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Cycle City avaa kaupungin kerrostumia 
 
Cycle City on pyörällä ajaen avautuva taidekokemus, joka levittäytyy ympäri Helsinkiä. Koreografi Kira 
Riikosen ja esitystaiteilija Tuukka Jukolan ideoima teos kutsuu kokemaan, näkemään ja ihmettelemään 
kaupungin kerroksia ja kohteita uusin silmin. Teos saa ensi-iltansa la 21.8. osana Helsingin juhlaviikkojen 
ohjelmaa. 
 
Cycle City on kuin metaforinen pienoisote elämästä ja maailmasta – seikkailu omassa lähiympäristössä ja 
omaan itseen. Teoksen ytimessä on kysymys: kuinka voimme jakaa tämän kaupungin ja maailman ja elää siinä 
arvokkaasti, ympäristöä ja toisiamme kunnioittaen. 
 
Cycle City koetaan pyöräillen eri puolilla Helsingin kantakaupunkia. Teoksen maailma ja taiteellinen sisältö 
avautuvat omaan älypuhelimeen ladattavan sovelluksen ja kuulokkeiden avulla. Koettavat paikat 
muodostavat teemallisen reitin ja sen kokemiseen ilman kiirettä menee noin 2,5–3 tuntia.  
 
Helsingin juhlaviikkojen 2021 ohjelmassa on kaksi teemallista reittiä: the Body ja the Soul. Tästä johtuen 
jokaisena esityspäivänä on kaksi aloitusaikaa, tasalta ja puolelta (esim. klo 18 ja klo 18.30). Tasan lähtö on 
aina the Soul -reitille ja puolelta käynnistyy the Body. 
 
the Body tunnustelee ja hieroo kaupungin kehoa ja rankaa. Samalla se johdattelee kokijan omiin 
henkilökohtaisiin kehollisiin kokemuksiin. Kokijan keho kaupungin kehossa muodostavat yhdessä historian ja 
nykyhetken kudelman. the Soul peilaa erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä sielusta. Se käsittelee ihmisen kaipuuta 
merkitykselliseen elämään ja halua olla osa jotain itseään suurempaan.  
 
Cycle City nostaa esille vääjäämättömän ajan kulun, kaupunkikulttuurin, kaupunkisuunnittelun sekä meitä 
ympäröivän yhteiskunnan ja meissä kytevän muutoksen. Teos toteutuu tietyn paikan, taiteellisen sisällön ja 
kokijan yhteistyönä – immersiivisenä kokemuksena, johon arjen yllätysmomentti tuo oman lisänsä. Se mitä 
koet, on suunnitellun ja sattuman summa, johon voit myös itse vaikuttaa – aivan kuten elämässä muutenkin. 
 
Cycle City on Zodiakin ja Helsingin juhlaviikkojen yhteistuotanto. Festivaalin aikana järjestetään yhteensä 12 
lähtöä kummastakin reitistä ajalla 21.8–5.9.2021. 

Käytännön osallistuminen 
 
Cycle Cityyn voi jokainen osallistua sellaisena pyöräilijänä kuin on; reitit on suunniteltu nautittavaksi. Esityksen 
sisältö on mahdollista kuunnella joko suomeksi tai englanniksi. 
 
Katsoja tarvitsee esityksen kokemiseen seuraavat asiat: 

• älypuhelimen, jossa on täysi akku 
• omat kuulokkeet 

• oman ajokuntoisen pyörän, joka on mahdollista lukita 
• pyörässä toimivat ajovalot, osallistuessasi illalla tapahtuvaan esitykseen 
• pyöräilykypärän 
• sään mukaisen pukeutumisen 



 

  

 

Kaksi lähtöä toteutetaan yhteistyössä HSL:n kaupunkipyörien kanssa. Näissä lähdöissä katsojilla ei tarvitse olla 
omaa pyörää, vaan pyörät tarjoaa HSL. Kaupunkipyörälähdöt ovat la 28.8. klo 10.00 ja su 5.9. klo 10.30. 
 
