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SOMESTJE KYŌTO – KŌBE – ŌSAKA
Izvleček:
Somestje Kyōto – Kōbe – Ōsaka spada v regijo Kinki in predstavlja drugo gospodarsko
najmočnejšo regijo na Japonskem. Mesta so se v toku razvoja soočala s številnimi urbanimi in
socialnimi problemi. Vsako mesto somestja je svojstveno v vseh pogledih – od urbanega
planiranja, sodobnih problemov in gospodarskih funkcij. Vendar uspeh celotnega somestja
temelji na medsebojnem povezovanju treh mest in okolice, kot mednarodnem povezovanju, ki
postaja v zadnjem času pomembnejše. V nalogi smo želeli prikazati razvoj in splošno sliko
sedanjega urbanega prostora ter poudariti pomembnost povezovanja za gospodarsko
uspešnost tega drugega največjega somestja Japonske. V diplomskem delu razpravljamo o
razlikah med posameznimi četrtmi znotraj mest in razlogih za nastale razlike. Na kratko smo
povzeli kako somestje deluje kot enotna urbana regija in kakšna je kvaliteta bivalnega okolja
v mestih. Pri izdelavi dela je uporabljena obstoječa literatura, obdelani so statistični podatki
ter podatki, zbrani na terenu. Somestje se razvija na račun ostalih manjših mest v regiji, ki s
povezovanjem lahko veliko pridobijo, izmenjavi znanja in dober gospodarski položaj, s
pomočjo hitre in zanesljive prometne ter ostale infrastrukture. Somestje v regiji Kansai je
primer dinamične urbane aglomeracije, ki ponuja edinstveno kombinacijo značilnosti, od
privlačnega in kulturno različnega okolja, naprednih raziskovalnih in izobraževalnih
dejavnosti, fleksibilno in inovativno delovno silo, novimi mednarodnimi povezavami in
dinamično vizijo za prihodnost.
KLJUČNE BESEDE: regionalna geografija, urbana geografija, somestje Kyōto – Kōbe –
Ōsaka, regija Kansai, Japonska
KYŌTO – KŌBE – ŌSAKA CONURBATION
Abstract:
Kyōto – Kōbe – Ōsaka conurbation in the Kansai Region is the second biggest economic
Region in Japan. The cities have suffered inevitable urban and social problems caused by
development. Each of the cities is unique in several aspects – urban planning, new-age
problems and economic functions. But, success of the whole conurbation is based on
interaction inside Region as well as international interaction, which has grown recently. In the
following paper we discuss development and situation of urban planning and underline the
importance of interaction for general success of the second biggest conurbation in Japan. This
paper also discusses the differences in the districts inside the cities and the causes. In short,
we explain how the city network is developing and what the living environment is like. While
preparing the data an existing literature, statistical data and the data gathered in the field were
used. The conurbation is developing from the premise that nearby cities can benefit from the
dynamic synergies of interactive growth via reciprocity, knowledge exchange and can achieve
significant scope economies aided by fast and reliable corridors of transport and
communications infrastructure. The conurbation in the Kansai Region is an example of an
emerging dynamic agglomeration that offers a unique combination of characteristics which
include an attractive and culturally diverse environment, advance research and educational
facilities, a flexible and innovative workforce, improving accessibility to the outside world
and dynamic vision for the future.
KEY WORDS: regional geography, urban geography, Kyōto – Kōbe – Ōsaka conurbation,
Kansai Region, Japan
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1. UVOD IN METODOLOGIJA
Za diplomsko delo z naslovom Somestje Kyōto – Kōbe – Ōsaka sem se odločila z namenom
prikazati sistem japonskih somestij, ki je nekaj posebnega in edinstvenega. Po spletu okoliščin
sem bila na Japonskem eno leto, vendar v Tsukubi. Kljub temu sem nabrala dovolj podatkov
za nalogo in vmes dvakrat odpotovala do izbranih mest, da naberem literaturo ter si jih
ogledam. Hkrati mi je neposredno bivanje blizu največjega japonskega somestja Tōkyō –
Yokohama omogočilo večjo globino raziskovanja, saj sem bila bolj pozorna na razlike in
podobnosti, ki sem jih zasledila v literaturi ter 'terenskem delu'.
Kyōto kot stara prestolnica se od Ōsake in mesta Kōbe že na prvi pogled zelo razlikuje. Že
sama zasnova mesta je popolnoma drugačna od drugih dveh. Na prvi pogled je okolica Kyōta
veliko bolj reliefno razgibana, samo mesto je precej umirjeno, Kōbe in Ōsaka pa sta zgoščeno
poseljeni in hrupni mesti. V Kyōtu je turizem na prvem mestu, medtem ko so v drugih dveh v
ospredju ostale gospodarske panoge. Tudi mentaliteta ljudi in način življenja se razlikujejo,
kljub podobnostim, ki jih delijo in glede na regijo kjer živijo.
Mesta spadajo v administrativno regijo Kinki, ime se uporablja tudi pri geografski
regionalizaciji. Regijo Kinki sestavljajo naslednje prefekture: Mie, Shiga, Kyōto in Ōsaka kot
mestni prefekturi, Hyōgo (Kōbe), Nara in Wakayama. Vsa tri mesta predstavljajo center regije
Kinki in drugo najpomembnejše japonsko gospodarsko regijo.
Slika 1: Satelitski posnetek

Vir: http://www.intute.ac.uk
Kyōto je kulturno središče Japonske, ki je zamenjal prejšnjo prestolnico Naro že leta 794 n.št.
in ostal prestolnica do leta 1868, dokler ni njegove vloge prevzel Tōkyō (Edo). Poleg Tōkya
je sedaj Kyōto glavno turistično središče, ki mu je uspelo v svoje gospodarstvo uspešno
vključiti tradicionalne rokodelske dejavnosti (svila, keramika, papir in pohištvo). Ōsaka in
Kōbe predstavljata gospodarsko središče imenovano tudi Hanshin (če vključimo še Kyōto
potem to območje imenujemo Keihanshin). Območje se je razvilo na osnovi tekstilne
industrije, ki jo je leta 1920 nadomestila težka industrija. Na območju so še vedno zelo
pomembne: jeklarstvo in železarstvo, kemična industrija, ladjedelništvo in finomehanika.
7

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

Trial version of e-PDF Document Converter
Kōbe so novejše okno v svet ter drugo najpomembnejše pristanišče na Japonskem, Ōsaka je z
drugim mednarodnim letališčem Kansai postala zanimiva tudi za tuje investicije.
Slika 2: Regionalizacija Japonske

Vir: Geography of Japan, 1980, str. 5

Moja diplomska naloga se v veliki meri nanaša na že prej omenjeno izkustveno raziskovanje
ter razumevanje somestja in zaradi specifike proučevanega območja temelji predvsem na
literaturi v japonskem jeziku ter statističnih podatkih.
Pri zapisovanju krajevnih in ostalih japonskih imen sem upoštevala najbolj razširjen
Hepburnov sistem transkripcije, četudi se za nekatera krajevna imena uporabljajo že
poslovenjene oblike.
Namen naloge:
- prikazati splošno sliko urbanega planiranja na Japonskem in v somestju Kyōto – Kōbe
– Ōsaka
- prikazati razvoj somestja in razmisliti o pogojih, ki so pomembni za njegov razvoj
- pokazati splošno sliko sedanjega razvoja urbanega prostora
- orisati razvoj prebivalstva, gospodarstva in sodobnih problemov v somestju in mestnih
četrtih
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Z nalogo sem želela najti odgovore na vprašanja, ki sem si jih zastavljala med raziskovanjem
in pisanjem naloge:
- kakšne so razlike med mesti in kakšne znotraj mest in kakšni so razlogi za nastale
razlike;
- bodo mesta in njihovo prebivalstvo zmogli odpraviti probleme kot so onesnaženost,
povpraševanje po naravnih virih in prostoru, staranje prebivalstva, socialni problemi,
ter se ustrezno pripraviti na morebitne naravne nesreče;
- zakaj je predstavljala realizacija urbanega planiranja problem in zakaj nekateri dobri
načrti niso bili realizirani;
- kakšna je kvaliteta bivalnega okolja v mestih;
- ali povezovanje mest v somestje pomeni boljše razvojne možnost območja;
- kako somestje deluje kot enotna urbana regija;
- ali je širitev vseh mest še možna in kako bo naravno okolje vplival na nadaljnji razvoj
somestja.
Že na začetku brskanja po literaturi sem ugotovila, da na izbrano temo ne bo veliko literature.
Za teoretično osnovo in dopolnitev znanja s področja urbane geografije mi je služila knjiga
Urban Geography: A Global Perspective, avtorja Michaela Pacione-ja. Literature in člankov v
japonskem jeziku je kar nekaj, a literatura ponavadi zajema regijo Kinki na splošno in se ne
omejuje na naravne in družbeno geografske značilnosti mest samih. Redke knjige in članki so
namenjeni izključno japonskemu urbanemu sistemu, še največ podatkov o somestju ter
urbanizaciji na Japonskem sem našla v delu več avtorjev, urednikov Takahashi in Taniuchi,
日 本 の 三 大 都 市 圏 ― そ の 変 容 と 将 来 像 (Tri največja japonska somestja – Njihove
spremembe in prihodnja podoba). Nekaj študij na Japonskem je bilo narejenih za mestni
prefekturi Kyōto in Ōsaka, medtem ko je za Kōbe zelo malo literature. Zelo mi je pomagalo
delo 京都地図物語 (Kyōto skozi zemljevide), ki je bogat vir podatkov o razvoju mesta Kyōto
in njegovem načrtovanju, sedanji podobi, gospodarstvu in prebivalstvu. Še največ mi je
uspelo dobiti statističnih podatkov iz statističnih virov v japonskem jeziku. Vsi grafi, karte in
tabele v diplomski nalogi temeljijo na podatkih iz statističnih virov, večino fotografij sem
prispevala sama. Če so bili za slikovni material uporabljeni drugi viri podatkov, so ti posebej
navedeni.
Literatura na izbrano temo je skromna tudi v drugih jezikih, največ ustrezne literature sem
našla v angleškem jeziku. Bilo je izdanih tudi nekaj člankov in knjig o Japonski v nemškem,
francoskem, ruskem, hrvaškem ter srbskem jeziku, kot tudi v slovenščini, vendar so njihove
tematike ali preveč splošne za Japonsko ali se ukvarjajo z drugimi mesti ter problematikami.
Pri svojem raziskovalnem in 'terenskem' delu sem veliko krat uporabila metodo razgovora,
tako poglavje o onesnaženosti več ali manj izhaja iz razgovorov s prebivalci mest in
nekaterimi uradnimi osebami, ki so mi bile pripravljene pomagati. Povzela sem tudi nekaj
vsebin predavanj, ki sem jih poslušala na Univerzi v Tsukubi (del o kmetijstvu in deloma
onesnaževanju). Veliko so mi pomagali tudi v Muzeju človekovih pravic v Ōsaki, tako z
materiali kot podatki o realnem stanju tujcev, burakumin, brezdomcev in žrtvah bolezni, ki jih
povzroča onesnaževanje. Drugo plat gospodarske krize in življenja na ulici sem izvedela od
brezdomcev povsod po Japonskem, kot tudi v Kyōtu in Ōsaki.

9

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

Trial version of e-PDF Document Converter
2. ZGODOVINSKI RAZVOJ SOMESTJA KYŌTO – KŌBE – ŌSAKA
2.1. KYŌTO
Kyōtska kotlina je bila prvič območje stalne poselitve v sedmem stoletju. Leta 794 je Kyōto
postal prestolnica Japonske, hkrati s pričetkom novega obdobja imenovanega Heian in ostal v
vlogi formalne prestolnice do leta 1868. Prvotni naseljenci so bili imigranti iz korejskega
polotoka (klan Hata). Mesto je bilo načrtovano po kitajskem modelu mrežastega mesta (ulice
so pravokotno druga na drugo) iz obdobja Tang. Mesto je služilo kot domovanje cesarske
družine vse do leta 1868, oziroma do obdobja Meiji, ko se je tudi cesarska družina preselila v
novo prestolnico Tōkyō.
V približno štirih stoletjih, kolikor je trajalo obdobje Heian, je Kyōto postal gospodarski in
kulturni center cesarstva. Proti koncu devetega stoletja so se začeli prebivalci zavedati
vrednosti lastne kulture in prenehali z zgledovanjem po kitajski kulturi. V enakem obdobju se
je izoblikoval tudi novi sloj prebivalstva – samuraji ali razred vojaščine. Samuraji so se z
družinami selili v Kyōto, kjer so se kmalu začela nesoglasja in spletke na dvoru, kar je vodilo
v upore in vojne. Politično moč pa je mesto izgubilo že ob začetku obdobja Kamakura, ko je
postala središče politične moči Kamakura (od 1185 – 1333) in nato še leta 1600, ko je šogun
Tokugawa prestavil prestolnico politične moči v Edo (današnji Tōkyō). Od devetega stoletja
naprej je bila politična moč v rokah šogunov, ki so preko marionetnih cesarjev krepili svojo
moč in vladali cesarstvu. Tako je bil Kyōto le formalna prestolnica in simbolično središče
cesarske oblasti ter kulture, medtem ko so se vse ostale funkcije opravljale v drugih središčih.
Ob slabitvi moči cesarske družine so Kyōto močneje prizadejale še notranje vojne, predvsem
v vojni Onin (1466-67) je bilo večina mestnega središča požganega. Zato večina zgodovinskih
reliktov, ki jih je mogoče videti danes, izvira iz obdobja Edo.
V poznem šestnajstem stoletju je Kyōto štel že pol milijona prebivalcev in Hideyoshi se je
odločil ponovno izgraditi mesto. Kyōto je postal japonsko fevdalno mesto z gradom v centru,
postaviti je dal tudi številne mostove in vrata, ter zgradil prvi protipoplavni sistem. Za
revitalizacijo mesta je bil v veliki meri zaslužen trgovski razred, ki je vodil tudi upor
mestnega prebivalstva in uspel vzpostavit ponovno preusmeritev moči nazaj v roke meščanov.
Po preselitvi prestolnice v Edo je Kyōto zapustilo tudi veliko število trgovcev, uradnikov in
učenjakov, kar se je odrazilo v velikem upadu prebivalstva in razvoj mesta je bil za nekaj časa
ustavljen. Vendar je Kyōto v senci prenovil svojo infrastrukturo in ponovno zaživel kot center
kulture, religije in gospodarstva. V letu 1800 so v Kyōtu vpeljali številne reforme v
izobraževalni sistem ter vzpostavil prvi japonski sistem električne napeljave, vodovoda in
popolnoma funkcionalno prometno omrežje. Leta 1885 so začeli graditi kanal iz jezera Biwa
in po petih letih je Kyōto postal prvo japonsko mesto, ki se je oskrbovalo s hidroenergijo.
Tradicionalna industrija je napredovala, v znanosti sta se začeli razvijati fizika in kemija, v
mesto so pričeli prihajati tuji vplivi in investicije.
Kyōto je med drugo svetovno vojno ostal nedotaknjen in nebombardiran, čeprav je bilo mesto
na listi potencialnih mest, kamor so Američani načrtovali odvreči atomsko bombo. Po letu
1945 se je začelo še eno obdobje revitalizacije in rekonstrukcije mesta. Mesto je postalo
izobraževalno središče, k temu je pripomogla tudi dobljena Nobelova nagrada Univerze v
Kyōtu. Japonski gospodarski čudež se je odrazil tudi v povečanju prebivalstva v Kyōto ter
mednarodnih investicij v gospodarstvo. Mesto se je usmerilo v turizem in beležilo čedalje več
tujih turistov. Do leta 1980 je Kyōto že postal eden izmed centrov z visoko razvito
tehnologijo (robotika, elektronika in računalništvo).
Kyōto tako ostaja pomembno kulturno in izobraževalno središče. Kyōto je hkrati mesto, ki
živi tudi od turizma, a se zaveda, da mora razvijati tudi druge gospodarske dejavnosti. Ima
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več kot 200 japonskih državnih zakladov ter 1700 pomembnih kulturnih spomenikov, od tega
na Unescovem seznamu kar 17 (Kyōto skozi zemljevide, 1999; Medmrežje1).

2.2 ŌSAKA
Ōsako že v prvih zgodovinskih zapisih omenjajo kot pomembno trgovsko središče in
pristanišče. Od četrtega do šestega stoletja je bila znana pod imenom Naniwa. Za kratek čas je
bila prva japonska prestolnica, tik preden je to postala Nara. Že od začetka je pristanišče
služilo za trgovanje in izmenjavo blaga s Kitajsko in Korejo, danes pa sta se v tej vlogi znašli
tudi mesti Yokohama in Kōbe. Leta 1586 je Toyotomi Hideyoshi izbral Ōsako za svojo
rezidenco in s tem okrepil pomembnost Ōsake. Trgovci so poselili okolico gradu in mesto se
je pričelo razvijat v pomemben in močan center gospodarstva takratne Japonske. Njen
nadaljnji razvoj je spodbujal tudi šogun Tokugawa, ki je trgovcem omogočil trgovanje in
bogatenje brez državnega nadzora.
Med obdobjem Edo sta pridelava in prodaja riža predstavljala osnovo japonskega
gospodarstva. Ōsaka je predstavljala center distribucije z rižem, kjer se je razvejala
prehrambena in z njo povezana predelovalna industrija. V letu 1730 se je vzpostavilo tržišče
riža imenovano Dojima, kar se je odražalo v povečanem število na novo ustanovljenih
kurayashiki (lokalnih agencijah oz. poslovnih centrov). Vodni kanali v mestu in odprtost na
morje sta olajšala trgovanje z rižem, ki so ga sem dovažali iz vse Japonske, v mestu pa so
trgovci organizirali samostojne službe, ki so skrbele za vzdrževanje kanalov ter mostov in
gradnje pristanišča. Gospodarska moč Ōsake je naraščala, krepil se je trgovski razred, sočasno
je naraščalo povpraševanje po izobraževanju.
Pod pokroviteljstvom vlade Meiji, je leta 1868 Ōsaka uradno postala glavno pristanišče, kar je
omogočalo trgovanje z drugimi državami po odprtju meja. Po odprtju meja se je razvijala
industrija in zanimanje za druge kulture je naraščalo. Leta 1889 je bila Ōsaka prvič priznana
kot mesto. Po letu 1903 se je pričel gospodarski in tehnološki razvoj Ōsake. Mesto se je
pričelo iz obrobja zaliva širit v notranjost ravnine. Gospodarski razvoj je privabil številno
delovno silo in nove investitorje. Leta 1925 je Ōsaka postala največje japonsko mesto po
številu prebivalstva in obsegu ter šesto največje mesto na svetu. Leta 1933 se je začela
gradnja podzemne železnice na vzpodbudo takratnega župana Hajime Seki-ja, ki je spodbujal
tudi razvoj urbanega planiranja.
Med drugo svetovno vojno je bila večina centra mesta požganega in porušenega. Na novo
zgrajeno mesto je po vojni postalo močan center moderne lahke industrije in elektrotehnike.
Pričele so se investicije s strani javnega kot zasebnega sektorja, predvsem v visoko
tehnologijo, ki je postala temelj povojnega gospodarskega razvoja mesta.
Ōsaka si je do leta 1970 že popolnoma opomogla in mesto je dobilo popolnoma nove
stanovanjske predele, v katerih je bila omogočena večja kvaliteta bivanja. Leta 1994 so odprli
tudi mednarodno letališče Kansai. Širjenje in razvoj mesta se je nadaljeval na umetno
izgrajenih otokih v Ōsaškem zalivu.
Ōsako je na vodilnem mestu po gospodarskem položaju izpodrinil Tōkyō in večina glavnih
sedežev tovarn in koncernov se je preselila v Tōkyō. Kljub temu Ōsaka ostaja pomembno
poslovno in gospodarsko središče države, še posebej močno vlogo igra v območju Kinki, kjer
še vedno predstavlja močan trgovski in zaposlitveni center. Za Ōsako je veliko bolj kot za
Tōkyō značilno vlaganje tujega kapitala ter odpiranje tujih podjetij. Sodobni problemi tudi
Ōsaki niso prizanesli, tako je prisotna močna okoljska degradacija, onesnaženost, hrup,
prostorska stiska, visoke cene nepremičnin in brezposelnost (Kornhouser, 1976; Medmrežje2).
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2.3. KŌBE

Mesto Kōbe se je razvijalo sočasno z razvojem pristanišča. V osmem stoletju je postal majhen
kraj, sedaj imenovan Wadamisaki, pomembna točka v pomorski in kopenski trgovini. V
dvanajstem stoletju je družina Taira preselila prestolnico iz Kyōta v Fukuharo, ki danes
predstavlja zahodni del mesta Kōbe, z namenom povečati mednarodno trgovino. Fukuhara se
je kot prestolnica obdržala le slabih šest mesecev. Ob koncu trinajstega stoletja so ga
imenovali pristanišče Hyōgo. Njegov razcvet je temeljil na trgovanju s Kitajsko ter še
nekaterimi azijskimi državami. Na tem območju so v trinajstem stoletju nastale zasnove
sedanjega urbanega prostora mesta Kōbe.
V sedemnajstem stoletju je šogun Tokugawa uvedel politiko izolacije države pred zunanjimi
vplivi. Vendar je zaradi ugodnega naravnega in strateškega položaja pristanišča le-to še vedno
igralo pomembno vlogo v domačem prometu ter se razvijalo naprej. Leta 1868 je bilo
pristanišče spet odprto za tuje trgovanje, leta 1889 je bilo vključeno tudi mesto Kōbe. Takrat
je mesto Kōbe štelo 134.000 prebivalcev, leta 1939 pa je število prebivalcev preseglo milijon
in mesto Kōbe postane eno izmed šestih največjih Japonskih mest. S širjenjem in razvojem
mesta se je širilo in razvijalo pristanišče, kar je še dodatno pripomoglo k razcvetu industrije.
Druga svetovna vojna je popolnoma opustošila ter uničila mesto, ostalo je le okoli 380.000
prebivalcev.
Mesto je postalo v zadnjih sto letih in v tem času eno izmed vodilnih pristanišč. Mesto Kōbe
je nastalo in se širilo okoli pristanišča. Glavne ceste vodijo do pristanišča in sekajo ceste, ki
vodijo do bližnjih okoliških hribov. Pristanišče ima globok zaliv, ki ni odprt proti Pacifiku.
Mesto ima dobre cestne in železniške povezave z večjimi japonskimi mesti. Mesto je
prostorsko omejeno z zalivom na eni in strmim hribovjem na drugi strani. Zaradi tega je
omejeno zgolj na obalni pas širok le 2 km in dolg več kot 30 km. Med 1854 – 1940 so v
zalivu dogradili nove površine za industrijo, kot sta ladjedelništvo in jeklarstvo. Izdelani so
bili pomoli v pristanišču za dodatni prostor pretovora.
Po drugi svetovni vojni so z velikimi finančnimi vložki ter načrtnim razvojem želeli mestu
povrniti nekdanjo podobo. Šele leta 1956 je v mestu število prebivalstva znova preseglo
milijon. Od 1953 so v zalivu dograjevali nove površine in pomole ter širili industrijo na dva
konca mesta. Država je pomagala pri dograditvi celotne obale. Leta 1966 so v pristanišču
začeli graditi nov umeten otok Port pri katerem so uporabili material iz okoliškega hribovja.
Transport kamenja je povzročil večjo motnost morja v zalivu. Posekali so gozd na hribovju, ki
je ščitil pred erozijo na severni strani mesta. Izravnane površine okoliških hribov so danes
poseljene s stolpnicami in stanovanji. Izgrajen otok je povezan z vrstnimi tovornimi ladjami,
ima stanovanjski ter poslovni predel. Otok Port predstavlja zelena pljuča mesta Kōbe, obsega
432 ha ter ima približno 200.000 prebivalcev. Z mestom je povezan z dvoetažnim mostom s
cesto in železnico. Izgrajen je bil do leta 1975, popolnoma pa se je razvil do leta 1983. 2 km
vzhodno od pristanišča je bil izgrajen otok Rokka, ki je večji od prvega (540 ha) in so ga
začeli graditi leta 1972. Vsebuje kontejnerje, terminal za izvoz avtomobilov in pristanišče za
trajekte. Površino mesta jim je uspelo povečati z novimi umetnimi površinami, pridobljenimi
v zalivu.
Nov udarec gospodarstvu in prebivalstvu je zadal veliki potres, imenovan Hanshin, ki je Kōbe
stresel januarja 1995. V potresu je umrlo okli 5.000 ljudi, več 100.000 stavb je bilo
popolnoma uničenih, uničeno je bilo tudi pristanišče.
15 km od centra mesta Kōbe je nastalo novo satelitsko mesto Seishin, ki ima dva industrijska
parka in stanovanjske bloke za 103.000 prebivalcev. Nizke planote in ponekod ravnine so
nastale z izravnavo okoliških hribov, katerih material so porabili za gradnjo umetnih otokov.
Kōbe so kozmopolitansko in gospodarsko pristaniško mesto, kjer med drugim biva tudi dokaj
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visok delež tujcev. Od približno 1,5 milijonov prebivalcev, je 70.000 tujcev. Večina je
Kitajcev in Korejcev, veliko je tudi Evropejcev (Herrnleben, 1993; Medmrežje3; Matsumoto,
2001).
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3. FIZIČNO GEOGRAFSKI PRIKAZ OBMOČJA SOMESTJA
3.1 GEOLOGIJA IN RELIEF
Tektonsko regija pripada t.i. JZ japonski liniji, ki jo prelom Median deli na notranje in
zunanje območje. Od terciarja do kvartarja se je v smeri sever – jug ter vzhod – zahod enoten
gorski sistem Shida ločil na Setouchi, planoto Kibi, gorsko verigo Chūgoku ter planoto Iwami.
Hribovja so se dvigala pod vplivom pritiskov vzhod – zahod. Ob obali polotoka Kii ter
Japonskega morja so se sredi neogena odlagali morski sedimenti, ki se nadaljujejo skozi vso
regijo Kinki ter še pod gorski sistem Chūgoku. Miocenski nanosi so zapolnili kotline, trdi
konglomerati pa se nahajajo na začetku ali zadnjem robu nanosov, kar nakazuje na rahlo
gubanje v tem obdobju. Peneplenizacija oziroma uravnavanje površja je potekala do miocena.
V gorski sistem Chūgoku se vključuje tri nizke reliefne erozijske površine hribovje Dogo (nad
1.000 m.n.v), planota Kibi (med 400 – 600 m.n.v.) in ravnina Setouchi (pod 200 m.n.v.).
Dvigovanje le teh je potekalo pred približno 10 – 13 milijoni let. Relief je bil nizek, pojavljalo
se je manjše preoblikovanje peneplenov. V pliocenu je bila peneplenizacija že končana,
penepleni so bili stisnjeni v smeri sever – jug. Zaradi spremljajočega dvigovanja površja je
bila pokrajina ločena na višjo in nižjo. V pliocenu se je izoblikovalo hribovje Dogo ter
planota Kibi, površje se je dvignilo do višine 500 m.
Slika 3: Relief in nadmorska višina obravnavanega območja

Vir: http://www.hgeo.h.kyoto-u.ac.jp/soramitsu
Oblikovati se je začela preddispozicija sedanje ravnine Settouchija in odlaganje t.i. »ōsaške
skupine1«. V začetku kvartarja se je vršilo stiskanje iz smeri vzhod – zahod, odvijale so se
večje spremembe na območju Settouchija. Območje Settouchija je bilo razdeljeno na več
erozijskih območij, odvisno od stopnje erozije. Površje se je zviševalo za okoli 500 m. Večje
ravnine so nastajale v območjih zniževanja oziroma pogrezanja v kvartarju.
_________________________
1 Plio-pleistocenski peski, gline ter melj, njihov nastanek so pogojevale klimatske spremembe v pleistocenu,
nalagali so se v medledenih dobah in se nahajajo se okoli Ōsaškega zaliva.
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Prisotna je zelo močna erozija, predvsem zaradi velike količine padavin. Ravnine so
izpostavljene hudourniškim potokom, ki poplavljajo in prenašajo s seboj veliko materiala.
Pogosto se pojavljajo plazovi, ki jih povzročajo močno deževje, topljenje snega, potresi in
antropogeni dejavniki. Obalna območja merijo v povprečju 200 m.n.v. Regija ima več dobro
razvitih vršajev, ki se ponekod združujejo v piedmontski pas. Nihanje obalnega pasu in
gladine morja je povzročil nastanek abrazijskih teras ter dvignjenih koralnih grebenov
(Geography of Japan, 1980, str. 14-23).
Slika 4: Geološki pasovi območja
kredni graniti in vulkanske kamnine
pas jurskih kamnin 'Mino-Tanba'
pas krednih kamnin 'Shimanto'
ostanki krednih kotlin
pas metamorfnih kamnin 'Sanbagawa'
pas metamorfnih kamnin 'Ryōke'
intruzije vulkanske skupine 'Stettouchi'

Vir: http://www.gsj.jp/HomePage.html

Večino obravnavanega območja tvorijo stare paleozojske kamnine. To je kompleksna regija,
kjer so graniti in narinjene sedimentne kamnine erodirane, večina jih tvori abrazijske terase.
Prelomljeni in dvignjeni skladi sedaj tvorijo okoliška hribovja in gorovja, prekinjajo jih
kotline na vzhodu in jugu (Kyōtska, Narska in depresija Biwa) ter pet poplavnih ravnin
Notranjega morja. Relief v regiji je odvisen od lastnosti osnovne kamnine. Večina gorovij in
hribovij ima zaobljene vrhove, pred vsem tam kjer so graniti, vmes se pojavljajo tudi
apnenčasti osamelci (Dempster,1969, str. 5).
Na severu v regijo sega sistem gorovja Chūgoku, njegovo nadaljevanje je planotasto gorovje
Tanba. Na jugu, na polotoku Kii, regijo omejuje gorovje Kii, ki je nadaljevanje gorskega
sistema Shikoku. Gorovje se strmo dviga tik ob obali, tako da so ob morju le redke manjše
ravnine. Med tema gorskima sistemoma je relief pretežno nizek s številnimi manjšimi sistemi
hribovij, katerih slemenitev poteka v smeri sever – jug. Med hribovji so manjše kotline in
ravnine (Kyōtska, Narska in Omi), na zahodu meji regija na ravnino Himeji, na vzhodu na
ravnino Ise (Modern Japan, 1974, str. 10-20). Ravnine so nastale kot rezultat součinkovanja
endogenih in eksogenih dejavnikov, po poselitvi se je povečal tudi delež antropogenega
preoblikovanja (Kornhauser, 1982, str. 10).
Reke so izoblikovale povezave med holocenskimi ravninami ter ustvarile strme piedmondske
terase. Terase so večinoma pleistocenske, na ravninah se pojavljajo slabo izoblikovani
holocenski nanosi. Večina večjih rek je ob izlivih v morje izoblikovala delte (reka Yodo)
(Dempster, str. 5–15). Holocenske ravnine so majhne in jih ločujejo hribovja, so obsežni
nanosi sedimentov, prinesenih z vodotoki iz okoliških hribov ali morja. Na holocenskih
terasah se nahajajo riževa polja. Pleistocenske terase predstavljajo prehod med strmimi
pobočji in holocenskimi ravninami. Sestavljata jih pesek in grušč, izoblikovali so jih
hudourniški potoki, ki so material ob močnejših padavinah prinašali v nižje predele. Ob
preboju hudourniških potokov in rek v ravnine so nastali vršaji. Prisotne so tudi terase, ki so
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nastale v novejši geološki zgodovini z dviganjem površja in so dvignjene nad holocenskimi
ravninami, kar povzroča še globlje vrezovanje potokov v vršaje. Vršaje terasirajo tudi za
kmetijstvo (Witherick, 1993, str. 23–24).
Slika 5: Kotline in ravnine na območju

Vir: Dempster, 1969, str. 5

Tabela 1: Površina reliefnih enot in nakloni v km2 po prefekturah
Gorovje Hribovje Gričevje

Ravninski Vodne
relief
površine

Kyōtofu

3146

428

168

820

44

Ōsakafu

706

212

2

610

334

Hyōgoken

4858

1354

492

1604

49

Naklon Naklon Naklon Naklon Naklon Naklon
0°-3°
3°-8°
8°-15° 15°-20° 20°-30° nad 30°
Kyōtofu

