erabilerak ere baimendu ditzan. Jolasgunearen 
izaerari dagokionez, haur helduenei bideratutako 
jolasera bideratzea proposatzen da, parkea leku 
zentriko eta irisgarrian kokatuta egonik, autonomia 
handiagoa duten umeek erabili dezaten. Gune 
honekin harremanetan, haur gazteenentzako jolas 
elementuak Elefante parkean jartzea proposatzen 
da (aurrerago azaltzen dira gune horren 
espezifikotasunak).

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena 

Gunea berhornitzea eta auzo-parkearen 
kategorizazioari emandako kualitateak bermatzea 
da planteatzen dena. Egungo jolas elementuak 
berplanteatu eta berritzea da helburua, 
harremantzeko zein deskantsurako guneen eta jolas-
inguruaren arteko oreka zainduz.

Betebehar minimoak

Auzo-parkeen ezaugarri minimoak dokumentu 
honen 14. orrialdean jasotzen dira.

Interbentzio espezifikoak 

Espazioaren egituraketa eta elementuak

• Gune estalia sortu, jolas elementuak babestuz. 
Parkeko jolasaren intentsitatea altua izanik, jolas-
gunea estaltzea proposatzen da.  

Jolasgarritasuna

• Ume nagusienei bideratutako jolasak jarri, 
erronkak ezartzea eta gainditzea ahalbidetzen 
dutenak, eta 8-12 adin tarte ingururako 
interesgarriak direnak. Besteak beste: eskalatzeko 
elementuak, taldean lasai etzatekoak, tobogan 
handiak, gune altuak, ezkutatzeko elementuak.

Topaleku izaera

• Egoteko txokoen izaera indartu eta hobetu, 
jolasaren presentzia handia orekatzeko.

Bilordi parkea



Parke
Biziak

3. Parkeen izaera eta 
ezaugarritzea

16

3.2
Auzo-parkeak

Funtzioa eta izaera 

Auzo-parke bezala ezaugarritutako parkea 
da, bere ingurune hurbileko aisialdi, deskantsu 
eta zaintzaren beharrak asetzera bideratua. 
Buztuntza auzoko aukera espazio nagusia da, duen 
kokapen zentralagatik eta auzoko gune publiko 
zabalenetarikoa izateagatik. Auzoaren urbanizazio 
eredua aintzat hartzekoa da plazaren izaera 
zehazterakoan. Izan ere, kalitatezko harreman 
guneen presentzia eskasa da eta auzoko gune 
natural nagusia (Elefante parkea) jolasera dago 
bideratuta bere osotasunean. 

Honenbestez, Buztuntza plaza auzoaren topaleku 
nagusi bezala planteatzen da, eta bereziki bideratua 
inguruan bizi den biztanlego zaharkituaren beharrak 
asetzera.

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena 

Gunearen berregituraketa sakona egitea eta auzo-
parkearen kategorizazioari emandako kualitateak 
bermatzea da planteatzen dena. Espazioa guztiz 
berplantezea eta berritzea da helburua, atentzio 
berezia jarriz plazak inguruarekin duen harremanean 
eta loturan. Kasu honetan beraz, ezinbestekotzat 
hartzen da berdiseinua egungo plazaren mugez 
gaindi pentsatzea.

Betebehar minimoak

Auzo-parkeen ezaugarri minimoak dokumentu 
honen 14. orrialdean jasotzen dira.

Interbentzio espezifikoak 

Espazioaren egituraketa eta elementuak

• Gunearen banaketa eta egitura konplexutu, lasai 
egoteko eta harremantzeko txoko ezberdinez 
osatutako gunea sortuz. Intimitate eta elkartze 
gune anitzak sortu, eserlekuak eta landaredia 
tartekatuz eta bata bestearekin harremanetan 
jarriz. Finean, “pieza” ezberdinez osatutako gune 
konplexu bat da proposatzen dena, zentralitate 
elementurik ez duena eta zuhaiztiak eta 
eserlekuak perimetroan kokatzea ekiditen duena. 

