
Oura-älysormus palkittiin Red Dot -
muotoilukilpailussa 
Oura-älysormus on saanut Red Dot -muotoilupalkinnon. Yksi maailman suurimmista 
design-kilpailuista palkitsee tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia, käytännöllisiä ja 
innovatiivisia. 
 
OULU, Suomi – 9. huhtikuuta 2018 – Oura Health on saanut 2018 Red Dot Award for Product 
Design -muotoilupalkinnon korukategoriassa. Palkinto myönnettiin uusille Oura-
älysormuksille, jotka julkistettiin viime vuoden marraskuussa. 40-henkinen riippumaton raati 
antoi palkinnon korkeasta laadusta. Muotoilukilpailuun osallistui töitä yli 59 maasta. 
 
“Kilpailussa menestyminen on osoitus korkealaatuisesta designista. Se osoittaa, että yritykset 
ovat menossa oikeaan suuntaan. Minulle hyvä design on muutakin kuin hyvännäköinen tuote. 
Kaikissa palkituissa tuotteissa tärkeää on myös ensiluokkainen käytettävyys, mikä kertoo 
siitä, että suunnittelijat ymmärtävät asiakkaita ja heidän tarpeitaan”, sanoo professori Peter 
Zec, Red Dot Awardin perustaja ja toimitusjohtaja. 
 
Ouran suunnittelutiimin päämäärä oli suunnitella ainutlaatuinen, nykyaikainen sormus-design, 
joka pitää sisällään Ouran hyvinvointiteknologian ja kestää pitkäaikaisen käytön. 
 
“Asetimme riman todella korkealle, kun suunnittelimme uusia sormuksia”, sanoo Kari Kivelä, 
Ouran perustajajäsen ja teknologia- ja muotoilujohtaja. “Aloitimme projektin erilaisten design-
konseptien kanssa ja lähdimme siitä kehittämään yhä parempaa designia.” 
 
“Kolmen sormusmallin kaikki kahdeksan kokoa suunniteltiin erikseen. Halusimme varmistaa, 
että jokainen sormus toimii sekä koruna että älysormuksena. Siksi käyttömukavuus ja 
kauneus olivat todella tärkeitä. Uudet Oura-sormukset ovat monien satojen 
suunnittelukierrosten lopputulos. Etenimme millien kymmenesosien tarkkuudella kohti 
lopullisia designeja, jotta sormus olisi sekä keräily- että käyttöesine.” 
 
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. Uudet designit 
ja materiaalit mahdollistavat sen, että kaikki voivat valita sen sormusmallin, joka sopii heidän 
tyyliinsä. 
 
Uusi Oura-sormus julkistettiin 30. marraskuuta 2017. Ennakkotilauksia on tullut jo yli 20 000, 
yli 50 maasta. Ensimmäiset sormukset toimitetaan huhtikuussa. Ennakkotilausaika loppuu 
huhtikuun 30. päivä. Sormuksia voi siihen asti tilata ennakkotilaushintaan 264 € (alkaen) 
osoitteessa ouraring.com. 
 
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. Vuonna 2017 Oura 
Health sai Best Health/Lifestyle Startup in Finland -palkinnon Nordic Startup 
Awardseissa. Vuonna 2018 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 
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About the Red Dot 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. 
 
	