274

446

982

1053

1346

174

Ōsakafu

632

246

258

191

170

16

Hyōgoken

630

886

1466

1556

2395

458

Vir: Statistični podatki
Iz statističnih podatkov vidimo, da ima mestna prefektura Ōsaka najbolj ugodne naklone za
poselitev, razvoj prometne infrastrukture in kmetijsko izrabo ter daleč najvišji delež vodnih
površin. Po ugodnosti naklonov in reliefa ji sledi mestna prefektura Kyōto, medtem ko je
prefektura Hyōgo za poselitev, razvoj prometne infrastrukture in kmetijstvo glede na naklon
in relief najmanj ugodna. Iz tega izhaja tudi prostorska omejitev mesta Kōbe.
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Depresija jezera Biwa je največja v tem območju, ki vsebuje največje sladkovodno jezero na
Japonskem. Je najožji prelom gorske pregrade Honsha, ki ločuje Pacifiško obalo od obale
Japonskega morja (Geography of Japan, 1980, str. 512–538).
Območje ima eno izmed največjih gostot aktivnih prelomov, ki tvorijo obliko trikotnika. Vsi
potresi na obravnavanem območju so bili izven linij znanih aktivnih prelomov. Značilni so
plitvi potresi s hipocentrom 12 km ali manj. Pojavljajo se lokalno, na leto se jih občuti do 35
in so ponavadi med 5-6 stopnjo po Mercaliju. Točno pod središčem mesta Ōsaka poteka
'Uemachi' prelom, ki je dolg 45 km, s predvideno možno intenziteto potresa 7 stopnje po
Mercaliju. Čez polotok Kii poteka v smeri vzhod – zahod srednji tektonski prelom. Na
severnem delu preloma se nahajajo Ōsaška ravnina, Kyōtska kotlina in jezero Biwa
(Medmrežje4).
Slika 6: Aktivni prelomi območja

Vir: http://www.gsj.jp/HomePage.html

POTRES HANSHIN
17. januarja 1995 ob 5:46 je južno območje prefekture Hyōgo stresel potres 7,2 stopnje po
Richterjevi lestvici. Epicenter potresa je bil v severnem delu otoka Awaji, globina potresa je
bila 14 km. Potres je znan kot eden večjih na Japonskem. Med prizadetimi območji je bilo
tudi mesto Kōbe, ki je imelo takrat pribl. 1.500.000 prebivalcev. V samem mestu je umrlo
4.000 ljudi, uničenih je bilo več kot 11.000 zgradb. Vse gosto poseljene površine mesta so
bile zrušene. Žrtev je bilo veliko zaradi ozkih ulic, neustrezne gradnje in pretežno
uporabljenega lesa za gradbene materiale. Po potresnem sunku je izbruhnilo še okoli 175
požarov. Posledice potresa so bile največje v središču mesta, kjer je število prebivalcev že
pričelo upadati. Po potresu se je veliko prebivalcev za stalno ali začasno preselilo v druga
mesta in okolico (Matsumoto, 2001).
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3.2. PODNEBJE

Japonsko otočje se razteza med 24° in 45° severne geografske širine. Ravno zato je klimatska
slika Japonske zelo pestra – od subtropske klime na jugozahodu do subpolarne na skrajnem
severozahodu. Območje Kyōto – Kōbe – Ōsaka po Köppenu spada v tip Cfa (zmernotoplo
podnebje z vročim vlažnim poletjem).
C – temperatura najhladnejšega meseca nad 0° C a pod 18°C
a – najtoplejši mesec ima nad 22°C
f – ni suhega obdobja
Avtorji uvrščajo območje v zmernotopli podnebni tip jugozahodne Japonske, glede letnih
časov si niso tako enotni. Glede na večino literature ima Japonska štiri izrazite letne čase, po
Withericku in Geography of Japan šest, kajti upoštevajo še obdobji baiu in shurin. Zmerno
toplo podnebje Japonske se deli po japonskih avtorjih na deset con (Ohayashi, 1994, str. 44),
po tej delitvi se območje Kōbe – Ōsaka uvršča v zmerno toplo podnebje območja Settouchi,
Kyōto pa spada že v zmernotoplo podnebje območja Kinki. Poudarjene so razlike med
temperaturami in količino padavin (Ohayashi, 1994, str. 44).
Tabela 2: Letni časi in potek vremena
Iz leta v leto se začetni in končni datumi obdobij spreminjajo, a ob običajnem poteku si
sledijo takole:
1 8
24

31
13

21
22

Apr

BAIU
Maj

Jun

Jul

Avg

24 25
27

Sept

Okt

Nov

PADAVINE

Mar

8
29

20 21

POMLAD

3
4

ZIMSKE PADAVINE

Feb

3

POZNA JESEN

Jan

14
29

SHŪRUN

Mesec

10

POLETJE

ZIMSKE PADAVINE

Anticiklonsko
dogajanje
Ciklonsko
dogajanje

Dec

Vir: Geography of Japan, 1980, str. 59
Na makroklimatske značilnosti Japonske imajo odločilni vpliv zračne mase. Lega na obrobju
Evrazije povzroča izmenjevanje tako polarnih in tropskih zračnih mas kot tudi kontinentalnih
(pozimi) in maritimnih (poleti) nad območjem Japonske. Zaradi tega čez leto na Japonskem
prevladujejo prav posebne sinoptične situacije, da lahko govorimo o šestih letnih časih.
Vetrovi pozimi pihajo v severozahodni smeri iz celinske Azije, poleti v jugovzhodni in
izvirajo v tropskih morjih. Zračne gmote iz Sibirije in Mandžurije nakazujejo na ostre in
mrzle zime, zračne gmote iznad subtropskih delov oceana prinašajo vroča in vlažna poletja.
Na podnebje Japonske najbolj vplivajo štiri zračne mase:
• Polarna kontinentalna, ki izvira iz Sibirije in Mandžurije
• Polarna maritimna, ki izvira iznad Ohotskega morja in severnega Pacifika
• Tropsko maritimna z izvorom na subtropskih širinah severnega Pacifika
• Tropsko kontinentalna z izvorom nad subtropskimi območji Kitajske
Poleg zračnih mas na podnebje vplivajo morski tokovi – topla Kuroshio (Japonski tok) in
Tsushima tok ter hladen Oyashio (Ohotski tok). Zelo pogoste so frontalne nevihte,
temperaturni gradient pozimi velja za enega najostrejših Pogosto se pojavljajo različni
problemi ob sneženju, predvsem zaradi količine zapadlega snega.
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Vplivi na podnebje Japonske:
- bližina Sibirije ---- vpliv hladne zračne mase
- ocean in morja ---- vpliv na vlažnost zraka (75% pozimi in 85% poleti); zavirajo rast
temperatur pomladi in poleti (avgust je najtoplejši mesec)
- morski tokovi, kot sta Tsushima tok ter Kuroshio, ki dvigata temperaturo krajev ob JV,
prinašata tropske nevihte in tajfune obali
Polarno kontinentalna zračna masa je močno razvita pozimi in šibka poleti. Prisotni so stalni
SZ vetrovi, ki so suhi in zelo hladni. Na Z prinašajo orografske snežne padavine, na Pacifiški
strani hladno in hude pozebe ponoči, vendar je vreme jasno in suho.
Tropsko maritimna zračna masa je poletni anticiklon, od koder pihajo južni in jugozahodni
vetrovi, ki nosijo tople in vlažne zračne mase, pojavljajo se julija in avgusta. Med letom se
pomika proti severu, kjer ob stiku s polarno maso povzroči oblačno in deževno vreme. V
obdobju baiu in poleti prinaša otoplitve ter dolga obdobja lepega sončnega vremena in višjo
relativno vlago.
Polarno maritimna zračna masa iznad Ohotskega morja, je območje nizkega zračnega pritiska
občasno prečka Japonsko, ponavadi pozno pozimi, spomladi in zgodaj poleti. Je hladna in
vlažna, hkrati pa tudi najmanj pogosta (Geography of Japan,1980, str. 43).
Klimatsko pogojene ujme:
Tajfuni in tropske nevihte: vlažna zračna masa je nad severnim Pacifikom, med ekvatorjem in
tropsko zračno celico. Pojavijo se ob otoplitvi oceana, ki višek doseže avgusta. Tajfuni se
pojavljajo najpogosteje v obdobju od julija do novembra in predstavljajo eno hujših naravnih
ujm (Whiterick, 1993, str. 12-13). Okrepijo se vetrovi, prisotna je gosta oblačnost in močno
deževje. Ob obalah so značilni visoki valovi (vdiranje slane vode, ki uniči pridelke). Riž je še
posebno občutljiv v obdobju tajfunov. Povzročajo tudi poplave, ki ogrožajo bivališča in lahko
povzročijo večjo gospodarsko škodo.
Zimske depresije: so šibkejše od tajfunov, zajamejo obalne predele in so močnejše severno
kot na jugu. Takrat dežuje in pihajo močni vetrovi (do 100 km/h), ki povzročajo visoke valove.
Pogosta je tudi toča. Najhuje je ob ozkih zalivih, ki so zarezani globlje v notranjost kopnega,
ker so valovi kanalizirani se poveča abrazija, poplavljene so hiše in obalni gozdovi.
Poplave: povzročajo jih tajfuni, deževno obdobje baiu, poletne nevihte in topljenje snega v
hribih (nenadno povišane temperature v marcu). Potoki so hudourniške narave, s seboj
prinašajo veliko materiala v nižine in sprožajo plazove.
Slika 7: Pogostost poplav na 1000 km2 po prefekturah (Geography of Japan, 1981, str. 70)
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Suše: padavine so dobro razporejene skozi vse leto, a kakšna leta lahko izstopajo. Včasih
izostanek imenujejo kar »urok baiu«, ker je količina deževja manjša, lahko so tudi manj
pogoste poletne nevihte ali pa vlažne zračne mase ne prinesejo dežja ob prečkanju Japonske.
Hladna poletja: Običajno so poletne temperature visoke. Pojav nastopi, ko polarno maritimna
masa s severa vztraja do konca poletja. Pri tem pojavu največje posledice utrpi kmetijstvo
(MacDonald, str. 19-24).
Zimske padavine (po angleški literaturi je zaslediti izraz zimski monsun, vendar se v literaturi
v japonskem jeziku ta izraz ne uporablja) trajajo od 28. novembra do 22. februarja. Baiu,
deževno obdobje, traja od nekje 11. junija do 15. julija, prej se prične v južnih krajih. Shūrin
oz. jesensko obdobje tajfunov, se prične zadnji teden avgusta ter konča sredi oktobra.
Regionalno se pojavljajo razlike za približno deset dni. Za poplave v obravnavanem območju
je kot vzrok na prvem mestu pojav tajfuna, na drugem obdobje baiu in nato obdobje shūrin.
Ōsaka je poplavno ogroženo območje saj je povprečno na leto vsaj ena večja poplava. Po
ogroženosti ji sledi Kyōto, Kōbe so poplavno manj ogrožene, saj se poplave glede na
statistiko pojavijo v povprečju 5 – 10 v obdobju tridesetih let (Statistični podatki).
Različne zračne mase so vzrok za pestro vremensko dogajanje čez leto. Po Moriti (1997)
ločimo 13 tipov vremenskih situacij glede na zračne mase:
1. Tip visokega zračnega pritiska na zahodu, nizkega na vzhodu1
Vremenska situacija je značilna za zimo, zanjo se uporablja tudi izraz 'zimska razporeditev
zračnega pritiska2'. Zahodno od Japonske je jedro visokega zračnega pritiska, vzhodno se
nahaja jedro nizkega zračnega pritiska. Nad Evrazijo se zrak ohlaja in pogreza, nad Ohotskim
morjem pa se oblikuje jedro nizkega zračnega pritiska, zato prevladuje mrzel severozahodni
veter. Intenziteta vetra je odvisna od razlike v pritisku. Hladen sibirski zrak se ob prečkanju
Japonskega morja močno navlaži. Območje ob Japonskem morju je deležno orografskih
dežnih ali snežnih padavin, medtem ko je vreme na Pacifiški strani jasno in suho. Sneg pade
le v primeru močnega severozahodnika.
2. Tip visokega zračnega pritiska na jugu, nizkega zračnega pritiska na severu3
Nastalo situacijo zaznamujeta ohotska in jangcekjanška zračna masa. Slednja naj bi bila del
sibirske kontinentalne zračne mase, ki se zaradi pomika proti jugu otopli, še vedno pa ostane
suha. Pojavljati se začne marca, ko sibirski maksimum že slabi. Severna Japonska je še vedno
pod vplivom severozahodnih vetrov, na zahodnem delu Japonske se veter spremeni v
zahodnik. Na severu ob tem času še sneži, na zahodu Japonske je vreme že sončno, oba dela
loči meja med zimo in pomladjo. Ta vremenska situacija napoveduje spremembo letnega časa.
3. Tip nizkega zračnega pritiska nad Japonskim morjem4
Situacija nastaja ob menjavi letnih časov, in sicer v začetku pomladi in koncu jeseni. Na stiku
zračnih mas se pojavi fronta in manjše jedro nizkega zračnega pritiska. Ko fronta potuje v
smeri proti Japonskemu morju, zapiha jugozahodnik in vreme postane spremenljivo. Včasih
situacija povzroči močno sneženje ob Japonskem morju, na vzhodni strani Japonskih Alp je
pogost pojav fena in zvišanja temperatur. Ob prihodu hladne fronte se pojavljajo kratkotrajne
nevihte in včasih tudi toča, ko se nebo spet zjasni, se ozračje ohladi. Ob pomiku jedra nizkega
zračnega pritiska proti vzhodu se spet vzpostavi zimska razporeditev zračnega pritiska.
______________
1
2
3
4

西高東低型
冬型気圧配置
南高北低型
日本海低気圧型
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4. Tip migrirajočega jedra visokega zračnega pritiska5
S spomladanskim enakonočjem se okrepi vpliv maritimnih zračnih mas nad severnim
Pacifikom. V višinah prične pihati močan zahodni veter, zaradi katerega se nad površjem
izmenjujejo območja nizkega in visokega zračnega pritiska. Jedro visokega zračnega pritiska
se z vetrom pomika med dvema območjema nizkega zračnega pritiska od zahoda proti vzhodu.
Pojavlja se tako spomladi kot v jeseni. Vreme je ob prevladi visokega zračnega pritiska jasno,
a traja v povprečju manj kot tri dni, saj visokemu zračnemu pritisku hitro sledi območje
nizkega zračnega pritiska in s tem prevlada oblačnega vremena.
5. Tip nizkega zračnega pritiska južne obale6
Nad obalo Pacifika nastane, ko se hladen severovzhodni veter spremeni v severozahodnik, z
juga pa doteka topel zrak, ki se dviga nad hladnega in s tem ne povzroči zvišanja temperatur
pri tleh. Vreme je običajno oblačno, v območju nizkega zračnega pritiska lahko močno dežuje.
Pozimi v takšni situaciji predvsem na vzhodu lahko zapade obilo snega.
6. Tip dveh jeder nizkega zračnega pritiska7
Pojavlja se med zimo in pomladjo in nastane ob fronti dveh različnih zračnih mas.
Temperaturna razlika povzroči formiranje dveh frontalnih jeder severneje in južneje na fronti.
Vreme je v takšni situaciji zelo nepredvidljivo. Situaciji sledi običajna zimska razporeditev
zračnega pritiska.
7. Tip pasu visokega zračnega pritiska8
Nastane spomladi ali jeseni, ko je vpliv migrirajočega zračnega pritiska močan. S tem se na
črti zahod – vzhod oblikuje več jeder visokega zračnega pritiska. Vreme je jasno in sončno,
med maksimumih zračnega pritiska se pojavlja relativno povečana oblačnost, zato je slabo
vreme pogosto severno in južno od pasu nastalih front.
8. Tip visokega zračnega pasu na severu9
Situacija se pojavlja v vseh letnih časih in nastane, ko se s središčem nad severovzhodnim
delom Japonske zadrži območje visokega zračnega pritiska. Ob trčenju le-tega v toplejše
zračne mase na jugu prihaja do povečane vlažnosti zraka.
9. Tip baiu (poletna deževna fronta)10
Na začetku poletja se močno poveča vpliv vlažnega in toplega pacifiškega (ogasawarskega)
maksimuma. Spremeni se tudi dotok zahodnih vetrov v višini in nad Ohotskim morjem se
izoblikuje hladen in vlažen ohotski maksimum. Nastane 200 do 500 km široka fronta
imenovana tudi fronta baiu in se razprostira na črti vzhod – zahod. Na zahodno Japonsko
fronta nima večjega vpliva, a sočasno začne z juga dotekati vlažen in topel zrak ekvatorialnih
višin.

________________________

移動性高気圧型
南岸低気圧型
二つ玉低気圧型
帯状高気圧型
北高型
梅雨前線型
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Nastane konvergenčna cona in zaradi dvigovanja stalno dotekajočega vlažnega ekvatorialnega
zraka nastanejo visoki kumulunimbusi. Dogajanje na vzhodni strani Japonske je precej
drugačno. Tam beležijo obilne padavine, ker se topli pacifiški zrak dviga nad hladnega
ohotskega. Občasno se pripeti, da se ohotski maksimum ne izrazi, tako je tisto leto deževna
doba suha. Deževna doba se konča, ko se vpliv ogasawarskega maksimuma še okrepi in se
fronta baiu pomakne proti severu. Zato se baiu obdobje začne najprej na jugu in nato počasi
napreduje proti severu.
10. Tip »kitov rep«11
Situacija se značilno pojavlja sredi poletja. Ta vremenska situacija je kriva, da je poletna
klima Japonske povsem subtropska, prisotne so visoke temperature ter visoka vlažnost zraka.
Nad severnim Pacifikom je območje visokega zračnega pritiska, rep »kita« seže vse do
zahodne Japonske, glava pa se nahaja nekje vzhodno od Havajev. Vreme je vroče in soparno,
sredi dneva se v hribovitih predelih pojavljajo konvekcijske padavine.
11. Tajfunski tip12
Tajfun nima določene sinoptične oblike, pogosto se pojavlja na prehodu poletja v jesen.
Tajfuni, ki zaidejo na Japonsko nastajajo med 15° in 25° severne geografske širine v območju
nizkega zračnega pritiska tropskega pasu nad oceanom. V povprečju prečka Japonsko do pet
tajfunov letno, običajno konec avgusta in septembra, ko vpliv ogasawarskega maksimuma
oslabi. Poti tajfunov so različne in nepredvidljive.
12. Tip shūrin (jesenska deževna fronta)13
Shūrin (poznan tudi pod imenom akisame) označuje čas nastanka fronte nad Japonsko v jeseni.
Fronta nastane na stiku hladnih in suhih zračnih mas visokega zračnega pritiska iznad
Kitajske in maritimnih zračnih mas ogasawarskega maksimuma. Pas fronte je širok 200 do
500 km, a je jesensko deževno obdobje krajše kot baiu. Pojavi se v začetku septembra in se
oktobra že umakne. V tem času se že prične koledarska jesen, temperature so nižje in ozračje
manj soparno. Pogosto se pojavljajo tudi tajfuni, kjer lahko v kombinaciji s padavinami fronte
shūrin pade tudi več kot 100 mm padavin v enem dnevu.
13. Tip brez določene oblike14
Značilen je za konec pomladi in začetek jeseni, ko se vremensko dogajanje nad Japonsko in
njeno okolico močno spreminja. Vreme je nepredvidljivo in spremenljivo, ne moremo
govoriti o prevladi visokega ali nizkega zračnega pritiska.
V splošnem je razvidno, da poznamo zimsko in poletno cirkulacijo. Pozimi prevladuje
situacijski tip visokega zračnega pritiska na zahodu in nizkega na vzhodu, poleti pa prevladuje
tip »kitovega repa«. Vremensko najbolj pestra sta pomlad in jesen, ko je tudi največ
vremenskih situacij.

______________________________________
11
12
13
14

鯨尾型
台風型
秋雨前線型
なんでもない型
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Primerjava klimogramov za mesta Kyōto, Kōbe in Ōsaka
Če primerjamo povprečne letne temperature in količino padavin med mesti ima Kyōto v
primerjavi z ostalima mestoma skoraj 500 mm več letnih padavin, seveda se leto od leta
razlikuje. Medtem je povprečna letna temperatura Ōsake približno za stopinjo višja od
temperature Kyōta, od mesta Kōbe se razlikuje za približno pol stopinje Celzija. Povprečna
relativna vlažnost zraka je približno enaka in znaša 67% za Kyōto in Kōbe ter za Ōsako 64%
in je največja v mesecih julij in avgust. Sončno obsevanje je najmanjše v Kyōtu (povprečno
1734 ur), v mestu Kōbe in Ōsaki znaša povprečno obsevanje 1967 ur. Pri vetrovih
prevladujejo v zimskih mesecih zahodni in severozahodni vetrovi, poleti jugozahodni, v
Kyōtu predvsem vzhodni. Spomladi sta pogosta severnik in severovzhodnik, v jeseni
prevladujejo predvsem jugozahodni vetrovi. Zahodni vetrovi so v jeseni znanilci tajfunov,
znanilci poletnega deževja so vzhodni vetrovi v Kyōtu ter jugozahodni v ostalih dveh mestih.
Prve pozebe se najprej pojavijo v Kyōtu sredi novembra in trajajo najdlje nekako do prvega
tedna v aprilu. Medtem ko se v Ōsaki pojavijo relativno hitro (konec novembra), se v mestu
Kōbe pojavijo šele sredi decembra, trajajo pa nekje do konca tretjega tedna v marcu. Glede na
datum začetka sneženja in daljše trajanje le-tega je Kyōto med mesti v ospredju, v Ōsaki je
doba možnih snežnih padavin najkrajša. Največ snega zapade praviloma januarja, količinsko
največ v Kyōto.
Graf 1: Začetni in končni datumi pozeb in snega, povprečje obdobja (1971 – 2004)
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Vir: Statistični podatki (Caf, 2007)

Povprečne letne temperature v Kyōtu znašajo 15,6°C, povprečna količina letnih padavin je
1545 mm. Povprečna temperatura najhladnejšega meseca januarja v Kyōtu je 4,6°C, najvišja
povprečna temperatura znaša 27,8°C in sicer v avgustu. Povprečno največ padavin v Kyōtu
pade junija (230 mm) in julija (215 mm), kar sovpada z obdobjem baiu, drugi višek padavin
je septembra (205 mm) in sicer v obdobju shūrin.
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Graf 2: Klimogram – Kyōto (Caf, 2007)
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Vir: Statistični podatki

Graf 3: Klimogram – Kōbe (Caf, 2007)
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Vir: Statistični podatki
Povprečna letna temperatura v mestu Kōbe znaša 15,8°C, letna količina padavin pa 1265 mm.
Povprečno najnižje temperature v mestu Kōbe so v januarju in februarju (okoli 5,2°C), avgust
je najtoplejši mesec s povprečnimi temperaturami 27,5°C. Prvi višek padavin je v juniju (190
mm) in juliju (146 mm), drugi višek je septembra (171 mm).
Povprečna letna temperatura v Ōsaki znaša 16,5°C, povprečna količina letnih padavi je 1306
mm. Za Ōsako znaša povprečna najnižja temperatura 5,8°C v januarju in najvišja 28,4°C v
avgustu. Največ padavin je v juniju (210 mm) in juliju (155 mm), drugi višek padavin je
septembra (175 mm).
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Graf 4: Klimogram – Ōsaka (Caf, 2007)
Klimogram - Osaka
250

30

25

200

20
150
15
100
10
50

5

0

0

月

Jan
(1 )

月

Feb
(2 )

月

Mar
(3 )

月

Apr
(4 )

月

Maj
(5 )

月

Jun
(6 )

月

Jul
(7 )

月

Avg
(8 )

月

Sept
(9 )

月

月

月

Okt
Nov
Dec
(10 ) (11 ) (12 )

Vir: Statistični podatki

V vseh mestih so značilne najnižje temperature januarja in februarja, najnižje so v Kyōtu,
vendar povprečne temperature ne padejo pod 0°C. Najvišje temperature so avgusta, kar
sovpada s poletjem. Avgustovska temperatura je najvišja v Ōsaki, kar kaže na vpliv morskega
toka in večji obseg pozidanih površin. Mestni toplotni otok je značilen za vsa mesta.
Predvsem so razlike vidne v poletnih mesecih, ko je prevetrenost slabša. Takrat se zvišajo
koncentracije ozona in se pojavi fotokemični smog. Praviloma november beleži sekundarni
minimum padavin, tudi temperature so še vedno visoke in vreme je jasno. Padavine junija in
julija sovpadajo z obdobjem baiu in pomenijo tudi primarni višek padavin, njihova količina
proti mestu Kōbe upada. Sekundarni višek padavin je v septembru in traja še skozi oktober,
kar sovpada z obdobjem shūrin ali jesenskim deževjem, količina padavin je v Ōsaki in mestu
Kōbe približno enaka, a v povprečju pade približno 300 mm manj padavin kot v Kyōtu.

Tabela 3: Primerjava klimatskih sprememb (Caf, 2007)
zima
pomlad
poletje
jesen
Padavine
20% več
20% manj 20% manj
Kyōto 20% več
Kōbe, Ōsaka 40%
Temperature
0,5 – 1°C
enako
1°C več
Kyōto 1°C
Kōbe, Ōsaka 1,5°C
Sončno obsevanje 10% manj
10% več
10% več
Kyōto 10% več
Vir: Statistični podatki

Spremembe podnebja v obdobju 30 let:
Temperature so za 10% višje, odstotek padavin je višji za 10 – 20%. Baiu se prične kasneje in
konča prej, delež padavin je v krajšem obdobju večji. Večja je moč in pogostost tajfunov.
Sončno obsevanje je pod normalno količino ur zaradi večje oblačnosti, medtem ko so
temperaturni minimumi in maksimumi večji.
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3.3 HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI

Vodnih virov je dovolj za kmetijstvo, pitno vodo, energetsko izrabo, doživljajsko vrednost in
rekreacijo. Krčenje mokrišč ob obalah in rekah za pridobivanje kmetijskih površin se pojavlja
že od 9. stoletja naprej. Prav tako številne zajezitve in drenaže rek ter potokov. Največji
posegi so se odvijali v lagunah, zalivih in zatokih, kjer so ustvarili marše (Witherick, 1993, str.
24). V obdobju Meiji so začeli graditi jezove, da bi omogočili boljšo izrabo vode in
kanalizirali vodotoke, da bi omejili poplave. S tem se je zmanjšala moč prenosa rečnega
materiala. Za potrebe pridobivanja obdelovalnih površin in naselij so začeli z melioracijami.
Modernizacija je prinesla tudi izrabo rek za hidroenergijo (Geography of Japan, 1980, str. 8586). Do 20. stoletja so izsuševali in umetno pridobivali zemljišča za kmetijstvo, kasneje in
tudi sedaj za industrijo ter urbane površine (Witherick, 1993, str. 24).
Nivo podtalnice je stalno visok in njena kvaliteta je dobra. Globina podtalnice na Ōsaški
ravnini, ki je geološko tektonskega nastanka, znaša 500 – 1000 m. Podlaga za podtalnico je
mlajšega nastanka, ravno zato je zalog podtalnice več in je kvalitetnejša. Izvire podtalnice so
izrabljali že v jōkai-machi. Povprečna izraba vode s podtalnice znaša 16 – 17%. V regiji Kinki
se 55% podtalnice porabi pri industriji, 30% v gospodinjstvih in 15% za ostale dejavnosti
(Geograhy of Japan, 1980, str. 91-97).
Reke in potoki so stalni, nikoli ne presahnejo. V zadnjih letih se pojavlja pomanjkanje vode,
kot posledica industrijske rabe ter regionalnih razlik v količini vodnih virov. Padavinska voda
odteka v reke, potoke in jezera ter ponika skozi prst do podtalnice (Geography of Japan, 1980,
str. 73). Ob koncentraciji padavin v obdobjih baiu in shūrin ter tajfunih naraste nivo rek,
odtoki se povečajo. Presežki odtečejo ali v morje ali vodotoki poplavljajo. Japonska
predstavlja zaprt sistem. Pomanjkanje vode je čedalje večji problem območja somestja
(Geography of Japan, 1980, str. 76). Rečni odtok so stabilizirali z jezovi in rezervoarji.
Erozijska moč rek in potokov je velika, ob močnih padavinah reke in potoki poplavljajo ter
sprožajo plazove (Witherick, 1993, str. 24).
Čeprav se voda reciklira, je stopnja onesnaženosti vodotokov je velika. Ob poplavah je
ogroženost naselij in nevarnost onesnaženja podtalnice velika. Litoralizacija je povzročila
večje onesnaženje morja, vdiranje brakične vode ter onesnaženje podtalnice. Gladina morja se
zvišuje, kot posledica globalnega segrevanja atmosfere in najbolj ogroža Ōsako (Witherick,
1993, str. 24). Ōsaka se vsako leto pogrezne za 5 cm, od leta 1935 se je pristanišče pogreznilo
za 3 m. Pogrezanje predvsem zaradi teže poseljenih površin ter črpanje arteške vode
(Takayama, 2006). Japonska jezera so zelo onesnažena, čeprav predstavljajo ključne zaloge
vode za mesta. Tako jezero Biwa napaja Kyōto in Ōsako ter sodi med srednje onesnažena
jezera na Japonskem.
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Slika 8: Jezero Biwa

Vir: http://suzaku.eorc.jaxa.jp
Jezero Biwa
Največje sladkovodno jezero na Japonskem in eno najstarejših na svetu, je tektonskega nastanka.
Površina jezera je 670 km², dolžina 63,49 km, širina 22,8 km, najožji del 1,35 km, leži na 84
m.n.v, dolžina obale je 235,2 km. Volumen jezera znaša 27,5 bilijonov m³ v razmerju severni del :
južni del = 273 : 2. Jezero ima dve kotanji, severno globljo, večjo in mezotrofno ter južno plitvo,
manjšo in evtrofno. Povprečna globina severnega dela jezera je 50 m in predstavlja 90% površine,
najgloblji del doseže 103,6 m. Povprečna globina južnega dela jezera je 5 m. V reko se izliva 450
rek in pritokov. Edini naravni iztok je reka Seta, ki se nato izliva v reko Yodo, ki teče naprej proti
Ōsaški ravnini. Zgrajena sta tudi dva umetna kanala, ki oskrbujeta Kyōto z vodo. Voda se zamenja
trikrat letno (zima, pomlad, jesen). Jezero beleži osem faz razvoja, začetek nastanka naj bi bil pred
4 milijoni leti. Jezero Katata je nastalo pred milijonom let in tvori današnji južni del jezera Biwa.
Pred 400.000 leti se je prvotno jezero Katata razširilo v današnje. V območju jezerskega
ekosistema so našli 59 endemičnih vrst (npr. biserna školjka….), 491 in 595 živalskih vrst.
Kmetijske površine okoli jezera znašajo 478 km², gozda je 2029 km².
Monitoring jezera se vrši od leta 1966. Severni del je globlji in manj onesnažen kot plitvi južni
del. V štirih letih je južni del jezera postal evtrofen. Po letu 1970 sta oba dela jezera imela visok
odstotek onesnaženosti ter beležila močno cvetenje alg, kar je bila posledica porasta nitratov in
fosfatov. 24% nitratov in 34% fosfatov prispevajo gospodinjstva, 20% nitratov in 40% fosfatov
industrija, 18% nitratov in 9% fosfatov kmetijstvo. Do leta 1986 niso z monitoringom dosegli
zastavljenih ciljev za zniževanje onesnaženja jezera, deloma je neuspeh povzročila tudi izguba
mokrišč okoli jezera. V obdobju 1953 – 1992 so se mokrišča zmanjšala za ⅓, naravno obrežje se
je zmanjšalo na 4% prejšnjega obsega do leta 1992. Sedaj je območje jezera zaščiteno z
Ramsarsko konvencijo. Ribje populacije so upadle za 40%, populacije školjk za več kot 85% v
obdobju 1965 – 1995.
Na območju jezera so potekale tri faze onesnaževanja. Prva faza je potekala v šestdesetih letih,
kjer so jezero in okolico ogrožali pesticidi in herbicidi intenzivne kmetijske obdelave. Druga faza
je potekala v sedemdesetih letih, zaradi porasta industrije okoli jezera, predvsem vsebnost težkih
kovin. Tretja faza je bila najintenzivnejša, leta 1977 so zabeležili pojav »rdeče plime« tudi v
severnem delu jezera, ki so ga smatrali za manj onesnaženega. Sedaj se stanje stabilizira.
Vodo uporabljajo za namakanje in pitno vodo vsa okoliška mesta ter območje Keihanshin
predvsem za industrijo in gospodinjstva. Oskrbuje približno 14 milijonov prebivalcev.
Vir: Chūgakuchiri, 2002; Medmrežje6
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Reka Yodo, ki teče iz jezera Biwa in se izliva v Ōsaški zaliv, je sedma največja japonska reka.
V regiji predstavlja tudi največji vodotok s pluvialnim rečnim režimom. Velikost porečja je
8,240 km², dolga je 182 km, njen maksimalni odtok je 7970 m³/s, specifični odtok je
0,041m³/s/km². Izvira na višini 1250 m in teče po ravnin, katere nadmorska višina je 268 m
(Geography of Japan, str. 79-80). V vodi je visoka koncentracija silikatov (vpliv geološke
podlage), veliko kalcija, klora, železa ter aluminija, voda je kisla. Reke vsebujejo nizek delež
neorganskih snovi, zaradi majhne evaporacije je koncentracija le-teh onemogočena (Mitamura,
2005).
Graf 5: Rečni režim reke Yodo (Caf, 2007)
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Vir: Statistični podatki
Reka Kamo je simbol mesta Kyōto. Reka teče skozi osrednji del Kyōta. Večino časa je njen
vodostaj nizek, med deževnim obdobjem se spremeni v višjo in bolj blatno reko. Dolžina reke
je 31 km in predstavlja pritok reke Yodo. Izvira v hribovju Sajikiga, ki leži severno od mesta,
v predelu Fushimi se skupaj z reko Katsura izliva v reko Yodo. Nekoč (sedaj zelo poredko) so
bili vidni modri madeži, ki jih je puščala indigo barva Yuzen tkanin. Do konca obdobja
Muramachi je bila reka še v svojem naravnem toku in nepreoblikovana. Preoblikovanje rečne
struge se je pričelo v obdobju vojskujočih se držav (Onin), kjer so tok pričeli oblikovati za
potrebe kmetijstva, izgradili so tudi kanale od jezera Biwa do Kyōta. Ob pogostem
poplavljanju, so leta 1935 rečno strugo in breg uredili v sedanjo podobo, ki več ne predstavlja
grožnje poplav mestu Kyōtu. Rečne bregove so umetno zvišali, umetno zasadili drevesa ter
uredili park, ki se razteza v smeri sever – jug in velja več ali manj za rekreacijsko območje
Kyōta, a v njem čedalje pogosteje zavetišče najdejo tudi brezdomci (Ishigaki, 2004; Kyōto
skozi zemljevide,1999).
Za japonske reke in morje je značilna visoka vsebnost železovih in aluminijevih ionov, prav
tako tudi SO2. Najvišje vsebnosti elementov so bile zabeležene poleti leta 2000, vsebnost
elementov je najvišja, ko je vodostaj rek najvišji. Ob močnem deževju se pH vrednost vode
zniža, vsebnost aluminijevih ionov pa poveča. Povprečna koncentracija aluminijevih ionov je
0,25mg·l1ֿ, povprečna vrednost pH znaša 4,8. Predvsem železovi ioni omejujejo rast
fitoplanktona v morju, zato je posledično ulov manjši, saj se število rakcev, školjk in ribjih
vrst zmanjša (Kaneko, 2004).
Regijo, predvsem mestno prefekturo Ōsaka, ogrožajo poplave. Leta 1500, ko se je Ōsaka
pričela širit, so poplave poleg požarov, mestu predstavljale največjo grožnjo. Eden izmed
največjih problemov, ki posledično povzroča poplave, je sezona tajfunov. Leta 1596 je
Toyotomi Hideyoshi pričel s projektom izgradnje umetnih bregov reke Yodo, ki bi preprečili
poplave. V obdobju Meiji je vlada najela nizozemskega hidrologa Johannis-a de Rijke, da
preuči problem sedimentacije reke, ki je skorajda že povzročila zaustavitev normalnega
rečnega pretoka.
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Slika 9:

