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Ylös, ulos, lenkille – ja saunaan
Saunomisen terveysvaikutukset

•	Tavanomaisella	saunomisella	tarkoitetaan	esimerkiksi	5–15	minuutin	löylyttelyä	80–90	°C:ssa,	jonka	jälkeen	
vilvoitellaan.	Tällainen	saunominen	on	yleisesti	turvallista.	

•	Tämä	koskee	myös	terveitä	erityisryhmiä	(lapset,	raskaana	olevat,	vanhukset)	sekä	sepelvaltimotautipotilaita	
ja	insuliinia	käyttäviä	diabetespotilailta.

•	Epidemiologisissa	ja	kliinisissä	tutkimuksissa	on	saatu	viitteitä	etenkin	verenkiertoelimistölle	edullisista	
vaikutuksista.

•	Ainakin	lievempi	lämpöaltistus	(infrapuna	60	°C)	voi	vähentää	sydämen	vajaatoimintapotilaan	oireilua.
•	Terveyshaitat	liittyvät	lähinnä	väärinkäyttöön:	liian	pitkään,	liian	kuumassa	ja	liikaa	alkoholia.

Vaikka saunominen kylpemis- ja rentoutumis-
muotona usein mielletään nimenomaan suoma-
laiseksi kulttuuriksi, sitä on harrastettu ympäri 
maailmaa, mm. intiaanikulttuureissa. Saunomi-
sen terveysvaikutuksista on mainintoja sanan-
laskuissa (1), ja saunomisella rintamalla on sota- 
aikana ollut sekä psykologisia että hygieenisiä 
(täisauna) ulottuvuuksia (2).

Terveysvaikutuksista ei kuitenkaan ole ollut 
yksimielisyyttä (3,4). Kysymyksiä ovat herättä-
neet erityisesti suurten lämpötilavaihtelujen 
mahdolliset haitalliset vaikutukset sydämeen ja 
verenkiertoelimistöön sekä raskaana olevilla 
naisilla sikiöön. Nämä väitteet on kuitenkin ku-
mottu analysoimalla suomalaisia väestötutki-
muksia (5). Suomessa tehtiin 1960–80-luvuilla 

myös monia kliinisiä tutkimuksia saunan vai-
kutuksista (esim. 6–10). Niidenkin perusteella 
saunominen osoittautui vaarattomaksi. Sitten 
1990-luvulla Japanista alkoi tulla viitteitä siitä, 
että tavanomaista suomalaista saunomista mie-
dompi lämpöaltistus (60 °C infrapunalämpöä 
jälkilämmittelyineen) olisi hyödyllistä sydämen 
vajaatoimintapotilaille (11).  

Vuonna 2007 Kukkonen-Harjula käsitteli kat-
sauksessaan saunan terveysvaikutuksia ja riske-
jä (12). Sauna-aktiivit kommentoivat niitä pää-
kirjoituksessa (13), jossa referoitiin myös presi-

dentti Urho Kekkosta: ”Sauna on hyvä tutki-
mattakin”. Lause on osuva edelleen. 2000-luvul-
la saunatyyppinen kylpeminen on levinnyt ym-
päri maailmaa elämänlaatua ja hyvinvointia tu-
kevana modernina rentoutumiskeinona ja van-
han kylpyläkulttuurin uutena osana. 

Uutta tutkimustakin on tehty. Saunatyyppi-
sen lämpöaltistuksen molekyylibiologiset vaiku-
tukset ovat herättäneet kiinnostusta paitsi ve-
renkiertojärjestelmän myös diabeteksen kan-
nalta (14). Viime vuosina kansainvälistä huomi-
ota ovat saaneet kuopiolaisen mieskohortin seu-
rantatutkimuksesta saadut tulokset. Tutkittavi-
en saunomistapoja kysyttiin osana elintapoja 
(15–19).  Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -tutki-
muksen (SVVT) mukaan säännöllinen viikoit-
tainen saunominen näyttäisi ehkäisevän valti-
motautia, sydänkuolemia ja jopa muistisairaut-
ta sekä vähentävän lieväasteisen tulehduksen ja 
sairaalahoitoon johtavan keuhkokuumeen il-
maantumista. Epidemiologisissa tutkimuksissa 
tehtyjen havaintojen tulkinta ei ole yksiselitteis-
tä, koska lämpöaltistukset ovat olleet erilaisia. 
Havainnot ovat kuitenkin poikineet suomalai-
selle saunalle myönteistä huomiota maailmalla 
(20,21).

