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Tokija
Japāna



Japānas galvaspilsēta uz elpu aizraujošā Fudzi 
kalna fona sekmīgi apvieno senas tradīcijas un 
ultramodernās ainavas vienā rosīgā, apbrīnojamā 
metropolē. Kultūras, tirdzniecības un cilvēku pilnā 
Tokija sevī ietver arī dažus pasaules brīnišķīgākos 
arhitektūras elementus. 

Tokija

“Dzīve pašā Tokijas sirdī līdzinās dzīvei 
kalnos 

— kad apkārt ir tik daudz cilvēku, nav 
redzams neviens.” 

Jūko Cusima (Yūko Tsushima)



Būvēts no saliekamām tērauda konstrukcijām līdz  
33 m augstumam, šis ikoniskais veidojums ir viena 
no pilsētas iecienītajām apskates vietām jau kopš 
tā pabeigšanas 1958. gadā. Tornis ne vien pārraida 
Tokijas TV un radiostaciju signālus, bet tā augšā 
izvietotie instrumenti arī novēro gaisa stāvokli virs biezi 
apdzīvotās pilsētas. 

Tokijas tornis



Mode Gakuen  
Cocoon tornis

Šajā 204 m augstajā ēkā debesskrāpju rajonā Ņisi-
Sindzjuku mājo trīs koledžas un vairāk nekā 10 000 
studentu. Īpatnējā izliektā forma, tumši zilais stikls 
un krusteniskais baltu diagonālu līniju režģis veido 
patīkamu vidi studentiem, kas tajā mācās. 

Čidorigafuči parks

Parks ir šaurs ceļš, kas aizstiepjas gar pilsētas 
Imperatora pils aizsarggrāvi. Daudzi vietējie 
iedzīvotāji un tūristi pulcējas šeit pavasara sākumā, 
lai vērotu brīnišķīgos ķiršu ziedus īsajā “hanami” 
jeb ziedu skatīšanas periodā. 



TOKYO SKYTREE

“Tokija bija vieta, kur varētu 
lieliski eksistēt vienatnē un justies mierīgi.”

Olīvija Sudžika (Olivia Sudjic)

TOKYO SKYTREE (Tokijas Debesu koks) ir jauns 
Tokijas simbols. TOKYO SKYTREE ēkas izskats 
un konstrukcija ir ārkārtīgi moderna, tomēr tās 
arhitektūra līdzinās japāņu tradicionālās piecstāvu 
pagodas ēkas klasiskajam dizainam. 2012. gada 
maijā sabiedrībai atvērtais tornis TOKYO SKYTREE 
ir augstākais brīvi stāvošais tornis pasaulē un 
sasniedz 634 m augstumu.



Sibujas krustojums

Šis ikoniskais krustojums Sibujas tirdzniecības 
rajona centrā ir rosīgākais visā Japānā (un varbūt 
arī pasaulē). Dzīvākās satiksmes laikos krustojumu 
šķērso līdz pat 3000 cilvēkiem, kuri nāk no vairākiem 
virzieniem vienlaikus. Vakarā šo vietu apgaismo 
neona izkārtņu un milzīgu ekrānu košās gaismas. 

Tokyo Big Sight

Tokyo Big Sight, kura oficiālais nosaukums ir Tokijas 
Starptautiskais izstāžu cents (Tokyo International 
Exhibition Center), ar skatu uz Tokijas līci piesaista 
vairāk nekā 16 miljonus apmeklētāju gadā. Ēkas 
ievērojamākais elements ir 58 m augstais stikla un 
titāna konferenču tornis apgāztas piramīdas formā. 



Fakti un informācija

Čidorigafuči parks

Ziedēšanas sezona ir 
no marta beigām līdz 
maija sākumam.

Sibujas krustojums

Krustojums ir izvietots 
rosīgās Sibujas 
dzelzceļa stacijas 
priekšā.

Tokyo Big Sight

Astoņus stāvus 
augstajā tornī iekārtota 
pieņemšanu zāle ar 
1100 vietām.

Tokyo Big Sight

Torņa pakājē izvietoti 
astoņi milzīgi mākslas 
darbi.

Tokyo Big Sight

Tornis tika atklāts 
1996. gadā, un tā 
būvniecība izmaksāja 
198,5 miljardus jēnu.

Mode Gakuen Cocoon 
tornis

Tornis ir otrā augstākā 
izglītības ēka pasaulē.

Mode Gakuen Cocoon 
tornis

Projekts tika izvēlēts 
no vairāk nekā 150 
priekšlikumiem.

Fudzi kalns

Fudzi kalns ir Japānas 
augstākais kalns, un tā 
augstums ir 3776 metri.

Fudzi kalns

Fudzi kalns ir tikai  
96 km attālumā no 
Tokijas.

Fudzi kalns

Fudzi kalns ir aktīvs 
vulkāns. Tā pēdējais 
izvirdums notika  
1707. gadā.

TOKYO SKYTREE

Zilgani bālā eksterjera 
toņa pamatā ir 
tradicionāla japāņu 
krāsa.

TOKYO SKYTREE

Nosaukums tika  
izvēlēts 2008. gadā, 
rīkojot aptauju valsts 
mērogā par  
6 piedāvājumiem, 
kas tika saņemti no 
sabiedrības 2007. gadā.

Tokijas tornis

Tornim ir novērošanas 
platformas 150 m un 
250 m augstumā.

Tokijas tornis

Tornis var izturēt vēja 
ātrumu līdz 90 m/s.

Tokijas tornis

Vakarā šo torni 
izgaismo vairāk nekā 
450 gaismekļi.

Tokijas tornis

Lai nosegtu torņa 
virsmu, nepieciešami 
gandrīz 34 000 litru 
krāsas.

Čidorigafuči parks

Parka sakuras (ķiršu 
koki) ir slavenākās visā 
Japānā.

Sibujas krustojums

Sibujas krustojumā 
satiekas septiņas 
krustceles.

Mode Gakuen Cocoon 
tornis

Tornim ir 50 stāvi 
virs zemes un 3 stāvi 
pazemē.

Mode Gakuen Cocoon 
tornis

Tornī izvietota dizaina, 
tehnoloģiju un 
medicīnas koledža.

TOKYO SKYTREE

Tornis tika uzbūvēts 
1325 dienu laikā.
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