
 
 

Vapaa julkaistavaksi  

Toinen Red Dot -palkinto Ouralle: Oura-sovellus 
palkittiin kansainvälisessä muotoilukilpailussa 
Oura-sovellus on saanut Red Dot Award for Communication Design -palkinnon. Aiemmin 
tänä vuonna Ouran älysormus palkittiin Red Dot Award for Product Design -kategoriassa. 
Yksi maailman suurimmista design-kilpailuista palkitsee tuotteita luovuudesta ja korkeasta 
laadusta. 
 
OULU, Suomi – 16. elokuuta 2018 – Oura Health on saanut Red Dot Award: Communication Design 
2018 -palkinnon. Palkinto on myönnetty uudelle Oura-sovellukselle, joka on ladattavissa iOS:lla ja 
Androidilla. 24-henkinen raati valitsi voittajat yli 8 000 työn joukosta. Tämän vuoden huhtikuussa myös 
Oura-älysormus palkittiin samassa kansainvälisessä muotoilukilpailussa. 
 
“Valintaprosessi on tiukka ja Red Dot -palkinnon voittajat voivat olla ylpeitä työstään. Tuomaristo 
antaa palkinnon vain laadukkaasti tehdyille töille”, sanoo professori Peter Zec, Red Dot Awardin 
perustaja ja toimitusjohtaja. 
 
Oura-älysormus mittaa unen laatua, kehon palautumista ja päivittäistä aktiivisuutta. Sormus ja siihen 
liittyvä Oura-sovellus opastavat käyttäjäänsä saamaan riittävästi palauttavaa unta. Ne myös opastavat 
yksilöllisen vuorokausirytmin tunnistamiseen ja seuraamiseen. 
 
“Melkein kuka tahansa voi hyötyä siitä, että kiinnittää enemmän huomiota uneensa. Oura-sormus ja 
Oura-sovellus on suunniteltu toimimaan yhdessä ja antamaan käyttäjälle yksilöllistä ja uniikkia tietoa 
kehon toiminnasta. Oura näyttää esimerkiksi parhaan nukkumaanmenoajan sekä pitkän ajan tietoa 
kehon lämpötilasta. Olemme ylpeitä siitä, että Oura-sormus ja Oura-sovellus ovat molemmat saaneet 
kiitosta korkeasta laadusta ja designista”, sanoo Kari Kivelä, Ouran perustajajäsen ja teknologia- ja 
muotoilujohtaja. 
 
“Suunnittelimme Oura-sovelluksen alusta asti kokonaan uudestaan. Halusimme tehdä sovelluksen, 
joka oikeasti auttaa käyttäjää nukkumaan paremmin. Suunnittelun lähtökohtia olivat 
helppokäyttöisyys, hyödyllisyys ja kaunis design. Sovellus kehittyy koko ajan, mutta tästä on hyvä 
jatkaa”, sanoo Teemu Kurppa, Ouran ohjelmistokehityksen teknologiajohtaja. 
 
Oura-älysormuksen voi ostaa osoitteessa ouraring.com. Hinnat alkaen 314 €. 
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Lisätietoja: Oura Health Oy 
 
Oura Health on suomalainen, vuonna 2013 perustettu terveys- ja hyvinvointiteknologiayritys. Ouralla 
on käyttäjiä yli 60 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. Vuonna 2017 Oura Health sai Best Health/Lifestyle Startup in Finland -palkinnon Nordic 
Startup Awardseissa. Vuonna 2018 Oura-älysormus palkittiin Red Dot Award for Product Design 
-kategoriassa ja Talouselämä valitsi Oura Healthin Suomen lupaavimpien startuppien joukkoon. Oura 
Healthin pääkonttori ja tuotantotilat ovat Oulussa. Muut toimipisteet ovat Helsingissä ja San 
Franciscossa. Lisätietoja englanniksi osoitteessa ouraring.com 
 
 
About the Red Dot Communication Design Award 
 
In order to appraise the diversity in the field of design in a professional manner, the Red Dot Design 
Award breaks down into the three disciplines of Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: 
Communication Design and Red Dot Award: Design Concept. The Red Dot Award is one of the 
world’s largest design competitions. In 1955, a jury convened for the first time to assess the best 
designs of the day. In the 1990s, Red Dot CEO Professor Dr. Peter Zec developed the name and 
brand of the award. Ever since, the sought-after Red Dot award has been the revered international 
seal of outstanding design quality. Further information available at www.red-dot.de. 
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