
Toimittaja Kaisa Nousiainen: Tyypillinen suomalainen käy saunomassa ainakin kerran viikossa ja 

keskimäärin noin kaksi kertaa viikossa. Mutta miksi? Mikä saunassa kiehtoo ja kuinka saunominen 

vaikuttaa meihin? Siitä keskustelemme tänään. Minä olen journalistiikan opiskelija Kaisa 

Nousiainen Tampereen yliopistosta ja tänään seuranani Zoomin välityksellä on kulttuurituotannon 

ja maisemantutkimuksen tutkijatohtori Laura Seesmeri Turun yliopistosta, tervetuloa. 

Asiantuntija Laura Seesmeri: Kiitos. 

Toimittaja Kaisa Nousiainen: Laura, olet tutkinut paljon suomalaista saunaa ja saunomista ja 

tehnyt aiheesta jopa väitöskirjan, joka kantaa nimeä ”Sauno itsellesi menneisyys”. Mikä sua 

kiinnostaa ja inspiroi erityisesti tässä aiheessa? 

Asiantuntija Laura Seesmeri: Mä oon saanut tuota innostuksen tähän saunatutkimukseen jo 

monta vuosikymmentä sitten. Tota mä koen, että mä oon ihan tämmöinen tavallinen suomalainen 

saunoja, niinku sanoit, että käy kerran viikossa ehkä kaksi kertaa viikossa saunassa. Enkä mä 

tehnyt siitä sen suurempaa numeroa. Mutta sitten jostain syystä niin päädyin saunomaan tonne 

Suomen saunaseuran saunaan Lauttasaaressa ja näin siellä saunojia, joille se oli niinku todella 

suuri asia se saunominen. Sillä tuntuu olevan aivan erityinen merkitys ja erityinen nautinto. Ja sit 

mä löysin semmoisen tutkimusaineiston: Suomalaisen kirjallisuuden seura oli kerännyt vuonna 

1992 tämmösen keruun, jonka otsikkona oli ”Suomalainen sauna terveyden lähteenä”. Ja siitä 

huolimatta, että siinä kysyttiin siis terveysvaikutuksia saunasta, niin ihmiset kerto todella laveasti 

ja kaunissanaisesti ja jopa runollisesti, niistä ihan kokemuksistaan saunassa. Niin silloin mä tajusin, 

että tässä on nyt jotain enemmänkin, kun ihan vaan se että halutaan iho puhtaaksi. 

Toimittaja Kaisa Nousiainen: Kyllä. Mikä just suomalaisia kiehtoo saunomisessa? 

Asiantuntija Laura Seesmeri: Nyt tämä onkin vaikea kysymys, koska tota mä en haluaisi selittää 

suomalaisuutta saunan kautta enkä saunaa suomalaisuuden kautta. Saunahan ei ole suomalainen 

keksintö. Saunomiskulttuureja on ympäri maailmaa ja niitä on ollut  jo vuosituhansia sitten ympäri 

maailmaa. Mutta jostain syystä se on sitten ihan käytännön syistä niin Keski-Euroopasta 

esimerkiksi saunomiskulttuuri on vähentynyt ja tuota se on jäänyt sitten tänne niin kuin kylmän 

Pohjolan perukoille. Ja siis saunotaanhan niinku Baltiassa saunotaan ja Skandinaviassa saunotaan, 

mutta jostain syystä se niinku ihan erityisesti sitten on kyllä jäänyt niin kuin oikein niinku 

suomalaiseksi kulttuuriksi. Siinä on varmaan syynä se, että sauna on tämmösistä suuristakin 

kulttuurimurroksista tuota selvinnyt Suomessa ja muuttanut esimerkiksi ihmisten mukana maalta 

kaupunkiin, saanut erilaisia muotoja. Ja sitten siihen kasvetaan ihan perhepiiristä, että 

saunominen on semmoinen asia, jota tehdään perheen kesken ja ihan vauvasta saakka 

suomalaiset saunoo. Että sen saa ihan niin kuin on äiti maidosta tai isän sylissä. 

Toimittaja Kaisa Nousiainen: Kyllä. Mitäs muita syitä saunomiselle on ja onko syyt muuttuneet 

historian aikana? 

Asiantuntija Laura Seesmeri: Joo on siis, on sauna niinku paikkana ja saunominen on muuttunut 

tuota vuosien varrella, että ennen sauna on ollut semmoinen tosi moninainen talousrakennus. Ja 

siellä on esimerkiksi tehty kaikkia tämmösiä taloustöitä, niinku pyykätty ja tuota kuivatettu pellavia 

ja muita tämmöisiä toimia. Ja siellä on synnytetty ja siellä on parannettu, kupattu ja siellä on tuota 

pesty ruumiit ja sitten se on ollut ainoa paikka, missä on voitu hoitaa hygieniaa. Että nykyään se on 



sitten se on niinku aika tavalla henkistynyt se sauna. Että puhtaaks ihminen saa itsensä muuallakin 

kuin saunassa. Että sauna on taas sitten jäänyt sellaiseksi enemmän niin kuin rentoutumisen ja 

tämmöisen niinku henkisen hyvinvoinnin paikaks nykyään. 