Reka Kamo

Reka Katsura

Foto: Helena Caf
Leta 1897 se je vlada odločila rečni tok preusmeriti in je v ta namen izgradila 10 km dolg in 1
km širok kanal, ki se nahaja severno od prvotnega toka reke. Ob močnem deževju narastejo
tudi reke, in s poplavami dodatno ogrožajo mesto, čeprav Ōsaški zaliv predstavlja ob tajfunih
veliko večjo grožnjo poplav, kot reka Yodo in z vdiranjem morske vode v notranjost reke,
vpliva na zvišanje rečnega vodostaja. Ob premikanju gmot nizkega zračnega pritiska se
pojavljajo visoki poplavni valovi. Ob tajfunu je gladina morja visoko nad povprečjem.
Poplavne valove povzročajo močni vetrovi, ki pihajo iz morja proti kopnemu. V povprečju se
gladina morja zviša za 1 cm ob znižanju pritiska za 1hPa. Ōsaški zaliv velja za eno najbolj
ogroženih območij ob poplavnih valovih, ki se pojavljajo v času vremenskih anomalij ter
tajfunov. Katastrofalni valovi z večjo rušilno in poplavno močjo se pojavljajo enkrat na
dvesto let, čeprav so bili v zadnjem stoletju zabeleženi že trije primeri katastrofalnih poplav
Ōsaškega zaliva.
Območje je bogato s podtalnico, ki se nahaja v večjih globinah, a je le-ta zaradi nihanja
morske gladine ogrožena. Velik problem predstavlja vdiranje brakične vode po rečnem toku
navzgor ter v plasti podtalnice. Obala Ōsake se pogreza, kar še povečuje možnost poplavnih
valov in poplave, še posebej so ogrožene umetno pridobljene površine. Ob globalnem
segrevanju se nivo morja še dodatno zvišuje, globalno segrevanje ozračja pa prinaša tudi
večjo intenziteto tajfunov (Takayama, 2006).
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3.4 PRSTI IN VEGETACIJA

¾ površin v hribovitih predelih sestavljajo litosoli. Na pleistocenskih terasah so mlade in
slabo razvite prsti, ki jih dodatno ogroža erozija. Hkrati regija predstavlja poplavno in
potresno ogroženo območje, kar še dodatno povečuje erozijo. Holocenske nižine so primerne
za kmetijsko obdelavo, a so ob izraziti monokulturni usmerjenosti nagnjene k degradaciji. Na
holocenskih ravninah je prst rodovitna, a predvsem monokulturna pridelava, ki se
nepretrgoma nadaljuje že 100 let, je zemljo povsem izčrpala. Na območju Kyōto – Kōbe –
Ōsaka prevladujejo rdeče in rumene prsti (akrisoli), sive prsti (distrični fluvisoli) in glejsoli
(distrični glejsoli). Večina prsti je ali izpranih ali podzoliziranih. Med azonalnimi prstmi
prevladujejo litosoli, peski in šotne prsti. Največji delež predstavljajo aluvialne in diluvialne
prsti. Na terasah in riževih poljih najdemo planosole, ki vplivajo na zadrževanje naravnega
odtoka (Dempster, 1969; Witherick, 1993, Annual report for Japan, 2000).
Slika 10: Tipi prsti po FAO klasifikaciji

Vir: Karta FAO Unesco, 1978
Ortični akrisoli so rdeče in rumene prsti na pleistocenski podlagi. Se nahajajo na pobočjih,
kjer je naklon ponavadi neugoden za njihovo kmetijsko izrabo, zato jih prerašča subtropski
vedno zeleni gozd. Kjer je relief ugoden za kmetijstvo, so območja najbolj intenzivne
kmetijske izrabe (riževa polja). Naravno so slabše rodovitne, saj so zakisane in revne s hranili.
Z uporabo gnojil se je njihova rodovitnost izboljša. Ker se nahajajo predvsem v hribovitih
predelih, so izpostavljene eroziji.
Distrični kambisoli so za obdelavo v višje ležečih območjih neugodni, predvsem zaradi reliefa
ter izpostavljenosti eroziji. Na ugodnejšem reliefu jih obdelujejo, vendar so prsti slabo
rodovitne in zakisane. Ponavadi se mešajo z litosoli in vsebujejo veliko skeleta. Na njih raste
mešani iglasto listnati gozd.
Na ravninah so pogosti evtrični kambisoli, ki se v hribovitih predelih mešajo tudi z litosoli. V
reliefno ugodnejših območjih so to rodovitne prsti, vendar ob intenzivni obdelavi potrebujejo
dognojevanje. Ponavadi jih prerašča listnati gozd.
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Na poplavnih območjih rečnih dolin se nahajajo evtrični fluvisoli, ki se ponekod mešajo tudi z
glejsoli. So dobro rodovitne prsti, njihova obdelava je odvisna od podnebja in gostote
poselitve. Na njih so kmetijsko intenzivno obdelana območja.
Andosole najdemo na pobočjih, pogosto so zakisane, ob uporabi gnojil zelo rodovitne. Tukaj
gojijo sadje, zelenjavo, rože in žita (FAO Unesco, 1978, str.165).

RASTLINSTVO:
V višjih območjih je še pristno naravno zimzeleno rastlinstvo; najpogostejše naravne drevesne
vrste so japonska cedra (Cryptomeria japonica, sugi 杉), japonska cipresa (Chamaecyparis
obutsa, hinoki ヒノキ), japonski macesen (Larix kaempferi, karamatsu 唐松), jelka (Abies
sachalinensis, todomatsu トドマツ) ter smreka (Picea jezoensis, ezomatsu エゾマツ). Drugje
raste sekundarno posajen bor in listopadni gozd (javor, češnje, hrast, kostanj, breza) najdemo
tudi subtropske vrste (bambus), vsekakor je večina vegetacije antropogeno preoblikovane.
Slika 11: Sekundarno rastje območja

Bambusov gozd
Hribovito območje s plitvo prstjo
Foto: Helena Caf (2005, 2006)
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Naravne vegetacije je na območju le še 19%, ki jo predstavlja vedno zelen listopadni gozd
zmernotoplega podnebja (hrast, mirta, cedra, sivka). Vse sekundarno rastje je listopadni gozd.
Največ pogozdujejo s cedro in borom. Z vidika ekosistemov je največ škode nastalo na
mokriščih (Medmrežje5; Takahashi, 2006).
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4. URBANIZACIJA IN URBANI SISTEM NA JAPONSKEM
4.1.ZGODOVINSKI PREGLED URBANIZACIJE NA JAPONSKEM

Japonska se uvršča med države z visoko stopnjo urbanizacije in gospodarskega razvoja. V
začetku dvajsetega stoletja je Japonska beležila le 15% urbanega prebivalstva, sedaj je ta
delež višji od 80%. Problem urbanizacije na Japonskem je predstavljal hiter gospodarski
razvoj, ki je neustrezno vplival na življenjske pogoje ljudi oz. povzročil slabše bivalno okolje.
Če primerjamo razlike z ostalimi zahodnimi državami so le-te posledica drugačne tradicije,
lastništva zemljišč, zgodovinskega razvoja mest in političnega režima na Japonskem. Zametki
urbanega planiranja in administrativna struktura mest so se začeli oblikovati že v obdobju
Tokugawa. V obdobju Meiji se je s pospešeno urbanizacijo začel razvoj urbanega planiranja.
V tem obdobju je bil razvit visoko integriran urbani sistem, ki je nadzoroval spremembe v
gibanju prebivalstva, urbani in gospodarski razvoj. Vlada je deljenje na mestne četrti in cone
znotraj njih uvedla že leta 1919, vsaka cona je bila sistematično razdelana za različne namene
izrabe prostora. Na Japonskem je značilno, da so nekateri načrtovani mestni predeli eni izmed
najbolj nefunkcionalnih, nenačrtovani predeli pa odraz odlične izrabe urbanega prostora. Vsaj
polovica urbanega prostora je nenačrtovanega, kar je izrazito vidno na obrobju mest in
suburbanih predelih. Stanovanjski bloki in hiše se mešajo z velikimi in majhnimi tovarnami,
skladišči, delavnicami, ogromnimi parkirnimi prostori, avtomehaničnimi delavnicami,
železarnami, deponijami industrijskih odpadkov ter na drugi strani z riževimi polji, vrtički in
drevesnicami. Pojavlja se vzorec načrtovani (A), nenačrtovani (B), A, B, A, B…., pri čemer
so načrtovani predeli okoli glavnih trgovskih središč ob glavni prometni infrastrukturi ter
novih suburbanih središčih (Sorensen, 2002, str. 3-10).
Urbanizacija v obdobju Tokugawa
Za to obdobje so bile značilne uničujoče vojne, a kljub temu se je gospodarstvo razcvetelo.
Število prebivalcev je hitro naraščalo, gospodarstvo se je krepilo, kmetijski donosi so se
povečali, pospeševala se je urbanizacija. Število prebivalcev se je v obdobju 1600 – 1868 iz
18 milijonov povečalo na 30 milijonov prebivalcev. V enakem obdobju se je samo v urbanih
območjih prebivalstvo iz 1,4 milijona povečalo na 5 milijonov (za dobrih 7%). Reke niso bile
le pomembne prometnice, ampak tudi izrednega pomena za namakanje. Mesta so v tem
obdobju predstavljala osnovo za nadaljnji urbani razvoj, čeprav so bile med mesti slabe
prometne povezave, kajti reliefne pregrade so dodatno onemogočale enostaven pretok ljudi in
dobrin. Večja središča ali santo (tri prestolnice) so bila mesta Ōsaka, Tōkyō in Kyōto, med
katerimi se je vršil t.i. sankin kotai2, ki je omogočal, da se je Tōkyō gospodarsko in finančno
krepil. Za obdobje je bila značilna velika centralizacija. Med fevdalnimi razredi je bila jasno
začrtana struktura brez prehajanja, kar se je odražalo tudi v sami strukturi mesta. Pred letom
1639 je bil v ospredju vojaško-strateški položaj mesta, po tem obdobju pa je bila
pomembnejša socialno-strukturna poselitev mesta. Gradovi niso bili obdani z obzidjem, kot
je bilo to značilno za Evropo. Osrednji del, torej grad, je bil ločen z jarkom, ostale predele so
ločevali manjši jarki in vodotoki, predeli so bili med seboj povezani z mostovi. Mesto je bilo
razdeljeno na machi (običajni ljudje), bukechi (samuraji) in jishachi (templji).
__________________________________

参勤交代

2
: sistem alternativnega bivališča se je razvil v obdobju Edo. Šogun je želel strogo nadzorovati
vsakega izmed lastnikov posesti ali daimyō, zato so jih prisilili, da so vsako leto potovali v Edo. Njihove žene in
otroci so bili zato prisiljeni živeti v Edu. Ta sistem je pomenil težka in draga potovanja daimyō, ki so bili tako
prisiljeni vzdrževati dve rezidenci.
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Predel, kjer je živelo ostalo prebivalstvo se je imenoval machi, grajen je bil po mrežnem
vzorcu, z ulicami pravokotnimi druga na drugo in ga je od gradu ločil jarek Machi so bila
zelo gosto poseljena območja, ki so dosegala do 58.000 prebivalcev/km2. V poznem 18.
stoletju so dosegali velikost 13 km2 s 1700 cho ter do 500.000 prebivalcev. Bukechi so
predstavljala največji del mesta (2/3), a le z ¼ prebivalstva, ki se je raztezal do 5 km od gradu.
Tako je bil grad v središču, na vzhodni in severni strani gradu so živeli najbolj zaslužni
samuraji, manj zaslužni izven tega območja, najmanj zaslužni daleč vstran od gradu.
Urbanizacija je prinesla veliko stopnjo materialne kulture in fizično kvaliteto življenja.
Povečali so se higienski standardi. V tem obdobju so odprli javna kopališča. Zaloge vode so
bile zadostne, voda je bila kvalitetna, a se je njena kvaliteta slabšala z oddaljevanjem od vira.
Zelo gosto poseljena mesta so bila pogosto izpostavljena požarom, ker so uporabljali les za
gradbeni material in različnim boleznim (tifus, kolera). Mreža cest v mestih je bila slabo
razvita (Sorensen, 2002, str. 12-36).
Obdobje Meiji
Urbanizacija ni bila načrtovana, vendar se je vlada veliko ukvarjala z restavracijo mest. Vlada
je želela mesta navzven predstavit kot moderna in »civilizirana«, z namenom prepričati tuje
države, da Japonska zasluži spoštovanje. Vlada je veliko energije vložila v reševanje urbanih
problemov prejšnjega obdobja. To obdobje predstavlja prehod Japonske iz fevdalne v
industrijsko družbo.
V obdobju Meiji (1868-1912) je bila prisotna visoka stopnja centralizacije vlade. Načrtovanje
mest je bilo odvisno od lokalnih vlad, ki so imele omejene možnosti zaradi nadzora centralne
vlade. Vsa država je delovala po enotnih načelih vlade, ki so se glasila: obogatiti državo –
krepiti vojsko (fukoku – kyōhei), civilizacija in razsvetljenstvo (bunmei kaika) ter prenova
meddržavne pogodbe (jōyaku-kaisei). Sočasno je vlada poudarjala pomen kokutai ali
pripadnost državi.
Zemljiška reforma je predstavljala enega najpomembnejših dokumentov v tem obdobju.
Ocenili so vrednost zemljišč ter jim pripisali lastništvo. Z zemljiško reformo se zemljišča
razdrobijo in pojavi se nov razred t.i. malih kmetov. Kmetje so lahko zemljo tudi prodali, saj
niso bili več vezani na zemljišča. Davkov niso več plačevali lokalnim plemičem, temveč
neposredno osrednji vladi. Ker so bila zemljišča majhna, so kmetje plačevali davke v denarju,
ne v pridelkih. S tem je vlada vzpodbudila nove tržne izdelke, kajti kmetje so bili prisiljeni v
prodajo pridelkov, da so zaslužili denar za davke. Leta 1873 se je s kmetijstvom ukvarjalo
40% prebivalstva. Leta 1925 samo še 23,3% prebivalcev. Povečan delež urbanega
prebivalstva je pripisati selitvam iz podeželja.
V mestih so trgovci postali lastniki centralnih poslovnih središč, ki so bila v rokah redkih
posameznikov. Večina prišlekov iz podeželja in okoliških krajev je v mestih prebivala v
revnejših četrtih ali tovarniških stanovanjih, njihova stanovanja so bila zelo majhna. V tem
obdobju so začeli graditi tudi železnice. Leta 1874 bila odprta železniška povezava Ōsaka –
Kōbe, ki so jo s Kyōtom povezali leta 1877. Železnice in ostala prometna infrastruktura je bila
zgrajena s pomočjo najnovejše tehnologije in po britanskem vzorcu. Po letu 1880 so v razvoj
prometne infrastrukture začeli vlagati privatni investitorji.
Mesta so bila na začetku obdobja gosto zgrajena in poseljena, večina stavb je bila iz lesa,
ulice so bile ozke in netlakovane, vsa mesta so bila brez ustrezne vodne oskrbe in kanalizacije.
Načrtovanje mest ni bila prioriteta osrednje vlade, zato so bili začetki urbanega planiranja
povezani z večjimi mesti in njihovim upravljanjem prostora le v primeru, če je načrtovanje
želela lokalna administracija. Prva prioriteta pri načrtovanju mest je bila, urediti široke ceste
in avenije, ki bodo ravne in tlakovane. Nadalje so želeli omogočiti stalno vodno oskrbo in
spodbujali ognjevarno gradnjo (les nadomestita opeka in kamen). Ceste so tako razširili na
dimenzije: 27 m, 18 m, 14,4 m ter 5,4 m. Široke avenije so obsadili z drevesi. Tam kjer so bile
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ceste tlakovane, so se pojavili prvi pločniki. V mestih se pojavijo prve električne napeljave, ki
se širijo v okolico.
Značilnosti urbanega planiranja v obdobju Meiji: dominantnost osrednje vlade, vpliv vlade na
gradnjo in razvoj mest, pomanjkanje financ za infrastrukturo in onemogočene privatne
investicije (Sorensen, 2002, str. 45-75).

Reforme in razvoj urbanega planiranja v obdobju Taishō
Od leta 1912 do 1926 traja obdobje t.i. demokracije Taishō, za katero so bile značilne veliko
socialno-ekonomske spremembe. V tem obdobju je vlada leta 1919 izdala Zakon o mestnem
planiranju (v nadaljevanju dokument), ki je predstavljal osnovni okvir razvoja mest. Ta
dokument je bil pomemben za urbano planiranje tudi v obdobju največje gospodarske rasti. V
obdobju Taishō so bili načrti izdelani za vsa japonska mesta, ne le za Tōkyō, kot je bilo to
običajno v obdobju Meiji. Z dokumentom so želeli doseči globlje razumevanje in načrtovanje
rastočega urbanega prostora. Osredotočili so se predvsem na načrtovanje zunanjih robnih
območij mesta ter na ponovni razvoj že obstoječih mestnih predelov. Kot osnova so jim služili
industrijski razvoj, pospešena rast prebivalstva in širjenje mest ter okoljska degradacija
industrijskih središč. Vzgled so si jemali po zahodnih prestolnicah, katerih elemente so lahko
uvrstili v domače okolje. Mesta so se širila, s tem so se razvijale tudi prometnice in so
omogočile večjo mobilnost prebivalstva, ki se je selilo na cenejša zemljišča na obrobju mest.
Dokument je bil izdan z namenom nadzora urbane rasti in razvoja na obrobju mest, za razvoj
in izboljšanje transportnega sistema ter integracijo lokalne vlade v načrtovanje. Sistem
planiranja in pravni okviri podobni evropskim in ameriškim, vendar je videz mest drugačen.
Čutiti je bilo preveliko centralizacijo, saj so imele lokalne oblasti majhno stopnjo
avtonomnosti ter omejene finančne vire. Osrednja vlada je spodbujala gospodarski razvoj in
rast, ne glede na kvaliteto urbanega in bivalnega okolja. Načrtovanje in vključevanje zelenih
površin, kanalizacije in lokalnih cest je bilo zanemarjeno. Gradnje kanalizacije je bila do leta
1970 nepomembna v večini velikih mest. Razvoj srednjega in delavskega sloja prebivalstva je
bil šibek. Urbano planiranje na Japonskem je imelo iz tehničnega vidika vse možnosti
realizacije, a je bila politična podpora za tovrstne projekte šibka.
Japonska po prvi svetovni vojni postane velesila, saj si je med vojno pridobila številna nova
ozemlja (Tajvan, Mandžurija, Korejski polotok). Med vojno se je hitro urbanizirala, med
drugim je doživela tudi politične in socialne spremembe. Prva svetovna vojna je Japonski
prinesla večjo razvojno moč, socialne spremembe so bile pogojene z industrializacijo in
urbanizacijo. Med leti 1914 – 1919 se je industrijska produkcija podvojila, v obdobju 1910 –
1930 se je podvojil tudi BDP. Za politično in socialno nestabilnost so bili pogosto odgovorni
'zaibatsu' 3, gospodarska rast je bila zato nestabilna, recesija je trajala od leta 1919 – 1930.
Najbolj je politično in gospodarsko nestabilnost občutil delavski razred, ki je še vedno delal
pod nevzdržnimi pogoji in za zelo nizke plače. Obdobje so pretresale tudi številne stavke
delavcev, kajti cene so zaradi gospodarske rasti naraščale, v obdobju 1915 – 1918 so narasle
kar za tri-krat. Ob koncu obdobja se je izoblikoval nov srednji sloj prebivalstva t.i. 'beli
ovratniki'. Z razvojem srednjega razreda so se pojavljale nove zahteve po zelenih površinah,
širokih ulicah, kanalizaciji, tržnicah in knjižnicah. Na nevzdržne razmere delavcev so
opozarjale številne delavske stavke v tem obdobju.

________________________________

財閥

3
: izraz se je uporabljal v 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Označeval je velike družinske bančne in
industrijske koncerne.
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Nacionalna moč se je krepila na izobraževanju ter gospodarski rasti. Prinesla je višje dajatve,
več dela in manjšo porabo proizvodov. Lokalne organizacije so organizirale shode in proteste
ter se zavzemale za osnovne pravice mestnega prebivalstva. V obdobju Taishō so bili
postavljeni začetki urbanega planiranja, predstavili so sistem rabe zemljišč, deljenje mestnih
četrti na cone in kontrolo gradnje objektov (Sorensen, 2002, str. 85-101).
Prvi sistem urbanega planiranja na Japonskem (Zakon o mestnem planiranju)
Zakon iz leta 1919 je vseboval pet osnovnih elementov: deljenje na cone in učinkovita izraba
prostora, Zakon o urbani gradnji, sistem graditve novih objektov na obrobju mesta, sistem
javnih storitev in sistem prilagajanja namembnosti zemljišč. Pri delitvi mestnega prostora so
ločili tri cone: stanovanjsko, trgovsko-poslovno in industrijsko cono. Za stanovanjsko so bile
značilne ozke ulice z visokimi nebotičniki; za trgovsko-poslovno cono široke ulice in avenije;
industrijska cona je bila prepletena z ozkimi ulicami povezanimi z glavnimi cestami, ki so
vodile do osrednje postaje. Sistem je načrtoval ločitev stanovanjskih in industrijskih predelov.
Zakon o gradnji je predpisoval uporabo ognjevarnih materialov ter dimenzije objektov. Z
novim sistemom so načrtovali vključevanje zelenih površin, igrišč, kanalizacijo, cone za
pešce in ureditev tržnic. Prilagajanje namembnosti zemljišč se je vršilo z dogovori med vlado
in lastniki zemljišč, ki so 30% svojih zemljišč namenili za javno uporabo (ceste, parki...).
Načrt ni dosegel načrtovanega okoljskega aspekta, zato sta se degradacija okolja in kakovost
bivanjskih pogojev še poslabšala (Srinivas, 2007; Sorensen, 2002, str. 114; Kyōto skozi
zemljevide, 1999, str. 63-65).
Med vojnama so načrtovali mestne cone glede na osnovne mreže prometnic, ki so vodile do
osrednje železniške postaje, ki je omogočala dostop do mestnega središča. Razvijali so se
načrti o zelenem mestnem pasu, vendar je na Japonskem ostajala prioriteta vlade gospodarski
razvoj, ne glede na okoljsko degradacijo. V tem obdobju se je pojavila težnja po
strukturiranem širjenju mestnega prostora. Za medvojno obdobje so bili značilni trije trendi
urbanega razvoja: pospešeno širjenje suburbanega roba brez načrtnega planiranja, razvoj
prometa znotraj mesta (tramvaj, železnica…), planiranje širjenja mesta z načrtovanjem
prometne infrastrukture. Medvojno planiranje je pomenilo mešanico zahodnega in Japonskega
sistema. Problemi so se pojavljali predvsem v suburbanih območjih, kjer je bil razvoj le malo
nadzorovan. Med vojno so bila vsa mesta skorajda popolnoma uničena, v koliko jih niso
uničila bombardiranja, so jih uničili požari (Sorensen, 2002, str. 144-146).
Povojna rekonstrukcija in pospešena ekonomska rast
Okupacija Japonske je bila izvršena z namenom, da se jo demokratizira in demilitalizira. Spet
so se okrepili zaibatsu, ki so imeli tudi pred vojno velik vpliv. Ustanovljen je bil delavski
sindikat, lokalne vlade so dobile večjo avtonomnost. Ministrstvo za gradbeništvo je bilo
zadolženo za urbano in regionalno planiranje. Povojna prenova je trajala deset let, mesta so
bila popolnoma uničena, stanovanj in gradbenega materiala je kronično primanjkovalo.
Industrija je bila uničena, kajti med vojno je bila večina le-te uporabljena za vojaške potrebe.
Prvič se je pozornost namenila tudi drugim mestom na Japonskem, ne samo Tōkyu. Od leta
1953 do leta 1971 je bila zabeležena 9,1% rast BDPja, v šestdesetih letih celo nad 10%.
V tem času so izvedli zemljiško reformo, kjer so 1/3 zemljišč odvzeli veleposestnikom in jih
predali v roke kmetovalcev, vsa zemljišča, ki so presegala velikost 3 ha so bila odkupljena in
porazdeljena. S tem je narasel delež kmetijskih površin manjših od 0,5 ha – takšnih je bilo
41% kmetij. Število kmetij se je povečalo iz 5,4 milijona (leta 1940) na 6,2 milijona (leta
1950). Zemljišča so bila zelo razdrobljena, vendar kmetje svojih posesti niso želeli prodajat. Z
izjemo najstarejšega sina, je s kmetije odhajalo vse več ljudi v mesta. Prebivalstvo v mestih je
naraščalo na račun ruralnih migracij, v mesto so prihajali še posebej moški stari med 15-24 let

36

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

Trial version of e-PDF Document Converter
(iskanje zaposlitve, šolanje). Po letu 1970 se je večina teh odselila nazaj v neurbana območja,
nekaj tudi v suburbani pas (Sorensen, 2002, str. 150-184).
Leta 1950 je bil izdan Državni akt prostorskega razvoja (Tochi Kukaku Seiri Hō), dopolnjen
leta 1954, ki je predvideval širjenje urbanih površin na kmetijska zemljišča, prenovo mestnih
središč, izgradnjo novih mest, projekte javnih stanovanj in izgradnjo železnice ter ostale
prometne infrastrukture (Sorensen, 2002, str. 183-185).
Začelo se je obdobje velikopoteznih gradenj javnih stanovanj, ki so podpirala razvoj industrije,
saj so pomenila poceni bivališča za migrante. Gradili so jih brez predhodnega načrtovanja.
Nakupovalna središča so se nahajala blizu glavne postaje in so nastajala v glavnem brez
predhodnega planiranja. Nakupovalna središča so povezovali z železnico preko 'shōtengai' 4
oz. s pokritimi ulicami in pločniki, kjer so se nahajale trgovine. Na periferiji se je prebivalstvo
zmanjševalo, v šole so vpisovali manj učencev, mlajši odrasli so odhajali v mesta. Vse skupaj
je vodilo v širše regionalne probleme staranja prebivalstva in depopulacije. Zrak in voda v
mestih sta bila onesnažena, saj se je v industriji uporabljala predvsem nafta. Zaradi pogrezanja
nekaterih mest so prepovedali črpanje podtalnice. Tanaka Kakuei je kot predsednik vlade
(1972-1974) prvič omenil možne rešitve glede degradacije okolja. Zrak je bil močno
onesnažen, dodatno onesnaževanje voda je povzročila še neizgrajena kanalizacija, kar je
ponekod problem še danes. Glavna industrija in s tem tudi največji onesnaževalci so bili
skoncentrirani ob stanovanjskih predelih, kjer je bila stopnja obolevnosti za posledicami
onesnaženosti velika in večinoma prisotna med revnejšim prebivalstvom. Onesnaženje zraka
je s povečano motorizacijo še naraščalo, onesnaževanje z SO2 in NOx se je do leta 1960 trikrat
povečalo. Industrijske odplake so se stekale v vodotoke brez prečiščevanja (ni bilo čistilnih
naprav), gospodinjske odplake so se še vedno uporabljali tradicionalno kot gnojilo, hkrati je
naraščala poraba kemičnih gnojil. Njihovo izpiranje je onesnaževalo in slabšalo kvaliteto
podtalnice. Po letu 1972 so gnojila, ki so vsebovala BHC in DDT prepovedali. Do leta 1970 je
bilo le 16% prebivalstva priključenega na kanalizacijo, leta 1988 manj kot 40% in leta 1998 le
64,7% prebivalstva. Slaba tretjina prebivalstva še danes ni priključena na kanalizacijo. V vladi
so s planiranjem želeli onesnaženje zmanjšati in omejiti, prebivalstvo je bilo čedalje manj
zadovoljno z bivanjskimi razmerami. Pojavile so se številne nove bolezni, povezane z
onesnaževanjem, ter novi škandali povezani z odlaganjem odpadkov. Velike korporacije so
vpletenost in odgovornost za onesnaževanje zanikale. Investicije so bile namenjene predvsem
v odpravljanje težav z onesnaževanjem, kot v nadaljnjo preprečevanje (Sorensen, 2002, str.
200).