• Inguruarekin trantsizioa leundu eta kotxeen 
presentzia murriztu.

Naturalizazioa 

• Belarra eta landaredia areagotu.

• Lore espezie anitzak landatu, auzoan zehar 
dauden lorategi pribatuen ildoa jarraituz. 

Topaleku izaera

• Txoko lasaiak sortu, intimitatea ahalbidetzen 
dutenak.

• Esertzeko eta egoteko modu anitzak eskaini, 
ergonomia bermatuz baina baita modu 
informalean esertzeko elementuak jarriz. 
Erabilera nagusia topaleku izaera izanik eta 
gainera, txoko anitzez osatutakoa, egoteko modu 
ezberdinak ahalbidetzea da proposatzen dena.

Autonomia

• Inguruarekin trantsizioa landu eta leundu.

• Kotxeen presentzia murriztu.

• Itzal nahikoa bermatu, minimoetatik harago.

Buztuntza plaza
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3.2
Auzo-parkeak

Funtzioa eta izaera 

Auzo-parke bezala ezaugarritutako parkea da, bere 
ingurune hurbileko aisialdi, deskantsu eta zaintzaren 
beharrak asetzera bideratua. Eguneroko bizitzari oso 
lotutako gunea da, eta bertan biltzen diren erabileren 
aniztasuna esan daiteke dela bere ezaugarri nagusia: 
jarduera ekonomikoa duten baxuz inguratuta dago, 
jolaserako elementuak daude, berdegunea dauka, 
inguruk etxeek gune ikusgarria eta segurua egiten 
dute etab. Gainera, kotxeen zirkulazioaz inguratuta 
dagoen arren, trafikotik aldenduta dago parkea.

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena 

Gunearen egungo egoera doitzea eta interbentzio 
puntualez bidez fintzea da planteatzen dena. 
Espazioaren banaketan, jolas elementuetan eta 
naturgunean hobekuntza txikiak egitea da helburua.

Betebehar minimoak

Auzo-parkeen ezaugarri minimoak dokumentu 
honen 14. orrialdean jasotzen dira.

Interbentzio espezifikoak 

Espazioaren egituraketa eta elementuak

• Saskibaloi kantxa kendu eta auzo-parke bezala,  
guneak beharrezko dituen bestelako erabilera 
batzuk ahalbidetu.

Naturalizazioa 

• Errepidearekiko babesa handitu perimetroa 
begetazioarekin itxiz.

Jolasgarritasuna

• Berdeguneetan, zuhaitzen inguruan eta 
zuhaxketan ematen diren jolasak indartu eta 
horiek bermatzeko baldintzak sortu.

• Dauden jolas elementuak berritu, material 
naturalez egindakoeak eta jarduera anitzak 
ahalbidetzen diztuztenak jartzeko. Adin 
tarte ezberdinetako umeentzat baliagarriak 
izandaitezkeen elementuak planteatzen dira, 
erronka maila ezberdinak planteatzen dituztenak 
eta mugimendura eta motrizitatea lantzera 
bideratuak: eskalatzea, oreka lantzea, eskegitzea, 
salto egitea, kulunkatzea.

• Materialtasun berriak txertatu: ur jolasak, 
hondarra.

Autonomia

• Inguruko errepidean kotxeen abiadura 
murrizteko neurriak hartu. 

Zehazteke

Sakibaloi kantxa kentzea planteatzen den heinean, 
ondo pentsatu beharko da nola berrantolatu 
espazioa eta ze erabilerari eman leku gehiago. Kantxa 
kenduz aukera espazio bat sortzen da gune osoaren 
banaketa espazioala eta erabileren arteko oreka 
berplanteatzen duena.

