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Ljubljana – Euroopan Vihreä pääkaupunki 2016 

Suurisydäminen ja vihreä  
 

Tunne Slovenia, vihreä maa, jolla on rakkaus nimessään. Lisäksi maan 
pääkaupunki Ljubljana, joka sijaitsee keskellä maata, kuulostaa melkein kuin 
sanoisit "rakas" sloveeniksi. Ljubljanalaiset pitävät sanaleikistä, koska monet 
ihmiset ympäri maailmaa rakastuvat Slovenian pääkaupunkiin Ljubljanaan. 
Vuosi 2016 on Ljubljanalle erityinen, koska kaupunki on vuoden 2016 Euroopan 
Vihreä pääkaupunki. Euroopan komissio myöntää vuosittain arvostetun tittelin 
kaupungille, joka täyttää korkeimmat ympäristöstandardit ja kunnianhimoiset 
kestävän kehityksen tavoitteet. Ljubljana onnistui ottamaan käyttöön eniten 
vihreitä toimenpiteitä lyhimmässä ajassa ja kaupungista tuli 
yleiseurooppalainen esimerkki siitä, miten ympäristöystävällisyys huomioidaan 
sekä asukkaiden että matkailijoiden näkökulmasta. Ljubljanalla on suuri sydän, 
jonka kaupunkilaiset haluavat jakaa. Ljubljana on erinomainen lähtöpaikka 
myös retkille muualle Sloveniaan. Kaupungista on noin tunnin ajomatka 
merkittävimpiin matkailukohteisiin eri puolilla maata. Jože Pučnikin 
kansainvälinen lentoasema sijaitsee 30 kilometrin päässä Ljubljanasta. 
 
Viime vuosina Slovenian pääkaupunki on muuttunut nautintojen kaupungiksi, jossa 
huomioidaan korkeat ympäristövaatimukset. Kaupunkia ympäröivät vihreät metsät, 
mäennyppylät ja kukkulat. Ljubljana on yksi vihreimmistä kaupungeista Euroopassa. 
Ljubljana on mukava kaupunki, joka sopii niille, jotka arvostavat pienen pääkaupungin 
ystävällisyyttä. Samalla se tarjoaa kaikkea, mitä Euroopan isot metropolit tarjoavat. Paras 
tapa tutustua Ljubljanaan on kävellen tai pyöräillen. Kaupungin koko keskusta on suljettu 
moottoriliikenteeltä. Jalkaisin kannattaa tutustua ainakin legendaariseen Ljubljanan 
lohikäärmeeseen, joka vartioi Lohikäärme-siltaa sillan toisella puolella. Toisella puolella 
Ljubljanica-jokea on puinen terassi ”kaupunkiranta” Špica. Varaa aikaa myös tyypillisten 
slovenialaisten ruokalajien maisteluun Taste Ljublijana -ravintoloissa. 
 
Välimatkat Ljubljanassa ovat lyhyitä ja 15 minuuttia riittää, minne tahansa kaupungissa 
haluaakin mennä. Lämpimänä vuodenaikana kaupungissa on myös 31 lähdettä, joista voit 
nauttia raikasta ja puhdasta luonnon vettä. Vesi on tärkeä elementti Sloveniassa. Suosittuja 
ajanvietteitä kaupungissa ovat myös lenkkeily Tivoli-puistossa, rentoutuminen Ljubljanca-
joen rannan kahviloissa, vierailu vanhankaupungin markkinoilla ja kävely kaupungin 
ulkoilureiteillä. Ljubljanassa on 560 m2 viheralueita jokaista kaupunkilaista kohden. 
Ljubljanassa kannattaakin nauttia vihreydestä! 
  
Ljubljanan rento luonne tulee parhaiten esille aurinkoisina iltapäivinä ja iltoina, jolloin 
kaupungin keskustasta tulee suuri ulkoilmaolohuone. Erityisesti kaupungin vihreät 
tutustumiskierrokset paljastavat kaikkein vihreimmät paikat pääkaupungissa. Ljubljana juhlii 
Euroopan Vihreä pääkaupunki 2016 -titteliä läpi vuoden lukuisissa tapahtumissa ja 
näyttelyissä. Ljubljana on julkaissut myös oppaan Vihreä Ljubljana, jossa annetaan vinkkejä 
siitä, miten voi parhaiten kokea kaupungin, jolla on vihreä sielu.  
 
Eurooppa kohtaa vihreässä pääkaupungissa 
Ljubljana on risteyksessä, jossa koko Eurooppa kohtaa. Ljubljanalla on keskieurooppalainen 
luonne välimerellisellä rentoudella. Vuodesta 2015 lähtien Ljubljana on ollut myös yksi 
Unescon nimeämistä kirjallisuuden kaupungeista vaikuttavan kirjallisuusperintönsä ja 
elinvoimaisen nykykirjallisuuden ansiosta. Ljubljanan keskusta on pittoreski sekoitus 
värikkäitä taloja ja kirkkaanpunaisia kattoja niitä ympäröiviä vihreitä kukkuloita, kuten 
Ljubljanan linnan kukkula, Šišenski-kukkula, Rožnik ja Golovec. Arkkitehtuurissa on 
vaikutteita keskiajalta, barokista, art nouveausta ja nykyajasta. 1900-luvun Ljubljanan on 
suunnitellut slovenialainen arkkitehti Jože Plečnik. Ljubljanassa on myös maailman vanhin 
puinen pyörä, jossa on akseli. Se on 5 200 vuotta vanha. Pyörän rakensivat taitavat 
pääkaupungin eteläpuolella asuneet Ljubljansko Barjen asukkaat, Ljubljanan maurit. Heidän 
kulttuurinsa on päässyt myös Unescon maailmanperintölistalle. Roomalaiset saapuivat 
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vuosituhat myöhemmin, rakastuivat Ljubljanaan ja kaupunki pääsi antiikin Rooman kartalle. 
Vuonna 2014 juhlittiin tapahtuman 2000-vuotisjuhlia. 
 