_______________________________________
4

商店街: pokrito nakupovalno središče.
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Suburbanizacija
Slabi bivanjski pogoji, hrup, tresenje, prostorsko omejevanje, premalo sončne svetlobe in
smrad, ki so bili odraz slabega planiranja, so silili prebivalstvo na obrobje mest. V šestdesetih
letih se je pričela masovna suburbanizacija v vseh japonskih mestih. Dekoncentracija se je
vršila v pasu 20-30 km (leta 1960-65), med leti 1965-75 v pasu 30-40 km, v obdobju med
1975-80 pas 40-50 km, najhitrejša pa med leti 1985-90 v pasu 50-60 km. Suburbanizacija je
prinesla tudi številne probleme, kot so bili širjenje v večjem obsegu prostora kot bi bilo
potrebno, višji stroški infrastrukture, daljši čas dnevnih migracij in neučinkovita izraba
prostora. Mesta so s širitvijo zajela vasi in kraje, ki niso imele urejene infrastrukture in
kanalizacije. Vsa zemljišča so postala zazidljiva, dobro razvejano železniško omrežje je zaradi
slabših cestnih povezav onemogočalo pretok avtomobilov. Na račun dnevnih migrantov so z
višjimi cenami na daljše razdalje služile privatne železnice. Manjši kmetje svojih zemljišč
niso želeli prodati ali so prodali le manjši del zemljišč, zato so se morali ljudje seliti dalje na
obrobje mest. Pojavila sta se dva glavna problema. Prvi problem je viden v tem, da se
stanovanjski predeli nahajajo v bližini tovarn in deponij. Drug je v pojavitvi polurbanepolruralne pokrajine, kjer je prebivalstvo brez ustreznih prometnih povezav, kanalizacije in
javnih storitev (pločniki, knjižnice, parki…). Drug problem predstavlja oviro za nadaljnji
urbani razvoj regije. Na že poseljenih ruralnih je težje in dražje graditi ceste in kanalizacijo, še
težje je na novo ustvariti javno odprte površine (Sorensen, 2002, str.204-207).
Šibkost urbanih razvojnih načrtov in regionalnega planiranja se kaže v veliki okoljski
degradaciji. Plaže in obalna območja so uporabili za industrijske komplekse. Hribe in griče so
izravnali ter posekali gozdove, da so dobili nove površine za poseljevanje. Polja so
nadomestila gradbena zemljišča, kar predstavlja velik problem v oskrbovanju mest z
osnovnimi živili.
Najbolj vplivna stranka povojnega obdobja je bila LDS, ki je svojo oblast obdržala vse do leta
1992. Zaradi povezanosti z velikimi korporacijami je imela oblast v rokah, kljub številnim
političnim škandalom. Skupaj so stranka LDS, birokracija in velike korporacije sestavljale t.i.
»železni trikotnik«. Stranka je leta 1969 izdala Načrt ponovnega urbanega razvoja, ki ga je
opremila z novimi dopolnili. Odgovornost za planiranje so prevzele prefekturne in okrajne
vlade. Mesta so se razdelila na območja urbanizacije (shigaikakuiki) in na območja omejene
urbanizacije (shigaikachōseikuiki). Urbani planerji so določali standarde planiranja in so
morali nujno dodajati javne površine ter upoštevati javno mnenje. Prej so se četrti znotraj
mest delile na štiri cone, sedaj na osem (Sorensen, 2002, str. 208-209). Z na novo
dopolnjenim načrtom je postala infrastruktura bolj učinkovita, kmetije in zelene površine so
zavarovali, ljudje so postali soudeleženi pri gradnji mest. Pozitivni rezultati deljenja na cone
so bili praktično nemogoči, saj se je veliko con mešalo med seboj. Edino uspešno ločitev od
ostalih con so doživele industrijske cone. Pozitivna plat japonske povojne urbanizacije je v
tem, da je v vseh conah prebivalstvena segregacija skorajda nevidna. Stopnja kriminala je
nizka in premo sorazmerno z visoko gostoto prebivalstva narašča tudi gostota javnega
transporta (Sorensen, 2002, str. 223).
Pod taktirko predsednika vlade Tanake so se pričeli različni projekti regionalnega razvoja. Po
letu 1974 so začeli z novim sistemom državnega planiranja, izdali so tudi pet novih državnih
zakonov o planiranju. Tanaka je dal graditi in dograditi železniške ter avtocestne povezave,
postaviti mostove in si zadal nalogo, da poveže vse štiri otoke. V sedemdesetih so bile vidne
naslednje spremembe urbanega razvoja:
- suburbanizacija je bila vezana na železniške poti in prometno dostopnost. Lastnikov
avtomobilov je bilo le 16% prebivalcev. Cestno omrežje je bilo slabo, dostopnost do
središča mest je bila z železnico lažja. S tem so se razvijala območja ob železniških
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poteh, gradila so se velika nakupovalna središča, suburbana in stanovanjska območja
so se širila.
načrtovana in nenačrtovana suburbanizacija. Bipolarnost je nastala zaradi lobiranja
institucij, nezadostne infrastrukture in neupoštevanja normativov.
razvoj visokih gradenj in zahteva po sončni svetlobi 'Hiatari jōrei 浸り条例' kot
posledica ozkih ulic, ki niso dopuščale dovolj sončne svetlobe. Za Japonsko je
značilno, da je vsaj nekaj oken obrnjenih proti soncu, kjer lahko zračijo in sušijo
futone 布団 (Sorensen, 2002, str. 250-255).

Obdobje 'mehurčkaste ekonomije'5 je prineslo razvoj regionalnega planiranja in razvoj
koncepta tehnopolisa ter nov koncept imenovan machizukuri6 ali gradnja mest po letu 1981.
Machizukuri je imel glavni cilj v izboljšanju kvalitete okolja. Tako so želeli z gradnjo mest
stabilizirati območja, kjer je prebivalstvo upadalo. Skušali so izboljšati bivanjsko okolje ter
omogočiti sobivanje industrije in prebivalcev mest. Predlagali so večjo ločenost stanovanjskih
predelov in industrijskih con, širitve cest, ki bi pomenile lažji dostop vozilom na nujni vožnji
ter pomenile varnejše prehode za pešce. Med leti 1986-1990 so cene nepremičnin naraščale,
cvetoča ekonomija je omogočala bogatenje, izvoz je bil močan, uvažali so le nujno potrebno,
vrednost delnic je naraščala. Po letu 1990 je vrednost delnic upadla, takoj za tem so padle še
cene nepremičnin. Japonsko gospodarstvo si vse do leta 2001 ni opomoglo, zato desetletno
obdobje po letu 1990 označujejo tudi kot »izgubljeno desetletje«. Gospodarska rast je bila v
tem času ničelna, podjetja so propadala, ker so bila zakreditirana, inflacija zemljišč je bila
ogromna. Po obdobju mehurčkaste ekonomije se je Japonska znašla še pred dvema novima
problemoma, in sicer brezposelnostjo in brezdomstvom. Dodatne probleme še vedno
povzročajo politično-finančni škandali in korupcija.
Največ investirajo v razvoj obalnih predelov in namenjajo največ denarja pridobivanju
umetnih površin. Pri tem velikokrat pozabljajo na ekološke probleme in nevarnosti pogrezanja
ter tsunamijev. Večina gozdov je posekanih ali se prepletajo z električnimi daljnovodi, saj
Japonska ne polaga električnih kablov pod zemljo.

_______________________

バブル経済

5
: obdobje je trajalo od 1986 -1990. Po drugi svetovni vojni je država spodbujala varčevanje. S
prihranki na bankah, so bila posojila in krediti na bankah lažje dosegljivi. Podjetja so po smešno nizkih cenah
investirala v tuja podjetja, banke so sklepale rizične pogodbe za kredite. Cene nepremičnin so bile visoke (v
mestu Tōkyō so cene dosegle do 1,5 milijona dolarja za kvadratni meter), cene proizvodov so se znižale. Na
višku tega obdobja, so imeli japonski delničarji velike dobičke in ogromna posojila na bankah. Za obdobje so
bile značilne tudi špekulacije. Ponos države in blagostanje sta bila na višku, vendar je večina tujih držav že
zaznavala probleme japonskega gospodarstva. Ko je nastopil konec obdobja, so najbolj razsipna podjetja
propadla ali so ostala zakreditirana. Vse skupaj je vodilo v gospodarski zlom, po katerem si je Japonska šele
sedaj opomogla.

まちずく

6
: dobesedno 'graditi mesto'. Značilen sistem gradnje mest in obnove mestnih četrti, ki je zaživel v
osemdesetih. Ljudje so se združili v skupine ter izrazili svoje mnenje in želje za prijetnejše bivalno okolje. V tem
izrazu se skriva koncept soustvarjanja mest, ki so okolju in prebivalcem prijazna, kjer se upoštevajo želje
mestnega prebivalstva in se jih skuša umestiti v urbane načrte. Velikokrat, še posebno po potresih, so prebivalci
pomagali graditi mestno infrastrukturo.
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Veliki potres Awaji – Hanshin leta 1995 je omajal zaupanje ljudi v vlado, saj se je izkazala
kot neučinkovita in nepripravljena na podobne naravne katastrofe. Mesto Kobe je bilo
skorajda popolnoma uničeno in odrezano, popotresna obnova je trajala precej časa.
Administracija je še dodatno onemogočila hitrejšo in učinkovitejšo mednarodno pomoč.
Glavne spremembe urbanega prostora v devetdesetih je povzročilo obdobje mehurčkaste
ekonomije, saj so takrat na novo obogateli gradili drage in razkošne stavbe. Nov način gradnje
so predstavljale gradnje večnadstropnih cest in železnic ter novih nakupovalnih centrov okoli
glavnih postaj. Suburbana območja imajo dualno strukturo (načrtovana, nenačrtovana),
vendar se tukaj sedaj razvijajo nova suburbana središča, tehnopolisi 7 in industrijski parki
(Srinivas, 2007; Sorensen, 2002, str. 325-332).
Slika 12: Pogled na ulice

Foto: Helena Caf
Značilnosti 'Japonskega modela' planiranja
Država se konstantno osredotoča na gospodarsko rast in premalo upošteva zahteve
prebivalstva. Še vedno je izrazita dominantnost osrednje vlade in manjša avtonomnost
lokalnih vlad. S tem, ko država daje prednost javnim investitorjem pred privatnimi, še vedno
skuša obdržati tradicionalno odvisnost države in velikih mest.

______________________________________________________
7 Tehnopolis: Z razvojem visoke tehnologije je država skušala decentralizirati industrijsko proizvodnjo.
Industrija visoke tehnologije je relativno nezahtevna kar se tiče osnovne infrastrukture, po drugi strani pa
transport ne predstavlja velikega stroška zaradi visoke vrednosti produktov. Vsekakor je dejstvo, da tovrstni
razvoj tehnologije manj obremenjuje okolje, pripomoglo, da je država začela spodbujati tovrstni razvojni model
predvsem v času, ko so se v velemestih ubadali s prekomerno onesnaženostjo.
Model tehnopolis je osnovni program regionalnega razvoja in razvojne politike države, ker naj bi razvoj visoke
tehnologije vnesel vsesplošno oživitev gospodarstva določene regije. Od leta 1983 oblikovanje tehnopolisa
določajo prefekture same, s tem da je lahko v vsaki prefekturi le eden, ki je v krogu časovne oddaljenosti 30
minut od večjega mesta in je s tem dobro prometno povezan. Vsak tehnopolis mora bit osnovan na treh temeljih:
industrijskem kompleksu, izobraževalnim središčem s univerzo, fakultetami in raziskovalnimi instituti, ter
spalnem naselju. Tsukuba je bil prvi tehnopolis, osnovan leta 1968, in je kot uspešen postal model po katerem so
se zgledovali nastajajoči tehnopolisi. Danes je na Japonskem že čez 20 tehnopolisov, ki so se izkazali za uspešen
način odkrivanja novih razvojnih območij. Vendar je očitno tudi to, da so tisti znotraj Pacifiškega pasu
uspešnejši.
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V trendu osredotočanja vlade na gospodarsko rast se je od ljudi pričakovalo trdo delo,
varčevanje in poraba denarja le za nujne stvari. Država je minimalno vlagala v socialne sklade,
največ pa v industrijsko produkcijo in železniško infrastrukturo. Privatni sektor je imel
omejene možnosti vlaganja, največ investicij iz privatnih skladov je bilo namenjenih
stanovanjem, kanalizaciji in lokalnim cestam. Banke med obdobjem visoke gospodarske rasti
niso imele dovoljenja za kredite na nepremičnine. V zasebni lasti je bilo malo avtomobilov,
ker so bili davki in stroški za pridobitev vozniškega dovoljenja visoki. Vlada se je protestom
ljudi navkljub postavljala v bran velikim industrijskim onesnaževalcem. Na Japonskem so
bila javna gibanja proti onesnaževanju in drugim državljanskim pravicam redka. Od ljudi se je
pričakovala določena mera poslušnosti, saj gre vse za narodov blagor. Šele približno petnajst
let se upoštevajo želje lokalnega prebivalstva pri planiranju. Sistem urbanega planiranja je
temeljil na najboljših primerih drugih svetovnih mest, vendar je bila izpeljava planiranja na
ramenih lokalne vlade, ki je bila ovirana politično in finančno s strani osrednje vlade. Urbano
planiranje je bilo vseskozi bolj ali manj skoncentrirano na Tōkyō.
Zakon o gradbenih standardih je strog, kar se tiče dimenzij in načina gradnje, a ne vsebuje
minimalnih varstvenih standardov (azbest, šibka požarna varnost,…). V velikih mestih na
Japonskem tradicija prispeva k splošni javni varnosti, čistosti, prijaznosti in humanosti okolja.
Soseske in sosedje si med seboj pomagajo ter sodelujejo, visoka je stopnja solidarnosti in
medsebojne pomoči. Vsaka mestna četrt ima svojo lokalno policijsko postajo ali kōban 交番.
Urbanih problemov, ki so se pojavili zaradi slabega načrtovanja mestnega prostora je veliko.
Prometna infrastruktura je slaba. Ceste so ozke, ob njih ni prostora za pločnike in večja
tovorna vozila za dostavo nimajo dostopa. Zgoščena pozidanost pomeni večjo nevarnost
širjenja požarov. Gostota in število prebivalstva še vedno naraščata. Prebivalstvo v mestih se
nezadržno stara. V mestih kronično primanjkuje zelenih površin, lokalne storitve so slabe.
Promet se povečuje in skupaj s tem so spremembe okolja in onesnaževanje še večje. Vendar
je Japonska kljub temu lahko vzorčni primer mešane rabe urbanega prostora in minimalne
segregacije prebivalstva, kar mestom daje vitalnost in privlačnost ter visoko stopnjo varnosti
(Sorensen, 2002, str. 333-348).
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4.2. ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA MEST NA JAPONSKEM

Na Japonskem po nastanku ločimo pet tipov mest (po Kornhauser, 1982, str. 72 – 91):
- minato-machi 港町 ali pristanišča
- jōkai-machi 叙階町 ali 'fevdalna' središča z gradom
- shukuba-machi 宿場町 ali postojanke (počivališča na poti Kyōto – Edo – Kyōto)
- monzen-machi 門前町 ali verska središča
- ichiba-machi 市場町 ali trgi
- onsen-machi 温泉町 ali toplice
Jōkai-machi so postala izobraževalna središča, kjer so se v času od 1889 do 1918 ustanavljale
cesarske univerze. Po obnovi v obdobju Meiji so postala središča prefektur, kjer prevladuje
vloga izobraževanja, kulture in drugih storitev. Središče sestavljajo javne zgradbe, koncertne
dvorane, muzeji, mestne administrativne službe ter sedeži lokalne vlade. Vsa mesta so bila
prenovljena po vojni. Po prepovedi prostitucije (leta 1958) so se rdeče četrti spremenile v
zabaviščne četrti, sedaj tukaj najdemo restavracije, bare, pachinko8 in ostale oblike zabave.
Značilna je njihova velika koncentracija okoli poslovnih četrti ali železniških postaj. Na
obrobju teh mest najdemo stadione za baseball, hipodrome, vrtove in živalske vrtove.
Gospodarskim krizam navkljub so ohranila strateško pozicijo. Industrijski razvoj v manjših
mestih je krojila lahka industrija, ki je temeljila na domačih virih. Tovrstno lahko industrijo so
predstavljali proizvodnja hrane, tkanje, varjenje alkohola in sojinega olja. V večjih mestih se
je razvijala težka industrija kot so kovinska, ladjedelništvo, robotika. V ospredju so bili
predvsem veliki industrijski koncerni.
Pristaniška mesta so bila v obdobju Edo namenjena več ali manj domačemu prometu, sedaj so
jih »pogoltnila« bližnja večja mesta (Ōsaka, Kōbe). Večina se je usmerila v predelovalno
industrijo in storitvene dejavnosti. Ōsaka je moderno pristanišče, hkrati tudi industrijsko in
administrativno središče.
Postojanke ob poštnih poteh so nekoč predstavljale pomembna središča, danes so to
železniška središča. Nekatera od teh so postala satelitska mesta.
Verskim središčem se je po letu 1968, ko so ukinili prepoved omejitve prenašanja dobrin,
povrnila vitalnost. Bolje kaže tistim mestom, ki so dodala še kakšno funkcijo.
Toplice so zgodovinska mesta in ne beležijo statusa velikega mesta. Ponavadi so to kraji, ki se
nahajajo v mestni okolici (Ōsaka: Senri; Kyōto: Kurama) in imajo dobre povezave z matičnim
mestom.
Trgi sedaj predstavljajo suburbana središča večjih mest ali t.i. spalna naselja in stanovanjska
območja. Prevladujejo več ali manj visoke stolpnice ter hiše. Večina sedanjih mest je
kombinacija nekdanjih oblik mest. Okoli večjih mest so se povečale razdalje dnevnih
migrantov, kar gre v veliki meri pripisati boljšim prometnim povezavam in dostopu. Izven
mest obstajajo tudi danchi 9, ki so kombinacija enostanovanjskih hiš ter blokov. Tukaj je v
ospredju storitven sektor, industrije je zelo malo.

___________________________________

パチンコ
団地

8
: posebni, največkrat stekleni prostori, ki so polni različnih igralnih avtomatov. Čeprav so dobro
izolirani, še vedno oddajajo veliko hrupa in glasne glasbe.
: stanovanjski kompleksi
9
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Slika13: Danchi

Foto: Helena Caf
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4.3.URBANI SISTEM NA JAPONSKEM

Mesta so se začela širiti z naraščanjem prebivalstva v obdobju Meiji. Leta 800 je Kyōto štel
okoli pol milijona prebivalcev, Tōkyō pa leta 1700 že milijon. Urbana jedra med Tōkyem in
mestom Kōbe so se razvijala, kjer so bile možnosti za poselitev najugodnejše. Mesta so se
ponavadi razrasla, pogosto čez pobočja hribovij, velikokrat so bile naravne ovire preprosto
odstranjene. S tem so pridobili več prostora za poselitev in novogradnje, odvečna zemlja se je
uporabila za planiranje, gradbeništvo ali industrijo. Obrobna mesta so deležna večje svobode
poseljevanja, poselitven ali stanovanjski vzorec jim ni vsiljen. Vsa obrobna mesta so
izgubljala prebivalstvo, predvsem se je zmanjšal odstotek aktivnega prebivalstva in s tem se je
dodatno zmanjšal pomen teh obrobnih središč. Na večini ravnin je več kot le eno samo mesto
in ob širitvi mest prihaja do zraščanja. Po letu 1960 so na Japonskem beležili rast urbanih
konglomeracij (Kornhauser, 1982, str. 15).
Mesta so bila vedno pomembna gospodarska središča že iz »fevdalnih« časov. Do leta 1920 je
v mestih živelo le 26% prebivalstva. V obdobju 50 let je Japonska doživela demografski in
gospodarski prehod. Sedaj v mestih živi dobrih 75% prebivalstva in ta delež še narašča, mesta
predstavljajo le 3% celotne površine Japonske. Tri mesta (Tōkyō, Nagoya in Ōsaka)
imenujejo megalopolise in skupaj z zaledjem tvorijo t.i. megalopolis Tōkaidō (Witherick,
1993, str. 103). Med gosto poseljena območja spada celoten industrijski pas ob Pacifiku in
sega od severnega Kyūsha na zahodu do Tōkya na vzhodu. Tukaj so vse večje obmorske
ravnine, podnebje je ugodno, prometno so to lažje dostopna območja, vsa imajo pristanišča na
dosegu roke (Kornhauser, 1982, str. 84-87).
Urbana hierarhija:
- majhna lokalna mesta (pod 30.000 prebivalcev): oskrbujejo mesta in so odvisna od
suburbanih območij
- lokalna središča (30.000 – 300.000 prebivalcev): dobro razvito gospodarstvo,
administrativna odvisnost od prefekturnega središča
- glavna mesta prefektur (300.000 in več prebivalcev): dobro razvito središče, z
zaposlitvenimi možnostmi in dobro stoječim gospodarstvom
- tri največja urbana območja, imenovana tudi megalopolisi: Tōkyō – Yokohama,
Nagoya in Kyōto – Kōbe – Ōsaka: vsa imajo »downtown« poslovna središča,
nakupovalna središča, stanovanjske in rekreacijske površine…
- megalopolis Tōkaidō (Witherick, 1993, str. 109)
Izraba urbanega prostora (Witherick, 1993, str.111)
- osrednje poslovno središče (CBD)
- »down town«: razvijajoči centri »pod površjem« ter četrti namenjene zabavi in
nakupovanju (restavracije, hoteli, sakariba10, nakupovalna središča)
- obkrožujoča suburbana središča, ki se raztezajo daleč izven središča mesta, a
nakupovati ljudje še vedno prihajajo v »down town«
- manjša mestna središča, ki se ponavadi nahajajo ob železniških postajah ali na obrobju
nekdanjih starih centrov
- vmes se nahajajo številne manjše obrtne četrti, kjer gre ponavadi za nizkocenovne
proizvode
_________________________________

盛り場

10
: kraj, kjer se zbira ogromno ljudi. Lahko bi jih imenovali kar zabaviščne četrti. Ponavadi so to
najpopularnejši predeli mest, še posebej zvečer in ponoči.
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Slika 14: Sakariba

Vir: : http://tour.tncg.gov.tw/japan/BusinessCircle/bc03.asp

Slika 15: Model izrabe mestnega prostora na Japonskem

Vir: Donald MacDonald, 2000, str. 145
Na Japonskem ni jasne ločnice med bolj kvalitetnimi in manj kvalitetnimi bivalnimi okolji,
povsod se med seboj mešajo, razen v redkih suburbanih predelih. Model služi zgolj približni
predstavi, kako je japonsko mesto zgrajeno. Čeprav so na modelu mestnega prostora na
Japonskem vidne ločnice med posameznimi predeli, le-te v realnem prostoru niso očitne.
Najbolj izstopa visoko kvalitetno bivalno območje, kar na Japonskem ne predstavlja nujno
prostora, kamor se seli bogat del prebivalstva. Visoko kvalitetno okolje je območje z ustrezno
infrastrukturo, manj hrupa in prijaznejšim bivalnim okoljem z zelenimi površinami
(MacDonald, 2000, str. 146).
Razvoj mest na Japonskem je bil vezan na močan razvoj sekundarnega in terciarnega sektorja.
Regionalna središča so polifunkcionalna s pestro ponudbo lahke industrije in storitev, kot tudi
specializacij. Ta mesta predstavljajo dve vrsti središč: prefekturna središča ali mesta, ki
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nimajo administrativnega pomena in so bolj specializirana v dve do štiri dejavnosti, od katerih
je ena praviloma turizem (Kornhauser, 1982, str. 84-87).
Urbanizacija je potekala v treh razvojnih fazah:
1. množična ruralno – urbana migracija in koncentracija migrantov v območju
megalopolisa Tōkaidō, kjer je še vedno največ delovnih mest in storitev, območje se
deloma sooča z omejeno mobilnostjo
2. hitra rast gospodarstva (1950 – 1970): obdobje največjih migracij v mesta; selitve
zaradi večjih zaposlitvenih možnosti in želja po višjem zaslužku; porast baby boom
generacije, čeprav je rodnost upadala. Migracije so bile tipične pri starostni skupini 18
– 35 let, predvsem za moške.
3. sredina sedemdesetih: rast treh največjih mest na račun naravnega prirastka in migracij.
Prevladovala je emigracija, kar se je odrazilo v upadu števila prebivalcev v Ōsaki in
Nagoyi. Prebivalstvo se seli na obrobje mest, kjer se gradijo spalna naselja –
decentralizacija. Ostala infrastruktura in prometne povezave so se izboljšale. Na
obrobju mest so cenejša zemljišča in kvalitetnejše bivalno okolje. S krajšanjem
delovnega tedna imajo prebivalci več prostega časa in potrebe po rekreacijskih
površinah so se povečale (Witherick, 1993, str. 105-107).
Po drugi svetovni vojni se je odvijala pospešena urbanizacija, ki jo je spremljalo intenzivno
širjenje mest in visoka rast prebivalstva. Razvoj prometnih poti je omogočil večjo mobilnost
prebivalstva ter selitev na podeželje oziroma v suburbani del, kar je postopoma vodilo v
zraščanje mest ali tvorbo urbanih konglomeracij. S selitvijo na periferijo mesta se je velika
gostota prebivalstva v mestnih središčih sproščala. V mestih so se zvišale cene nepremičnin in
prostora, najvišjo vrednost so dosegle v obdobju 'mehurčkaste ekonomije'. V tem času so se
pojavili novi družbeni problemi, kot sta brezposelnost in brezdomstvo. Potreba po izboljšanju
prometne infrastrukture in dostopnosti je bila velika. Večja mesta so postala zaradi
zaposlitvenih možnosti in ostale ponudbe veliko bolj privlačna za prebivalstvo kot srednje
velika mesta, zato so nastajala nova območja depopulacije. Srednje velika mesta se soočajo z
visokim deležem starega prebivalstva. Medtem ko prebivalstvo v velikih mestih in suburbanih
območjih še vedno narašča, se z depopulacijo soočajo tudi manjši kraji in vasi. Na Japonskem,
v primerjavi z ostalimi državami po svetu, ni značilno, da se na obrobje mesta in v suburbana
območja seli le prebivalstvo z višjim življenjskim standardom, enako velja tudi za mestna
središča.
V devetdesetih se je močno povečal trend suburbanizacije. Vzrok za decentralizacijo urbanih
površin ali suburbanizacijo je bil v visokih cenah najemnin, prenaseljenosti, slabih bivanjskih
pogojih, izboljšanju prometnih povezav ter sprememb v okusu ljudi (Yamagami, 2006).
Največje spremembe v velikih mestih so se začele po letu 1980, predvsem so se meje velikih
mest razširile. Širjenje mest je sprožilo rast prebivalstva, migracije in visoke cene
nepremičnin.

Značilnosti Japonske suburbanizacije (citirano iz Tri največja japonska somestja – njihove
spremembe in prihodnja podoba po Fūda, 1994, str. 5-6):
»Prebivalstvo in industrija se širita v suburbani pas. Pojavijo se prve spremembe v značilnosti
migracij, ki iz obrobja v središče upadajo, saj so delovna mesta tudi na periferiji. Spreminja se
migracijski prostor potrošnikov, pri katerih je odvisnost od centralnega središča manjša, saj se
gradijo nakupovalna središča tudi na obrobju mest. Na periferiji se tako pojavijo nova mestna
središča, ki ponujajo različne storitve in posledično tudi delovna mesta. Ker so potrošniške
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potrebe s ponudbo zadovoljene, se to izrazi v upadu migracij v centralnih središčih. Bolj se
krepijo in razvijajo obrobna središča, ki jih je več in oskrbujejo bližnje okoliško prebivalstvo.
Pogostejše migracije so iz enega suburbanega središča v drugega. Gospodarstvo in njegov
razvoj na obrobju je deloma neodvisno, čeprav so vse osrednje funkcije in administracija še
vedno v prvotnih centralnih središčih. Vendar je pri tem potrebno poudariti, da konurbacijsko
središče ne izgublja na pomenu, zmanjša se le njegov vpliv«.
Slika 16: Japonski model suburbanizacije oz. oblikovanja vplivnih suburbanih središč
Suburbanizacija gospodarstva

Suburbanizacija prebivalstva

Rast ponudbe in
števila delovnih mest

Spremembe
migracijskih
tokov

Gradnja novih
nakupovalnih središč in
ponudba ostalih storitev

Razvoj in
oblikovanje
poslovnih
središč na
periferiji

Neodvisen
razvoj
perifernih
območij

Sprememba
potrošniškega
prostora

Upad stopnje odvisnosti od prvotnega centralnega središča
Vir: Tri največja japonska somestja…., 1994, str. 3
V suburbanih predelih se je povečalo število trgovin, takoj za njimi se je povečalo število
bančnih podružnic in zavarovalništva, medtem ko se delež ostalih storitev ni povišal veliko,
razen zdravstvene oskrbe. Povečal se je delež ljudi, ki so opuščali kmetijske dejavnosti na
periferiji. Na obrobnih območjih se je izrazito povečal terciarni sektor, sekundarni je ostal
približno enak, najbolj se je zmanjšal primarni (Tri največja japonska somestja…, 1994, str.
9-12).
Za Japonsko je značilno, da večje kot je širše območje mesta, hitrejša in večja je
prebivalstvena disperzija. V večjih mestih je ta porazdelitev prebivalstva več ali manj
enakomerna, v manjših neenakomerna. Prebivalstvena disperzija je na začetku zajela veliko
ljudi in se je ovijala hitro, prebivalstvo se je selilo tudi na prostorsko daljše relacije, seveda
pod pogojem ustrezne prometne dostopnosti, kar je povzročilo širjenje mestnega zaledja.
Določeni predeli izven mesta so pod vplivom te prebivalstvene disperzije, medtem ko so
nekateri predeli popolnoma nezanimivi za ta pojav. Ožja območja mestnega zaledja so
značilna za manjša mesta. Na Japonskem je trend širitve suburbanih območij povzročil
prostorsko širitev mest in njihovega zaledja ter posledično vodil v zraščanje mest (Yamagami,
2006).
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4.4.UPRAVNA RAZDELITEV JAPONSKE

Slika 17: Upravna razdelitev (Caf, 2007)

JAPONSKA

Japonske pokrajine*

Hokkaidō
(dō)

北海道

Tōkyō
(to)

Ōsaka, Kyōto
府 (fu)

東京都

43 preostalih prefektur
県 (ken)

* ni formalna upravna enota

Mesta z več kot 30000preb.
(shi)

市

Kraji, manjša mesta
(chō, machi)

村

町

Buraku

区

Četrti
(ku)

部落

Vasi
(son, mura)

Tonarigumi

隣組

Japonska se deli na 43 prefektur (ken), dve urbani prefekturi (fu), Tokyo kot glavno mesto (to)
in otok Hokkaidō (dō) – skupno 47 prefektur. Na lokalnem nivoju se delijo na večja mesta
(shi), manjša mesta ali kraje (machi/chō) in vasi (mura/son). V vaseh je prisotna delitev
Buraku (enote po 4-5 družin) ter Tonarigumi (skupnost 5-10 hiš), ki bi jo lahko imenovali tudi
soseska. V mestih je uveljavljena delitev na četrti (ku).
Ōsaka in Kyōto predstavljata urbani prefekturi. Za isto območje se uporablja več imen Kinki,
Kansai, Kinai, Keihanshin. Kōbe spadajo pod prefekturo Hyōgo (Medmrežje7).
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5. RAZVOJ IN ZGRADBA SOMESTJA KYŌTO – KŌBE – ŌSAKA
Območje Kinki sestavlja 14 večjih mest, največja so Ōsaka, Kōbe in Kyōto. Izmed vseh le
Kyōto ni lociran ob morju. Satelitska mesta tvorijo širše zaledje mest. Ōsaka se razteza v
radiju 50 – 55 km v smeri Z, JZ, J, Kyōto leži SV, v to smer naj bi Ōsaka segala le do 35 km.
Na V ni drugih mest, ki bi lahko konkurirala Ōsaki, zato je tam radij migracij tudi do 70 km.
Proti S je hribovit relief, predvsem zaradi slabih prometnih povezav se širše zaledje mest tja
razteza le do 40 km (Geography of Japan, str. 340).
Kyōtska in Narska kotlina sta bili že od nekdaj središči začetkov civilizacije in poseljevanja.
Med seboj ločene ravnine v smeri Ōsaka – jezero Biwa so predstavljale največja središča
razvijajočih se kultur. Prvi naseljenci so poseljevali Ōsaško ravnino ob zalivu ter okolico
jezera Biwa, vključno s Kyōtsko in Narsko kotlino. Najprej so bile to družine oz. družinski
klani, kjer je prevladoval militarizem. Kljub vladavini vojaščine je bila to agrarna kultura, kjer
je bilo namakalno poljedelstvo glavna aktivnost (Kornhauser, 1982, str. 59). Pridelovanje riža
je bilo osnova poselitvenega vzorca. Ker so se poleti pojavljale suše, so vse kmetijske
površine obstajale zraven rek (Kolb, 1971, str. 471). Za območje je značilno, da je eno izmed
najbolj poseljenih, z intenzivnim kmetijstvom ter visoko stopnjo urbanizacije (Witherick,
1993, str. 39).
Urbano planiranje v mestu Kyōto
Kyōto je še stoječi spomenik zgodnje urbane civilizacije. Osnovni načrt za Heiankyō (Kyōto)
je zasnovan po načrtu prestolnice Tang, kar pomeni simetrično zasnovo, ki ni japonski
element. Mesto je zgrajeno po pravilu mreže pravokotnikov, ki jih križajo široke avenije in so
bile osnovane na podlagi pravokotniških intervalov ter so potekale na obrobju palače, ki se je
nahajala v središču mesta. Vse ulice in avenije so potekale glede na glavne strani neba (sever
– jug, vzhod – zahod). Mesto se je raztezalo v smeri sever – jug 5,3 km, v smeri vzhod –
zahod 4,6 km. Na severni strani je bila glavna prometnica ichijō, na južni so si sledile glavne
prometnice od nijō do kujō. Prebivalstvo je v tem času štelo 9.000 ljudi. V obdobju Heian
(794 – 1868) se je Japonska organizirala v fevdalni ureditvi podobno državo, kjer je bila
značilna visoka centralizacija moči. Razvoj avtonomnih in polavtonomnih mest je pogojevala
prekomorska trgovina in piratstvo. Pomembno je bilo pristanišče Sakai, ki je bilo dostopno
tudi globoko v notranjost. Sakai je danes glavno suburbano središče med Ōsako in Hakato.
Vendar je bilo mesto Ōsaka bolje situirano glede na poslovne tokove med Kyōtom in
zahodom. V obdobju Heian je bilo kmetijstvo razvito ob reki Yodo, ki je predstavljala tudi
glavno prometno os med Kyōtom in Ōsako. Kyoto je bil približno 810 let največje in najbolj
razvijajoče japonsko mesto, ki pa je beležilo svoje vzpone in padce (vojaški spopadi,
požari…), še posebej je utrpelo škodo v vojni Onin (1467 – 1477). Sredi 16. stoletja je bilo po
poročilu Portugalcev v Kyōtu 96.000 hiš in več kot pol milijona prebivalcev in je bilo večje
kot katerokoli evropsko mesto v tistem času (Kyōto skozi zemljevide, 1999, str. 27).
V obdobju Meiji do Taishō mesto ni bilo deležno posebne pozornosti v urbanem planiranju.
Mesto je v tem času dobilo ustrezno elektrifikacijo, speljali so kanal od jezera Biwa do mesta,
kar je omogočalo lažjo oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Regulirali so reko Kamo ter
dogradili vodovod v mestu. Mesto se je v tem času širilo vse bolj na vzhodno stran mesta čez
reko Kamo vse do Higashiyame, v nasprotju s prejšnjimi obdobji, ko se je mesto razvijalo
predvsem na desnem rečnem bregu. V obdobju Meiji je bila v Kyotu ustanovljena tudi druga
cesarska univerza (leta 1897). Zahodni del mesta se je razvijal in širil predvsem v obdobju
Taishō. Na južni strani mesta so bile večje kmetije in tja so usmerjali tudi težko industrijo.
Lahka industrija se je krepila v bližini starega središča mesta, predvsem v okolici glavne
prometnice shijō. Tradicionalna industrija se je počasi avtomatizirala in postajala manj
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pomembna, število ljudi je čedalje bolj naraščalo. Medtem sta v razvoju in številu prebivalcev
zaostajala predvsem severni in vzhodni del Kyōta, prebivalstven pritisk na središče mesta se
je krepil.
Slika 18: Načrt mesta Kyōto iz obdobja Heian