Otegi enea
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3.2
Auzo-parkeak

Funtzioa eta izaera 

Auzo-parke bezala ezaugarritutako parkea da, bere 
ingurune hurbileko aisialdi, deskantsu eta zaintzaren 
beharrak asetzera bideratua. Altamira auzoaren 
izaera eta urbanizazio tipologia aintzat hartuta, 
gunearen kualitate estetikoetan eta goxotasunean 
atentzioa jartzea proposatzen da. Izan ere, 60-70. 
hamarkadetan eraikitako langile-etxeez osatuta dago 
auzoa, eta aintzat hartuta etxebizitza horien tamaina 
txikia eta auzoko perfil sozio-demografikoa, espazio 
publiko atsegin eta polita lantzea da helburua.

Aintzat hartzekoa da baita Altamirako parkeak 
Lazkaomendi kalean dagoen plazarekin 
harremanetan funtzionatzen duela, eta horrek 
betetzen duela auzoan topagune funtzio nagusia, 
parkea lasai egoteko, paseorako eta naturan 
murgiltzeko erabiltzen delarik batez ere.

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena 

Gunea berhornitzea eta auzo-parkearen 
kategorizazioari emandako kualitateak bermatzea da 
planteatzen dena. Zehazki, jolas elementuak eta hiri-
altzariak berritzea, eta parkearen topagune izaera 
bermatzen duten kualitateak hobetzea.

Betebehar minimoak

Auzo-parkeen ezaugarri minimoak dokumentu 
honen 14. orrialdean jasotzen dira.

Interbentzio espezifikoak 

Jolasgarritasuna

• Ume nagusientzat jolasak jarri. Parkea zentrotik 
urrun egonik, autonomia maila minimo bat 
duten haur eta gaztetxoei bideratutako jolas 
elementuak planteatzen dira, egun dagoen 
kantxa berrituz eta kantxa eta jolas elementuen 
arteko lotura landuz. 

• Ume txikiagoentzako jolasak Lazkaomendi plazan 
kokatu.

Topaleku izaera

• Bankuak berritu, pertsona nagusien konfort 
baldintzei bereziki erreparatuz: altuera, 
ergonomia, materialtasuna. 

• Komuna jarri.

Altamira parkea
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3.2
Auzo-parkeak

Funtzioa eta izaera 

San Joaneko etorkizuneko plaza da hau, aldaketa 
handiak jasaten ari den auzoan kokatua. Ondorioz, 
Otatza plazarako proiektuaren funtzio nagusia 
auzo-kounitatea sortzea eta indartzea izango da, 
auzotarrei topaleku atsegin bat eskainiz eguneroko 
bizitzaren beharrak asetuko dituena.

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena 

Gunearen berregituraketa sakona egitea da 
planteatzen dena, jada udaletik landutako proiektu 
baten bitartez. Parke-sareari dagokionez, auzo 
parke bezala kategorizatuta egonik, auzo-parkeei 
emandako kualitateak bermatzea izango da helburua.

Betebehar minimoak

Auzo-parkeen ezaugarri minimoak dokumentu 
honen 14. orrialdean jasotzen dira.

Zehazteke

Marraztuta dagoen proiektu arkitektonikoan auzo-
parkeei egotzitako erabilerak, funtzioak eta baldintza 
minimoak bermatzen diren errebisatu beharko da, 
erabilera ezberdinen arteko oreka bermatuz. 

Ingurueta plaza
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3.2
Auzo-parkeak

Funtzioa eta izaera 

Auzo-parke bezala ezaugarritutako parkea da, bere 
ingurune hurbileko aisialdi, deskantsu eta zaintzaren 
beharrak asetzera bideratua. Eguneroko bizitzaren 
beharrei erantzuteko gune bezala planteatzen da, 
Urdanetan ez baitago auzoaren beharrak asetzen 
dituen erreferentziazko harreman-gunerik. Urdaneta 
auzoaren naturalizazio falta aintzat hartuta, elementu 
naturalen kualitateak bereziki landu beharreko gunea 
da.

