
KATSAUS

Saunomalla lisää terveyttä

Suomalaiselle sauna on osa joka-
päiväistä arkea. Saunassa mieli 
lepää ja ihminen rauhoittuu arjen 
kiireestä. Saunominen koetaan 

mielihyvää tuottavaksi, stressiä hel-
pottavaksi rutiiniksi. Tämän lisäksi 
säännöllisellä saunomisella on todettu 
väestötutkimuksen perusteella myös 
muita positiivisia terveyshyötyjä. Prof. 
Laukkasen tutkimusryhmä on todennut 
suomalaisessa seurantatutkimuksessa, 
jossa seurattiin keski-ikäisiä miehiä yli 
20 vuoden ajan, että säännöllinen 4–7 
kertaa viikossa tapahtuva saunominen 
vähentää 47 % verenpainetaudin vaaraa 
(1).  Sama kohorttitutkimus osoitti, että 
sydänperäisten äkkikuolemien riski on 

käänteisesti yhteydessä saunomiskerto-
jen lukumäärään ja saunomisen kestoon 
(2). Sydän- ja verenkiertoelimistön sai-
rauksien riskin pienentymisen lisäksi 
saunominen on yhteydessä pienempään 
neurokognitiivisten sairauksien, kuten 
dementian ja Alzheimerin taudin, ris-
kiin (3). Viikoittainen, säännöllinen 
saunominen mahdollisesti pienentää 
hengityselimistön sairauksien riskiä (4), 
ja heillä jotka saunovat paljon, näyttäisi 
olevan myös alhaisempi CRP-taso (5). 

Sauna ja sydänterveys –
tutkimuksen tulokset
Vastikään tehty Sauna ja sydänterveys 
-tutkimus selvitti tarkemmin, miten 

Sanna Poikonen
LT, Aluejohtaja, Pihlajalinna 

Tanjaniina Laukkanen
tutkija, Itä-Suomen Yliopisto

Jari Laukkanen
professori, kardiologi, Jyväskylän 
Yliopisto

Suomessa saunomista on pidetty 
terveellisenä, mutta tieteellisesti 
sen sydänsairauksilta suojaavaa 
vaikutusta ei ole aikaisemmin 
todistettu. Sauna ja sydänterveys 

-projektin tutkimusryhmä selvitti 
nyt kokeellisesti, mitkä saunomi-
sen tuottamat fysiologiset meka-
nismit voisivat selittää väestötason 
havaintoja.

Kuva 1 SAUNOMISEN MAHDOLLISET TERVEYSVAIKUTUSMEKANISMIT
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Sydän- ja hengityselimistön toiminta

Kuva 1.   Saunomisen tuottamat mahdolliset terveysvaikutukset
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Taulukko 1. Osallistujien kuvaus (n=102, 54 miestä ja 46 naista)

Kaikki Miehet Naiset

Ikä 51,9 51,8 52,0

Kehon paino (kg) 82,7 88,9 75,5

BMI (kg/m2) 27,2 27,7 26,7

Tupakoitsijat (n) 14 9 5

Systolinen verenpaine 
(mmHg)

136,5 137,2 135,8

Diastolinen verenpaine 
(mmHg)

82,1 84,2 79,6

Leposyke (1/min) 64 64 65

Kokonaiskolesteroli 
(mmol/L)

5,4 5,4 5,4

LDL (mmol/L) 3,0 3,1 3,0

HDL (mmol/L) 1,4 1,3 1,5

Triglyseridit (mmol/L) 1,6 1,8 1,3

Glukoosi (mmol/L) 5,2 5,3 5

Taulukko 1.   Osallistujien kuvaus

Taulukko 2. Itseraportoidut terveystiedot (n=102, 54 miestä ja 46 naista)

Kaikki Miehet Naiset
Verenpainetauti 14 (14,3%) 11 ( 21,2%) 3 (6,5%)
Kohonnut kolesteroli 63 (63%) 37 (66,1%) 26 (59,1)
Tyypin 1 diabetes 2 (2,0%) 1 (1,9%) 1 (2,2%)
Tyypin 2 diabetes 1 (1,0%) 1 (1,9%) 0 (0,0%)
Hengityselin-sairaus 6 (5,1%) 2 (3,8%) 3 (6,5%)
Kilpirauhas-sairaus 3 (3,1%) 1 (1,9%) 2 (4,3%)

Ihosairaus 4 (4,1%) 3 (5,8%) 1 (2,2%)

Reumaattinen artriitti 1 (1,0%) 0 (0,0%) 1 (2,2%)