Vir: Kyōto skozi zemljevide, 1999, str. 26
Do druge svetovne vojne je bil južni del mest (okolica postaje Kyōto) predvsem industrijski.
V tem času se je razvijala prometna infrastruktura, predvsem železnica na južni strani mesta,
ki je pomenila povezavo z Ōsako in novogradnja cestne železnice za tramvaj. Do druge
svetovne vojne je v Kyōtu že postal pomembnejši terciarni sektor (Kyoto skozi zemljevide,
1999, str. 55-57). Po drugi svetovni vojni Kyōto postane mednarodna in domača turistična
destinacija, mesto se širi čedalje bolj na obrobje na račun priseljenih v mesto iz okoliških vasi.
Mesto se je širilo in leta 1970 je prebivalstvo doživelo največjo rast. Število migrantov se je
povečalo zaradi novih delovnih mest, ki so se odpirala v storitvah. Kyōto je enako kot Ōsaka
veljal za priljubljeno selitveno destinacijo. Po drugi svetovni vojni so se trudili mestne četrti
urediti tako, da bi bili stanovanjski predeli ločeni od industrijskih in v Kyōtu je deloma to tudi
uspelo, ker se je težka industrija umaknila storitvam. V obdobju suburbanizacije je bilo
pozidanih veliko kmetijskih zemljišč in posekanih gozdov, kar je povečalo onesnaževanje v
času velike gospodarske rasti. Zelo se je razvila prometna infrastruktura, mesto je dobilo nove
dodatne zelene površine, hotele in nakupovalna središča. Kyōto bi lahko upravičeno
imenovali najbolj zeleno mesto somestja.
Sedaj je v Kyōtu že vidno odstopanje od prvotnega urbanega načrta, zaradi naravnih ovir, ki
določajo drugačen razvoj mesta. S tem obrobje mesta ni več tako ostro vezano na pravokotno
mrežo. Prvotno zasnovano obliko lahko najdemo v osrednjih uniformirano pravokotnih
poslovnih središčih modernih mest. Severni predeli Kyōta v razvoju še vedno zaostajajo, južni
del mesta se čedalje bolj krepi in je v nenehnem razvijanju. Poleg južnega dela mesta se v
urbane načrte zajema tudi območje in okolica postaje Nijō, kjer načrtujejo razvoj še enega
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novega središča. Sedaj so v Kyōtu vidna tri mestna jedra: območje postaj Kyōto, Shijō in Nijō
(Kyōto skozi zemljevide, 1999, str. 63-75).
Slika 19: Pogled na Kyōto z griča Daimonji

Foto: Helena Caf, 2004
Kyōto ima drugačen značaj kot ostala dva mesta. Bil je prestolnica (oziroma uradno bivališče
cesarja) od leta 794 pa vse do leta 1868. Vedno je imel značaj kulturnega, izobraževalnega,
verskega in političnega središča. Še vedno je pomembno predvsem rokodelstvo. Kyōto velja
za mirno mesto brez velikega posebnega zabaviščnega središča. Širi in razvija se počasneje
kot ostala mesta, ker nima bližine morja, vendar predstavlja pomembno vlogo v Japonskem
turizmu (Medmrežje1).

Urbano planiranje v mestu Ōsaka
Ōsaka je bančno, poslovno in industrijsko središče območja Keihanshin. Je tretje največje
mesto Japonske. Leži na ravnini Settsu v delti reke Yodo. V zgodovini je reka služila kot
industrijsko središče za Kyōto in Naro, v 4. stoletju je bila Ōsaka za kratek čas tudi
prestolnica. V tem obdobju se je območje imenovalo tudi Kinai, ki ga danes poznamo kot star
izraz za območje Kyōto – Ōsaka – Kōbe – Nara. Do druge svetovne vojne je bilo območje
Hanshin vodilno v industriji in še vedno predstavlja 20% japonske industrije. Ōsaški zaliv je
bil preveč plitev, zato Ōsaka ni doživljala večjega razcveta s tujo trgovino. Slabost plitvosti
zaliva je bila odpravljena šele po drugi svetovni vojni. Ko je Toyotomi Hideyoshi zgradil grad
(l.1538) v Ōsaki, je le ta postala glavno administrativno in gospodarsko središče Japonske
(Kornhouser, 1982, str. 60).
Pod oblastjo Oda Nobunage je bila dosežena stabilnost države (šogunat Tokugawa), v
ospredju je bil dinamičen razvoj gospodarstva, mest… Pojavila se je nova oblika urbanega
prostora 'jōkamachi' (mesto z gradom), ki je predstavljalo simbol vojaške in politične
avtoritete. Mesto se je razvijalo okoli gradu, razvoj je pogojevala potreba po ekonomskem
razvoju. Ōsaka je v tem obdobju postala ne samo vojaško pomembno središče, ampak tudi
gospodarsko in administrativno središče. Ljudje so se selili v pomembna središča. Grad se je
nahajal na strateški točki, ponavadi sezidan na reliefno višjem območju poselitve, kar je
ponujalo razgled nad okolico (vpliv Portugalcev). Geografsko so mesta ponujala idealen
položaj za razvoj in rast. Ponavadi se je mesto nahajalo na strateški lokaciji kot so pristanišče,
reke… Za mesto je bilo pomembno, da so bila izbrana kmetijsko produktivna območja. Ob
krepitvi mesta Edo (Tōkyō), Ōsaka postane poslovno, finančno in industrijsko središče
(Kornhauser, 1982, str. 64-71). V obdobju Edo je bila Ōsaka trgovsko središče in znana kot
mesto, kjer je več ali manj živel trgovski sloj prebivalstva. Trgovci so razvili sofisticiran
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finančni sistem, ki je temeljil na mestni srebrni valuti, bankovcih in kreditnih obveznicah in
jih je mesto samo izdajalo. Po letu 1868 so postali neuporabni, ker je osrednja vlada izničila
njihovo vrednost. Po letu 1829 je prebivalstvo Ōsake iz pol milijona padlo na 290.000, veliko
ljudi se je selilo proti Tōkyu (Yamagami, 2006). Uveljavi se sistem sankinkōtai. S tem
sistemom se prične razvijat promet, ki je lahko zagotovil prosti pretok ljudi in dobrin. Iz
številnih postaj na glavnih poteh, so danes nastala pomembna mesta. Pojavijo se prvi zasnutki
povezave Tōkaidō (Kyōto – Tōkyō), vendar so, zaradi pobiranja mitnine, reke puščali brez
mostov. Promet je bil zelo počasen, ker so večinoma uporabljali nosila ali konje, veliko ljudi
je tudi pešačilo (Kornhauser, str. 64-71). Odprtje linije Tōkaidō je pripomoglo k razvoju
industrije in Ōsaka postane vodilno mesto v tekstilni industriji Japonske. Ob tekstilni
industriji so bile v mestu pomembne še papirnice, cementarne in strojna industrija. Leta 1887
je Ōsaka štela le 390.000 prebivalcev, v letu 1897 pa že 750.000. Mesto spet postane glavni
center trgovine, prometno in finančno središče Japonske. Mestni načrt iz leta 1886 je
vključeval mrežo cest različnih širin ter želel odstraniti »nevarne« tovarne iz stanovanjskih
predelov, a lokalna vlada ni imela ne pravnih ne finančnih možnosti, da načrt realizira. Po letu
1890 se je Ōsaka začela širiti izven starega mestnega jedra. V enem letu 1897 – 1898 se je
površina Ōsake iz 150.000 km2 povečala na 550.000 km2. Leta 1899 je mesto Yamaguchi-ju
Hanroku (študiral v Franciji) odobrilo, da izdela natančno mrežo prometnic med mestnim
središčem in pristaniščem. Predlagan je bil tudi razvojni načrt za pristanišče ter preusmeritev
reke Yodo na sever, saj bi s tem mesto zavarovali pred poplavami. Edini uresničen načrt je
bila glavna cesta od postaje Ōsaka proti pristanišču. Leta 1903 je župan mesta uvedel tramvaj,
ki je bil v lasti mesta (Sorensen, 2002, str. 75-78).
Slika 20: Nagaya

Vir: Medmrežje http://www.unonaika.com/nagaya.jpg
Ōsaka je imela leta 1889 420.000 prebivalcev, do leta 1925 je število prebivalcev naraslo na
1.433.721, če prištejemo še 700.158 prebivalcev na obrobnih območjih Ōsake, ta številka
preseže dva milijona prebivalcev, kar kaže na petkratno povečanje prebivalstva v obdobju 35
let (Statistični podatki). Zaradi prenaseljenosti so se poslabšali bivanjski pogoji, prebivalstvo
se je koncentriralo v najrevnejši predelih mesta, možnosti epidemij so se povečevale.
Delavski razred je živel v ozkih ulicah imenovanih nagaya11, kjer so se v dolgi liniji širile
enonadstropne lesene ute. Vsa družina je živela v prostoru velikosti 9m2 in 15 – 20 družin je
delilo skupna zunanja stranišča in umivalnice.
______________________________
11

長屋 enonadstropne v dolgi ozki vrsti grajene hiše, ki so jih med seboj ločile le stene.
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V revnih predelih so bili slabi sanitarni pogoji, otroci so bili zanemarjeni, značilna je bila tudi
podhranjenost. Še slabše je bilo na obrobju mesta, kjer so delavci živeli kar okoli tovarniških
koncernov v slabih sanitarnih pogojih in izpostavljeni industrijskemu onesnaževanju
(Sorensen, 2002, str. 94-97). Še v letu 1940 je bilo 90% stanovanj v Ōsaki najetih (Statistični
podatki).
Slika 21: Ōsaka – panorama

Vir: http://japan.web-photoalbum.com
Ōsaka je bila v obdobju med vojnama drugo največje Japonsko mesto ter glavno trgovsko in
industrijsko središče. Prislužila si je dva 'laskava' naziva »Manchaster vzhoda (Tōyō no
Manchesuta)« in »Mesto smoga«, kar je nakazovalo na zelo onesnaženo mesto ter njegovo
industrijsko pomembnost. Ko govorimo o Ōsaki in urbanem planiranju, moramo omeniti
ekonomista in urbanista Seki-ja Hajime-ja, ki je postal župan Ōsake leta 1923. Seki je uvedel
načrt mestnega planiranja in reformo že obstoječega načrta posebej za Ōsako. Glavni cilji
njegovega načrta in reforme so bili ekonomski razvoj z gradnjo cest, mostov, železnic in
obnovo pristanišča. Prizadeval si je za izboljšanje bivanjskih pogojev delavskega razreda.
Ker so lastniki zemljišč zahtevali visoke najemnine, je želel uvesti mestni nadzor nad
razvojem obroča okoli mesta, kjer bi omogočili nizko cenovna stanovanja za delavce v
kvalitetnem okolju. Namen njegovega urbanega načrta je bil narediti mesto prijetnejše za
bivanje v čistem okolju. Leta 1918 je ustanovil Socialni zavod, ki je vseboval zavod za
zaposlovanje, javne jedilnice in menze za delavce, tržnice, javna kopališča, porodnišnice,
tehniške šole, vrtce, bolnišnice in občinska stanovanja. Prav tako je v Ōsaki ustanovil
univerzo. Prvi mestni načrt ali 'Daiichiji Toshi Keikaku 第一次都市計画' (1921 – 1942) je bil
deležen le 2% državne pomoči, 18% so prispevali lastniki zemljišč, ki so imeli od novih cest
in povezav koristi. Vizija Seki-ja o veliki Ōsaki je dosegla le nekaj več kot mrežo novih cest,
kanalov in mostov. Položaj revnejšega prebivalstva se ni izboljšal, kajti podpora osrednje
vlade je bila premajhna, da bi zahtevnejši projekti lahko zaživeli (Sorensen, 2002, str. 133136; Al-Badri, 2004).
Leta 1963 so izdali nov plan o razvoju stanovanjskih predelov, v Ōsaki imenovan Senri New
Town Ōsaka. Stanovanja izgrajena v tem času predstavljajo tipični vzorec t.i. varčnih
stanovanj v petdesetih in šestdesetih letih. To so enolični bloki v uniformiranih vrstah, ki
imajo dve sobi, majhno kuhinjo in WC. Locirana so v bližini železniške postaje, ki je ponujala
enostaven dostop do središča mesta. Enodružinske hiše so bile bolj odmaknjene v obrobne
predele mesta in bolj oddaljene od postaje. Načrt Senri je zajel mestno središče, cestno
omrežje, železniške postaje, rekreacijska območja. Prenovili in dogradili so šole, pločnike in
parke (Medmrežje2).
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Urbano planiranje v mestu Kōbe
Mesto Kōbe so bile vodilno pristanišče do leta 1966. Pomen in moč mesta Kōbe sta naraščala
že od leta 1868. Mesto nima ugodne naravne lege, predvsem ga pesti pomanjkanje prostora za
poselitev. V mestu je že desetletja značilno, da je večina zemljišča pridobljenega z umetnimi
posegi v okoliške hribe in morje. Še posebej po drugi svetovni vojni je mesto začelo z
zahtevnimi projekti izsuševanja ter gradnje umetnih otokov zaradi potreb pristanišča in
širjenja urbanega prostora. Najprej so se lotili vzhodnega in zahodnega dela pristanišča ter
izsušili zemljišča, kamor so prenesli pristaniške dejavnosti. Prav tako so uredili številne javne
prostore, kot so parki in uredili čistilne naprave. Naslednji korak sta bili gradnja otokov Port
in Rokko, kot poskusa za ureditev popolnoma novega tipa urbanega prostora, ki bi povezoval
dejavnosti pristanišča in vsakdanje dejavnosti prebivalstva. Stanovanja in industrijski objekti
so bili zgrajeni v notranjosti, v območju Seishin, ki leži severozahodno od središča in
vključujejo številne funkcije, kot so bivalno okolje, raziskovalne dejavnosti, poslovne in
industrijske prostore ter prostor za rekreacijo. Ta del mesta je bil načrtovan v smislu
doseganja ravnovesja med naravnim okoljem in dejavnostmi.
Slika 22: Kobe – pogled na mesto

Vir: http://dementad.com/Reception/images/kobe.jpg
V osemdesetih letih so potekali številni plani machizukuri. Eden izmed teh se je lotil tudi
mesta Kōbe, kajti ozke in gosto poseljene ulice z neustreznimi materiali, so še dodatno
povečale razsežnost potresa. 17. januarja 1995 ob 5:45 je Kōbe stresel potres 7,3 stopnje po
Richterju. Prebivalstvo je štelo okoli 1,5 milijona, po potresu so zabeležili 6.400 mrtvih in
trikrat toliko poškodovanih, popolnoma uničenih je bilo okoli 80.000 hiš in stanovanj.
Celotna gosto poseljena površina mesta je bila dobesedno zrušena. V tem času je bilo
pristanišče Kōbe največje na Japonskem in začelo izgubljat vpliv na račun Yokohame in
Pusana. Potres je omajal zaupanje ljudi v vlado, ker ni bila pripravljena na podobne katastrofe,
nefleksibilna administracija je dodatno omejevala mednarodno pomoč. Ob primernem
ukrepanju in ustreznem urbanem planiranju, bi katastrofa imela precej manjše razsežnosti.
______________________________________
12

火事場泥棒: dobesedno 'tatovi pogorišč'.
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Popotresna obnova je pokazala slabosti zakonodaje in korupcije. Veliko ljudi je izgubilo vse,
saj so bili lastniki le hiš, ne pa tudi zemljišč in tako so čez noč ostali brez vsega, neupravičeni
do povrnitve zemljišča. Lokalne politike so ljudje imenovali kajibadorobō12. Dober teden je
trajalo, da so spet vzpostavili sistem elektrifikacije ter nadaljnjih šest mesecev, da so
vzpostavili sistem za vodo in plin. Propadlo je 80% podjetij, veliko ljudi je začasno ali za
vedno zapustilo mesto.
Urbani planer Ikuo Kobayashi je izdelal načrt novega mesta, prebivalci so se povezali v
društvu machizukuri kyōgikai ま ち ず く り 協 議 会 . Zgradili so nove potresno varne
stanovanjske bloke, soseske so se odločile za razširitev ulic in cest ter jih naredili bolj ravne,
pri novogradnjah so uporabljali ognjevarne materiale (Tanaka, 2001). Mesto Kōbe, čeprav
znano po načrtnem planiranju, še vedno vlaga v drage projekte kot npr. letališče Kōbe,
nasprotovanju davkoplačevalcev navkljub.

Vsa mesta danes svoj urbani razvoj in načrte usmerjajo v razvoj in prenovo mestnih središč in
svojih središč. Še vedno so zapostavljeni obrobni predeli mest, kjer gradnja še vedno poteka
več ali manj brez pravega urbanega planiranja. Skupno so se osredotočila na razvoj
tehnopolisa Kansai, kjer se bodo osredotočili na biotehnologijo, računalništvo in robotiko ter
družbene znanosti. Kōbe in Ōsaka skušata bolje izkoristiti in načrtovati bližnjo okolico
pristanišč ter se spopadata s problemom grezanja tal in umetnih otokov. Kyōto na drugi strani
vlaga veliko več sredstev v obnovo svojih turističnih privlačnosti in ohranjanja tradicionalne
gradnje. Vsa mesta skupno širijo nove prometne osi, tako avtocestne in železniške kot zračne
poti. Kot regija Kansai stremijo k večji mednarodni povezanosti ter odprtosti za tuje
investicije in mednarodno sodelovanje (Medmrežje3; Matsumoto, 2001; Tanaka, Kimura,
2001).
Slika 23: Model somestja in njegovih povezav

Vir: Tri največja japonska somestja…, 1994, str. 171
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Somestje13 Kyōto – Kōbe – Ōsaka je drugo največje območje na Japonskem po številu
prebivalcev in gospodarski moči. V nekaj deset letih je območje doživelo korenite spremembe
prav tako kot somestje Tōkyō – Yokohama, ki sta regijo po drugi svetovni vojni prehitela po
številu prebivalcev in gospodarski moči. Spremembe v industrijski proizvodnji ter porast cen,
so povzročile selitev industrije, prebivalstva in fakultet na obrobje mest. Sočasno je
gospodarstvo doživljalo celovito prestrukturiranje. Rezultat tega so bile spremembe v izrabi
površin na obrobju mest. Manjša mesta so se širila, počasi je širjenje zajelo sosednje mesto in
tako se je tvorila konurbacija. Spremenilo se je tudi delovno okolje perifernih območij, saj so
se različni sedeži podjetij, uradi in raziskovalni inštituti selili na obrobje. Povezave med mesti
so se okrepile, stopnje povezanosti so bile različne, predvsem so Kyōto, Kōbe in Ōsaka kot
prefekturna središča nudila največ storitev in delovnih mest. Njihovo povezovanje je temeljilo
na izmenjavi delovne sile in storitev ter dobrih prometnih povezavah, kar je sprožilo tvorbo
sistema somestija. Vsako izmed mest predstavlja različno stopnjo urbanega območja. Drugi
razlog za tvorbo somestja je bil, da so se ob koncu druge svetovne vojne gospodarstvo, sedeži
političnih ustanov in kulturna dogajanja začela seliti v Tōkyō in njegovo okolico. Povezava
med mesti Kyōto – Kōbe – Ōsaka je bila nujna za ohranitev gospodarske pozicije in
nadaljnjega razvoja regije. Tretji razlog za ohranitev in izboljšanje pozicije somestja avtor
navaja izgradnjo mednarodnega letališča Kansai leta 1990 ter izboljšanje prometnih povezav z
mestom Tōkyō, kar je omogočilo večji pretok dobrin in ljudi. Regija je več vlagala v razvoj
storitev, visokošolstvo in ostalo visoko tehnologijo ter pokazala velik interes za tuje
investicije. Regija Kansai je odvisna od povezovanja obeh mestnih prefektur in ostalih štirih
prefektur v regiji, ker na povezovanju sloni njihova gospodarska moč. Poleg tega so po letu
1990 postale gospodarsko pomembne različne poslovne priložnosti (Tri največja japonska
somestja, str. 168-69). Čeprav ima Keihanshin tri večja mesta kamor se steka delovna sila in
seli prebivalstvo, bi lahko Ōsako izpostavili kot najmočnejše mesto in s tem tudi središče
regije. Kljub temu mora regija priznati močan vpliv in samostojne funkcije suburbanih središč
(Tri največja japonska somestja, 1994, str. 9-12).
Pogoji za razvoj somestja so bili na obravnavanem območju izpolnjeni. Relief in lega
območja sta ugodna za poselitev. Klima je ugodna, zaloge vode so zadostne, kmetijsko je
regija dovolj rodovitna in namočena, odprtost na morje je ponujalo večjo prometno
povezanost. Razporeditev mest v regiji je ugodna, saj so med seboj oddaljena približno uro
vožnje z vlakom. Ōsaka je imela vodilno gospodarsko vlogo, območje je bilo samozadostno.
Zgodovinski razvoj je bil na območje vezan že od samega začetka poselitev na Japonskem,
tako da je regija imela dobro zgodovinsko ozadje in gospodarsko pomembnost (Tri največja
japonska somestja…, str. 170-71).

______________________________
12 Somestje ali konurbacija: bolj ali manj neprekinjena mestna površina, ki nastane ob zraščanju več
posameznih mest in se zaradi skupne infrastrukture, predvsem pa zaradi funkcionalne povezanosti razlikuje od
drugih mest.
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6. PREBIVALSTVO
6.1.ŠTEVILO PREBIVALSTVA
Graf 6: Število in nihanje prebivalstva v vseh treh mestih v obdobju 1910 – 2005 (Caf, 2007)
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Vir: Statistični podatki
Iz grafa je razvidno, da je po številu prebivalstva med vsemi mesti vodilna Ōsaka, hkrati je do
leta 1965 doživljala tudi največja nihanja v številu prebivalstva. Največjo rast prebivalstva je
mesto beležilo leta 1940, nato je sledil hiter upad prebivalstva po drugi svetovni vojni vse do
leta 1960, ko je število prebivalcev Ōsake spet pričelo hitro naraščati. Kyōto in Kōbe sta
največjo rast doživeli leta 1930, nakar je v Kyōtu sledila delna stagnacija do obdobja
pospešenega gospodarskega razvoja. Največjo prebivalstveno rast so mesta beležila med leti
1965 – 75. V obdobju od 1975 – 95 je število prebivalstva v mestnih središčih upadalo na
račun intenzivne suburbanizacije. Leta 1998 so Kōbe prvič po številu prebivalcev prehitele
Kyōto. V Ōsaki se je stagnacija prebivalstva pričela po letu 1980 in lahko rečemo, da se
nadaljuje še danes.
Do leta 1995 je prebivalstvo v mestnih središčih upadalo, med leti 1995-2000 pa spet
naraščalo. V okolici večjih mest so manjša mesta, kraji in vasi slabše poseljeni. Število
prebivalcev v metih danes: Kyōto (1.473.068), Kōbe (1.530.295) in Ōsaka (2.636.256). Vsa
okolica mest beleži čedalje večji upad v številu prebivalstva (okolica Kyōta in mesta Kōbe
beleži 23,1% upad, okolica Ōsake 4% upad prebivalstva). Gosto poseljena območja mesta in
neposredne okolice beležijo rahel porast prebivalstva (Kyōto in Kōbe 3,8% rast), medtem ko
v Ōsaki rast stagnira (le 1,2% rast). Če primerjamo rast prebivalstva v mestih in njihovi
okolici med seboj bi lahko rekli, da je Ōsaka v letih 1965 – 75 povsod beležila prebivalstveno
rast. V obdobju 1975 – 95 je število prebivalcev v mestu upadalo, predvsem na račun
pospešene suburbanizacije. Sedaj je prisoten trend zmanjševanja števila prebivalcev v širši
urbani okolici. Za Kyōto in Kōbe je slika podobna, le da sta mesti in njuna okolica, v
nasprotju z Ōsako, v obdobju 1975 – 95 beležili rast prebivalstva povsod, tudi znotraj mesta.
Med mesti le Kōbe beležijo pozitivno prebivalstveno rast, medtem ko imata ostali mesti letno
v povprečju za 0,9% manjši delež prebivalstva.
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Graf 13: Površina mest in gostota poseljenosti (Caf, 2007)
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Vir: Statistični podatki
Mesta se med seboj zelo razlikujejo po površini in gostoti prebivalstva. Kyōto ima največjo
površino z 827,9 km2 in najverjetneje posledično najmanjšo gostoto prebivalstva. Po površini
mesto sledijo Kōbe, ki imajo drugo največjo površino 552,02 km2 ter gostoto 2.763,3
prebivalca/km2. Ōsaka ima med vsemi mesti najmanjšo površino, a iz že znanih razlogov s
311.835,6 prebivalcev/km2 največjo gostoto prebivalstva.
Karta 1: Število prebivalcev v mestnih četrtih v mestih Kōbe, Kyōto in Ōsaka
(Vir: Statistični podatki) (Caf, 2007)
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Dejansko število prebivalcev se od gostote poselitve v posameznih okrožjih zelo razlikuje.
Določene četrti imajo glede na statistiko največje število prebivalstva največkrat le zaradi
velikosti. V mestu Kōbe je ta razlika vidna le v četrtih Kita in Nishi, gostota poseljenosti v
ostalih četrtih sovpada z dejanskim številom prebivalcev. V Kyōtu največ prebivalcev živi na
obrobju mesta (Fushimi, Sakyō, Kita, Ukyō ter Nishikyō), vendar imajo te četrti hkrati
majhno gostoto poselitve.
Karta 2: Gostota poselitve po mestnih četrtih v mestih Kōbe, Kyōto in Ōsaka
(Vir: Statistični podatki) (Caf, 2007)

Najgosteje poseljena območja v Kyōtu so okoli starega mestnega središča (Nakagyō (nad
10.000 preb/km2), Kamigyō in Shimogyō), a imajo zaradi svoje majhnosti tudi najmanj
prebivalcev in četrt Minami, ki predstavlja novo območje doseljevanja iz središča mesta in
okoliških krajev. V Ōsaki so najgosteje poseljene četrti Sumiyoshi, Abeno in Nishinari (nad
16.000 preb/km2), sledijo jim mestne četrti, ki se nahajajo severovzhodno, vzhodno in
jugovzhodno od središča mesta. Za razliko od Kyōta v Ōsaki staro mestno jedro nima najvišje
gostote poselitve v primerjavi z ostalimi mestnimi četrtmi. Najmanjša gostota poselitve je v
četrti Konohana. Večina četrti ima med 50.000 – 100.000 prebivalcev.
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6.2. MIGRACIJE IN DNEVNE MIGRACIJE

Golledge (citirano po Tri največja japonska somestja…, str. 206-211) je izdelal miselni
vzorec na podlagi razvojnih procesov, kjer je težišče prve stopnje dnevnih migrantov tisto
mesto, kjer opravljajo njim najpomembnejše funkcije. Razdelitev težišč je bila izdelana ob
upoštevanju dejavnikov kot so dom, služba, trgovine, rekreacijski centri in podobno.
Težišče 1. stopnje je potemtakem središče, katere najpomembnejši dejavnik je lokacija. V
težišču 2. stopnje je najpomembnejši dejavnik prometna povezanost. V težišče 3. stopnje po
Golledgu uvrščamo središča z ugodnim reliefom okolice (doživljajska vrednost,…).
Pomembna je še možnost širše in ožje povezanosti težišča z matičnim središčem. Iz tega
dobimo vzorec vzrokov za dnevne migracije in za življenjske navade prebivalcev. Med
dolgoročne dnevne migracije štejemo migracije na delovno mesto in izobraževanje, ki sta
najpomembnejša namena, takoj za njima sledijo migracije stalnih prebivalcev. Med preostale
kratkoročne migracije, katerih težišča in trendi se spreminjajo, sodijo nakupovalna in
rekreacijska središča in zabaviščne četrti. Med migranti z različnimi osebnimi interesi
prevladujejo tisti, ki odhajajo na nakupovanja, izlete in se udeležujejo kulturnih dogodkov.
Do leta 1960 so migracije med Ōsako in ostalimi mesti potekale bolj enosmerno od manjših
krajev in mest v večje in nato iz večjih do Ōsake ali Kōbe in Kyōta. Migracije med vsemi
tremi mesti so potekale obojestransko. Med obdobjem največje gospodarske rasti (1960 –
1970) so migracije potekale iz okoliških mest in vasi v Ōsako, Kōbe in Kyōto ter med tremi
mesti somestja. Za to obdobje je bila značilna večja interakcija s suburbanimi območji in
visok delež migrantov.
Večjo interakcijo, med bolj oddaljenimi kraji in vasmi, so omogočile izboljšane in nove
prometne povezave. To je tudi obdobje začetka suburbanizacije. Med leti 1970 in 1980 so se
izoblikovala nova suburbana središča, predvsem okoli večjih železniških postaj. Začeli so z
gradnjo velikih nakupovalnih središč, ki so poleg nakupovanja ponujala tudi športne
aktivnosti in zabavo. Izboljšal se je življenjski standard ljudi in vodil v večje povpraševanje
po storitvah, ki so zadovoljevale osebne potrebe posameznikov. Sedaj velikost mest ni bila
več tako pomembna, bolj je bila pomembna prometna dostopnost. To je bilo obdobje največje
suburbanizacije. Po letu 1980 in sedaj ne prevladujejo več enosmerne migracije, saj se z
višanjem življenjskega standarda ljudje selijo v okoljsko ustreznejše predele območja.
Velikost središč ni več pomembna, pomembne so storitve, ki jih mesto ali kraj ponuja
(reciporočna interakcija) ter hitrejša in dobra prometna povezanost. Število prebivalcev mest
je ostajalo približno enako, upad v številu prebivalcev gre pripisati predvsem širitvi mest na
obrobju (Tri največja japonska somestja, str. 186-87).
Največ dnevnih migrantov v Ōsako, Kyōto, Kōbe, Wakayamo in Naro je iz manjših mest,
okoliških krajev in vasi. Največ migrantov prihaja v Ōsako, sem prihajajo tudi ljudje iz večjih
mest, predvsem na delo ali nakupovanje in zabavo. Ōsaka ima širše zaledje kot ostala mesta.
Najmočnejše dnevne migracije so iz suburbanih območij in periferije. V Kyōtu je velik delež
dnevnih migrantov, ki prihajajo v raziskovalne inštitucije Univerze v Kyōtu. Povečalo se je
število potnikov in avtomobilov na splošno, največja gneča na javnih prevoznih sredstvih in
cestah je ob prometnih konicah (Tri največja japonska somestja, str. 182-85).
Največ dnevnih migrantov imajo prometno pomembna središča, mestno jedro in nekatere
četrti, kjer je več delovnih mest, fakultet in šol. Stanovanjska območja, ki se mešajo z
dejavnostmi imajo manjši delež dnevnih migrantov.
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Slika 24: Migracijska območja Ōsake