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena 

Gunearen egiturazko eraldaketa planteatzen da, 
auzo-parkeei ezarritako kualitateak bermatuko 
dituena eta inguruarekiko harremana landuko 
duena. Urdaneta kalearen eta Garagartza plazaren 
arteko orubeaz baliatu eta egungo plaza zabaltzea 
planteatzen da, aukera-orubea erabilera publikora 
zabalduz. 

Epe ertain-luzera begirako planteamendua da, 
non Urdaneta auzoarekiko konexio baldintzak eta 
irisgarritasuna landu beharko diren.

Betebehar minimoak

Auzo-parkeen ezaugarri minimoak dokumentu 
honen 14. orrialdean jasotzen dira.

Interbentzio espezifikoak 

Espazioaren egituraketa eta elementuak

• Egungo plaza gune naturalagoarekin osatu, 
Ordizia eta Urdanetakaleen arteko ordubea 
baliatuz.

Garagartza plaza
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3.3 Erabilera espezifikodun parkeak

Naturalizazioa

• Zuhaitz txikiak: 4m diametroko kopa.

Jolasgarritasuna

• Izaera jolasgarria1 dauka:

• Hiri-elementu jolasgarriak

• Zoru-materialtasun ezberdinak

• Ura

Topaleku izaera

• Erabilera nagusi bat gauzatzeko elementu edo 
hiri altzariak daude.

• Erabilera nagusia ahalbidetzen duten elementuek 
zentralitatea daukate. 

• Espazioaren diseinuak jarduera ezberdinen 
aldiberekotasuna ahalbidetzen du.

• Ez dago irudi, mezu edo elementu 
diskriminatzailerik.

• Behin-behineko jarduerak antolatzen dira parkea 
dinamizatzen dutenak.

1 Jolaserako aukera ematen duten herriko espazio eta 
ibilbideak baina jolaserako espezifikoak ez direnak, non haurrek eta 
gazteek modu espontaneoan jolasten duten.

Erabilera espezifikodun parkeetan hurrengo ezaugarri eta elementu minimoak bermatu beharko dira:

Autonomia

• Iturria. 

• Bankuak.

• Irisgarritasun unibertsala.

• Ikusgarritasuna, oztopo bisualik ez bide 
nagusietan.

• Iluminazio peatonal jarraia.

Ordezkagarritasuna

• Herritarrek parkearen dinamizazioan eta 
kudeaketan parte-hartzeko kanalak daude.
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3.3
Erabilera 
espezifikodun parkeak

San Joango naturgunea
Funtzioa eta izaera 

Erabilera espezifikodun parke bezala ezaugarritu 
da, herritarrak inguru naturalera hurbiltzeko 
funtzioa duena, baina bestelako erabilerak jasotzeko 
gaitasuna duena. Herritarrak naturaz gozaraztea da 
parke honen egiteko nagusia. 

Izaera periurbanoa duen parkea da, herrigunearen 
eta inguruko naturaren arteko trantsizio gunea. Egun 
daukan izaera naturala mantentzea da proposamena, 
elementu naturalen izaera landuz eta hiri-altzariez 
hornituz lekuaren erabilera sustatzeko.

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena 

Gunearen egiturazko aldaketa da planteatzen dena, 
egun zelai berde bat izanik parke bilakatu nahi delako. 
Hala ere, eraldaketaren planteamendua esku-hartze 
minimoak egitea da, egun duen izaera naturala aldatu 
baino indartzeko ingurunea errespetatuz.

Betebehar minimoak

Erabilera espezifikodun parkeen ezaugarri minimoak 
dokumentu honen 21. orrialdean jasotzen dira.

Interbentzio espezifikoak 

Espazioaren egituraketa eta elementuak

• Erabilera berriak ahalbidetzeko guneak sortzea, 
besteak beste, kirolerako gunea eta baita 
txakurrak aske ibili ahal izateko gunea.

• Txakurren gunea sortzeko gune aproposena 
parkearen iparraldeko muturra dela kontsideratu 
da. 

Naturalizazioa

• Errepideko zaratarekiko babesa landu eta baita 
kualitate estetiko eta paisajistikoak, errepide 
inguruan pareta bejetala eta intsonorizazio 
panelak jarriz. 