Välittömät fysiologiset vaikutukset

Saunomisen fysiologiset vasteet aiheuttaa läm-
pöaltistus, mutta myös kuuma-kylmäaltistuk-
sen vaihtelulla on merkitystä (22). Saunoessa 
lämpöaltistus tapahtuu ”kuivana” ilman kautta 
ja kylvyssä ”märkänä” veden kautta. Märkäaltis-
tuksessa lämpötila on yleensä 38–41 °C. Sauno-
minen edustaa kuivan altistuksen ääripäätä, 
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jossa ilman suhteellinen kosteus on yleensä 10–
20 % ja lämpötila 80–100 °C. Suomen Sauna-
seuran ohjeissa löylyhuoneen lämpötilaksi suo-
sitellaan 80 °C. Keston tulisi määräytyä sauno-
jan tuntemusten mukaan (esimerkiksi 
5–15 min kerrallaan). Kokeellisissa tutkimuk-
sissa pyritään yleensä nostamaan kehon sisäi-
nen lämpötila enintään noin 39 °C:een. Mär-
käaltistuksen olosuhteet ovat helpommin vaki-
oitavissa. Saunomisessa haasteena on kuumuu-
den, kosteuden ja vilvoittelun vakiointi, etenkin 
jos myös löylytellään. Vilvoittelu voi tapahtua 
huoneenlämmössä, suihkussa tai uiden – 
äärim millään avannossa.

Fysiologisesti saunomisen tyyppisellä lämpö-
altistuksella on monia välittömiä vaikutuksia 

(taulukko 1) (22–24), joiden voimakkuus ja kes-
to  va ih te leva t  l ämpöt i l an ,  kos teuden , 
altistuksen keston ja muiden siihen liittyvien 
tekijöiden (vilvoittelu) sekä yksilöllisten ominai-
suuksien mukaan. Silläkin on merkitystä, kuin-
ka tottunut henkilö on saunomaan. Useimmis-
sa tutkimuksissa tutkittavat eivät ole saunassa 
ensimmäistä kertaa. 

Uusimpia tuloksia saunomisen fysiologisista 
vasteista on saanut Laukkasen tutkimusryhmä 
moderneilla mittauksilla (25). 102 oireetonta, 
keskimäärin 52-vuotiasta miestä ja naista, joilla 
oli vähintään yksi valtimotaudin vaaratekijä, 
saunoivat reilusti yli 70 °C:ssa puoli tuntia. Sau-
nomisen puolivälissä he vilvoittelivat 2 minuut-
tia suihkussa. Valtimoiden elastisuutta mitat-
tiin pulssiaallon etenemisnopeudella ennen 
saunomista, heti saunomisen päätyttyä ja 30 
minuutin palautumisen jälkeen. Saunomisen 
päätyttyä pulssiaallon nopeus sekä systolinen ja 
diastolinen verenpaine olivat pienempiä ja va-
semman kammion ejektioaika (LVET) lyhempi 
kuin ennen saunomista. Systolinen paine ja 
LVET olivat tällä tasolla yhä 30 minuutin palau-
tumisen jälkeen (25). Muutokset viittaavat suur-
ten valtimoiden parantuneeseen venyvyyteen 
(komplianssiin) ja näin valtimotautiriskin pie-
nenemiseen.  

Akuuttia lämpöaltistusta on tutkittu myös 
tyypin 2 diabeetikoilla ja todettu sen parantavan 
glukoosimetaboliaa (14,26). Vaikutukset voivat 
johtua typpioksidin ja lämpösokkiproteiinien 
(HSP) välityksellä parantuneesta lihasten veren-
kierrosta (14,22). Pitkäaikaisia hoitotutkimuksia 
ei kuitenkaan ole raportoitu.

Lämpöaltistuksen fysiologisten vaikutusten 
taustalla ovat geeniekspression muutokset, jotka 
liittyvät stressivasteeseen, proteostaasiin, ener-
gia-aineenvaihduntaan ja solujen kasvuun (22). 
Mielenkiinnon kohteina ovat olleet etenkin typ-
pioksidi ja sen vaikutukset verisuonten endotee-
litoimintaan, sirtuiinit, jotka vaikuttavat solujen 
vanhenemiseen, adenosiinimonofosfaattiriippu-
vaisen proteiinikinaasin (AMPK) fosforylaatio 
sekä lämpösokkiproteiinien indusoituminen 
(14,22). Viimeksi mainittu mekanismi suojelee 
soluja ulkoisilta stressitekijöiltä ja vaikuttaa 
mm. insuliinin signalointiin sekä tulehdus-
reaktioon (14,22,27–29) ja sitä kautta mahdolli-
sesti myös diabetekseen ja sen komplikaatioihin 
(14). Mielenkiintoinen näkökulma on ajatella 
saunomista ( ja  kuuma-kylmävaihtelua) 