Vir: Medmrežje2

Karta 3: Število dnevnih migrantov v mestnih četrtih v mestih Kōbe, Kyōto in Ōsaka
(Vir: Statistični podatki) (Caf, 2007)
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V obdobju 1976 – 1979 je Kyōto dosegel 8,4% rast BDP, Ōsaka – Kōbe pa 7,2%. V obdobju
1986 – 89 se je v Kyōtu odstotek rasti zmanjšal in je znašal 5,1%, medtem ko je v območju
Ōsaka – Kōbe znašal 6,2%. Za območje je značilna okoli 68% stopnja urbanizacije, neto
migracije upadajo na račun perifernih območij (Witherick, 1993, str. 157-173). Porast
prebivalstva v mestih sta stimulirali industrializacija in kmetijska reorganizacija. Večina
migracij je bilo ruralno – urbanih. Push dejavnike so predstavljale pomanjkanje priložnosti in
nizki življenjski standard, pull dejavnike pa kratke razdalje ter povečanje prebivalstva. Na
Japonskem je značilno, da je najstarejši sin ostal doma na kmetiji, ostali potomci so se selili v
mesto (Witherick, 1993, str. 57 -59).
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6.3. NARAVNO GIBANJE PREBIVALSTVA

Zmanjševanje rojstev se je začelo z višjimi stroški najemnin in stanovanj. Odvijale so se
pomembne spremembe v mišljenju in tradicionalni vlogi žensk. Materialno blagostanje je
postalo pomembnejše, delež zaposlenih žensk se je zvečal. Vse to je vplivalo na zmanjšano
nataliteto. Na zmanjševanje družin, ki so se od razširjene preoblikovale v nuklearne, so poleg
gospodarskega razvoja in sodobnih kontracepcijskih sredstev, vplivali tudi pomanjkanje
prostora in naravnih virov (Kornhauser,1982, str. 21).
Graf 8:Starostna piramida za Kyōto (Vir: Statistični podatki) (Caf, 2007)
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Graf 9: Starostna piramida za Ōsako (Vir: Statistični podatki) (Caf, 2007)
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Smrtnost je upadla, zaradi izboljšanih prehranjevalnih navad. Bivanjski pogoji so postali
znosnejši, izboljšala sta se življenjsko okolje in zdravstvena oskrba. Sedaj se vse bolj
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povečujejo razlike med bogatimi in revnimi. Prebivalstvo se stara, življenjska doba se viša,
nataliteta upada, dajatve se višajo, upokojenci se honorarno zaposlujejo ali niti ne upokojujejo
(Witherick, 1993, str. 233-238).
Graf 10: Starostna piramida za Kōbe (Vir: Statistični podatki) (Caf, 2007)
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Primerjava starostnih skupin med mesti:
Graf 11: Starostni razredi po spolu za Kyōto

Graf 12: Starostni razredi po spolu za Ōsako
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Graf 11: Starostni razredi po spolu za Kōbe (Caf, 2007)
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Vir: Statistični podatki
Če primerjamo starostne razrede med mesti ugotovimo, da imajo Kōbe za 1% več
prebivalstva v prvem starostnem razredu kot Ōsaka ter za 0,7% več od Kyōta. Srednji
starostni razred je v mestih približno enakovreden, le v mestu Kōbe je za 0,6% nižji. Ōsaka
ima 20,4% vsega prebivalstva v tretjem starostnem razredu, Kōbe 20,1% in Kyōto 20%.
Tabela 4 (Caf, 2007):
Starostni razredi, ločeni po spolu in mestih

ŌSAKA

ŌSAKA ŌSAKA
KYŌTO KYŌTO
KŌBE KŌBE
KYŌTO
KŌBE
moški
ženske
moški
ženske
moški ženske

do 15 let

12,1

12,8

11,5

12,4

13,2

11,5

13,1

14,2

12,2

15 - 64 let

67,4

69,3

65,6

67,6

69,5

65,9

66,8

67,7

65,8

nad 65 let

20,4

17,9

22,8

20,0

17,3

22,6

20,1

17,9

22,0

Vir: Statistični podatki
Po spolu je izjemno visok delež žensk v tretjem starostnem razredu, medtem ko jih je v ostalih
dveh razredih povsod manj kot moških. V Ōsaki in Kyōtu je še posebej vidna razlika v
drugem starostnem razredu, kjer je moških skorajda za štiri odstotke več kot žensk. V mestu
Kōbe je ta razlika precej manjša, zato pa večja v prvem starostnem razredu.
Glede na odstopanje od povprečja so v vseh mestih po prebivalstvu največji starostni razredi
od 55-59 let ter od 30-34let, v Kyōtu tudi starostni razred od 20-24 let. To gre pripisati prvi
povojni baby boom generaciji v obdobju velike gospodarske rasti ter otrok te iste generacije v
osemdesetih, ki ga v Japonski literaturi beležijo kot drugi baby boom.
Za območje je značilno nihanje v številu prebivalstva. Po drugi svetovni vojni je Japonska
doživela hiter demografski prehod. V sedemdesetih letih se je število prebivalstva zelo
povečalo. Danes prebivalstvo Japonske uvrščamo med staro prebivalstvo, saj ima povprečen
prebivalec dobrih 41 let, delež prebivalstva mlajšega od 15 let pa ne dosega niti 15%
prebivalstva. Bistveno se je spremenila tudi izobrazbena struktura prebivalstva. Razvoj
gospodarstva je temeljil na tehnološko napredni proizvodnji, za kar je bila potrebna visoko
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kvalificirana delovna sila. Tako ima Japonska danes eno najbolj razvitih mrež šol in univerz
na svetu. Danes čedalje bolj narašča povpraševanje po kvalificirani delovni sili v
računalništvu, inženiringu ter trgovini (Statistični podatki; The Nikkei Weekly, 2006).

Karta 4: Gibanje prebivalstva v mestnih četrtih v mestih Kōbe, Kyōto in Ōsaka (Caf, 2007)

(Vir: Statistični podatki)
Prebivalstvo se je v večini četrti v mestu Kōbe od potresa spet povečalo, rahel upad beležijo le
četrti Nagata, Suma in Tarumi. Največje spremembe v število prebivalcev so v četrtih
Higashinada, Nada in Chūō, kjer se je prebivalstvo povečalo za 5%, veliko je k temu
povečanju prispevala tudi popotresna prenova. V Ōsaki večjo prebivalstveno rast beležijo
četrti Fukujima, Chūō, Nishi, Kita, Tennōji, Naniwa in Tsurumi, in sicer povsod nad 5% rast.
Prebivalstvo se znova koncentrira v starem mestnem jedru ter v četrtih vzhodno od središča,
kar je posledica odpiranja novih delovnih mest v storitvah in boljše bivalno okolje v
suburbanih delih. Več kot 4% upad v število prebivalstva je zabeležen v četrtih Asahi in
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Minato, kjer je tudi gostota poselitve največja. Prebivalstvo upada v nekdanjih večjih
industrijskih območjih in okoli pristanišč, kjer razlogi ležijo v širjenju pristanišča.
Prebivalstvo se umika pred hrupom, prometnicami in onesnaženemu okolju. Zmanjšanje
števila prebivalcev v teh predelih mesta je prinesla nova strategija urbanega planiranja, kjer
želijo ločit industrijska območja od stanovanjskih. Število prebivalcev v Kyōtu upada v
večjem delu mesta, razen starega mestnega jedra, kjer ponovno narašča (Nakagyō in
Shimogyō). Najbolj se je zmanjšalo število prebivalcev v Higashiyami, kjer čedalje bolj
prevladujejo storitve.
Največ gospodinjstev v Kyōtu imata četrti Fushimi in Ukyō, kjer se stanovanjski predeli
mešajo z industrijskimi conami in drugimi gospodarskimi panogami, tukaj je še veliko
kmetijskih površin. Prevladujejo enodružinske hiše, medtem ko v četrti Minami bolj
stanovanjski bloki. Najbolj očitna prepletenost vseh mestnih četrti s stanovanjskimi
površinami je v Ōsaki, kar je razvidno iz razpršenosti gospodinjstev po celotnem mestu.

Karta 5: Število gospodinjstev v mestnih četrtih v mestih Kōbe, Kyōto in Ōsaka (Caf, 2007)
(Vir: Statistični podatki)
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Na Japonskem in še posebno v regiji Kansai se pojavljajo različni vplivi in problemi. Tuj
vpliv se kaže v načinu razmišljanja, kot npr. v materializmu in individualnost. S tem se
spreminjajo tradicionalne vrednote. Večina Japoncev je mnenja, da vse večje število živečih
tujcev na Japonskem pomeni višjo stopnjo kriminalnih dejanj. Gospodarska osnova je v regiji
zelo dobra, a je konec obdobja 'mehurčkaste ekonomije' prinesel nove probleme. Narasla je
zavest, da največ denarja v državni proračun prinesejo storitve ne le industrija. Veliko
vlagajo v nadgrajevanje in obnavljanje obstoječe industrije. Želijo si uspešno in optimalno
konkurirati na tujih in domačem tržišču. Žal se še vedno veliko podjetij ukvarja s škandali
povezanimi s korupcijo, ki je prav tako prisotna v širšem političnem krogu. Čedalje več
prebivalcev in podjetij namenja več pozornosti skrbi za okolje in smotrni izrabi naravnih
virov. Sedaj je pomembna kvaliteta življenja in materialna stabilnost. Veliko pozornosti
namenjajo ohranjanju lastne identitete, ki se ob poplavi tujih vplivov vse bolj zmanjšuje.
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6.4.STRUKTURA PREBIVALSTVA
6.4.1. Etnična
V mestu Kōbe živi 35.360 tujcev, od tega največ v četrti Chūō, kjer je največja kitajska
skupnost (3.668), ter v četrtih Nagata in Suma, kjer prevladujejo Korejci. V Kyōtu je tujcev
malo, največjih živi v četrtih Fushimi in Minami, kjer med tujci prevladujejo Korejci (teh je
skupno v obeh četrtih malo več kot 5.000), drugo največjo skupino predstavljajo Kitajci (okoli
2.000). Skupno je v Kyōtu 22.347 tujcev. V Ōsaki je skupno 99.775 tujcev, od tega 71.015
Korejcev. Največ Korejcev je v mestni četrti Ikuno, in sicer 27.500. Poleg četrti Ikuno je
veliko število tujcev se v četrtih Nishinari, Higashinari in Hirano. Povsod prevladujejo
Korejci, medtem ko je v Hiranu močna tudi kitajska skupnost.
Karta 6: Število tujcev v mestnih četrtih v mestih Kōbe, Kyōto in Ōsaka (Caf, 2007)
(Vir: Statistični podatki)
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Graf 14: Tujci po mestnih četrtih v Ōsaki (Caf, 2007)
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Vir: Statistični podatki
V vseh četrtih v Ōsaki med priseljenci prevladujejo Korejci in Kitajci. V določenih četrtih je
visok delež drugih tujcev, predvsem iz držav Bližnjega Vzhoda, Evrope in Avstralije. Visok
delež Korejcev je v južnem in jugovzhodnem delu mesta, Kitajcev je največ okoli starega
mestnega jedra. Največ angleško govorečih in ostalih tujih prebivalcev pa pričakovano v
novih poslovnih središčih, strogem mestnem jedru in območjih velikih nakupovalnih središč.
Graf 15: Tujci po mestnih četrtih v Kyōtu (Caf, 2007)
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Vir: Statistični podatki
Tudi v Kyōtu velja enako kot v Ōsaki, da je največji delež tujih priseljencev iz Koreje in
Kitajske. V Kyōtu je visok delež ameriških priseljencev, ki se praviloma koncentrirajo okoli
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starega mestnega središča in bližnjih četrtih. Korejskih priseljencev je največ v obrobnih
mestnih četrtih.
Graf 16: Tujci po mestnih četrtih v mestu Kōbe (Caf, 2007)
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Vir: Statistični podatki
Kōbe imajo visok delež kitajskega prebivalstva, ki ima tudi svoj mestni predel. Tako se
večina priseljuje v staro mestno jedro in okoliške četrti. Evropski in ostali priseljenci
poseljujejo četrtih prvotnega priseljevanja. Korejci se priseljujejo praviloma v mestne predele,
ki so blizu pristanišča.

Graf 17: Razmerje priseljencev po narodnosti v vseh treh mestih (Caf, 2007)
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Vir: Statistični podatki
V mestih je na splošno zelo očitna homogenost japonske družbe, saj tujci zavzemajo le
majhen delež v celotni strukturi prebivalstva. Največji 4% delež, ima izmed vseh mest Ōsaka,
ostali dve mesti imate le 2% delež tujcev. Japonska ima zelo strogo politiko priseljevanja
tujcev. Večina Japoncev je prepričana, da večje število tujcev botruje k temu, da je stopnja
kriminalnih dejanj, čeprav je še vedno zelo nizka, porasla. Japonska skrbno varuje delovna
mesta za svoje državljane in sprejema tujce le za dela, ki ji domače prebivalstvo ne zmore ali
ne želi opravljati.
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Graf 18: Delež tujega prebivalstva glede na celotno prebivalstvo v mestih
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Vir: Statistični podatki

Obravnavano območje ima še dve posebnosti, in sicer predvsem v Ōsaki velik delež
brezdomcev ter t.i. burakumin13, ki jih je največ v mestih Kōbe in Kyōto. Japonska statistika
je za ti dve dotični skupini ljudi dokaj skromna in največkrat nerealna, literature je malo.

__________________
13 podobni kasti nedotakljivih v Indiji. Imenujejo jih tudi Eta, vendar je ta izraz povezan z diskriminacijo in se
redko uporablja.

72

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

Trial version of e-PDF Document Converter
6.4.2. Burakumin
Burakumin so skupnost ljudi, katerih predniki so glede na religijo opravljali t.i «nečiste
poklice«, kot so mesarji, usnjarji… Skratka vso delo, ki je povezano z japonskim izrazom
kegare14, ki pomeni nečistost. Skupnost se izvorno popolnoma nič ne razlikuje od ostalih
Japoncev, zato v njihovem primeru ne govorimo o rasizmu, temveč o diskriminaciji.
Burakumin so še vedno eni izmed najrevnejših prebivalcev, mnogokrat povezani tudi z
japonsko mafijo (npr. družina Yamaguchi). Že od nekdaj so živeli izolirano od ostalih
prebivalcev, kljub temu da so prebivali v istih četrtih. Somestje Kyōto – Kōbe – Ōsaka ima, v
nasprotju z mestom Tōkyō, veliko število pripadnikov te skupnosti. V prefekturi Hyōgo naj bi
po uradnih podatkih živelo okoli 153.236 burakumin in v Ōsaki 143.305. Uradni podatki za
celotno Japonsko znašajo 1.163.372 burakumin, neuradne statistike pa govorijo o vsaj dveh
do treh milijonih burakumin.
Prebivalstvo skupnosti je naraščalo hitreje kot ostale skupine na Japonskem, predvsem zaradi
novačenja novih pripadnikov preko porok in visoke stopnje rodnosti. Prvo gibanje proti
diskriminaciji se je pričelo leta 1922 v Kyotu (podatki Muzeja za človekove pravice v Ōsaki;
Mizuuchi, 2002).
6.4.3. Brezdomci
70% brezdomcev na Japonskem živi v Ōsaki in Tōkyu. Skupno večini brezdomcev je, da so to
večinoma moški starejši od štirideset let, ki so v obdobju 'mehurčkaste ekonomije' nenadoma
ostali brez dela ali so svoje premoženje izgubili v igrah na srečo. V obdobju recesije je
Japonsko pretresala relativno visoka stopnja brezposelnosti (nad 5%, medtem ko je še leta
1980 znašala 0%). Sedaj ocenjujejo da več kot 25.000 ljudi živi na cesti. Čeprav je ta številka
v primerjavi z ostalimi državami po svetu relativno majhna, predstavlja v sedanjem času
brezdomstvo enega večjih problemov Japonske. Samo v Ōsaki naj bi živelo 8.700
brezdomcev, kar je v primerjavi z mestom Tōkyō (4.300) skorajda za polovico več. Uradna
mestna statistika poroča o 1,8% letni rasti števila ljudi registriranih kot brezdomcev.
Slika 25: Brezdomci v Ōsaki in Kyōtu

Foto: Helena Caf (2004,2006)
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Večina izmed njih spi v parkih Nishinari in Kamagasakiju ali na ulicah v kartonastih škatlah
ali šotorih iz plastičnih folij. Veliko brezdomcev najdemo tudi ob rečnih strugah in kanalih.
Preživljajo se s priložnostnimi deli, kot so pometanje ulic, čiščenje javnih stranišč ali
pobiranjem odpadkov, ki jih prodajo v tovarne za recikliranje. Nekateri izmed njih delajo na
riževih poljih ali zelenjavnih nasadih na obrobju mest. Med brezdomci je prisotna dokaj
visoka stopnja alkoholizma in psihičnih bolezni, vendar je stopnja kriminalnih dejanj nizka,
oziroma je sploh ni. Veliko brezdomcev je Korejcev in Burakumin. Lokalna vlada v Ōsaki je
že večkrat skušala odstraniti šotore iz parkov, vendar so tovrstni načrti vedno izvali številne
proteste s strani skupin za človekove pravice. Brezdomci so izpostavljeni številnim
kriminalnim dejanjem in nasilju, predvsem s strani mladine. Nemalo je primerov, kjer
brezdomce pretepejo do smrti ali jih ubijejo na brutalni način. Zanje obstaja malo upanja za
zaposlitev (podatki Muzeja za človekove pravice v Ōsaki).

___________________________________

穢れ

14
: ta beseda je bila povezana z mnogimi tabuji v japonski zgodovini. Pomen besede je 'nečistost'. Izraz so
največkrat povezovali s krvjo, smrtjo in boleznijo.
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7. GOSPODARSTVO
7.1. KMETIJSTVO
Do leta 1959 je skoraj vsak najstarejši sin ostal doma na kmetiji. Riž na Japonskem je več kot
le hrana, saj ima tudi simboličen pomen. Pred 2000 leti so ga prinesli iz Kitajske. Mesto Kōbe
je znano po govedoreji in tradiciji pridelave goveda To je posebna vrsta goveda, ki je zelo
visoko na lestvici kvalitetnega mesa na Japonskem.
Kmetijska območja v regiji so doline, ravnine in kotline ter nižja pobočja. Agrarna poseljenost
med območji na Japonskem variira, praviloma so območja zahodno od Tōkya bolj poseljena.
V bližini industrijskih središč je poseljenost še večja, tukaj večinoma prebivajo pol-kmetje.
Med agrarno najgosteje poseljena ruralna območja spada tudi območje Keihanshin. Večina
teh območij je poseljena že od obdobja Yamato. Do leta 1720 je bilo 70% obalnih ravnin
spremenjenih v polja (namakalno poljedelstvo). V Ōsaškem zalivu je ta odstotek znašal 68%.
¾ izgrajenih polderjev je bilo dokončanih že v obdobju Tokugawa, takrat je bila poplavna
ogroženost tudi zelo visoka. V regiji se pojavljajo različni okoljski problemi, med drugim tudi
vdiranje brakične vode v nivo podtalnice in na polja (Kornhauser, 1982, str. 41).
Slika 26: Tradicionalno sušenje riža na obrobju Kyōta ter riževa polja in nasadi čajevca na
obrobju

Foto: Helena Caf (2004, 2006)
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Leta 1940 je bilo območje Kinki najproduktivnejše območje, velik je bil tudi delež kmečkega
prebivalstva (okoli 40%). Prevladuje razpršena poselitev na pleistocenskih pobočjih in vršajih,
zgoščena ob deltah rek in ob vodotokih v notranjosti. Kmetije so majhne, največje v Kyōtu in
mestu Kōbe, kjer je dobrih 5% kmetij z zemljiščem nad 3 ha, če pri tem ne upoštevamo
gozdnih površin. Povprečna velikost kmetij v obeh mestih je med 0,5 ha in 1 ha. V Ōsaki je
povprečna velikost kmetij le od 0,05 do 0,1 ha. Kljub majhnosti kmetij so donosi veliki, kar
omogoča obilica padavin in subtropsko podnebje. Poleg naravnih danosti, k večjim donosom
pripomorejo različna gnojila, pesticidi, najnovejša mehanizacija in vpeljevanje novih vrst.
Graf 19: Kmetijstvo v mestih (Vir: Statistični podatki) (Caf, 2007)
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Število kmetij je najmanjše v Ōsaki, medtem ko ima mesto Kōbe največ zaposlenih v
kmetijstvo in največje število kmetij. Na splošno je za Japonsko tradicionalno značilno, da je
v kmetijstvo zaposlen višji delež moških kot žensk.
V somestju Kyōto – Kōbe – Ōsaka je pomembna ruralno – urbana interakcija in soodvisnost.
Tukaj prebiva delovna sila, zemljišča se izrabljajo za pozidavo, nekatere kmetije predstavljajo
vikend oddih mestnega prebivalstva (ryokan, onsen…), kar posledično vodi tudi v slabšanje
kvalitete ruralnega prostora. Nove zgradbe se ne ujemajo z naravnim okoljem, kmetijstvo je
intenzivno, naravno okolje je izpostavljeno onesnaženju, nivo gladine podtalnice se znižuje.
Ruralna območja so pomembna za oskrbo metnega prebivalstva s hrano. Večinoma
kmetijstvo ni edina panoga, temveč so tukaj bolj ali manj polkmetije (kmetje, ki delajo in ne
obratno). Celotno območje je kmetijsko intenzivno. V letu 1950 je Ogasawara razdelil
Japonsko na kmetijske regije glede na velikost kmetij, količino pridelkov in intenzivnost
izrabe zemljišč. Izven konurbacije je cona zelenjavnih polj, sledi jim sadjarska cona in
nazadnje nasadi čaja ter murve. Regija se, če upoštevamo delitev na kmetijske regije, imenuje
Settouchi Kinki (Kolb, 1971, str. 475). V regiji pridelujejo predvsem sadje (melone, jagode,
grozdje, mandarine, kaki) in zelenjavo (solata, paradižnik, kumare, čebula, zelje) ter riž. Poleg
tega so pomembni še mlečni izdelki, meso in cvetje (Witherick, 1993, str. 126 – 156).
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7.2 INDUSTRIJA

Vlada vpliva na lokacijo industrije, trgovanje (uvoz, izvoz), industrijo, kmetijstvo in urbani
sistem. Centralna vlada je v Tōkyu, ostale delujejo bodisi na prefekturni ali lokalni ravni.
Prefekture niso skladne v razvoju, še manj regije. Lokalna vlada lahko vpliva na gospodarstvo
regije povsem po svoje. Delež uvoza se v zadnjem času povečuje, čeprav ga je v primerjavi z
ostalimi svetovnimi velesilami še vedno malo (Witherick, 1993, str. 8).
Industrija je bila vedno skoncentrirana v t.i. »Pacifiškem pasu«. Center industrijske regije
Hanshin je Ōsaka, vključuje pa tudi mesti Kōbe in Kyōto. Do leta 1930 je bila regija najbolj
industrijsko razvita in najbogatejša na Japonskem. Danes je druga najpomembnejša ob regiji
Keihin, a z le-to izgublja prednost, predvsem zaradi manj primerne infrastrukture. Industrijski
pas Tōkaidō predstavlja najbolj poseljeno in urbanizirano območje. Tukaj je 53% mest z več
kot 25.000 prebivalci. Industrijski pas Tōkaidō omogoča 80% vseh zaposlitev in predstavlja
85% celotne industrijske proizvodnje Japonske (Witherick, 1993, str. 82).
Kinki predstavlja drugo največje industrijsko središče, še leta 1930 je predstavljalo 30%
državne industrije. Regija ima ugodne naravne pogoje, dostopne prometne poti in zadostne
vodne vire. Ravnine okoli mest ponujajo dobre možnosti za postavitev tovarn in osnovo za
urbani razvoj. Zaloge energije so tukaj težje dostopne (premog prevažajo iz Kyusha),
hidroenergija je omejena le na šest mesecev. Na razvoj tega območja je vplivala že zgodnja
zgodovinska poselitev, kot tudi lega Ōsake ob morju. Ōsaka in Kōbe sta se začeli
gospodarsko razvijati ob razvoju težke industrije. Lahka industrija se je razvijala ob reki Yodo,
tukaj se je širila tudi elektrotehnična industrija. Kōbe in Ōsaka sta bili vodilni proizvajalki
jekla (25–30% BDPja) in pomembni v ladjedelništvu (Dempster, 1969). Kyōto je pomemben
zaradi majhnih delavnic in obrti, kjer se še vedno izdeluje ročne izdelke iz svile, porcelana,
papirja in tradicionalno pohištvo. Ōsaka in Kōbe sta pomembni industrijski središči regije
Hanshin ter pristanišči. Kōbe predstavljajo drugo najpomembnejše Japonsko pristanišče.
Razvoj industrije sega na prelom 20. stoletja, ko se je začela industrializacija (Medmrežje3).
Delitev industrijskih območij (Witherick, 1993, str. 83):
1. Obalni pas težke industrije: zemljišča so pridobili z izsuševanjem in gradnjo umetnih
otokov. Tukaj so skoncentrirane železarstvo, jeklarstvo, ladjedelništvo, rafinerije,
petrokemična industrija in jedrske elektrarne. Sedaj se nekatere prestrukturirane
površine uporabljajo za stanovanjska območja, rekreacijske površine ali lahko
industrijo (primer Kōbe);
2. Industrija pristaniških mest: temelji na predelovalni industriji in skladiščenju
(rafinerije sladkorja, mlini, papirna industrija);
3. Notranja urbana območja: prevladujejo terciarne in kvartarne dejavnosti, predvsem so
pomembni majhni obrtniki, značilna je visoko kvalificirana delovna sila;
4. Industrija na periferiji mest: sem se seli avtomobilska, elektrotehnična in strojna
industrija, prevladujejo večji tovarniški koncerni;
5. Tehnopolisi: nahajajo se na zunanjem robu predmestij.
Zgodovinski pregled razvoja industrije
V 14. stoletju so Japonci na veliko trgovali s tujino, nato je z obdobjem izolacije ta promet
hitro upadel. V obdobju Edo se je razvijalo tradicionalno obrtništvo. Uvažali so surovine
predvsem iz azijskih držav. Kmetije so se spremenile, vse več je bilo polkmetov, ki so se
poleg pridelovanja hrane ukvarjali še s tradicionalno obrtjo. Industrializacija v tem obdobju ni
ustvarila ustreznega temelja za nadaljnji razvoj, čeprav je bila pomembna za razvoj državnega
tržišča. Proizvodnja in distribucija je bila v rokah zaibatsu ali bogatih družinskih podjetij. Po
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letu 1721, ko je šogun Yoshimune odpravil še zadnje restrikcije, ki so omejevale razvoj
velikih industrijskih podjetij ali kabu-nakama15 so se pričele širiti. Cene so se stabilizirale,
prav tako obrestne mere, začelo se je ustvarjanje monopolov. V Kyōtu so se oblikovala
posebna združenja v tekstilni industriji, kar je vodilo v spremembe vrednot, ki so predstavljale
temelje uspeha reforme Meiji. Tekstilna industrija se je tukaj lahko razvila, ker so bili vodni
viri na dosegu roke (barvanje tkanin, za kar je pomembna kvaliteta vode), enako je veljalo za
varjenje alkohola v kraju Nada, ki se je nahajal vzhodno od mesta Kōbe. Industrija je
predstavljala oviro za trgovce in njihovo trgovanje, saj sedaj niso bili več neodvisni. Šoguni
so si jih podrejali in omejevali njihovo delovanje. Ob prepovedi tujega vpliva so se z
obstojem provincionalnih gospodarskih panog omejevale državne povezave.
Razvoj industrije se je začel v devetdesetih letih 19. stoletja in sicer na območjih premoga in
železove rude: S Honshū, Kyūshū in Hokkaidō. Med leti 1615 – 1868 je bila Ōsaka center
gospodarstva s hitrim razvojem moderne industrije. V obdobju Meiji so bile v Ōsaki
skoncentrirane tiskalnice denarja, ladjedelništvo, predilnice in orožarne. Izdelovali so tudi
majhne predmete kot so dežniki, mila, vžigalice in kozmetiko. Leta 1883 so se pojavile prve
predilnice, ki so uporabljale parne stroje.
Pri uvajanju nove tehnologije so jim sledile cementarne, jeklarne, steklarne in rafinerije
sladkorja. Visoka stopnja centralizacije v obdobju Meiji je prinesla družbeno stopnjo agrarne
države, obvezno izobraževanje, zahtevali so kvalitetna gnojila in semena za razvoj kmetijstva
ter začeli spodbujati industrijo. Prvo industrijsko delovno silo so predstavljali sinovi in hčere
kmetovalcev, vendar nikoli prvorojeni sin (ta je ostal na kmetiji). Od leta 1872 je bilo
vpeljano obvezno šolstvo, izobrazba je postala pomembna. Pojavijo se prve javne storitve in
železnice (Tōkyō – Yokohama), razvija se tekstilna industrija (predilnice) in bančništvo. V
obdobju Meiji so bogati posamezniki financirali industrijo, podpore so bili deležni tudi s
strani države. Domači izdelki so bili v rokah privatnih družb, medtem ko so bili tuji izdelki
pod kontrolo države. Zaibatsu so izvajale kontrolo nad razvijajočo industrijo, trgovanjem in
bančništvom ter so bile v rokah velikih družin (Mitsui 御津, Mitsubishi 三菱, Sumitomo 住友,
Kawasaki 川崎). V tem času je bilo območje znano po pridelavi bombaža, zato se je tukaj
razvila tekstilna industrija. Ob vse večjem uvozu bombaža so lokalne predilnice in tkalnice
propadale, kar je povzročilo revščino na podeželju in presežek delovne sile v tekstilni
industriji. Ob koncu obdobja Meiji sta bila Ōsaka in Kōbe že industrijsko razviti v različnih
gospodarskih panogah. Na Japonskem sta bila izpolnjena dva pogoja za hiter gospodarski
razvoj:
1. delovna sila, ki je bila pripravljena delati za nizke plače in več ur. Pomembno je
poudariti, da je bilo izobraževanje v tem času že obvezno.
2. ljudje so bili pripravljeni sprejeti nov način življenja in se podrediti vladnemu režimu
(Geography of Japan, 1980, str. 307-308).
Med leti 1914 – 1915 se je industrija začela razvijati v območju »Pacifiškega pasu«, kjer se je
vršil prehod od surovih materialov na tržno orientirano industrijo. Poceni uvoz surovin iz
Kitajske, Indije in Filipinov je omogočil ekspanzijo gospodarstva. Ōsaka in Kōbe postaneta
pomembni proizvajalki jekla. Med prvo svetovno vojno je sledil hiter napredek, predvsem v
tekstilni industriji. Na račun tekstilne industrije se je krepila moč pristanišča Kōbe, ki v tem
času postane drugo največje pristanišče. Zelo sta se razvili metalurgija in strojna industrija
(Mitsubishi Electric, Matsushita Electric Industrial Co.), krepila se je kemična industrija. V
regijo so prihajali migranti iz zahodnih regij, kot tudi s Kyūsha, Shikoka in Okinawe. Začela
se je koncentracija prebivalstva v večjih mestih ter selitev tekstilne industrije na obrobje mest.
v tem obdobju se industrija prvič decentralizira.
______________________________
15

株中間: združenje trgovcev in obrtnikov v obdobju Edo.
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Po drugi svetovni vojni se je poudarjala fukoku kyohei16 ter vojaška moč. Znova se je začelo
poseljevanje starih središč in obalnih območij. Po drugi svetovni vojni se je industrija
prestrukturirala, odprle so se rafinerije in s tem je bil omogočen razvoj petrokemične ter
motorne industrije (Witherick, 1993, str. 15). Pred drugo svetovno vojno se je razvoj zmanjšal,
a se je industriji znova uspelo pobrati s pomočjo posebne strategije in finančne podpore vlade.
Po vojni se je industrija okrepila, predvsem v letih 1950 – 1960, ko so velik razvoj doživela
velika podjetja kot so Nippon Steel, Sumitomo Metal, Kawasaki Steel, Kōbe Steel, Godo
Steel (Ōsaka). Zahteve domačega trga in domače povpraševanje po jeklu je to industrijo le še
krepilo. Vse jeklarne so v obdobju prestrukturiranja dodale nove gospodarske panoge.
Japonsko je vmes pretresla še vojna s Korejo (1950 – 1953). Japonska je bila pod okupacijo
združenih sil od leta 1945 – 1950. Obdobje visoke gospodarske rasti ali tako imenovani
»gospodarski čudež« se je odvijal v obdobju 1953 – 1973.
Med leti 1950 – 1960 se je industrija širila predvsem na račun gradnje umetnih otokov in
osuševanja površin. Po drugi svetovni vojni je bilo območje revitalizirano hitreje kot ostala
industrijska območja, vendar je po letu 1960 le moralo priznati premoč somestja Tōkyō –
Yokohama. V tekstilni industriji Ōsako dohiti Nagoya, prične se prestrukturiranje industrije in
začetek suburbanizacije. Na račun suburbanizacije je bilo 2300ha pridobljenih zemljišč (linija
Sakai – Kishiwada), a nastopi nov problem v obliki pogrezanja tal. Na novih zemljiščih so
rasle železarne in jeklarne, toplarne, rafinerije, ladjedelnice in petrokemični obrati.
Izoblikovala se je konurbacija z mesti kot so Kadoma, Moriguchi, Ibaraki, Takatsuki, prav
tako nastane nova industrijska cona Harima, ki se nahaja zahodno od mesta Kōbe. V Kyōtu se
je razvijala tradicionalna obrt kot so izdelovanje kimonov, tiskanje tkanin (Yuzen) in
izdelovanje keramike (porcelan Kiyōmizu). Poleg tradicionalnih obrti so se v južnem delu
mesta razvijale še kovinska, strojna in elektroindustrija, ki se sedaj dopolnjuje z Ōsako. Ob
jezeru Biwa sta se je razvijali predvsem kemična in tekstilna industrija (Geography of Japan,
1980, str. 249-252).
Leta 1962 so predstavili državni razvojni načrt, ki se je osredotočal na razvoj novih
industrijskih območij izven »Pacifiškega pasu«. Z uvedbo shinkansena17 se je 1972 začel
izvajati načrt o industrijski relokaciji. Med leti 1970 – 1980 sta se odvijali renacionalizacija in
modernizacija. Gospodarske dejavnosti so se širile izven »Pacifiškega pasu« in pričnejo
razvijat koncept tehnopolisov (Witherick, 1993, str.90-91). Čeprav je industrijska moč po prvi
naftni krizi upadla, je Japonska še vedno uspela obdržati vodilno mesto v razvoju med vsemi
državami OECD. Jeklo je bil glavni vir za razvoj predvsem težke industrije, ladjedelništva in
kasneje avtomobilske industrije (Witherick, 1993, str.90-91). Po prvi naftni krizi so se razvile
papirna, keramična in gradbena industrija. Elektrifikacija je bila običajna že pred drugo
svetovno vojno in v tem obdobju beležijo velik porast le-te. Za to obdobje os bili značilni
veliki gradbeni projekti za turbine, jezove daljnovode in termoelektrarne. Pomanjkanje
energije so nadomestili z gradnjo jedrskih elektrarn in alternativnimi oblikami energije. Porast
potreb po energiji je imelo dva učinka na pokrajino. Povečala so se industrijska središča,
gradili so nove industrijske parke (Ōsaka), s čimer se je spremenila struktura mest. Povečalo
se je število dnevnih migrantov, s tem se pojavi večja potreba po stanovanjih in rekreacijskih
površinah.