• Zuhaitzak landatu itzala sortzeko.

• Tokiko landaredia basatia landatu, hezitu gabeko 
izaera mantenduz eta lorategi landareak ekidinez.

Jolasgarritasuna

• Jolas ez bideraturako elementu sinpleak jarri: 
enborrak, harriak etab.

Topaleku izaera

• Mahaiak eta eserlekuak jarri merendero gune bat 
sortzeko.

Autonomia

• Bidegorriarekiko babesa landu.

• Errekaren irisgarritasuna landu.

Kirola

• Egun dauden kirol makina batzuk  herrian zehar 
kokatu eta perstona nagusiei bideratutako kirol-
elementuak gehitu. 

• “Calistenia” gune bat sortu.
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3.3
Erabilera 
espezifikodun parkeak

Elefante parkea
Funtzioa eta izaera 

Erabilera espezifikodun parke bezala ezaugarritu 
da, bereziki jolaserako hornitua baina bestelako 
erabilerak jasotzeko gaitasuna duena.

Aipatzekoa da parke honek Bilordi parkearekin 
harremanean funtzionatzen duela, hau da, 
elkarrengandik oso hurbil kokatzen diren bi 
jolasgune garrantzitsu dira herrian. Horrez gain, 
eskola publikotik oso gertu dago, bere jolasgune 
izaera indartuz. Ondorioz, ume txikienen jolasera 
bideratzea proposatzen da, ulertuz, Bilordi parkean 
ume nagusiagoentzako elementuak kokatuko direla 
(gorago azaldu den bezala).

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena 

Gunea berhornitzea eta berritzea da planteatzen 
dena, jolasak aldatuz ume txikienen adin tartera 
egokitzeko.

Betebehar minimoak

Erabilera espezifikodun parkeen ezaugarri minimoak 
dokumentu honen 21. orrialdean jasotzen dira.

Interbentzio espezifikoak 

Jolasgarritasuna

• Ume txikitxoenentzako eta ertainentzako jolas 
elementuak jarri (adin tartea 0-8 inguru).

Autonomia

• Jolasa parkearen erabilera nagusia izanik, 
gunearensegurtasun baldintzak errebisatu 
eta jolas autonomoa modu lasaiean emateko 
baldintzak bermatu. 

Zehazteke:

Parke honi izena eta sinbolismoa eman diona 
elementua bertan dagoen elefantearen jolasa da. 
Beraz, hobekuntzak egitean, aintzat hartu beharko da 
iruditegi hori mantendu edo indartzea.
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3.3
Erabilera 
espezifikodun parkeak

Jose Arana kaleko plaza
Funtzioa eta izaera 

Erabilera espezifikodun parke bezala ezaugarritu 
da, bereziki jolas librerako hornitua baina bestelako 
erabilerak jasotzeko gaitasuna duena. Jolas anitzak 
jasotzea eta bereziki, gurpildun elementuen jolasak 
ahalbidetzea da plaza honen funtzio nagusia. Espazio 
zabal eta laua da, bizikletan edo patinetan ibiltzen 
ikasteko gune aproposa, eta ordutegi zehatzetan 
ume txikien eta familien elkargunea dena. Izan ere, 
herriko haurtzaindegia plazan dago eta ondo-ondoan 
Haur Hezkuntzako eraikina kokatzen da.

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena 

Gunearen izaera zabala mantendu eta elementu 
puntualez hornitzea da proposatzen dena, gunea 
atseginagoa izan dadin eta eguzki babeserako 
elementuak izan ditzan.

Betebehar minimoak

Erabilera espezifikodun parkeen ezaugarri minimoak 
dokumentu honen 21. orrialdean jasotzen dira.

Interbentzio espezifikoak 

Espazioaren egituraketa eta elementuak

• Espazio lau eta zabalaren presentzia mantendu. 

