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Hirigintza plangintza 
eta diseinua05

Zure etxebizitza hiri-
ingurune iraunkorrean

Europako herritarren %80 baino gehiago hirietan bizi 

dira. Natura-baliabideen kontsumitzaile handiak dira. 

Hiriak iraunkorrak eta ekologikoki bideragarriak egiteko 

beren funtzionamendua birplanteatu eta berrantolatu 

beharra dago.

Hiri eta herri iraunkorretara bidean

Lurraren 
erabileran 
aurreztea

Narriatutako hiri 
guneen 

berroneratzea

Berdeguneen 
kopuru handia

Baliabideen 
erabilpen 

eraginkorra
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Hiri 
ingurunean 

erabileren aniztasuna

Mugikortasuna
Bertako ekonomia 

iraunkorra

Gizarte 
Iraunkortasuna

Integrazioa

Kultur 
ikuspegia

Herritarren 
parte hartzea
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Iraunkortasunerako ereduak

Slow cities edo «hiri mantsoak»:

50.000 biztanletik beherako hiriak, beren herritarren bizitza kalitatea hobe-
tzeko duten helburu partekatua dela-eta elkartu direnak, lurraldearekin, ingu-
rumenarekin edo teknologia berriekin lotutako proposamenetatik abiatuta. 

Slow Cities izena duten hiriek homogeneizazioaren aurka borrokatzen dute 
eta aniztasunaren onuren aldeko apustua egiten dute, gune publikoetan 
giza jarduera bultzatuz, bertako elikagaien ekoizpena, eskulanen negozio 
txikiak eta energia berriztagarrien erabilera sustatuz, eta abar.

Mungia eta Lekeitio slow cities dira.

Smart cities edo hiri adimendunak

Berrikuntzaren eta sareko lanaren sistema bat duten hiriak dira, informa-
zioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) baliatuz, kudeaketa eredu 
iraunkor bat garatzeko eta herritarren bizitza kalitatea hobetzeko xedeaz.

Hiri Adimendunek eraginkortasun ekonomiko eta politikoaren hobe-
kuntzarako eredu bat bereganatu dute, gizarte, kultur eta hirigintza garapena ahalbidetuz, eta 
energia aurrezpena, mugikortasun iraunkorra, Administrazio elektronikoa, pertsonen arreta edo 
segurtasuna bezalako alorrak azpimarratuz.

http://www.cittaslow.es
http://www.redciudadesinteligentes.es
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Greencities & Iraunkortasuna

Hiri Iraunkortasunari Aplikatutako Adimenaren Foroa. Errefe-
rentziazko ekitaldi garrantzitsuenetako bat da hiriei eta udal 
arloari dagozkion jarduera eremuei aplikatutako adimenaren 
kudeaketa integralean. 

2010ean lehen aldiz egin zenez geroztik, hiriek eta udalek energia eraginkortasuna hobetzeko eta 
gune publiko iraunkorrak eratzeko jarduera plan integralen ezarpenari eman dioten gero eta ga-
rrantzi handiagoetara egokitu egin ditu bere eduki eta proposamenak ekitaldi honek.

Haurren hiria

Hiriko gobernuaren filosofia berri baterantz lan egitea defenda-
tzen duen proiektua, haurtzaroa parametrotzat eta herritar guz-
tien beharren berme modura hartuz. Kontua ez da haurrentzako 

baliabideak eta zerbitzuak ugaritzea, baizik eta anitza eta pertsona guztientzako hobea izango den 
hiria eraikitzea, non haurrek herritar bezala beren esperientzia bizi ahal izango duten, autonomoki 
eta parte hartuz.

Etxebizitza iraunkorra

Eraikuntza egiteko modu bat da, ingurumen, gizarte, ekonomia eta kultur arloko alderdiak aintzat hartuz. 
Bereziki, eraikinen diseinua eta administrazioa, eraikuntza eta materialen errendimendua, eta baliabideen 
erabilera bezalako gaiak dakartza berarekin, hirigintzaren garapen eta kudeaketaren eremu zabalagoaren 
baitan. Bizitzeko eraikin egokiak sortzea da kontua, bertan bizi diren pertsonen gustukoak.

Kontuan hartu beharreko hainbat alderdi:

Kontuan izan iraunkorragoa dela komunitate batean kokatutako etxebizitza isolatuta dagoena baino, ho-
rrela baliabide materialak, energetikoak, giza baliabideak eta abar osorik optimizatzen eta baliatzen baiti-
ra, gizarte harreman osasuntsuak bultzatzeaz gain.

Irizpide 
bioklima-

tikoak.
Materialak.

 
Energia 

hornikuntza: 
energia  

berriztagarriak, 
energia 

aurrezpena.

 
Uren ustiapena 

eta tratamendua: 
euri urak, grisak, 

ur zikinak...

Klimatizazioa: 
berotzea, 
hoztea.