_____________________

富国強兵

16
: izraz je povezan z ideologijo vlade v obdobji Meiji. Besedno zvezo bi lahko prevedli kot 'državna
dobrobit in močna vojska'.
: japonski hitri vlak, ki lahko dosega hitrost 300km/h.
17 shinkansen

新幹線
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Za obalna območja je bila značilna ekspanzija industrijskega razvoja, ob krepitvi
petrokemične in ostale težke industrije na teh območjih. Sledilo je obdobje imenovano
endaka18, ko je jen presegel dvakratno vrednost ameriškega dolarja (Witherick, 1993, str. 67).
Po letu 1980 se je odvijala prenova stare industrije in potekalo uvajanje visokotehnične
industrije. Sočasno so se krepile elektrotehnična industrija, robotika in biotehnologija.
Lokalna industrija odseva karakter določene regije (Geography of Japan, 1980, str. 300). V
Ōsaki je še vedno deloma prisotna tradicionalna industrija, ki je vir zaslužka v okoliških vaseh
v regiji. Primeri: Yao (krtače), Kashiwabara (gumbi), Higashi Ōsaka (kovine in sponke),
Tondebayashi (izdelki iz bambusa), Izumiotsu (volnene brisače), Shinodayama (umetni biseri),
Izumisano (brisače). Ōsaka je glavno središče regije. Na zmanjšanje delovne sile je vplivala
širitev industrije na obrobje ter v druga industrijska območja, kot seveda velik vpliv mesta
Tōkyō, kamor se selijo sedeži večjih korporacij. Sedaj je Japonsko gospodarstvo odvisno od
domačega trga, a jim je industrijo uspelo kljub temu uspešno prestrukturirati, tako da je
Japonska sposobna ohranjat svojo vlogo v izvozu.
Industrija je bila po vojni popolnoma preoblikovana. Japonska beleži nekako 6 stopenj
ekonomskega razvoja (po Witherick, 1993):
Na prvi stopnji razvoja je industrija prišla v privatne roke velikih 'zaibatsu'. V drugi stopnji
rasti, od sino-japonske vojne (1905) do konca prve svetovne vojne, se je krepila moderna
težka industrija in tekstilna industrija, začela se je masovna proizvodnja. Tretja stopnja
razvoja je trajala do leta 1930. To obdobje je bilo obdobje hitre rasti in uspeha gospodarstva.
Japonska pridobi tudi na mednarodnem pomenu. Začel se je razvoj visoke tehnologije,
avtomobilske in letalske industrije ter kemične industrije. Izvažati so pričeli svilo. Četrta
stopnja je sovpadala z obdobjem velike depresije leta 1930, kjer so beležili hudo devalvacijo
jena. Vseeno je to obdobje industrijske ekspanzije, ki je temeljila na cenejših izdelkih. Iz
ameriškega se tržišče Japonske preusmeri na azijsko tržišče. Po letu 1937 se začne
suburbanizacija, ki jo je povzročilo izboljšanje življenjskega standarda. Peta stopnja je bila od
začetka zaznamovana s povojnim opustošenjem. Rekonstrukcija gospodarstva je trajala od
leta 1948 – 1955. Industrija je temeljila na železu in jeklu, več je bilo lahke industrije, okrepili
sta se elektrotehnična in tekstilna industrija. Po vojni je Japonska izgubila vojaško tržišče. Ob
pomoči Združenih držav Amerike se začne masovna proizvodnja elektrotehnike. V Ōsaki in
Tōkyu se začne povečano povpraševanje po delovni sili, ob rasti le-te.
Šesto fazo zaznamujejo velike naftne krize in obdobje 'mehurčkaste ekonomije'. Do prve
naftne krize leta 1973 je Japonsko gospodarstvo beležilo konstantno rast. Ob tem je bila rast
tradicionalne industrije upočasnjena. Ob obalah sta se razvijala železarstvo in jeklarstvo, ki
sta bila zaradi lažjega in cenejšega prevoza vodilni panogi industrije. Ob krepitvi kemične
industrije se krepita elektrotehnična in avtomobilska industrija. V tem času je bilo zaznati
močan zaton tekstilne industrije. Nove industrijske panoge so temeljile na uvoženih izdelkih.
Ob spremembi povpraševanja zaradi prehranjevalnih navad, se krepita proizvodnja hrane in
alkohola.
Lahko bi dodali še sedmo fazo razvoja (po Tri največja japonska somestja…,1994), ki je
potekala od 'mehurčkaste ekonomije' in traja še danes, ko Japonska in regija po dolgem
obdobju spet dosegata nov gospodarski preporod, ki bo predstavljal osmo fazo gospodarskega
razvoja Japonske (The Nikkei Weekly, 2006).

______________________________
18

円高: t.i. obdobje visokega jena, kjer je japonski jen presegel vrednosti tujih valut.
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7.3. GOSPODARSTVO DANES

Po drugi svetovni vojni so se industrijski obrati selili na obrobje mest in skupaj z velikimi
koncerni se je na obrobje selila delovna sila (Yamagami, 2006). Kyōto je beležil najmanjši
upad v industrijski produkciji (0,9%), saj je imel najmanjši delež težke industrije med vsemi
mesti. Ōsaka je z 17,4% upadom imela daleč največje izgube v težki industriji. Odpuščanje
delovne sile povzroči za Japonsko nova pojava – brezposelnost in brezdomstvo. Mesto Kōbe
je v na račun upada težke industrije izgubilo 9,9% delež industrijske produkcije. V Ōsaškem
zalivu niso dograjevali novih pomolov za nafto in jeklarne, zato so zapuščene železarne in
jeklarne sedaj spremenili v nakupovalna središča ali druge oblike zabave. Težka industrija se
je pomaknila v notranjost regije, da bi omogočila lažji razvoj in rabo prostora za visoko
tehnologijo ter tehnopolise.
Sedaj so industrijsko pomembnejša središča v notranjosti, le še v manjši meri se nahajajo ob
obali. Čeprav je to bolj nenavadna oblika razvijanja industrije, so izboljšane prometne
povezave omogočile cenejši prevoz surovin na daljše razdalje. Večino izdelkov Japonska
samo nadgradi in dopolni, ker večinoma uvaža polizdelke, zelo se je znižal delež uvoza
surovega materiala (Tri največja japonska somestja.., 1994, str. 180-82). Japonska in regija po
dolgem obdobju stagnacije spet beležita gospodarsko rast. Proizvodnja se je povečala,
povpraševanje na domačem tržišču je ponovno doseglo ponudbo, čedalje več prebivalcev želi
spet domače izdelke. Mednarodni korporacije se združujejo z japonskimi, kar omogoča nov
pogled in dopolnjeno ponudbo na tržišču. Večje je povpraševanje po kvalificirani delovni sili,
kar sproža številne pobude o reformiranju šolskega sistema. Največ delovne sile primanjkuje
v strojništvu in visoko tehnoloških panogah.
V zadnjem času največjo proizvodnjo in prodajo beležijo mobilna tehnologija, video in HiFi
naprave, računalniki in računalniška oprema. Japonska se odpira za tuja podjetja in širi svojo
industrijo v ostale predele sveta, največ težke industrije se je preselilo v države razvoja
(Brazilija, Indija, Indonezija, Filipini, Kitajska), kar posledično zmanjšuje pritiske na okolje
doma. Na drugi strani pa uničuje okolje v drugih državah, kjer je na voljo dovolj surovin za
izdelavo polizdelkov, ki jih uvaža Japonska. Čedalje več podjetij zaposluje ženske z otroki.
Najnovejši trend predstavljajo družinam prijazna podjetja, z vrtci in ostalimi ugodnostmi za
družine. Zvišal se je tudi delež zaposlenih žensk na vodilnih položajih (The Nikkei Weekly,
2006).
Graf 20: Število tujih podjetij (Caf, 2007)
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Iz grafa je razvidno, da število tujih podjetij v mestu Kōbe narašča, edini upad tujih investicij
je bil takoj po katastrofalnem potresu leta 1996. Do tega leta so tuje investicije že naraščale.
Po letu 2000 se tuje investicije zvišujejo. V Ōsaki, v nasprotju z mestom Kōbe, število tujih
podjetij konstantno upada. To gre pripisati dejstvu čedalje večjih investicij v mestu Kōbe, saj
pristanišče sprejme večje kapacitete tovora, poleg tega imajo Kōbe že tradicionalno višji delež
živečih tujcev v regiji. Kōbe lahko v prihodnosti pričakujejo še večje število tujih podjetij in
več tujih investicij, saj je izgradnja novega letališča še dodatno skrajšala poti in stroške.
Mesta so izrazito usmerjena v storitvene, katerih delež povsod presega 70%. Industrija je še
vedno pomembna v Ōsaki, zato je industrijski delež tukaj temu primerno višji (26%),
primarnega sektorja v Ōsaki ni. Četudi samo 1% delež primarnega sektorja v mestih Kyōto in
Kōbe, je izjemno pomemben za oskrbo somestja. Industrija je še vedno pomembna v vseh
mestih, vendar njen delež v gospodarstvu ne presega 30%. Nekoč industrijsko pomembna
mesta so čedalje bolj storitveno usmerjena (Statistični podatki; Medmrežje3).

Graf 21: Razporejenost sektorjev v mestih (Caf, 2007)
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Karta 7: Gospodarstvo po sektorjih v mestnih četrtih v mestih Kōbe, Kyōto in Ōsaka
(Vir: Statistični podatki) (Caf, 2007)
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V Kyōtu so območja brez večjih industrijskih zemljišč v severnem in severovzhodnem delu
mesta, vendar območja niso popolnoma brez industrije, kajti tukaj je še vedno pomembna
stara industrija (tekstilna, papirna…). Industrija je večinoma vezana na družinska podjetja. Pri
zemljiških kategorijah se tako vodijo kot stanovanjska zemljišča ali zemljišča namenjena
storitvam, ker imajo majhna družinska podjetja ponavadi v svoji lasti še trgovino ali je obrtna
delavnica v stanovanjski hiši. V Kyōtu nismo upoštevali gozdnih površin kot del kmetijskih
zemljišč. Enako kot za Kyōto velja tudi za Ōsako in Kōbe. Industrija in storitve se povsod
prepletajo s stanovanjskimi predeli. Ōsaka ima v četrti Kita visok delež zaposlenih v industriji,
kljub temu tukaj prevladujejo storitve, podobno kot v drugih mestnih četrtih Ōsake. V vseh
mestih prevladujejo storitve, ki se mešajo z industrijo in majhnimi družinskimi obrati
tradicionalne obrti. Na obrobju mest so ponavadi manjše kmetije. Skupno vsem mestom je, da
v strogem mestnem jedru prevladujejo zgolj storitve. V mestnem središču je ponavadi
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osrednja železniška postaja, okoli jedra
borznoposredniške hiše, hoteli in trgovine.
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Karta 8: Zemljišča po namembnosti v mestnih četrtih za Kyōto in Ōsako (Caf, 2007)
(Vir: Statistični podatki)

Graf 22: Prebivalstvo glede na delovno aktivnost v mestu Kōbe (Caf, 2007)
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Za vsa mesta je značilna razmeroma nizka stopnja brezposelnosti. Najvišja stopnja
brezposelnosti je z 8,13% brezposelnostjo med delovno aktivnim prebivalstvom v Ōsaki. Če
upoštevamo razdelek ostalo (dnevni delavci, ki so starejši od 64 let) in gospodinje (velika
večina žensk se še vedno, visoki izobrazbi navkljub, odloči da delovno mesto ob rojstvu
otroka zapusti) se stopnja brezposelnosti spusti pod 3%. Kyōto ima največji delež prebivalstva
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vključenega v izobraževanje. Kōbe prednjačijo po deležu prebivalcev prijavljenih kot
gospodinje (tako med delovno aktivnim prebivalstvom, kot tistim nad 64 let).
Graf 23: Prebivalstvo glede na delovno aktivnost v mestu Kyōto (Caf, 2007)
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Vir: Statistični podatki

Graf 24: Prebivalstvo glede na delovno aktivnost v mestu Ōsaka (Caf, 2007)
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Stopnja brezposelnosti je v vseh mestih majhna, vendar imajo določene četrti višjo stopnjo
brezposelnosti. To so predvsem območja starih industrijskih con in četrti, kjer so po obdobju
'mehurčkaste ekonomije' podjetja propadala. Z brezposelnostjo so najmanj obremenjeni
predeli, kjer je usmerjenost v storitve izrazita. V Kyōtu je največja brezposelnost v četrtih
Fushimi in Ukyō, najmanjša pa v središču mesta, kjer prevladujejo storitve. Za Kōbe je
največja brezposelnost značilna za četrti Kita in Tarumi, najmanj brezposelnih je v četrti Nada.
Ōsaka ima največjo stopnjo brezposelnosti v četrtih Higashimiyoshi, Nishinari in
Higashiyodogawa, nekatera teh območij imajo tudi večji delež tujcev.
Karta 9: Brezposelnost v mestnih četrtih v mestih Kōbe, Kyōto in Ōsaka (vir: Statistični
podatki) (Caf, 2007)
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Za Kyōto velja, da je glede na relativno majhno število Britancev in Američanov, ki tam
živijo, pri zaposlovanju njihov odstotek najvišji v primerjavi z ostalimi tujci živečimi v mestu.
Ta visok delež velja pripisati številnim jezikovnim šolam, kjer je povpraševanje po učiteljih
angleškega jezika visoko. Visok delež brezposelnih imajo v primerjavi z drugimi tukaj
živečimi narodnostmi Korejci in Tajci.

Za Ōsako je značilen visok delež (nad 10%) brezposelnosti med polovico priseljencev iz
Koreje, Peruja, Kitajske in Filipinov. Veliko število teh brezposelnih oseb lahko prištejemo
tudi med brezdomce, to velja predvsem za Korejce. Za Ōsako je na splošno značilen višji
delež brezposelnih priseljencev, kar je glede na politiko zaposlovanja na Japonskem
razumljivo. Japonski državljani imajo pri zaposlovanju absolutno prednost. V Ōsaki je delež
na splošno večji, zaradi večjega števila tujih priseljencev.
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Graf 25: Delež zaposlenih in brezposelnih tujcev v Kyōto (Caf, 2007)
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Graf 26: Delež zaposlenih in brezposelnih tujcev v Ōsaki (Caf, 2007)
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Graf 27: Delež zaposlenih in brezposelnih tujcev v mestu Kōbe (Caf, 2007)
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Kōbe imajo velik delež priseljencev iz Vietnama in med njimi je odstotek brezposelnih
(18,8%) najvišji. Visok delež brezposelnih je, enako kot v Ōsaki, med priseljenci iz Koreje,
Kitajske, Peruja in Filipinov. Brazilcev je v mestu veliko več, kot v ostalih dveh mestih, zato
je njihov odstotek brezposelnih dokaj visok. Državljani angleško govorečih držav imajo v
vseh mestih nizek odstotek brezposelnih, kar bi lahko pripisali že prej omenjenemu
jezikovnemu izobraževanju.
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7.4. TRGOVINA IN Z NJO POVEZANE STORITVE

Predvojna mesta so imela mestno središče, kjer so se koncentrirale vse dejavnosti in
nakupovalno zabaviščna središča. Po vojni se je pojavila težnja po decentralizaciji. Sedaj se
nakupovalna središča nahajajo na strateških pozicijah, kjer so najboljši pogoji za pretok ljudi
in blaga. Maloprodaja in manjše trgovine so razpršene v suburbanih območjih. V
megalopolisih se dnevne aktivnosti razširjajo v radiju od 30 do 100 km. Razvijajo se satelitska
mesta. Zvišanje življenjskega standarda je vodilo v decentralizacijo stanovanjskih sosesk. V
mestnih okrožjih se izoblikujejo posamezna nova komercialna središča. Delitev središč (po
Witherick, 1993):
 Novo komercialno središče (downtown) s poslovnimi dejavnostmi – središče prve
stopnje
 Središča okoli strateških pozicij oz. okoli postaj, kjer je pretok potrošnikov
največji – središče druge stopnje (Ōsaka: Umeda)
 Ob ustrezni lokaciji, središča, ki se razvijajo na periferiji – središča tretje stopnje
(Ōsaka: Tsurohashi in Juso), predstavljajo visoko stopnjo centraliziranosti
 Centri okoli postaj v satelitskih mestih – središča četrte stopnje – nakupovalna
središča in supermarketi (Ōsaka: Suita, Hirakata, Yao in Sakai)

Konkurenca starega mestnega središča in suburbanih središč je velika, kajti prvotna središča
izgubljajo na pomembnosti. Pojavljajo se novi kaimono kōen19 Ōsaka predstavlja eno izmed
treh središč na državni ravni, medtem ko Kōbe in Kyōto predstavljata središči na regionalni
ravni. Večina središč ima dve komercialni središči z nakupovalnimi arkadami (Kyōto:
Sinkyōgoku, Kawaramachi; Kōbe: Motomachi, Sannomiya; Ōsaka: Ōsaka -Umeda (Kita),
Shinbashi-Namba (Minami)).
Vsako izmed mest premore Yomise20 trgovine, ki so tradicionalni elementi nočnega utripa
mest in so namenjene nakupovanju, druženju ter zabavi. Svoj vrhunec so doživele leta 1935,
po drugi svetovni vojni je njihovo število upadlo, a v zadnjem času spet raste njihov pomen.
V Kyōtu so veliko bolj običajni t.i.ennichi21, to so sejmi, ki se odvijalo ob posebnih dneh v
mesecih ali datumih ponavadi pri templjih. Sakariba je nepogrešljiv predel vsakega mesta.
Predel je namenjen pridobivanju informacij, zabavi in druženju. Nekoč so bili ti predeli znani
po rdeči četrti, sedaj je njihov pomen bližje izražanju svobode ljudi, ki sem zahajajo (Ōsaka:
Shinsaibashi, Kyōto: Gion).
Po letu 1980 je bilo veliko vlaganja v razvoj regije Kansai. Med leti 1965 – 85 je Ōsaka
utrpela velike izgube kapitala. Sedaj regija postaja vedno bolj mednarodno pomembno
gospodarsko središče. Po izgradnji letališča Kansai in sedaj letališča Kōbe, je regija bližje
mednarodnim in domačim investicijam. Mestna prefektura Ōsaka želi privabit čim več
gospodarskega kapitala v 318 ha velik kompleks imenovan Rinku town. Verjetnost, da bodo
domača podjetja selila svoj sedež v Ōsako, je majhna, mednarodna podjetja pa ponudba
privablja in s tem se ta regija čedalje bolj globalizira. V načrtu je tudi razvoj tehnopolisa
Kansai, ki bi pomenil somestju podobno kot Tsukuba Tōkyu. V tehnopolisu Kansai se ne
želijo osredotočit zgolj na raziskovanje in robotiko, temveč tudi v kulturo in humanistiko
(Witherick, 1993; Medmrežje1; Medmrežje2; Medmrežje3).

_____________________
19
20
21

買い物公園: dobesedno 'nakupovalni parki', kjer se prepletajo trgovine, restavracije in površine za oddih.
夜店 (yoichi 夜市) – nočne stojnice
縁日: sejemski dan, ki se pri templjih odvija na določen dan v mesecu.
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Slika 27:

igralnica Pachinko

nakupovalni center

Foto: Helena Caf, 2006
Japonci veliko delajo, so veliki potrošniki, ki se ravnajo po zadnjih trendih in modi. Po letu
1950 se je gospodarstvo naenkrat razcvetelo. Največje spremembe so bile v razmerju
gospodarskih sektorjev. Sedaj prevladuje predvsem terciar, primarni sektor se je močno
zmanjšal, sekundarni sektor ostaja približno enak. Podjetja se širijo na tuja tržišča, v zadnjih
nekaj letih predvsem na azijska. Regija ima malo naravnih zalog, a velik potencial
prebivalstva. Prebivalstvo ima pozitiven odnos do dela, standardi izobraževanja so visoki.
Ljudje so dojemljivi za nove ideje, želijo si timskega dela ter hočejo, da Japonska uspe kot
velesila v svetu. Poslovno ravnanje se usmerja v uporabo novih tehnologij, poudarja se
sodelovanje med zaposlenimi in njihovimi nadrejenimi. Majhna družinska podjetja in velike
korporacije sodelujejo med seboj. Osrednja in lokalna vlada še vedno močno podpirata
gospodarski razvoj (Witherick, 1997, str. 22-23).
Trgovina je v določenih mestnih predelih vseh treh mest doživela upad, nekje porast. Na
podlagi statističnih podatkov lahko sklepamo, kateri mestni predeli so doživeli upad
prebivalstva in kateri priseljevanje. Okrepila so se nekatera stara središča, ki so bila v dobi
ekspanzije mest v nazadovanju, sedaj pa so postala nova suburbana središča večjih mest in
zaledja (npr. Sakai). Najbolj se je trgovina, in z njo povezane storitve, okrepila v okolici
železniških postaj v radiju 10 – 15min. V suburbanih območjih so zgradili nova nakupovalna
središča, kar je dokaj nov pojav. V Kyōtu so upad v prodaji zabeležili v naslednjih predelih
mesta: Nakagyō (-21,6%), Shimogyō (-15,1%) in Higashiyama (-26,2%). To so četrti, ki so
nekoč bile v osrednjem središču ali starem mestnem jedru v okolici nekdanje cesarske palače
in gradu Nijō. Porast v prodaji oziroma trgovini pa beležijo četrti Minami (+23,8%), Ukyō
(+9,2%), Sakyō (+24,8%) in Fushimi (+7,4%), z drugimi besedami južni predeli mesta, ki se
širijo proti Ōsaki. V Ōsaki ima največji porast v trgovini in storitvah okolica železniških
postaj Ōsaka-Hankyū oziroma četrt Kita. V primerjavi z obdobjem pred desetimi leti so vse
ostale mestne četrti doživele upad v prodaji, največji v četrti Chūō (-4,8%), poleg te še četrti
Hirano, Nishi in Naniwa ali z drugimi besedami staro mestno jedro, z izjemo četrti Hirano, ki
leži na skrajnem jugovzhodu mesta. Tudi v mestu Kōbe ima trgovina v starem mestnem jedru
ali četrt Chūō (-10,9%) visok upad, porast pa beležita četrti Kita in Suma (Statistični podatki).
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7.5. PROMET

Japonska se sooča z neugodnimi naravnimi pogoji, ki onemogočajo dobre prometne povezave.
Obmorska lega Japonski in predvsem Ōsaki še ne pomeni ugodnih prometnih možnosti, saj so
zalivi največkrat plitvi. Z uvedbo shinkansena 新幹線 se je gospodarstvo uspelo prebiti tudi v
nekatere gospodarsko slabše stoječe regije, žal je sedanje prometno povezovanje določenih
regij že precej pozno za gospodarski razvoj, saj je dominantnost Tōkya preveč izrazita.
Potnikov je veliko preveč za kapacitete javnih prevoznih sredstev in cest (Witherick, 1993, str.
239-242).
Slika 28: Shinkansen

Foto: Helena Caf, 2006
Prva železnica je bila speljana leta 1872 Tōkyō – Yokohama, leta 1887 pa je bila podaljšana
še do Ōsake. Leta 1964 je bila med Tōkyem in Ōsako vzpostavljena prva najhitrejša
železniška povezava na svetu. Prvi vlak v somestju je speljal leta 1874 na liniji Ōsaka – Kōbe,
linija je bila do Kyōta podaljšana leta 1877. Do leta 1880 je bila vzpostavljena mreža državnih
železnic. V mestih in središčih so večinoma železnice v rokah privatnih organizacij. Železnice
so bile elektrificirane šele v drugi polovici 19. stoletja. V Ōsaki je bila podzemna železnica
zgrajena med 1930 – 1955. V Kyōto in Kōbe so pol-zemeljske proge elektrificirane in so
samo podaljšek urbanega prometnega omrežja, ki izvira iz Ōsake (Kornhauser, 1982, str. 79).
Ceste temeljijo na sistemu iz leta l.645 (čas reforme Taika), ki je razvil sistem poštnih poti
(Tokugawa). Najpomembnejša je bila povezava Edo (Tōkyō) – Kyōto, prva avtocestna
povezava je bila vzpostavljena na relaciji Tōkyō – Kōbe. Avtocestne povezave so se začele
razvijati šele po letu 1950. Njihova ponudba vključuje pachinko avtomate, drive-in
restavracije, trgovine in motele. V prej slabše povezanih mestih (Kōbe – Kyōto, Tōkyō –
Ōsaka) so začeli graditi podzemne železnice in nadgrajevali že obstoječe ceste s tuneli, s
čimer so želeli povečati hitrost. Tudi baipasu バイパス ali obvoznice se pogosto srečujejo s
prometnimi zastoji. Cestni promet v zadnjih leti, glede na letalski promet, stagnira
(Kornhauser, str. 91-93).
Zmanjšala se je tudi pogostost medkrajevnih in suburbanih avtobusnih povezav, ki izgubljajo
na račun hitrejših železniških povezav in višjih cen (če ne upoštevamo Shinkansena).
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Slika 29: Časovna oddaljenost iz središča Ōsake do ostalih večjih mest v regiji z vlakom ali
avtomobilom (Medmrežje 8)

Večino prepeljanih potnikov z avtobusi predstavljajo starejši nad 60 let ter učenci in študenti.
Večina avtobusov na relacijah znotraj regije je v državni lasti, saj so za privatne družbe te
relacije neprofitne. Največ novih avtobusnih povezav so uvedle lokalne vlade, da bi bolje
povezale prej avtobusno nedostopne kraje (Inoue, 2005).
Mednarodno letališče Kansai so odprli leta 1994 in velja za čudežno gradnjo. Stoji na
umetnem otoku v Ōsaškem zalivu in je 50 km južno od centra Ōsake. Meri 4 km v dolžino in
1km v širino. Tedensko ima več kot 500 letov in povezavo s približno 75 mesti povsod po
svetu. S celino je letališče povezano s cesto in železnico preko 3,75 km dolgega mostu od
mesta Rinku. Povezava poteka tudi s trajekti do otoka Awaji ter letališča Kōbe. Avtobusne in
železniške povezave z letališčem so omogočene do večine večjih mest v regiji. Največji
problemi s povezavami se pojavljajo v sezoni tajfunov, ko so prisotni močni vetrovi in visoki
valovi. Takrat so za nekaj ur povezave s celino prekinjene in leti odpovedani. Letališče se
sooča z velikim problemom, ki še dodatno povečuje stroške vzdrževanja. Otok z letališčem se
je od izgradnje do sedaj pogreznil že za 8 m. Dodatno lahko letališče ogrozi še večji potres
(Medmrežje9).
Graf 28: Število domačih in tujih letov mednarodnega letališča Kansai (Medmrežje9)
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Slika 30: Mednarodno letališče Kansai

Vir: Medmrežje9
Letališče Itami je namenjeno domačemu letalskemu prometu. Čeprav so letališče želeli
združiti z mednarodnim letališčem Kansai, so njegove kapacitete zadostne za samostojno
delovanje. Letališče je bilo odprto leta 1939 in se nahaja 10 km izven centra Ōsake. Ponuja 30
destinacij po Japonski in je s centrom povezano s cesto ter železnico (Medmrežje10).
Slika 31: Letališče Itami

Letališče Kōbe

Vir: Medmrežje10; Medmrežje11
Letališče Kōbe (projekt 1999 – 2005) stoji na umetnem otoku. Projekt je bil deležen
precejšnjega nasprotovanja zaradi visokih stroškov gradnje. Prej so se prebivalci mesta Kōbe
posluževali letališč Itami in Kansai v Ōsaki, sedaj je novo letališče precej bližje. Kmalu bo
mogoča tudi mednarodna povezava, ki jo nekateri ponudniki že ponujajo. Z letališčem bodo
Kōbe izboljšale mednarodne povezave, kar bo znižalo stroške tovora. Otok velik 272 ha je s
kopnim povezan s cesto ter železnico in se nahaja 3km južno od otoka Port. Letališče
predstavlja regionalne prednosti in možnosti, kot tudi nevarnosti (Medmrežje11).
Pristanišči Kōbe in Ōsaka sta že od nekdaj pomenili pomembno okno v svet. Ker imajo Kōbe
ustreznejši naravni položaj se je pristanišče lažje razvijalo in kmalu postalo drugo največje na
Japonskem, takoj za Yokohamo. Obe pristanišči pri gospodarskem razvoju podpirata mesta v
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zaledju in se tako rekoč vsak dan razvijata. Ob pristanišču v Ōsaki načrtujejo gradnjo
poslovnega središča, kar je eden izmed novih projektov mesta. Pristanišči sta z notranjostjo
dobro prometno povezani. Obe pristanišči sta hkrati tudi rekreacijski območji z doživljajsko
vrednostjo, saj so ob zalivu speljane številne promenade z umetno zasajenimi drevesi. Žal je
onesnaženost pristanišča velika, kar obenem povzroča številne probleme in ekološko
vprašljivost nadaljnjih projektov (Medmrežje2; Medmrežje3; Takayama, 2006).
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7.6. TURIZEM

Območje je pomembno zgodovinsko, kulturno in poslovno središče. V vsa tri mesta prihaja
velik delež domačih in tujih turistov. Po turističnih znamenitostih je v ospredju Kyōto (letno
mesto obišče okoli 50 milijonov Japonskih turistov), ki ima največ zgodovinskih znamenitosti,
naravnih privlačnosti in kulturnih dogajanj. Za mesto je vedno bolj pomemben konferenčni
turizem.
Slika 32: Turistične zanimivosti v Kyotu
Grad Nijō

Budističen tempelj v Kyōtu
Foto: Helena Caf , 2006
Kyōto je gostitelj velikega števila tradicionalnih festivalov v regiji. Kyōto predstavlja
najpomembnejšo destinacijo v turizmu z religioznega vidika, saj ima več kot 1600 budističnih
templjev in okoli 400 šintoističnih svetišč.
Slika 33: Kulinarična ponudba v Ōsaki

Foto: Helena Caf, 2006
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V ostalih dveh mestih prevladujeta predvsem kongresni, nakupovalni in zabaviščni turizem.
Veliko ljudi prihaja v regijo zaradi kulinaričnih posebnosti in dolge tradicije varjenja alkohola
ter izdelovanja tradicionalnih izdelkov. Če Kyōto predstavlja tradicionalno turistično središče,
Kōbe in Ōsaka dajata prednost novemu tipu turizma, kjer prevladujejo različne oblike
ponujanja sprostitev, od različnih tematskih parkov in muzejev do športnih prireditev. V obeh
mestih je veliko igralnic pachinko パチンコ, restavracij in barov. Ōsaka gostuje tudi veliko
število koncertov. Eden izmed pomembnejših športnih dogodkov v Ōsaki je tradicionalna
prireditev borbe sumō22. Za obe mesti je zelo pomemben nakupovalni turizem, ki prispeva
velik delež k BDPju (Kyoto skozi zemljevide, 1999; Medmrežje1; Medmrežje2; Medmrežje3).
Slika 34: Sumō

Foto: Helena Caf, 2006

Graf 29: Število konferenčnih obiskov v večjih mestih

Vir: Medmrežje12

Iz grafa je razvidno, da se število konferenčnih turistov v Kyōtu in mestu Kōbe povečuje.
Ōsaka beleži manjše število konferenčnih gostov in po letu 2001, ko je bilo njihovo število
najvišje, upad konferenčnih obiskov. Uspešen razvoj konferenčnega turizma je ciljni načrt
vseh mest.
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Ne smemo pozabiti še na eno stalnico japonskega turizma – zdraviliški turizem, ki ga
predstavljata ofuro23 in onsen24. Najbolj znan onsen v bližino Kyōta je majhna idilična vasica
Kurama, ki daleč naokoli v regiji velja za pomembno sprostitveno in izletniško lokacijo. V
regiji so še številni drugi manjši in v širšem turističnem pomenu manj zanimivi zdraviliški
kraji, vendar imajo za lokalno prebivalstvo izjemen turistični pomen in potencial ter
predstavljajo nove zaposlitvene možnosti.