Toimittaja Kaisa Nousiainen: Sä olet tutkinut saunomista varsinkin kokemuksellisuuden ja kehon 

kautta. Niin mikä yhdistää suomalaisten saunomiskokemuksia? 

Asiantuntija Laura Seesmeri: Sitä tuntuu yhdistävän tämmöinen niin kuin todella voimakas ja 

intensiivinen luonnonläheisyys ja tuota osaksi luontoa olemisen kokemus. Näissä aineistoissa 

äsken viittasin jo siihen yhteen Suomalaisen kirjallisuuden seuran keruuseen, joka oli vuodelta 

yhdeksänkymmentäkaksi ja sitten on uudempikin keruu saunasta. Niin tuota niissä molemmissa 

missä ihmiset kertoo näistä saunakokemuksistaan, niin se tavallaan niinku sen kokemuskerronnan 

niin kuin huippu semmonen jonkinlainen katarttinen kohta niin on semmonen, jossa se saunoja 

tuntee suurta yhteyttä luonnon kanssa ja aistii luontoa niin kuin hyvin tarkkaan ja moniaistisesti, et 

esimerkiksi voi kertoa miltä pakkasilma tuoksuu, kun tuota avaa ikkunan saunassa tai räppänän. Et 

se on semmonen just tämä niin kuin tunne, että tuntee niin kuin oman kehonsa ja ympäröivän 

luonnon ja tuntee niinku itsensä osaksi universumia, niin se on semmoinen niinku yhteinen ja sitä 

saunakokemusta sävyttävä. 

Toimittaja Kaisa Nousiainen: Luovatko jotkut saunomiseen liittyvät tapamme yhteyttä 

menneisyyteen erityisesti?  

Asiantuntija Laura Seesmeri: No mä en ehkä ensimmäiseksi miettisi tapoja tässä 

menneisyysyhteydessä vaan tavallaan niinku tätä aistimaailmaa. Saunassa on kuitenkin siellä on ne 

samat asiat, jotka voimakkaasti on niinku kehollisia. Esimerkiksi lämpö, hämäryys, äänimaailma on 

sama huolimatta siitä, että, onko se sauna lämmitetty, onko se päällä vai onko se joku pieni 

sähkökiukaan lämmittämä sauna. Kun heittää löylyä niin se ääni on sama. Niin nää on semmoisia 

tavallaan niinku semmosia jonkinlaisia välineitä, jotka auttaa siinä. Voi tota kokemuksesta tuntee 

sen, että menneisyys ja omat muistot ja suurempikin menneisyys kuin omat muistot niin tulee 

osaksi sitä nykyhetken kokemusta. Tavat, no tietysti siten tavat kyllä kun se sauna on niinku 

säilynyt sillä lailla tapakulttuuriltaankin samantapaisena. Että siellä on tietyt tiettyjä normeja mitä 

noudatetaan, että siellä ollaan hissuksiin ja siellä ei tuota kauheasti ei rähinöidä eikä rellestetä. 

Toimittaja Kaisa Nousiainen: Me keskustellaan tutkijatohtori Laura Seesmerin kanssa siitä, miksi 

suomalaiset saunovat, millainen kokemus se on ja mitä vaikutuksia sillä on ihmiseen. Saunomisella 

on havaittu tutkimuksissa olevan monia terveysvaikutuksia niin kehoon kuin mieleen. Ja 

esimerkiksi suomalainen tutkija Jari Laukkanen on selvittänyt tutkimuksissaan, että saunominen 

voi mm. vähentää verisuonisairauksien ja neurokognitiivisten sairauksien riskejä. Mutta mitä 

vaikutuksia saunomisella on ihmisen henkiselle hyvinvoinnille Laura? 

Asiantuntija Laura Seesmeri: No jo sekin on jo aika tavalla edistää henkistä hyvinvointia se, että 

tekee jotain sellaista, jossa tuntee olevansa niinku tämmöistä osa tämmöistä perinteen jatkumoa. 

Juurruttaa ihmisen menneisyyteen ja omiin muistoihin. Ja tuo semmoista tutkimusta vankkaa 

hyvää mieltä. Ja sitten se, että on joku paikka, joka on ihan irrallaan niinku kaikesta muusta arjen 

tohinasta. Jonne voi mennä ja joka on niin samanlainen, että se että voi voi toistaa sitä samaa 

kokemusta, että siellä ei ole niinku odotettavissa kauheasti yllätyksiä. Ja nykyaikana kun ollaan 



kiinni kaikenlaisissa laitteissa ja on jatkuvaa viestinnän virtaa, niin sauna on varmaan niinku 

vähiten digitalisoitunut paikka. 