Atmosfera 
osasuntsua.

Bertako 
kultura eta 
ondarea.

1 2 3 4 5 6 7

http://www.lacasasostenible.com/bioclimatismo.html
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
http://www.greencitiesmalaga.com/
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Diseinu bioklimatikoa

Etxebizitza bioklimatikoa da bere arkitektura antolakuntzaren bidez baliabide 
libreak baliatu (eguzkia, landareak, euria, haizeak) eta bere biztanleen behar 
klimatologikoak asetzeko gai dena, baliabide naturalak aprobetxatuz eta ohiko 
energien kontsumoa saihestuz. 

Udan fresko egotea eta neguan beroa gordetzea ahalbidetzen digu, kanpoko 
tenperatura oso baxua izan arren.

Arkitektura bioklimatikoan kontuan hartu beharreko hainbat faktore:

Kokalekua

Aireztatze 
gurutzatuen 

sistema

Negutegi  
efektua

Airea  
freskatzea

Hormen 
aukeraketa

Dagoeneko existitzen diren eraikinetan ere berrikun-
tzen eta etxebizitzaren mantentzearen bidez beren 
energia jokabidea hobetzea lortzeko jarduerak egin 
daitezke, bero galerak eta energiaren kontsumoa gu-
txituz, edo material zaharrak iraunkorragoak diren 
beste batzuekin ordezkatuz.

Isolamendu 
termikoa eta 
materialen 
erabilera Eguzkitan jartzea 

eta eguzkiaren 
aurreko babesa

Orientazioa
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Material iraunkorrak

Materiales destacados:

Arkitektura iraunkorrak kontuan hartzen du baliabideen kontsumoa, eraikuntzan erabiltzen diren baliabi-
de materialak eta energetikoak, ingurumenean sortzen duten eragina eta pertsonen segurtasunerako 
arrisku bereziak.

Materialak beren bizitza zikloaren baitan aukeratzen dira: natur baliabideez eta energiaz egiten duten 
kontsumoa, beren igorpenak, ekosistemetan duten eragina eta sortzen dituzten hondakinak. 

Material iraunkorren ezaugarriak:

Bertakoak, eraikuntza lekutik gertu 
atera eta ekoizten direnak.

Berrerabiliak/berrerabilgarriak eta 
birziklatuak/birziklagarriak, material 
erabilien erabilpena eta, era berean, beren 
bizitza baliagarria bukatzen zaienean berriz 
erabiltzeko modukoak direnak.

Mantentze errazekoak, 
kontserbazio eta konpontze ahalik 
eta errazenekoak.

Berriztagarriak, berritzeko aukera 
duten lehengaiekin egindakoak, 
esate baterako, egurra, landareen 
eta animalien zuntza, eta abar.

Iraunkorrak, bizitza erabilgarri 
luzekoak.

Inguruko pertsonentzat eta 
ingurumenerako seguruak eta ez 
toxikoak.

Harrizko 
materialak: 
ingurumenean 
eragin txikiagoa 
dute.

Egurra: jatorri 
iraunkorrekoa 
izatea, 
ziurtagiriduna.

Material 
isolatzaileak: Zuntz 
mineralak eta jatorri 
berriztagarria duten 
materialak (kortxoa 
eta abar) lehenestea.

Metalak eta 
plastikoak: zuhurtziaz 
erabili, eta betiere, 
beste material 
iraunkorrago batzuk ez 
daudenean.

Pinturak: gai 
naturalak 
lehenetsi.
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Etxeko energia

Gure etxeko eguneroko jarduera askotarako energia 
behar dugu. 

• Etxearen diseinu eta antolakuntza egoki batekin gutxitu zure energia premiak.
•  Hornikuntzen jatorria eta instalazioak diseina itzazu zure aztarna ekologikoa ahalik eta txikiena 

izateko moduan.
•  Etxebizitza modu egokian orientatu eta antolatu: gehien erabiltzen dituzun gelak hegoaldera, eta 

erosotasun baldintza gehiegirik behar ez dutenak iparraldera. 
•  Isolatu zure etxebizitza modu egokian: tarteko hormak (bero galerak saihesten ditu, zarata mu-

rrizteaz gain), leihoak (leiho bikoitza), pertsianak (zirrikiturik gabeko kutxak eta dagokien bezala 
isolatuak). Isolamenduan egiten diren hobekuntza txikiek %30erainoko aurrezpen energetiko eta 
ekonomikoak ekar ditzakete. 

•  Etxe berri bat erostean, beste faktore batzuei erreparatzeaz gain, eraikinen energia egiaztapena-
ri ere arreta jarri behar zaio, beren eraginkortasun energetikoa bermatzen duen zigilua baita.

