
Puntu Ilunen Diagnostikoa 
OIARTZUN 



Zer da puntu iluna?  

 
 

Emakumeen ikuspuntutik abiatuz,  gure 

herrietan, kaleetan  arriskutsuak izan 

daitezkeen, ziurtasun ezaren sentsazioa edo 

deserosotasuna sortu dezaketen guneak 

dira. 
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NONDIK ABIATZEN GARA?  

 
 

 

 
 

SEXUAREN ARABERAKO LANAREN BANAKETA/ ESPAZIOAREN BANAKETA: 
Badakigu historikoki emakumeentzat esparru debekatua izan dela; espazioaren 

erabileran generoak eragindako esparru dikotomikoak. 
 

 
 

Eta era berean kalea, hiria, herria ELKARBIZITZARAKO ESPAZIOA da:  
partaidetzarako, Komunikaziorako, harremanetarako,  trukaketarako, enplegua 

eta asialdirako. 
 
 

HIRITARTASUNAREN ESPAZIOA 
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  Segurtasuna/Segurtasun falta.  

Emakume eta gizonek esparru publikoarekiko 

duten  bizipena ez da berdina; arrisku maila 

eta arriskuaren pertzepzioa ere ez. 

 

Espazioarekiko pertzepzio desberdinak daude   

(genero rolak; bildurraren ikasketa) 
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Oarsoaldeako diagnostikoa 

Nola egin da?  

 

a) 7 Lan talde; 2 saioa lantalde bakoitzek.  

 

b) Ekarpenak jasotzeko tresna 

 

c) Hirigintzakoekin kontaktoak 
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Emaitzak 

 
• Guztira:   77 puntu ilun Oarsoaldean 

 
• Lezo: 18 

 
• Errenteria: 25 

 
• Oiartzun: 17 

 
• Pasaia: 17 
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Erabilitako irizpideak 

• Ingurua ezagutzea 

• Ikustea eta ikusia izatea 

• Entzutea eta entzuna izatea 

• Irteera bat beti begi-bistan izatea 

• Ingurua garbi eta zaindua egotea 

• Espazio publikoan era kolektiboan 

aritzea 
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Nolakoa da seguratasun sentsazioa eragiten duen espazioa? 



 

 

OARSOALDEA  

 

 

Ezaugarri nagusiak 



Arazo nagusiak 

• Argiztapen eskasa hautematen da 
 
 

• Ikuseremua mugatua da 
 
 

• Inguruan ezkutalekuak daude 
 
 

• Toki bakartiak  
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Aipatzeko zenbait ezaugarri  
 
 
Argiztapena  
• Gehien aipatzen den arazoa. 

 
Bidegorriak 
 Udalerri guztietan aipatu dira  
( argiztapen guxi, bakartiak eta ezkutalekuak) 

 
 

Tren geltokiak 
• Udalerri guztietan aipatu dira tren geltokiak edo 

inguruak segurtasun eza sortarazten dutelako. 
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OIARTZUN 



Ezaugarri nagusiak 
 

• Auzoen   arteko komunikazio bide 

desberdinak identifikatu dira ( bereziki tokiko 

errepide/ mendi bideak) puntu ilun edo 

kritiko bezala, argiztapen gabekoak.  

 

• ikuspegi zabalago batetik ( argiztapena, 

garraioa etab.)  heldu beharreko arazo 

orokorragoen adierazle modura jaso dira. 
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1. Arragua eta Lintzirin arteko zubi azpiko pasabidea 

•Trafiko handiko gunea egunez. 
•Bakartia. 

PROPOSAMENAK : argiztapena aztertzea gomendatzen da. 

Ingurua zaindu. 

 



2. Topoaren  irteera 

•Ikuseremu mugatua, ezkutalekuak.  
•Argiztapen eskasa hautematen da nahiz 

eta foku ugari egon. 