Liiku vihreästi kaupunkipyörillä tai ympäristöystävällisellä sähköjunalla 
Kävelyn lisäksi kannattaa vuokrata pyörä suosittua itsepalvelua, BicikeLJ, käyttäen ja 
tutustua kaupungin eri kolkkiin. Pyörän voi vuokrata ja palauttaa 36 eri pisteessä pientä 
symbolista rekisteröintimaksua vastaan. Tunniksi pyörän saa käyttöön ilmaiseksi.  Myös 
Slovenian matkailuinfopiste Krek-aukiolla, kaupungin markkinoiden vieressä, vuokraa pyöriä. 
Erityinen kokemus on myös matka ympäristöystävällisellä sähköjunalla, joka ilahduttaa 
ljubljanalaisia ja vierailijoita ilmaisilla kyydeillä alueilla, joilla vain jalankulku on sallittu. 
Kaupungin keskustassa on myös sähköautojen latauspisteitä, jotka käyttävät uusiutuvia 
energialähteitä. Ilmaisia latauspisteitä on muun muassa Miklošičeva-kadulla ja joissain 
parkkitaloissa. Vihreän ja puhtaan energian käyttö tekee matkustamisesta miellyttävämpää.  
 
Lisää vihreitä vinkkejä Ljubljanaan: 
•   Avoin keittiö (Odprta kuhna) – joka perjantai Ljubljanan markkinoilla Pogačar-aukiolla, 

ainutlaatuinen tuoreiden herkkujen markkinat. 
•   Yksi Euroopan vanhimmista kasvitieteellisistä puutarhoista sijaitsee Ljubljanassa. 
•   Veneajelu Ljubljanica-joella. 
•   Kävely Krakovo-puistossa, joka on lähellä kaupungin keskustaa ja jossa kasvatettiin 

kuuluisaa Ljubljana-salaattia jo 1600-luvulla. 
•   Aamujuoksu Tivoli-puistossa. 
•   Kirjojen luku puiden alla olevissa kirjastoissa – lämpiminä vuodenaikoina useissa 

paikoissa kaupungissa 
•   Taidemarkkinat Ljubljanica-joen rantatöyräillä lauantaisin. 

 
Prešeren-aukiolta, joka on suosittu kohtaamispaikka, kannattaa kävellä Ljubljanica-joen 
rantoja ja istua kahviloissa. Gallerioissa ja museoissa on myös paljon nähtävää. Vuosittainen 
VESI-näyttely Ljubljanan kaupunginmuseon luona on nimensä mukaisesti omistettu vedelle. 
Sloveniassa vesi on tärkeä hyvinvoinnin elementti ja juomavettä maassa pidetään yhtenä 
maailman parhaista. Kaupunkiin voi tutustua myös SUP-laudalla tai kajakilla joelta käsin. 
Aloituspaikka on silloin Špican läheisyydessä. Se on yksi julkisista uimapaikoista, 
kaupunkiuimaranta, jossa voi ottaa aurinkoa, nauttia virkistävistä juomista ja tavata ystäviä ja 
paikallisia.  
 
Ljubljana on erinomainen aloituspaikka retkille ympäröiville alueille. Kaupunkibussilla 
pääsee Ljubljanan suosituimman kukkulan, Šmarna goran juurelle. Kukkulalle kiipeämisen 
jälkeen itsensä voi palkita hyvällä omallatunnolla kotitekoisella Šmarna goran yrittiteellä ja 
mustikkastruudelilla. Autolla voi ajaa myös Polhov Gradec -kukkulalle Ljubljanan 
länsipuolelle tai Golovec ja Jančeen Ljubljanan itäpuolelle.  
 
Vuoden 2016 Euroopan Vihreän pääkaupungin valoisa tulevaisuus 
Arvokkaan Euroopan Vihreä pääkaupunki 2016 -tunnustuksen lisäksi Ljubljana on myös 
ensimmäinen kohde Sloveniassa, joka on saanut kansainvälisten standardien mukaisen, 
Slovenia Vihreä Kohde -sertifikaatin. Se on osoitus kestävän kehityksen mukaisesta 
toiminnasta. Lisäksi kaupungille on myönnetty Tulevaisuuden matkailu -tunnustus, minkä 
myötä se on mukana maailman 100 kestävän matkailukohteen listalla. Tänä vuonna Rough 
Guides ja The Guardian nostivat Ljubljanan myös suosituimpien matkailukohteiden listalle. 
Kaikki nämä ovat lisäkannustimia ympäristöinnovaatioille, vihreille työpaikoilla ja kestävälle 
kehitykselle myös tulevaisuudessa Slovenian pääkaupungissa.  
 

                         


