
Floatin uudet kelluntatilat nyt 
auki
 
Float Kallio laajeni uusiin tiloihin Iso Roobertinkadulle. 
Kellunnan rentouttavista vaikutuksista pääsee nyt nautti-
maan sekä Float Roban tiloissa, että vanhassa lokaatios-
sa Itäisellä Brahenkadulla Kalliossa. 

Rentoutuskellunta mahdollistaa keholle ja mielelle täydellisen 
rentoutumisen aistiärsykkeettömässä tilassa, joka vastaa meditaatio- 
ja mindfulness -harjoitusten rentouttavia vaikutuksia. Kelluntatankki 
on noin 2,5 metriä pitkä sekä 1,5 metriä leveä ja korkea tila, jonka 
pohjalla on erittäin suolaista, kelluttavaa vettä. Sekä vesi että ilma 
ovat tankissa kehon lämpöisiä, eikä kelluja hetken aikaa paikoillaan 
oltuaan tunne enää kehoaan. Aistiärsykkeetön tila mahdollistaa 
arjen stressaavista ajatuksista irrottautumisen. 

Tutkimuksissa on havaittu, että kellunta alentaa verenpainetta ja 
vähentää kortisolin määrää. Korkea kortisolin määrä liitetään usein 
pitkittyneeseen stressitilaan ja kohonneeseen riskiin sairastua kroon-
isiin sairauksiin. 

Vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa kaikki osallistuneet ahdis-
tushäiriöstä kärsivät henkilöt kokivat kellunnan vähentäneen ahdis-
tuksen oireita. Lisäksi vuonna 2004 julkaistun ruotsalaisen tutkimuk-
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sen mukaan kellunnan positiiviset vaikutukset, kuten vähentynyt 
stressi ja masennus, jatkuivat jopa neljä kuukautta kahdentoista 
säännöllisen kelluntasession jälkeen.

Syvärentoutuksen ja stressin poistamisen lisäksi kellunnalla on 
huomattu olevan paljon muita myönteisiä vaikutuksia. Se voi muun 
muassa vahvistaa luovuutta, oppimista ja muistia, parantaa keskit-
tymiskykyä sekä vähentää burn-outin oireita. Kellunnasta voi saada 
helpotusta myös uniongelmiin ja se nopeuttaa urheilusuorituksesta 
palautumista ja lieventää sekä poistaa fyysistä kipua. 

Floatilla yhtä kelluntaa kohden on varattu aikaa 90 minuuttia, josta 
itse kellunta kestää 60 minuuttia. Sekä Float Kalliolla, että Float 
Roballa on kolme kelluntatankkia. Float Roban tiloissa on kaksi 
suurempaa tankkia, joissa mahtuu seisomaan – ne sopivat siis 
myös henkilölle, joka kärsii ahtaanpaikankammosta. Rauhallisessa 
lounge-tilassa voi rentoutua ja nauttia kahvia tai teetä kellunnan 
jälkeen ja lisäksi tilasta löytyy laittautumishuone, kosmetiikkaa ja 
hiustenkuivaus. Mukaan ei siis tarvitse varata mahdollisia omia 
meikkejä lukuun ottamatta mitään muuta. 

FLOAT KALLIO / Itäinen Brahenkatu 13, 00510 Helsinki / www.wefloat.fi 
FLOAT ROBA / Iso Roobertinkatu 8, 00120 Helsinki / www.wefloat.fi 
 
Mediatiedustelut: ida@sugarhelsinki.com 