Klimatizazioa, bai hozteko eta bai berotzeko, hobe energia berriztagarriekin; kasu bakoitzerako egokiena 
zein den kokalekuaren baldintzen eta aplikatu behar zaien instalazioen baitan egongo da:

Energia mota Erabilpen modua
Biomasa Berokuntza eta komuneko ur beroa
Eolikoa Energiaren ekoizpena
Eguzki energia termikoa Berokuntza eta bainugelako ur beroa
Eguzki energia fotovoltaikoa Energiaren ekoizpena
Geotermikoa Berokuntza zoru erradiatzaile eta uraren bidez

Elektrizitate eta argiztapen instalazioetan material egokiak eta hornidura eraginkorrak erabili: etxetresna 
elektriko eraginkorragoak, errendimendu altuko argiteria, kontrol domotikoa, eta abar.

Aholku batzuk
• Energia aurrezpena eta iturri berriztagarriak
• Etxean energia aurrezpena

http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/JEJ_3_Energia.pdf
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=66&idioma=eu
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Ura etxean

Ura baliabide ordezkaezina da gizakien bizitzarako, 
baina urria eta narriatua. Gure etxean joka dezagun 
uraren tratamendu egoki eta iraunkorra lortzeko.

Kontsumoa gutxitu tresna egokiak erabiliz eta ga-
lerak saihesten dituen mantentzeaz:

•  Bainugelan: Iturri eraginkorrak (kirten bakarre-
koak, aireztagailuak, emari murriztaileak, eta 
abar), tanga baxuko komunak, emari murriztailea 
duten dutxak...

•  Sukaldean: iturri aurreztaileak, etxetresna elek-
troniko eraginkorrak (garbigailua, ontzi garbigai-
lua...)

• Bestelakoak: lorategiak eta terrazak

Euri uren eta ur grisen berrerabilpena; aukera bal-
din badaukagu, ur horiek erabilpen ezberdinetara-
ko balia daitezke

Gogoratu hustubideak eta komunak ez direla za-
bortegi bat: Ez bota paper-zapiak, tanpoiak, lixiba, 
botikak, pintura, janari hondakinak, eta abar.

Hondakinak etxean

Etxeko hondakinen kudeaketa gure gizarteen ara-
zo larrienetako bat da; gure etxetik lagundu egin 
dezakegu horien tratamendu egokian.

Gogoratu prebentzioa funtsezkoa dela: hondakinik 
onena sortzen ez dena da.

Antola dezagun gure etxea. Garrantzitsua da leku 
aproposak eta tamaina egokikoak izatea hondaki-
nen zati ezberdinak bereizi eta gordetzeko, dago-
kien erabilera eman aurretik. 

Anima zaitez etxean bertan materia organikoa 
konpostatzera.

Aholku batzuk
• Uraren erabilera arduratsua
• Ura zentzuz kontsumitzea

Aholku batzuk
• Etxeko hondakinak eta haien murrizpena
• Erosketa eta birziklatze ohitura onak

Giro osasungarria (airearen kalitatea, zarata...)

Giro osasungarria manten dezagun eta ingurune 
osasuntsuagoan biziko gara. 

Aireztapena ona izan behar da, ahal dela naturala, 
energia eta ingurumen kostu altuagoa duten tres-
nen erabilpena saihesten saiatuz. 

Produktu toxikoekin (garbiketakoak, pinturak...) 
kontuz ibili beharra dago eta beti erabili behar dira 
aireztapen egoki batekin.

Zarata lehen mailako ingurumen eta osasun arazoa 
da. Zure etxea diseinatu eta antolatu ezazu hura 
murrizteko: saiatu intsonorizazio on bat lortzen, 
tresnen zarata mailak zaindu, gelarik sentiberenak 
are gehiago babestu (logela, irakurketa gela...)

http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/uso_responsable_del_agua_EUS.pdf
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=65&idioma=eu
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ETXEKO%20HONDAKINAK%20ETA%20HAIEN%20MURRIZKETA%202015-09-30.pdf
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=64&idioma=eu
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Nik zer egin dezaket nire etxearen aztarna ekologikoa murrizteko?

1.  Nire etxea eskuratzea edo berri-
tzea arkitektura iraunkorraren eta 
diseinu bioklimatikoaren irizpi-
deak aintzat hartuz: orientazio 
zuzena, barneko antolakuntza 
egokia, material iraunkorren era-
bilera, eta abar.

2.  Aurrezpeneko eta energia kon-
tsumo txikiko sistema bat ezar-
tzea: energia berriztagarrien 
erabilpena, argi naturalaren 
aprobetxamendua, kontsumo 
baxuko etxetresna elektrikoak, 
eta abar.

3.  Uraren instalazioak eta bere osa-
gaiak birdiseinatzea beren apro-
betxamendua eta tratamendua 
hobetzeko.

4.  Isolamendu naturala jartzea kli-
matizazio hobea eta giro osasun-
tsuagoa lortzeko.

5.  Etxebizitzari ematen zaion erabi-
lera garrantzitsua da. Bizi zaitez 
modu iraunkor batean.
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