Toimittaja Kaisa Nousiainen: Niinpä. Eli ei siis ihme, että tutkimusten mukaan saunominen 

rentouttaa ja vähentää stressiä. Säännöllinen saunominen voi vaikuttaa ehkäisevästi jopa vakaviin 

psyykkisiin ongelmiin, kuten psykoosioireisiin. Ja myös muisti voi hyötyä saunomisesta, sillä 

saunominen voi ehkäistä dementian ja Alzheimerin taudin riskejä. 

Toimittaja Kaisa Nousiainen: Laura, olet sanonut, että sauna on tärkeä tunteiden kiinnittymisen 

paikka ja että saunomiskokemukseen liittyy muistoja ja tunteita, joita voidaan saunoa uudestaan 

esille. Mitä tarkoitat tällä? 

Asiantuntija Laura Seesmeri: Sitä, josta oli jo puhetta, että kun se on niin semmoinen 

moniaistinen selkeä tila ja tuota ja siihen liittyy sellaista perinnettä, joka ei ole muuttunut vuosien 

varrella, niin tota ja sit se että sitä voi toistaa, se on niinku joku asia joka toistuu omassa elämässä 

myös hyvin samanlaisena. Niin sinne kiinnittyy niitä tunteita ja sitten tavallaan, että niitä voidaan 

sitten niinku uudelleen kokea, että voidaan saunoa sitä omaa menneisyyttä esille. 

Toimittaja Kaisa Nousiainen: Voiko saunaa sun mielestä kutsua suomalaisen kulttuurin 

avainkäsitteeksi, mikä siis olettaa saunan yhteiseksi asiaksi, minkä kaikki kulttuurin jäsenet 

jakavat? 

Asiantuntija Laura Seesmeri: No kyllä noin selitettynä joo. Että se on niinku hyvin harvalla 

suomalaisella on, siis totta kai joillain voi olla myös negatiivisia kokemuksia saunasta ja on ihmisiä 

jotka ei tykkää saunasta, mutt että joillakin tai siis suurimmalla osalla on kuitenkin niinku 

jonkinlainen kokemus siitä ja jonkinlainen mielipide siitä. Niin tässä mielessä se on kyllä joo. Ja nyt 

Suomi on siis ratifioinut Unescon aineettoman maailmanperintö -sopimuksen tehnyt ja nyt 

ensimmäisenä aiheena sinne esittää saunaa. Se on siellä käsittelyssä tällä hetkellä tämä hakemus. 

Ja tuota siinä hakemuksessa sauna esitetään nimenomaan semmoisena niinku kaikkien perintönä, 

jopa niin ilmeisenä perintönä, että ihminen, joka saunoo, niin ei tavallaan tule ajatelleeksi, että 

ottaa osaa johonkin kulttuuriperintöön 

Toimittaja Kaisa Nousiainen: Saunaa pidetään usein suomalaisena keksintönä. Onko uskomus 

oikeassa? 

Asiantuntija Laura Seesmeri: Ei tässä niinku jo tuossa aluksi sanoin että sauna ei ole suomalainen 

keksintö, mutta tuota se on Suomessa vaan sitten elänyt kaikkein kulttuurimurrosten läpi. Mutta 

saunomiskulttuuria siis tunnetaan tuota esimerkiksi Pohjois-Amerikan intiaaneilla ja saunoja on 

ollut Keski-Euroopassa esimerkiksi luostareiden yhteydessä aikoinaan. 

Toimittaja Kaisa Nousiainen: Miten suomalainen sauna sitten eroaa muista saunoista? 

Asiantuntija Laura Seesmeri: Ehkä just tämän kulttuurillisen merkittävyyteensä takia. Et se on se 

on kuitenkin semmoista niinku kaikkien, se on vähän kuin meidän semmoista yhteistä omaisuutta. 

Toimittaja Kaisa Nousiainen: Kenelle ja minkälaisiin tilanteisiin sä suosittelisit erityisesti 

saunomista? 



Asiantuntija Laura Seesmeri: Kyllä se tämmöiseen niinku stressin poistoon on erittäin hyvä. Kyllä 

mä itsekin muistan, mulla oli semmoinen elämänvaihe, kun haluisin esikoisen kanssa jutella vähän 

vakavampia asioita, niin saunassa se oli hirveän helppoa. Siellä oli semmonen hiljainen hetki, että 

kukaan ei päässyt häiritsemään. 

Toimittaja Kaisa Nousiainen: Niinpä. Me keskusteltiin Laura Seesmerin kanssa suomalaisesta 

saunakulttuurista ja saunomisen vaikutuksista ihmiseen. Kiitos Laura, että pääsit haastateltavaksi 

ja kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta!  

Asiantuntija Laura Seesmeri: Kiitos! 

 


