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Uusi Oura-älysormus kertoo parhaan ajan 
nukkumiseen, lepoon ja aktiivisuuteen 
Oura Health, suomalainen vuonna 2013 perustettu terveys- ja 
hyvinvointiteknologiayritys, julkistaa edistyksellisen älysormuksen, joka auttaa 
saamaan enemmän palauttavaa unta. Suomalaista designia ja teknologiaa 
yhdistävän Oura-sormuksen ominaisuuksia ovat tarkka ja tieteellisesti validoitu unen 
mittaus sekä käyttäjän yksilöllisen vuorokausirytmin tunnistaminen. Kolmen oman 
mallistonsa lisäksi Oura myös julkaisee yhden design-malliston yhteistyössä 
suomalaisen Lumoava-koruvalmistajan kanssa. 
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Oura Health julkisti tänään uuden Oura-älysormuksen, joka mittaa unta, palautumista ja 
päivittäistä aktiivisuutta. Uusi sormus ja Oura-sovellus opastavat käyttäjää saamaan lisää 
palauttavaa unta ja seuraamaan omaa yksilöllistä vuorokausirytmiään. Oura-sormus mittaa 
kehon fysiologisia vasteita, kuten sykettä ja kehon lämpötilaa, ja antaa niihin perustuen 
yksilöllistä palautetta mm. unen laadusta ja kehon palautumisesta sekä valmiustilasta. 

Ensimmäiseen Oura-sormukseen verrattuna uutta on etenkin sormuksen pienempi koko ja 
pidempi akunkesto. Stanford Research Institute on validoinut Ouran unimittauksen tarkkuuden. 
Oura-sormus on markkinoiden ainoa puettavan teknologian tuote, jonka unimittaus on 
riippumattomasti validoitu. Uuden sormuksen myötä julkaistavassa päivitetyssä 
Oura-sovelluksessa on mm. oman unenlaadun parantamiseen tähtääviä viikko-ohjelmia ja oman 
vuorokausirytmin tunnistamisessa ja seuraamisessa auttavia ominaisuuksia. Kun sormusta on 
käyttänyt muutaman viikon ajan, sovellus esimerkiksi näyttää mikä nukkumaanmenoaika antaa 
parhaan unenlaadun.  

“Uusi Oura-älysormus yhdistää kauniin designin ja edistyksellisen teknologian 
käyttömukavuuteen ja tieteelliseen tarkkuuteen. Uuden sormuksen laskentateho on 
kymmenkertainen ensimmäiseen sormukseen verrattuna. Uusista ominaisuuksista huolimatta 
akku kestää kokonaisen viikon”, sanoo Kari Kivelä, Ouran CTO, perustajajäsen ja Head of 
Design. 

Yön aikana Oura-älysormus mittaa unen laatua, unen vaiheita (syvä uni, REM-uni, kevyt uni ja 
valveilla olo), EKG-tarkkuuteen verrattavaa leposykettä ja sykevälivaihtelua ja kehon lämpötilaa. 
Uuden sormuksen avulla käyttäjät voivat myös mitata leposykettä ja sykevälivaihtelua yön lisäksi 
päivällä esimerkiksi meditaation, päiväunien sekä rentoutus- tai hengitysharjoitusten 
yhteydessä. 

“Jo vuodesta 2015 olemme auttaneet käyttäjiä yli 50 maassa nukkumaan paremmin ja 
parantamaan suorituskykyään. Käyttäjät myös pitävät sormusta pitkään, mikä kertoo siitä, että he 
ovat kokeneet sen hyödylliseksi. Toivomme, että uusi sormus saa yhä useammat kiinnostumaan 
oman unensa ja palautumisen seuraamisesta”, sanoo Petteri Lahtela, Ouran toimitusjohtaja ja 
perustajajäsen. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28323455


Ainutlaatuinen Oura-sormus opastaa yksilöllisen vuorokausirytmin tunnistamiseen ja 
seuraamiseen. Vuorokausirytmi, eli sirkadiaaninen rytmi, on kehon sisäsyntyinen rytmi, joka 
noudattaa noin 24 tunnin sykliä. Se vaikuttaa siihen, milloin kannattaa nukkua, syödä ja pysyä 
aktiivisena. Uusi Oura-sormus auttaa seuraamaan omaa luonnollista vuorokausirytmiä ja 
sovittamaan omat elämäntavat, aktiviteetit ja unitottumukset siihen. 

Oura-älysormus on saatavilla kolmena mallistona ja neljänä värivaihtoehtona. Näiden lisäksi 
koruvalmistaja Lumoava julkaisee vuoden 2018 aikana korusarjan ja yhteensopivan 
Oura-sormusdesignin, jossa yhdistyvät Ouran teknologinen osaaminen ja Lumoavan tunnustettu 
korusuunnittelu. 

Uusi Oura-älysormus on ennakkotilattavissa osoitteessa ouraring.com. Uusi sormus on tehty 
titaanista ja se on vedenkestävä 100 metriin asti. Toimitukset alkavat huhtikuussa 2018 yli 50 
maahan. Uusi Oura-sormus maksaa mallista riippuen 314–1049 €. 

Lisätietoja: Oura Health Oy 

Oura Health on suomalainen, vuonna 2013 perustettu terveys- ja hyvinvointiteknologiayritys. 
Ouralla on käyttäjiä yli 50 maassa. Useat yliopistot, tutkimuslaitokset, uniklinikat ja yritykset 
käyttävät dataa ja tietoa, joita Ouran avulla on mahdollista saada. 

Oura on palkittu mm. CES 2016 Best of Innovation -palkinnolla. Tänä vuonna Oura Health sai 
Best Health/Lifestyle Startup in Finland -palkinnon Nordic Startup Awardseissa. Oura Healthin 
pääkonttori ja tuotantotilat ovat Oulussa. Muut toimipisteet ovat Helsingissä ja San Franciscossa. 

Lisätietoja englanniksi osoitteessa ouraring.com 

Lisätietoja: Saurum Oy 

Saurum osakeyhtiöllä on 75 vuoden historia laadukkaiden jalometallituotteiden valmistajana. 
Nykyään Saurum keskittyy Lumoava-korubrändin alla julkaistaviin designkoruihin sekä kelloihin. 
Yrityksen tehtaalla Kuopiossa työskentelee lähes 50 ammattilaista. Lumoava on nopeimmin 
kasvava korubrändi Suomessa. 

Lisätietoja osoitteessa saurum.fi 

Yhteystiedot 

Virpi Tuomivaara, press@ouraring.com 

Lataa lehdistön lisätietopaketti englanniksi 

● Ouran edistynyt unen mittaaminen ja sirkadiaaninen rytmi 
● Oura-sormuksen tekniset ominaisuudet 
● Kuvat ja logot 

https://www.dropbox.com/sh/ujq83whi9tiwyze/AAB7WBKYdK2WODgr11MFBSZOa?dl=0