Esityksen lähtöpaikka on Kaapelitehtaalla Ruoholahdessa. the Body -reitin pituus on noin 11 km ja the Soul -
reitin noin 16 km. Kiireettömästi ajaen kumpaankin esitykseen kuuluu maksimissaan kolme tuntia. Ajettava 
reitti valitaan lippua ostaessa. Lipunostajille lähetetään tarkemmat tiedot älypuhelimeen ladattavasta 
sovelluksesta. 
 
Kumpikin reitti päättyy samaan paikkaan. Su 22.8., su 29.8. ja la 4.9. reitit päätyvät Kumpulan kasvitieteellisen 
puutarhan kahvila Kumpuun. Muina päivinä päädytään Sörnäisten kupeeseen Teurastamolle. Molemmissa 
paikoissa on mahdollisuus virkistäytyä omakustanteisesti paikallisten yrittäjien palveluiden puitteissa. 
 

KANTAESITYS 
Kira Riikonen– Tuukka Jukola: Cycle City 
 
Konseptin suunnittelu ja toteutus: Kira Riikonen ja Tuukka Jukola 
Esitysdramaturgia ja käsikirjoitus: Onerva Hannula, Tuukka Jukola ja Kira Riikonen 
Äänisuunnittelu: Jani Orbinski 
Äänessä: Tuukka Jukola ja Veera Lapinkoski 
Neuvonantajat: Janne Saarakkala ja Tuomas Koski 
Käännöstyö englanniksi: Veera Lapinkoski 
Aplikaatio- ja reittidramaturgia: Jani Orbinski, Tuukka Jukola ja Kira Riikonen 
Kuvamateriaalit: 360 Finland, Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkistot ja työryhmä 
 
Reittien varrella yllättävät esiintyjät pidämme yllätyksenä. 
 
Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Helsingin juhlaviikot, Kira Riikonen ja Tuukka Jukola 
Tukijat ja yhteistyökumppanit: Helsingin kaupunki, Helsingin kaupunkipyörät, Helsingin kaupunginmuseo, 
Helsingin Polkupyöräilijät, Teurastamon Yrittäjät ry., Kesäkahvila Kumpu, Kumpulan kasvitieteellinen puutarha 
– LUOMUS, Riveria Outokumpu 
 
Esitykset ovat osa Helsinki juhlaviikkojen ohjelmaa vuonna 2021. 
 
Ensi-ilta: la 21.8.2021 klo 13.00 (the Soul -reitti) ja 13.30 (the Body -reitti), Helsinki 
Muut esitykset: su 22.8. klo 13 & 13.30 | ti 24.8. klo 18 & 18.30 | ke 25.8. klo 18 & 18.30 | to 26.8. klo 18 &  
18.30 | la 28.8. klo 10 & 10.30 | su 29.8. klo 13 & 13.30 | ti 31.8. klo 18 & 18.30 | ke 1.9. klo 18 & 18.30 | to 
2.9. klo 18 & 18.30 | la 4.9. klo 10 & 10.30 | su 5.9. klo 10 & 10.30 
Lähtöpaikka: Kaapelitehtaan ulkokehä, Merikaapelihallin sisäänkäynti (katuosoite: Tammasaarenlaituri), 
Helsinki 
 
Esitykseen osallistutaan pyörällä ajaen. Esityksen kesto on noin 2,5–3 tuntia. 
 
Liput: 31,00/25,00/17,50 €.  
Liput ennakkoon: Ticketmaster.fi 
Esityskielet: suomi/englanti 
 
Lehdistölippuvaraukset: Viestintäpäällikkö Laura Gottleben, laura.gottleben@eventshelsinki.fi, puh.  050 468 
7243 
Lisätiedot: Tiedottaja Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, puh. 044 971 6344 
Lehdistökuvat: www.zodiak.fi > Medialle 
 
 



 

  

 

 
Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat 
taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii nykykoreografian ja nykyesityksen 
keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina Suomessa. Zodiak on myös Tanssin aluekeskus 
Helsinki. Zodiakin toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus ja 

Helsingin kaupunki. 
 
 
ZODIAK Uuden tanssin keskus Center for New Dance 
Tallberginkatu 1 A/154, FI–00180 Helsinki  
www.zodiak.fi 
 
 

http://www.zodiak.fi/
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