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Kuntokeskus ELIXIAlta uusi, täyden palvelun keskus Tapiolan AINOAan
Pohjoismaiden johtava hyvinvoinnin toimija ELIXIA avaa Tapiolaan Suomen ensimmäisen
täyden palvelun kuntokeskuksensa. Uudenlainen kuntokeskus täydentää kauppakeskus
AINOAn palveluvalikoimaa Pohjoismaiden laajimmalla hyvinvointivalikoimalla.
Uusi ELIXIA Tapiola avaa ovensa tammikuussa 2020 kauppakeskus AINOAn laajennusosan
kolmanteen kerrokseen. Suomen 30. ELIXIA-keskus tulee tarjoamaan lähes 2000 neliötä
hyvinvointipalveluita.
Tapiolassa avattava ELIXIA tulee olemaan Pohjoismaissa vasta toinen täyden palvelun keskus,
jossa on laajin mahdollinen palveluvalikoima. Kuntokeskusta ja ryhmäliikuntapalveluita täydentävät
mm. erityiset treenikonseptitunnit: voimaharjoitteluun keskittyvä Build ’n Burn, kestävyysharjoittelun
Prformance sekä laadukasta joogaharjoittelua tarjoava HiYoga.
“Harjoittelumuodoissa on siirrytty kohti kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia, johon kuuluu myös
henkinen hyvinvointi. Esimerkiksi jooga on kasvattanut suosiotaan valtavasti. Myös ravinto on
keskeinen osa hyvinvointia. Liikunnan lisäksi meillä on tarjolla kahvio terveellisine aamu- ja
välipaloineen sekä lastenhoitopalvelu”, kertoo projektipäällikkö Panu Porkka ELIXIAlta.
ELIXIA etsi sopivaa tilaa Espoosta pitkään. AINOAn hyviä puolia ovat erinomainen sijainti, hyvät
liikenneyhteydet sekä kattavat muut palvelut.
“Sijainti kauppakeskus AINOAssa sopii täydellisesti laajentumissuunnitelmiimme
pääkaupunkiseudulla. Liikuntakonseptimme täydentää kauppakeskuksen kattavaa
palveluvalikoimaa ja tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden huolehtia hyvinvoinnistaan helposti.
Kiireisessä arjessa on tärkeää löytää omaa aikaa ja paikka rauhoittumiselle”, sanoo ELIXIAn
maajohtaja Jussi Raita.
Uusi Elixia avataan lokakuussa avautuvan laajennusosan 3. kerrokseen. Se on helposti
saavutettavissa uuden ravintolamaailman vieressä, Stockmannia vastapäätä.
“Kokonaisvaltainen hyvinvointi on trendi, jossa modernin kauppakeskuksen pitää olla mukana. Me
haluamme tarjota asiakkaillemme välineitä myös itsestä huolehtimiseen. Siksi olemme erittäin
iloisia, että saamme Elixian ainutlaatuisen kuntokeskuskokonaisuuden osaksi
palvelutarjontaamme, sanoo AINOAn kauppakeskuspäällikkö Juha Mäkelä.
Jäsenyyksien ennakkomyynti alkaa 29.4.2019. Mitä aikaisemmin ennakkojäsenyyden ostaa, sen
kovemman tarjouksen saa. Lisätietoa keskuksesta löydät www.elixia.fi. Samalla aloitetaan
henkilöstön rekrytointi uuteen kuntokeskukseen, jossa tulee työskentelemään ryhmäliikunnan
ohjaajia kymmenissä eri lajeissa, personal trainereita ja muuta asiakaspalveluhenkilökuntaa.
Ensimmäiset treenit päästään tekemään tammikuussa 2020.
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AINOA on 2013 avattu kauppakeskus vehreän Tapiolan sydämessä. Kauppakeskuksessa asioi
vuonna 2018 yli 6 miljoonaa asiakasta, ja kävijämäärät jatkavat kasvuaan. Lopullinen, 50 000 m2
ja yli 120 erikoisliikettä kattava AINOA on valmis lokakuussa 2019. AINOAn ympärille rakentuu
Suomen suurin kävelykeskusta kauppoineen ja palveluineen, ja kauppakeskuksen katolle
valmistuu asuinhuoneistoja. AINOA on liikenteen ylivoimainen solmukohta, jossa yhdistyvät 2 000
paikan pysäköintihalli, Tapiolan metroasema sekä bussiterminaali. www.ainoatapiola.fi