_________________________

相撲
お風呂
温泉

22
: popularna rokoborba na Japonskem, ki je povezana z obredi in rituali shintō. Nekako do obdobja Meiji
ni obstajal kot športni dogodek, temveč kot obred v svetiščih.
23
: 'kopališče' oz. javno kopališče na Japonskem.
24 onsen
: toplice.
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8. OKOLJSKI PROBLEMI

V šesti fazi gospodarskega razvoja, po nekaj nesrečah v jedrskih elektrarnah in okoljskih
škandalih, se je Japonska začela zavedati problemov, ki jih prinaša onesnaženost okolja. V tej
fazi gospodarskega razvoja so bili značilni: velika onesnaženosti zraka, degradacija zemljišč,
prekomerna izraba pitne vode, stekanje strupenih snovi v vodotoke in jezera, hrup in
pogrezanje območij (Kornhauser, 1982, str. 107-124; Takayama, 2006).
Glede na število prebivalcev je na Japonskem in v obravnavani regiji nasploh zelo malo
naravnih virov. V preteklosti se niso ozirali na okoljske probleme, za vsako ceno je bilo
potrebno razvijat industrijo, kar je vodilo v prekomerno izrabo naravnih virov ter slabšo
kvaliteto okolja. Pokrajino so začeli spreminjati že v obdobju Tokugawa. V dobi razcveta
industrializacije pa so drastično posegli v videz pokrajine. V obdobju Tokugawa so izsuševali
in gradili namakalne sisteme za potrebe kmetijstva. Sedaj so najbolj ogrožena kmetijska
zemljišča, ki jih že tako primanjkuje, večina je prenasičena s pesticidi in ostalimi primesmi,
visoka je vsebnost kovin (predvsem železo in aluminij). Prst je čedalje bolj zakisana, pH se je
znižal, za kar sta glavna krivca kmetijstvo in industrija (jeklarstvo, železarstvo). Vsebnost
železa je višja na obdelanih poljih, predvsem tistih, ki so namakana. V sedanjem času so
kmetijske površine odvisne od hitrosti urbanizacije, saj jih s širjenjem mest krčijo. Kmetijstvo
je še vedno pomembno (polkmetje), čeprav je bila Japonska izredno pasivna v kmetijstvu
(Kornhauser, 1982, str. 144; Kaneko, 2004). Veliko je golosekov, kajti zemljišča so se
uporabljala za gradnjo stanovanj ali obdelovalne terase. V preteklosti so z izsuševanjem
mokrišč pridobivali obdelovalne površine, danes z gradnjo umetnih otokov in izsuševanjem
pridobivajo nove industrijske, rekreacijske in stanovanjske površine. Turizem je uničil veliko
naravne flore in favne. Pojavljajo se tako imenovani »kvazi naravni parki«, kjer se čuti velik
vpliv človeškega faktorja. Za tematske parke v mestih ali okolici ter športne centre, se izrablja
velike površine obdelovalnih zemljišč. Obale so spremenjene v marine, hribovja kazijo
poseke za smučanje. Turizem zmanjšuje ruralne migracije. Tradicionalni turizem (onsen,
pahinko….) dodatno prispeva k segrevanju okolice, množičnosti turistov in avtomobilov ter
prinaša na podeželje veliko hrupa.
Gradnja letališč in širjenje pristanišč ogroža ribolov. Industrijsko onesnaževanje in
lituralizacija vplivata na kvaliteto rib in vsebnost škodljivih snovi v njih. Gozd sekajo za
pridobivanje rekreacijskih površin (golf), kar je zvišalo nevarnost plazov in erozije ter
pogostost poplav. Kmetijske površine se zmanjšujejo na račun urbanih površin, cene
stanovanj in zemljišč so visoke. Prisotna je konstantna grožnja tajfunov in potresov, prav tako
se sprašujejo ali je gradnja visokih nebotičnikov in podzemne infrastrukture rešitev za
prenaseljenost ter onesnaženje (Witherick, 1993, str. 226).
V zadnjih letih se pojavlja primanjkljaj pitne vode v mestih. Mesta ogrožajo poplave,
vodotoki in Ōsaški zaliv so prekomerno onesnaženi. S stabilizacijo vodnega odtoka (jezovi ,
rezervoarji in vodovod) so število poplav zmanjšali in z boljšo kanalizacijo nekoliko
zmanjšali onesnaženost. 75% industrijske vode je reciklirane. Litoralizacija, predvsem na
območju Ōsaškega zalivu, vpliva na pogrezanje tal in onesnaževanje podtalnice. Problem
predstavlja vdiranje slane vode v nivo podtalnice. Globalno segrevanje ta problem zviševanja
gladine morja še povečuje. Do leta 1950 je bilo celotno območje Ōsake znano po ribištvu, ki
so ga zaradi onesnaževanja opustili v neposrednih bližinah obale in Notranjega morja
(Witherick, 1993, str. 226; Takayama, 2006).
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Slika 35: Odpadki v morju po tajfunu

Foto: Helena Caf, 2006
Težave v mestih se pojavljajo, ker je malo zanimanja za lokalne probleme, urbano planiranje
je še vedno šibko. Hiše so postavljena v prenaseljene, umazane predele. Stari deli mesta
spominjajo na stare vasi. Mesta še vedno nimajo ustreznega načrta za gradnjo. Veliko
predelov še nima ustreznega kanalizacijskega sistema in pločnikov. Poleg okoljskih
problemov je prisoten še materialni faktor, še posebno visoki so stroški nepremičnin,
stanovanja so premajhna. Stanovanjski predeli se mešajo z železniškimi progami, cestami,
trgovinami in delavnicami, kar povzroča hrup in onesnaženje (McDonald, 1985, str. 9). Tako
so največji problemi v mestih vsebnost škodljivih snovi v ozračju, svetlobno onesnaževanje,
hrup in povečane količine odpadkov. Recikliranje na Japonskem predstavlja dvorezen meč.
Večina gospodinjskih odpadkov se ločuje in reciklira (papir, plastična embalaža, steklo,
pločevinke), na drugi strani pa se gospodinjski aparati in avtomobili ne reciklirajo v večjih
količinah. Gospodinjske aparate in kolesa ponavadi odkupujejo trgovine z rabljenim blagom,
vendar največkrat večina stvari pristane na odpadu, to velja predvsem za avtomobile. Vlada
spodbuja domačo potrošnjo avtomobilov in ostale tehnike, saj tako krepi lastno tržišče. Raba
recikliranih proizvodov ali potrošnja starih naprav je zanemarljiva, saj večina ljudi nadomešča
tehniko z najnovejšimi izdelki. Parkirišča za kolesa so posebna vrsta »odlagališč«, saj lastniki
kolesa pozabijo ali kar pustijo brez večjega razloga na mestu, kjer so kolo parkirali. Čez čas
kolesa za ponovno uporabo niso več koristna in izpostavljena padavinam predstavljajo le še
kup odpadnega železa. Ōsaka ima največjo količino odpadkov v regiji, sledita ji mesti Kōbe
in Kyōto. Vseh odpadkov skupno reciklirajo v povprečju 3,1% zbranih odpadkov. Od tega v
Kyōtu 2,2%, v Ōsaki 2,9% in v mestu Kōbe 4,2% odpadkov (Statistični podatki).
Nekaj kapacitet za smetišča so pridobili na umetnih otokih v Ōsaškem zalivu, a so le-te
omejene. Večino smeti na Japonskem še vedno kurijo (70%)(Medmrežje2).
Reke onesnažujeta kemična industrija in energetika (na območju je to predvsem mesto
Amagasaki) ter prometnice. Leta 1978 so v Ōsaki prvič vložili tožbo proti mestu in državi
zaradi onesnaževanja. Do leta 1992 so se zahtevki in tožbe kopičile, šele leta 1998 so bili prvi
ukrepi izvedeni v praksi. Omejili so prometne kapacitete, pričeli so z ozelenjevanjem v mestih,
pojavijo se prve zasnove ukrepov za zmanjšanje hrupa. Obalne predele mest so začeli
urejevati v območja za rekreacijo in promenade. V tem okrožju potekata 2. in 43. državna
avtocesta, kjer največ hrupa in emisij prispevajo tovornjaki in avtomobili. Povečanju
škodljivih snovi v zraku dodatno prispevajo speči vozniki in delavci, ki ob svojem počitku
puščajo avtomobile kar prižgane, saj tako ogrevajo ali ohlajajo svoje začasno prenočišče.
Hrup je postal od leta 1970 eden izmed večjih problemov, najnižje vrednosti so bile
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zabeležene leta 1998, sedaj se spet povečujejo. Najbolj so hrupu izpostavljeni prebivalci v
bližini prometnic. Visoke stolpnice in dvignjene prometne poti hrupa ne zmanjšujejo. Še večji
hrup povzroča bližina letališč, kateremu je izpostavljena 71,1% okoliških prebivalcev.
Zmanjšanje koncentracij SO2 je bilo dokaj uspešno, koncentracije SO2 se znižujejo že od leta
1970. Že leta 1985 so se znižale za dobre ¾, najnižje koncentracije so bile zabeležene med
obdobjem 1998 - 1999. Koncentracije NOx se ne zvišujejo, a tudi ne zmanjšujejo, njihova
koncentracija je konstantna (gradivo Muzeja za človekove pravice v Ōsaki, 2006; Statistični
podatki; Medmrežje13).
Graf 30: Letna količina odpadkov v mestih (v tonah) (Vir: Statistični podatki) (Caf, 2007)
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Graf nakazuje povečanje količine emisij CO2 v vseh sektorjih gospodarstva, velik delež emisij
prispeva tudi prebivalstvo. Industrija je še vedno največji onesnaževalec ozračja s CO2.
Čeprav je njen delež pri onesnaževanju leta 1998 precej padel, se od takrat naprej količina
emisij spet rahlo povečuje.
Graf 31: Spremembe v količini emisij CO2

Vir: Medmrežje13
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Graf 32: Delež emisij plinov v ozračju (velja za celotno regijo Kansai) (Caf, 2007)
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Kot je razvidno iz grafa je emisivno najbolj problematičen CO2. Sledijo mu toplogredni plini
CFC in HCFC, ki izhajajo iz različnih pršil in naprav, katerih uporaba je že dalj časa
prepovedana, a se je njihova uporaba začela zmanjševati šele po letu 2000. Visok je tudi
odstotek CH4, ki bi ga deloma lahko pripisali riževim poljem.
Ozonska plast nad celotno Japonsko se tanjša, povečala se je kislost dežja. V Ōsaki povprečna
kislost niha med 4,55 in 4,75 pH. V Kyōtu povprečna kislost dežja znaša med 4,62 in 4,67, v
mestu Kōbe pa med 4,61 ter 4,67 pH vrednosti. Število dni, ko opozarjajo pred nevarnostjo
fotokemičnega smoga, se je v obdobju 2000 – 2005 povečalo v povprečju za dva dni. V Ōsaki
je tako med 11 – 16 dni z opozorili, v Kyōtu med 1 – 5 dni ter v mestu Kōbe 6 – 10 dni.
Podatki nam kažejo na največjo onesnaženost v mestu Ōsaka, ki ji po onesnaženosti sledi
mesto Kōbe. V primerjavi s Kyōtom imata ostali dve mesti večji delež industrije, prometa,
hrupa in absolutno manj zelenih površin (Statistični podatki; Medmrežje13).

101

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

Trial version of e-PDF Document Converter
9. ZAKLJUČEK
SWOT ANALIZA
Analiza je bila narejena za celotno somestje Kyōto – Kōbe – Ōsaka ob upoštevanju naravnih
in družbenih dejavnikov:
Tabela 5: SWOT analiza
PREDNOSTI

SLABOSTI

-

ugodni naravni pogoji za razvoj

-

onesnaženost in degradiranost okolja

-

dobra prometna povezanost med

-

pomanjkanje naravnih virov

mesti in gostota prometnega omrežja

-

naravne nesreče

-

močno gospodarstvo

-

pomanjkanje prostora

-

samozadostnost

-

velika gostota prebivalstva/

-

veliko delovnih mest in nizka stopnja
brezposelnosti

prenaseljenost
-

slaba prometna infrastruktura

-

kvalificirana delovna sila

-

spodbujanje policentričnosti in

-

neustrezno urbano planiranje

nastajanje novih središč

-

staranje prebivalstva

-

nizka stopnja kriminala

-

skorajda nevidna segregacija

(neustreznost, dotrajanost…)

prebivalstva znotraj mesta
PRILOŽNOSTI
-

OVIRE

odprtost za tuje investicije in

-

notranja politika

mednarodna povezovanja

-

tradicija

-

multikulturni prostor

-

izguba tradicionalnih vrednot

-

razvoj konferenčnega in

-

prometna infrastruktura

nakupovalnega turizma

-
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Relief in lega sta predstavljala enega ključnih dejavnikov za razvoj mest in somestja. Lega v
zmernotoplem pasu z vročim in vlažnim poletjem, je mestom zagotavljala ustrezne klimatske
pogoje, ki so bili na začetku razvoja mest vezani predvsem na kmetijstvo. Zadostne padavine
in razvejanost rečne mreže manjših rek ter bližina morja in jezera Biwa so omogočile
zadostne zaloge vode, najprej za namakanje v kmetijstvu in oskrbo prebivalstva, kasneje za
potrebe razvijajoče industrije. Sedaj se že izpostavljajo problemi nižanja in vdiranje brakične
vode v nivo podtalnice na eni strani ter onesnaženi vodotoki, jezero Biwa in morje na drugi
strani. Pestro vremensko dogajanje z obilico padavin na območju somestja pomeni nevarnost
poplav in plazov, ki ogrožajo še obstoječe kmetijske površine, stanovanjske predele in v
primeru večjih razsežnosti gospodarsko škodo. Ob tajfunih so ob močnih padavinah prisotni
močni vetrovi, ki povzročajo visoke valove, ruvajo drevje in uničujejo stanovanjske objekte.
Hkrati pa za dalj časa ohromijo promet in drugo infrastrukturo, kar se pozna predvsem v
gospodarstvu. Nestabilnost tal in številni tektonski prelomi na območju dodatno ogrožajo
varnost ljudi s pogostimi potresi. Tla se pogrezajo tam, kjer so bile pridobljene velike
površine s pomočjo izsuševanja mokrišč, predvsem Ōsaka velja za najbolj ogroženo. Dodatne
stroške povzroča še pogrezanje umetno zgrajenih otokov.
Pretežno ravninski relief je omogočil poselitev območja, razvoj prebivalstva in ugodne
prometne povezave. Ob rasti prebivalstva in nenadzorovanem širjenju mest, je relief postal
ena izmed ovir širjenja somestja z vidika poselitve. Veliko manjših reliefnih ovir je bilo ob
širjenju mest preprosto odstranjenih, kar je dodatno sprožilo nove vplive na okolje. Gozdove
so posekali in danes je le še minimalni delež naravnega rastja v območju (višji predeli), kar
pomeni večjo nevarnost požarov, erozijo in plazove, ki ogrožajo tako gospodarstvo kot
prebivalce.
Ravninski relief je omogočil dobro prometno povezanost v somestju Kyōto – Kōbe – Ōsaka,
vendar pomeni oviro za boljšo prometno povezanost celotne regije Kinki. Železniško omrežje
je dobro razvejano, avtobusne povezave znotraj regije in izven nje so slabe, na avtocestah so
pogosti prometni zastoji, regionalne ceste so dotrajane in ozke. Čeprav je gostota prebivalstva
v somestju velika, je gosta in dobro razvejana tudi prometna mreža, v ospredju je predvsem
železniški promet (privatni, javni). Kljub temu število avtomobilov narašča, narašča tudi
potreba po parkirnih površinah, povečuje se onesnaževanje in hrup v mestih in v bližini
prometnic. Slabša prometna infrastruktura pomeni eno izmed ovir v mednarodnem
povezovanju. Sicer so se po odprtju mednarodnega letališča Kansai mednarodne povezave
povečale in mednarodno sodelovanje okrepilo, vendar je potres v mestu Kōbe spet zamajal
gospodarstvo regije in pokazal na vladno neučinkovitost. Sedaj upajo na ponovni porast
mednarodnih investicij in lažje ter predvsem cenovno ugodnejši uvoz v regijo z novim
letališčem Kōbe. Projekt »letališče Kōbe« je izzval številne kritike glede smiselnosti gradnje
s finančnega in z okoljskega vidika.
Gospodarstvo se je v regiji ponovno okrepilo, domače investicije so predvsem v večje
razvojne projekte in prenove določenih mestnih območij okoli glavnih mestnih in suburbanih
središč. Regija spodbuja vidik policentričnosti in povezovanja mest, kar jim je v preteklosti
omogočilo samozadostnost. Sedaj je povezovanje, ob veliki mednarodni in državni
konkurenčnosti, postalo nujnost, če želi regija ohranit svojo gospodarsko pozicijo.
Povezovanje je nujno za nadaljnji razvoj celotne regije Kinki. Z domačimi in mednarodnimi
investicijami v različne gospodarske in raziskovalne panoge, je v regiji veliko delovnih mest.
Stopnja brezposelnosti je v primerjavi s tujimi državami nizka, delovna sila je kvalificirana,
čeprav se v zadnjem času pojavlja potreba po spremembi izobraževalnega sistem, saj nove
gospodarske panoge potrebujejo drugačna znanja. Regija ogromno vlaga v visokošolsko
izobraževanje in raziskovanje, saj želijo s tem okrepiti mednarodni konferenčni turizem in
sodelovanje s tujimi znanstveniki. Povezovanje na mednarodnem nivoju in znotraj regije
omogoča izmenjavo delovne sile in storitev, za kar so pomembne dobre prometne povezave.
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Tradicija in pestro zgodovinsko ozadje v regiji omogočajo razvoj različnih oblik turizma. V
regiji je Kyōto sicer znan po kulturnozgodovinskih spomenikih, vendar želi mesto poleg
tradicionalnega turizma obogatiti še kulinarično ponudbo in nakupovalni turizem, ter pridobiti
ugled kulturne prestolnice tudi na mednarodnem nivoju. Mesti Kōbe in Ōsaka želita svojo
ponudbo nakupovalnega in konferenčnega turizma obogatiti z odpiranjem različnih tematskih
parkov, ki privabljajo predvsem domače goste. Poleg razvoja turizma je za somestje in
celotno regijo postalo pomembno ohranjanje naravnega okolja. Čeprav gradnja velikih
tematskih parkov zamenjuje objekte nekdanje propadle industrije, žal zavzema kmetijske
površine in gradbena zemljišča. Ob naraščanju števila prebivalcev v mestih, se z naraščanjem
števila turistov, poleg stanovanj pojavlja potreba po ustrezni turistični infrastrukturi in ob tem
je prostorska stiska še bolj očitna.
Tradicija lahko ob izjemni turistični privlačnosti pomeni tudi oviro, predvsem v smislu
ustvarjanja multikulturnega prostora in mednarodnega povezovanja. Japonska v gradnji
infrastrukture še vedno poudarja pomen javnega sektorja in investicij pred privatnim, kar
pomeni nove ovire za domače gospodarstvo. Država želi na nek način še vedno vzdrževati
centralizacijo, navkljub večji avtonomnosti regionalnih političnih institucij, zato so privatne
storitve velikokrat cenovno neugodne. V tem primeru je odvisno od posamezne regije, katero
možnost bo izbrala in za regijo Kansai so značilne večje zasebne investicije ter mednarodna
povezanost.
Če se dotaknemo še razlik med mesti, ima Ōsaka v primerjavi z ostalima mestoma
dominantnejšo vlogo. V Ōsaki je še vedno več delovnih mest, s tem največ dnevnih
migrantov in novih oblik turistične ponudbe. Ōsaka ima tudi širše migracijsko zaledje in še
vedno močno industrijo. Kljub temu ima Ōsaka veliko gostoto prebivalstva in s tem manj
privlačno bivalno okolje. Okolici ostalih dveh mest beležita večji upad prebivalstva, vendar
sta njuni površini večji. V mestu Kōbe je večji delež gospodinj in zaposlenih v kmetijstvu,
Kyōto pa ima največ prebivalcev v izobraževalnem procesu in velik delež dnevnih migrantov
v mestu prihaja predvsem z namenom izobraževanja in raziskovanja.
Na drugi strani so skupne značilnosti mest v staranju prebivalstva, ki predstavlja čedalje večji
izziv regiji, kot tudi celotni državi. Očiten je višji delež žensk v starostnem razredu nad 65let.
Mesta imajo kvalificirano delovno silo, v vseh treh mestih ponovno narašča prebivalstvo v
starih mestnih središčih in okolici le-teh. V mestih je vidna homogenost japonske družbe, ki
jo predstavlja nizek odstotek tujcev (tujci so predvsem Korejci in Kitajci). Problematiko
urbanega planiranja predstavlja malo zelenih površin in mešana raba prostora. S tem je
izpostavljenost hrupu ob ozkih ulicah in visokih zgradbah večja, manjše je sončno obsevanje
in prevetrenost ter višja koncentracija škodljivih plinov v ozračju. Rešitev problema urbanega
planiranja ter zmanjšanje onesnaževanja in hrupa predstavljajo večje izzive regiji in mestom v
prihodnosti. Kljub slabšim normativom bivalnega okolja, je vredno izpostaviti visoko stopnjo
varnosti in skorajda nevidno prebivalstveno segregacijo v mestih. Razlike, ki se pojavljajo
znotraj mest so praviloma večje kot med mesti. V grobem bi lahko povzeli, da imajo četrti na
obrobju mest praviloma manjšo gostoto prebivalstva in več dnevnih migrantov, ker imajo
obrobne četrti mešano rabo prostora. Na obrobju se nahajajo industrijski parki in tovarne,
kmetijske površine, ki se mešajo z različnimi storitvami in stanovanjskimi predeli.
Prebivalstvo v četrtih, ki so v bližini mestnih središč, narašča, upada pa praviloma v četrtih,
kjer je bila nekdaj zelo močna industrija.
Mesta se širijo eno k drugemu in lahko predvidevamo, da bo čez nekaj deset let ob takšnem
razvoju in naraščanju prebivalstva somestje postalo ena velika urbana površina brez vidnih
meja z več središči. Pomembno je poudariti, da na Japonskem ni značilno, da se na obrobje
mest seli le premožnejše prebivalstvo in da boljše bivalno okolje predstavlja območje z
ustrezno strukturo, manj hrupa in prijaznejšega okolja (zelene površine, športni centri,…).
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Kljub več središčem v mestih samih, kot tudi ob krepitvi drugih suburbanih središč, prvotno
središče ne izgublja na pomenu, zmanjša se le njegov vpliv.
Ovire urbanemu planiranju je predstavljala predvsem politična centralizacija in politični
sistem, poleg drugačnega zgodovinskega razvoja mest kot na zahodu in tradicija lastništva
zemljišč. Številni projekti in nekatere nove ideje urbanega planiranja tako niso bile realizirane.
Največkrat je krivdo pripisati politični nefleksibilnosti, osredotočanju na gospodarski razvoj
za vsako ceno in korupciji. Notranja politika je veliko prispevala k še vedno perečim
okoljskim problemom.
Regija ima še veliko problemov, za katere mora najti dolgoročne rešitve. Projekti in različni
programi že potekajo, a je vprašanje časa, kdaj se bodo pokazali prvi pozitivni rezultati.
Vendar je regija pripravljena na nove priložnosti, ki jih ponuja globalizacija in se hkrati
zaveda pomena lastne vrednosti in tradicionalnih vrednot. Če bo regija znala izkoristiti
prednosti za nadaljnji razvoj, bo lahko uspešno konkurirala domačim konkurenčnim regijam
in si zagotovila konkurenčnost na svetovnem trgu.
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10. SUMMARY

Relief and position were two major factors in the development of the cities and the
conurbation. Temperate climate, with hot summers and cold winters, has been since the
beginning of the civilization in this area important factor for the development of agriculture.
Participation, well developed water network, access to the sea and the lake Biwa in this area
were essential for the watering of the fields and necessary for population from the beginning.
After the industrial revolution water was significant for developing industry. Nowadays, a
problem of limited ground water supplies as well as general pollution of water in the area is
threatening. Generous participation, especially in rainy seasons, causes floods and landslides
which lead in several damages on the fields in build up areas and also have effects on
economy. With typhoons there are usually strong winds, which are causing high tidal waves,
ruining buildings and trees. Those winds are damaging infrastructure, which leads to several
traffic problems and delays as well as economic deficits. This area is known as a tectonic
active area and earthquakes are just one in the natural catastrophes threatening the area of
conurbation. Land subsidence is the major problem especially in Ōsaka, and is causing several
problems on artificial islands in the Ōsaka Bay.
Several basins in this area were beneficial for early settlements, population growth and well
developed infrastructure. But since the cities and the conurbation are still growing, the nearby
hills become a problem for further expansion. Some of the hilly land in the area was removed
and the soil used for building up artificial islands, which had an enormous impact on the
environment. There is almost no virgin forest left in the area, most of it has been cut, that is
why the area is exposed to landslides, soil erosion and devastating fires.
Well developed infrastructure is important for interaction in the Kinki Region. Rail traffic is
well and strongly developed, but the bus connections are weak, highways and streets facing
traffic jams are narrow and in bad condition. Despite high population density, the rail network
is also developing strongly and fast. The number of cars is growing, which causes several
pollution problems, noise and is asking for new capacities of streets and parking areas. Weak
infrastructure might be a weakness in the international connections and interactions. After
opening of Kansai airport, international interaction has grown, and the same is expected from
newly built Kōbe airport.
Economy of the conurbation is again regaining formal position. There are several
international and national investments in this Region. The Region is encouraging
polycentrism and interaction of the cities, what has been successful in the past. The
interaction and corporation in the Region is necessary to keep the economic position on the
national level, as well as being able to face the competition in the process of globalization.
Huge investments go to research and development, there are many working places opening
for the local people. Unemployment is low compared to other countries, working force is
qualified. With the improvement of infrastructure and other services, they are trying to
strengthen conference tourism and cooperation with foreign scientists.
Tradition and unique cultural environment made the development of tourism in the area
possible. Beside cultural and historic attractions cities are trying to improve cuisine and
shopping areas, conference tourism and adding thematic parks to tourist market. Natural
environment and its preservation have lately become important. Unfortunately, building of the
thematic parks, although replacing old industrial areas, is now occupying farming and
possible constructing areas. The population in the cities is growing, number of tourist is
growing and with that also tourist infrastructure, which is leading to lack of space.
Tradition can be beneficial for tourism, but it can represent a barrier, especially in the sense of
creating of multicultural environment and international investments. Public sector in Japan is
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still being more important than private, which leads into problem in domestic development of
economy. Japan is trying to keep centralized system despite higher autonomy of local
governments, which causes higher prices in private services.
The city of Ōsaka is the dominant city in the conurbation. The major part of working places is
here, the waste majority of daily migrants and new trends in the sales business and tourism.
Ōsaka still has very strong industry. Unfortunately, city is facing high population density and
almost no space to expand, also the living area is rather unfriendly. The two other cities are
facing slight decrease of the population, but their areas are bigger. In the city of Kōbe there is
higher percentage of people registered as farmers and housewives; Kyōto on the other hand
has the waste majority of population in the education processes and high percentage of daily
migrants for the same reason.
Among several differences in the cities they face the same characteristics, especially in the
aging of population in the region. Working force has necessary qualifications; population is
slightly increasing in the old city centers and in the suburban areas. Homogeneity of Japanese
cities is also visible, with only 2% of foreigners in general (Koreans, Chinese). The problem
of urban planning are small or no green areas in cites at all and there is a mixture of land use.
With bad urban planning the noise is sometimes unbearable in narrow streets, buildings are
high so the streets do not get any direct sunlight, winds are weak and air pollution is high.
Urban planning and pollution are going to be big challenges in the future for the conurbation.
However, living standards are in poor conditions, but the high security and almost no
population segregation is visible in the cities. The differences are usually bigger inside the
cities than between the cities. The suburban districts have lower population density and more
daily migrants, because of mixed land use. In suburban areas there are industrial parks and
factories, farming areas, combined with living areas and services.
The cities are expanding towards each other and we can assume that after more than ten years,
if the cities are going to develop and grow with the same speed, the conurbation will become
one big urban area without now still visible city limits and with several centers. It is important
to say, that in Japan, is not only the rich who are moving to the suburban areas and better
living environment is in the area with friendlier environment and less noise. Although cities
have developed several suburban centers, the very center of the city is keeping the importance,
only it is less influential.
Centralization and political system are the barriers in urban planning, besides different
historical background of the cities (from the West) and landownership. Several good project
and ideas in urban planning had failed. The guilt lies in the inflexibility of political system,
focusing on economic development no matter what and corruption. The political system is to
blame for several environmental problems.
The Region it self has many problems that need good strategy in the future. Several different
programmes and projects are already happening, but it’s the question of time, if they are going
to be successful. Region is ready for new approaches and possibilities coming through
processes of globalization and they do understand the importance of traditional values and
beneficial position of the region. If Kansai Region is going to use advantages for further
development, it is going to be able to compete on the international and national level.
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Opomba:
Večina japonskih internetnih strani ima tudi angleško različico za določene podatke,
vendar so le-ti ponavadi skromnejši od originala.
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PRILOGA 1:
Mestne četrti v mestu Kyōto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

左京区
北区
右京区
上京区
中京区
下京区
東山区
山科区
西区
南区
伏見区

Sakyōku
Kitaku
Ukyōku
Kamigyōku
Nakagyōku
Shimogyōku
Higashiyamaku
Yamashinaku
Nishikyōku
Minamiku
Fushimiku
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PRILOGA 2:
Mestne četrti v mestu Ōsaka

1
2
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4
5
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7
8
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

西 淀 川区
淀 川区
東 淀 川区
此 花区
福 島区
北区
都 島区
旭区
港区
西区
中央区
成東 区
鶴 見区
東城区
生 野区
天 王 寺区
浪速区
大 正区
西 成区
阿 倍 野区
東 住 吉区
平 野区
住 吉区
住 之 江区

Nishiyodogawaku
Yodogawaku
Higashiyodogawaku
Konohanaku
Fukushimaku
Kitaku
Miyakojimaku/Toshimaku
Asahiku
Minatoku
Nishiku
Chūōku
Jōtōku
Tsurumiku
Higashinariku
Ikunoku
Tennōjiku
Naniwaku
Taishōku
Nishinariku
Abenoku
Higashisumiyoshiku
Hiranoku
Sumiyoshiku
Suminoeku
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Mestne četrti v mestu Kōbe

1
2
3
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5
6
7
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西区
北区
垂水区
須磨区
長田区
兵庫区
中央区
灘区
東灘区

Nishiku
Kitaku
Tarumiku
Sumaku
Nagataku
Hyōgoku
Chūōku
Nadaku
Higashinadaku
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