Kohde Vaikutukset Huomioitavaa

Sydän ja 
verenkiertoelimistö

Sydämen minuuttitilavuus suurenee 
70 %
Verenpaine (etenkin systolinen) 
laskee perifeerisen vastuksen 
vähentyessä
Pintaverenkierto kiihtyy
Endoteelisolujen typpioksidisyntaasi 
(eNOS) aktivoituu

Hengityselimistö Edullisia vaikutuksia useisiin keuhko-
jen toimintaa mittaaviin suureisiin 
(vitaalikapasiteetti ym.) 
Tihentynyt hengitys

Hormonitoiminta ja 
aineenvaihdunta

Noradrenaliinin ja ADH:n pitoisuudet 
verenkierrossa lisääntyvät
Reniini-angiotensiinijärjestelmä 
aktivoituu
Kasvuhormonin, prolaktiinin ja 
greliinin pitoisuudet verenkierrossa 
lisääntyvät
ACTH:n ja kortisolin pitoisuudet 
muuttuvat, mutta muutokset 
vaihtelevia
Vaikutuksia glukoosimetaboliaan ja 
kuuma-kylmäaltistuksella myös 
ruskeaan rasvakudokseen

Muutokset palautuvat 
muutaman tunnin jälkeen
Säännöllisen saunomisen 
ja kuuma-kylmävaihtelun 
vaikutukset epäselviä

Immunologinen toiminta Muutoksia sytokiinivasteissa 
Vaikutukset kantasolujen muodostuk-
seen?

Munuaistoiminta Vaikutukset syntyvät verenpaineen 
laskun ja nestehukan kautta

Aivotoiminta Rentoutumisen ja mielihyvän tunne
Vaikutukset uneen vaihtelevia
Vaikutukset aivoverenkiertoon?

Välittävät mekanismit 
epäselviä, oksitosiini, 
endorfiinit?

TAuluKKO 1.

Saunomisen vaikutuksia elimistössä (9,12,14,22,23,27,29).
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hormeesi-ilmiönä (30), jossa lievällä stressitilal-
la saadaan aikaan hyödyllisiä vaikutuksia. 

Infrapunalämpöaltistus ja kuuma kylpy
1990-luvulta lähtien on raportoitu tutkimuksis-
ta, joissa sydämen vajaatoimintapotilaat ovat 
hyötyneet suomalaista saunaa lievemmästä läm-
pöaltistuksesta (11). Japanilaiset ovat kehittäneet 
potilaille Waon-terapiaksi kutsutun lämpöaltis-
tuksen, johon kuuluu 15 minuutin oleskelu 
60-asteisessa, infrapunalämmitteisessä (kauko-
infrapuna) kuivassa ”saunassa” ja sen jälkeen 30 
minuutin lepo huopiin käärittynä. Myös neste-
tasapainosta huolehditaan. Hoitojaksot ovat ol-
leet kestoltaan muutamia kuukausia.

Infrapuna-altistuksen vaikutusmekanismeik-
si vajaatoimintapotilailla on esitetty suolan me-
netystä hikoillessa, verisuoniston laajenemista 
– myös lihaksissa (22) – ja ääreisvastuksen vä-
henemistä, verenpaineen laskua ja näin sydä-
men työn helpottumista (12). Systemoitu kat-
saus viidestä satunnaistetusta Waon-tutkimuk-
sesta osoitti veren natriureettisten hormonien 
(BNP, ANP) pitoisuuksien pienenevän ja sys-
tolisen sekä diastolisen verenpaineen laskevan 
(noin 6 mmHg ja 5 mmHg) hoidetuilla (31). 
Muutoksilla voi olla kliinistä merkitystä, mutta 









Health effects of sauna bathing
Weekly	Finnish	sauna	bathing	at	80–90	°C,	with	a	relative	humidity	of	10–20%,	for	5–15	minutes	and	repeated	
after	cooling,	is	generally	safe	for	persons	accustomed	to	sauna	bathing,	including	children,	pregnant	women,	
older	persons,	and	also	coronary	patients	or	diabetics	with	insulin	treatment.	Persons	not	accustomed	to	bathing	
should	start	at	milder	temperatures	for	shorter	periods.

Sauna	bathing	has	beneficial	effects	on	circulation,	due	to	increased	blood	flow	to	dissipate	heat	through	
sweating.	Epidemiological	and	clinical	studies	show	health	benefits,	especially	for	the	cardiovascular	system.
Milder	heat	exposure	(near	infrared	heat	at	60	°C,	Waon	therapy)	induces	beneficial	cardiovascular	changes	
in	patients	with	cardiac	failure,	at	least	in	the	short	term.

Adverse	effects	of	sauna	bathing	result	usually	from	misuse:	too	long,	too	hot,	with	too	much	alcohol,	
leading	to	cardiac	problems,	burns,	and	drowning	(during	cooling).				
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