Topaleku izaera

• Eserlekuak jarri horien izaera jolasgarrian 
pentsatuz. Izan ere, ume txikienentzat jolaserako 
elementu espezifikoak jartzea baino, plaza 
hiri-altzari jolasgarriez eta modu informalean 
esertzeko aukera ematen dutenez hornitzea da 
proposamena.



Parke
Biziak

3. Parkeen izaera eta 
ezaugarritzea

25

3.3
Erabilera 
espezifikodun parkeak

Majori
Funtzioa eta izaera 

Erabilera espezifikodun parke bezala ezaugarritu 
da, bereziki kirolerako eta gazteen topagune izateko 
hornitua, baina bestelako erabilerak jasotzeko 
gaitasuna duena.

Kirola egiteko espazio eta elementuak zentralak dira 
hemen, baina kontuan hartu behar da baita gazteen 
erabilerara bideratutako lekua dela. Ondorioz, 
nerabezaroari lotutako harreman ohiturak eta 
beharrak asetu behar ditu plazak, gaztaroari lotutako 
espezifikotasun horri erantzunez: talde handietan 
biltzea, eguneroko sozializaziaoren beharra, gune itxi 
eta pribatuen gabezia etab.

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena 

Gunea berhornitzea eta hobekuntza puntualak 
egitea da planteatzen dena, topagune izaera ematen 
dioten hiri altzari eta elementuak atonduz gunea 
atseginagoa izan dadin.

Betebehar minimoak

Erabilera espezifikodun parkeen ezaugarri minimoak 
dokumentu honen 21. orrialdean jasotzen dira.

Interbentzio espezifikoak 

Topaleku izaera

• Kantxa inguruko graderioa egurrez babestu.

• Esertzeko modu ezberdinak ahalbidetzen 
dituzten eserlekuak edo hiri altzariak jarri, gazteen 
sozializazio ohiturei erantzuten dietenak: eserita 
egotea, etzanda, talde handietan biltzea, erdi 
ezkutuan egotea etab.
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3.3
Erabilera 
espezifikodun parkeak

Txindoki skate parkea
Funtzioa eta izaera 

Erabilera espezifikodun parke bezala ezaugarritu da, 
bereziki skate kirolerako eta txakurrak aske ibiltzeko 
hornitua, baina bestelako erabilerak jasotzeko 
gaitasuna duena.

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena 

Gunean hobekuntza puntualak egitea da planteatzen 
dena, oinezkoen igarotze segurua bermatzeko eta 
topagune izaera lantzeko.

Betebehar minimoak

Erabilera espezifikodun parkeen ezaugarri minimoak 
dokumentu honen 21. orrialdean jasotzen dira.

Interbentzio espezifikoak 

Topaleku izaera

• Eserleku gehiago jarri itzalaz babestuak.

• Bankuen eta skate pisten artean babes 
elementuak jarri eserita dauden pertsonen 
segurtasun pertzepzioa handitzeko.

Autonomia

• Oinezkoen igarotzea babestu edo segurtasun 
pertzepzioa handitzeko neurriak hartu.

Zehazteke:

Ekarpenik jaso ez denez, ez dago ziur skate pistak 
hobekuntza beharrik duten. Hala ere, pistetan esku-
hartzeren bat planteatzekotan interesgarria litzateke 
erabiltzaileekin eta skatean adituekin kontrastatzea.
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Funtzioa eta izaera 

Lotura nagusi bezala ezaugarritu diren kaleak 
dira hauek, parke eta ekipamendu ezberdinak 
konektatzen dituztenak. Eguneroko harreman 
guneen eta zerbitzu nagusien arteko konektore 
direnez, horietan mugikortasun erosoa eta 
segurua bermatzeak berebiziko garrantzia dauka. 
Hala ere, guneak konektatzeko bideak izateaz 
gain, lasai egoteko, herrikideekin topo egiteko 
edo deskantsatzeko lekuak ere badira. Ondorioz, 
garrantzitsua da ulertzea kale horiek ez direla 
soilik leku batetik bestera jolateko bideak, baizik eta 
beraien baitan aktibitate ezberdinak jasotzen dituzten 
espazioak ere. 