Taulukko 2.   Itseraportoidut terveystiedot

saunominen saattaa vaikuttaa terve-
yttä edistävästi (6,7). Tutkimukseen 
osallistui sata Pihlajalinnan työterveys-
asiakasta, joiden keski-ikä oli 52 vuotta 
(45 naista ja 53 miestä). Taustatiedot ke-
rättiin kattavasti haastatteluin, kyselyin 
ja kaikille tehtiin kliininen rasituskoe. 
Tutkimuspotilaiden keskimääräinen 
kehon painoindeksi oli 27 kg/m2 ja ve-
renpaine 137/82 mmHg (Taulukko 1 ja 
2). Saunominen suoritettiin tutkimus-
saunassa, jonka lämpötila oli keskimää-
rin 73 astetta ja muilta osin se muistutti 
tavanomaista kotisaunaa.  Saunominen 
kesti yhteensä 30 minuuttia ja sen aika-
na sai käydä kerran suihkussa. Saunan ja 
palautumisen aikana tutkimuspotilaat 
saivat juoda 500 ml vettä.  Tutkimuk-
sessa mitattiin paino, kehon lämpötila, 
verenpaine, valtimoverisuonen jous-
tavuus ja otettiin verikokeita ennen 
saunaa, heti saunomisen jälkeen ja 30 
minuuttia saunasta palautumisen jäl-
keen. Valtimoverisuonen joustavuutta 
mitattiin kaula- ja reisivaltimosta non-

invasiivisella menetelmällä, Pulse Pen 
-laitteella. Valtimon joustavuutta ku-
vaavan pulssiaallon PWV (Pulse Wave 
Velocity) nopeutumisen tiedetään ole-
van yhteydessä lisääntyneeseen sydän-
tapahtumien riskiin ja sen ajatellaan 
kuvaavan hyvin valtimoiden toimintaa 
ja terveyttä. 

Tutkimustuloksena todettiin, että 
keskimääräinen systolinen verenpai-
ne laski välittömästi saunomisen jäl-
keen keskimäärin 7 mmHg  (137→ 
130 mmHg) ja diastolinen verenpaine 
samoin keskimäärin 7 mmHg (82→75 
mmHg). Systolinen verenpaine pysyi 
samalla, alhaisemmalla tasolla vielä 30 
minuuttia saunomisen jälkeen (Tauluk-
ko 2). Valtimoverisuonen joustavuutta 
kuvaava pulssiaaltonopeus laski heti 
saunomisen jälkeen keskimäärin 1,2 
m/s (9,8→ 8,6 m/s). Pulssiaallon hidas-
tuminen kuvaa valtimon joustavuuden 
lisääntymistä, joka on toivottu vaste 
sydän- ja verenkiertoelimistön kuormi-
tuksen kannalta. Korvakäytävästä mi-

tattuna kehon lämpötila nousi noin kak-
si astetta saunomisen aikana ja palautui 
lähtötasolle saunasta palautumisen ai-
kana. Sydämen syke nousi saunomisen 
aikana noin 120 lyöntiin minuutissa, 
mikä vastaa keskiraskaan liikunnan 
syketasoa. Joillakin tutkimuspotilailla 
syke nousi jopa 150 lyöntiin minuutis-
sa. Sykevälivaihtelu kasvoi saunomisen 
jälkeen, mikä viittaa autonomisen her-
moston tasapainottumiseen ja elimis-
tön stressitilan vähentymiseen.

Saunomisen vaikutuksia 
verenkiertoelimistöön voi verrata 
reippaaseen kävelyyn
Saunomisen hyödyllisiä terveysvaiku-
tusten mekanismeja ei vielä tarkoin 
tunneta, mutta vaikutusten ajatellaan 
tulevan usean eri reitin kautta (Kuva 
1). Saunomisen vaikutuksia verenkier-
toelimistöön voi verrata reippaaseen 
kävelyyn. Sydän- ja verenkiertoelimis-
tön positiiviset vaikutukset ilmenevät 
verenpaineen laskuna, verisuonten 
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joustavuuden lisääntymisenä ja keuh-
kofunktion parantumisena. Saunomi-
sen aiheuttama hikoilu lisää nesteen 
poistumista elimistöstä, mikä osaltaan 
vähentää sydämen rasitusta. Lisäksi 
saunominen saattaa vahvistavaa im-
muunijärjestelmää ja vähentää inflam-
maatiota. Saunomisen sydänterveyttä 
edistävistä mekanismeista tarvitaan 
lisää kontrolloituja kokeellisia tutki-
muksia.
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Taulukko 3 Saunomisen verenpainevasteet  ja valtimoiden joustavuuden muutokset

Mittaukset Ennen 
saunaa

Heti 
saunan 
jälkeen

30 min 
saunasta 
palautumisen 
jälkeen

P-arvo
ANOVA

P-arvo ennen 
saunaa ja heti 
saunan jälkeen

P-arvo ennen 
saunaa- ja 30 
min 
palautumisen 
jälkeen 

P-arvo heti saunan jälkeen ja 
30 palautumisen jälkeen 

Systolinen verenpaine 
(mmHg)

136,5 130,3 129,8 <0.001 <0.001 <0.001 Ei merkitsevä

Diastolinen verenpaine 
(mmHg)

82,1 75,1 80,6 <0.001 <0.001 Ei merkitsevä <0.001

Pulssiaallon nopeus m/s 9,8 8,6 9,0 <0.001 <0.001 Ei merkitsevä <0.001

Taulukko 3.  Saunomisen verenpainevasteet ja muutokset suonen joustavuudessa
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