PROPOSAMENAK:  ingurua zaintzea eta ikuseremua zabaltzea, 

ezkerraldeko itxidura kenduz. Inguruko argiztapena aztertzea 

gomendatzen da. 



15 3.Aparkalekuak 

3.1. Lur azpiko aparkalekuak 

Toki bakarti eta zokoz beterikoak. 

Laguntza eskatzeko aukerarik ez 

dago. 

Orokorrean, argiztapena eskasa 

dela hautematen da. 

Landetxe.  Kamarak ditu 

Beheko Plaza 

Euskal Herria 

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea eta ispilu eta dei-txirrinak jartzeko  

aukera aztertzea. 
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•3.2. Aire zabaleko aparkalekuak 

Haurtzarokoa, polikiroldegikoa eta Euskal Herria Plaza eta GI-2134 

bitartean daudenak  

Toki bakarti eta zokoz beterikoak.  

Orokorrean, argiztapena eskasa dela hautematen da. 

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea eta dei-txirrinak jartzeko  

aukera aztertzea. 
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4. Oreretako Bidea  

Arragua eta 

Elizaldea batzen 

dituen bidea. 

Oinezkoentzako 

espaloia duen arren 

oso bakartiak diren 

tarteak ditu eta 

argiztapena 

eskastzat jotzen da. 

Auzo biak elkartzen 

dituen bidea 

argiztapen gabeko 

mendi-bidea da  

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea  
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5. San Esteban Elizaren ingurua 

5.1.Landetxe Plaza. Goialdean 

Jubilatuen 

egoitza 

dagoen tokia. 

Zuhaitz eta 

zuhaixka 

ugariko 

parketxoa, 

laranja 

tonudun 

argiztapena 

eskasa dela 

hautematen 

da. 

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea. 
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5.2. Labaderoa 

Barrualdeko argiztapena eskasa da, kaletik datorrena baita. 

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea. 
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5.3. Ibargain Parkea 

Parke zabala eta zuhaiztia, argiztapen ahul eta laranja kolorekoa 

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea. Noizbehinkako zaintza. 
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5.4. Kontzejuerreka Kalea 

Argiztapena eskasa da eta ingurutik dator, hau da, bidexkan ez dago farolarik. 

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea. 



22 6. Larrezabaleta Kalea 

Tarte bakartia da eta autopistaren 

zubi azpitik pasatzen da. 

Argiztapen eskasa hautematen da. 

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea. Zuhaitzen inausketa/mantentzea. 



23 7.  Igerobi Bidea 

Bide bakartia, zuhaitzez beteriko tarte zabalak.  

Argiztapen eskasa hautematen da. 

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea. Zuhaitzen inausketa/mantentzea. 



24 8. Katalintxo Bidea 

Hormaz inguraturiko bidexka. Argiztapen eskasa hautematen da. 

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea.  
Argiztapena murrizten duten zuhaitzen inausketa/mantentzea. 
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9. Elorrondo Kalea   

Argiztapen eskasa hautematen da; inguruan zoko eta ezkutaleku asko 

(lorategia, eskailera-atalak..).  

Zuhaitzen adarrek farolen argiztapena nahiko murrizten dute. 

 

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea.  
Argiztapena murrizten duten zuhaitzen inausketa/mantentzea. 



26 10.Altzibarretik Iturriotzerako bidea 

Oinezkoentzako espaloia dago baina ez dago argiztatua. Auzo batetik 

bestera igarotzeko modurik zuzenena da.   
. 

PROPOSAMENAK: argiztapena jartzea. 
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11.Altzibarretik Elizalderako igoera 

Bidegorriaren parte da eta auzo bien artean mugitzeko erabiltzen da.  

Argiztapen eskasa hautematen da zuhaiztiz inguratutako tarte 

bakartian. 

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea.  



28 12. Erriondo Bidea 

Tarte bakartiak dituen bidea. Argiztapen eskasa hautematen da. 

PROPOSAMENAK: argiztapena hobetzea.  