Interbentzioaren dimentsioa eta 
deskribapena 

Lotura kaleetan egin beharreko interbentzioen 
dimentsioa leku bakoitzaren eskakizunak eta 
eraldaketa beharrak aztertu ondoren zehaztu 
beharko da. Kale batzuetan, bankuak jartzea bezalako 
interbetzio putualak egin beharko diren bitartean, 
beste batzuetan espaloiak zabaltzea, eremuak 
oinezkotzea edo zuhaitzak landatzea bezalako esku-
hartze sakonagoak gauzatu beharko dira. 

Edonola ere, loturetan egin beharreko interbentzioek 
kualitate minimo batzuk bermatu beharko dituzte, 
hurrengo puntuan jasotzen direnak.
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Interbentzio espezifikoak 

Naturalizazioa

• Inguruko mendietara iristeko bideak atondu. 

• Zuhaitzen eta elemetu naturalen jarraikortasuna 
bermatu, konektore natural bezala funtzionatu 
dezaten inguruko naturguneen eta herriaren 
artean.

• Filipineta kalea naturalizatu eta itzalaren 
jarraikortasuna bermatu. 

Jolasgarritasuna

• Jolaserako elementu espefizikoak jartzea baino, 
hiri altzarien hautaketa egitean aintzat hartu, 
igo, eskalatu, salto egin edo ezkutatzeko aukera 
ematen duten. 

Topaleku izaera

• Bankuak berdeguneetan ere jarri, ez soilik 
espaloietan.

• Kaleetan banku bat baino gehiago duten 
harreman-txokoak sortzean, bankuen kokapena 
landu eta itzalaz babestuta daudela bermatu. 

• Hiri altzariak hautatzean, landarediaren eta 
eserlekuen arteko harremana landu. 

• Ikuspegi paisajistiko berezia dagoen puntuetan 
harreman txokoak jarri. 

Autonomia

• Oinezkoen bideen jarraikortasuna landu eta 
lehentasuna eman.

• Buztuntzaauzoko Haur Hezkuntza eta Lehen 
Hezkuntzako eraikinen arteko jarraikortasun 
peatonala landu. 

• San Joan auzoan, Karrillazpi kalearen iparraldeko 
tartea oinezkotu. 

• Zenbait puntutan 30km/h-ko abiadura 
gogoratzeko seinaleak jarri.

• Eserleku berriak jartzean, gorputz ezberdinen 
erosotasuna eta ergomia aintzat hartu, bereziki 
pertsona nagusiena (eserleku altu eta epelak).

Bidegorria

• Beasain eta Ordiziaren arteko lotura landu.

• Elkarbizitza guneak sustatu.

Betebehar minimoak

Naturalizazioa

• Zuhaitz txikiak: 4m diametroko kopa.

Jolasgarritasuna

• Izaera jolasgarria1 daukate:

• Oinezkoentzako kale esklusiboak behin 
betiko edo aldi baterako.

• Kale baketsuak eta espaloi zabaldunak.

Topaleku izaera

• Hainbat puntutan egoteko eta deskantsatzeko 
txokoak daude:

• Banku bat baino gehiago.

• Zakarrontzia.

• Iturria.

• Itzala.

Autonomia

• Bankuak 50-100ro.

• Espaloiek >2m zabalera.

• Irisgarritasun unibertsala.

• Ikusgarritasuna, oztopo bisualik ez bide 
nagusietan.

• Iluminazio peatonal jarraia.

• Inguruaren informazioa jasotzenduen seinalektika.

Ordezkagarritasuna

• Herritarrek ibilbideen dinamizazioan eta 
kudeaketan parte-hartzeko kanalak daude.

1 Jolaserako aukera ematen duten herriko espazio eta 
ibilbideak baina jolaserako espezifikoak ez direnak, non haurrek eta 
gazteek modu espontaneoan jolasten duten.
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