
ŌURA-hyvinvointisormukselle 5 miljoonan euron sijoitus - 
A-rahoituskierroksen pääsijoittajat New Yorkista 
 
Oulu • San Francisco, 30. marraskuuta 2016 - ŌURA-hyvinvointisormuksen kehittäjä, 
suomalainen Ouraring on kerännyt viiden miljoonan euron A-rahoituskierroksen. Reilut 
kolme neljäsosaa sijoituksista tulee amerikkalaisilta sijoittajilta. Rahoituskierroksen 
pääsijoittajat ovat New Yorkista.  
 
“Tavoitteenamme on ollut alusta asti luoda ainutlaatuinen käyttäjäkokemus, jonka kautta 
käyttäjä oppii tiedostamaan kuinka hän voi omilla päivittäisillä valinnoillaan vaikuttaa unen 
laatuun ja kehonsa toimintaan ja siten parantaa sekä henkistä että fyysistä hyvinvointiaan, 
tasapainoaan ja suorituskykyään.”  Ouraringin toimitusjohtaja Petteri Lahtela kertoo.  
 
Unen laatua, aktiivisuutta, kehon palautumista ja valmiustilaa mittaavan ŌURA-sormuksen 
käyttäjiä on jo yli 50 maassa. Sormuksen käyttäjistä noin kaksi kolmasosaa on yrityksen 
päämarkkina-alueella Pohjois-Amerikassa, missä sormuksesta saatavaa tarkkaa dataa 
hyödyntävät myös useat merkittävät tutkimuslaitokset, yliopistot sekä uniklinikat. 
 
Lahtela kertoo ŌURAn syntyneen tarpeesta pysyä tasapainossa, terveenä ja 
suorityskykyisenä hektisen työ- ja perhe-elämän ristipaineessa. Sormus ja siihen kuuluva 
puhelinsovellus on suunniteltu auttamaan käyttäjää tiedostamaan valmiustilansa ja 
säätelemään päivittäistä kuormitusta sen mukaan. “Tänä päivänä ihmiset elävät jatkuvasti 
sekä fyysisen että henkisen suorituskykynsä äärirajoilla. Todellinen suorituskykymme 
kuitenkin vaihtelee päivittäin sen mukaan, miten olemme palautuneet kaikesta 
kuormituksesta ja latautuneet yön aikana. Huippu-urheilussa tämä on tiedetty jo pitkään.” 
Lahtela kertoo.  
 
"Sijoittajana etsin yrityksiä, jotka hyödyntävät globaaleja teknologiatrendejä ja joiden tuotteet 
ovat luonnostaan viraaleja. ŌURAssa toteutuvat molemmat; tuotteessa yhdistyvät 
mielenkiintoisella tavalla muoti, teknologia ja terveystietoisuus. Toisekseen, se ratsastaa 
useilla kasvutrendeillä, jotka tekevät sen menestyksestä liki väistämättömän” sanoo Jaan 
Tallinn, yksi kierroksen sijoittajista joka tunnetaan mm. yhtenä Skypen, Kazaan ja Future of 
Life Institute:n (futureoflife.org) perustajista. 
 
A-rahoituskierroksen myötä yritys panostaa myyntiin, markkinointiin ja liiketoiminnan 
kasvattamiseen etenkin Pohjois-Amerikan markkinoilla. Myös älypuhelinsovelluksen ja 
pilvipalveluiden jatkokehitykseen satsataan merkittävästi. Yritys rekrytoi parhaillaan ja aikoo 
palkata tiimiinsä lisää huippuosaajia sekä Suomeen että ulkomaille. 
 
“Olemme olleet onnekkaita saadessamme lisää huippusijoittajia mukaan. He jakavat 
kanssamme intohimon ja näkemyksen tuotteestamme ja sen mahdollisuuksista. Meille 
jokainen rahoituskierros on ollut upea mahdollisuus kasvattaa nykyistä tiimiämme osaajilla, 
joista jokaisella on jo useampia menestystarinoita jaettavanaan.” Lahtela kertoo. 
 
 

http://futureoflife.org/


Taustaa 
 
Ouraring on vuonna 2013 perustettu oululainen hyvinvointiteknologian yritys. Oulun lisäksi 
yritys toimii Helsingissä, San Franciscossa, Boulderissa Coloradossa sekä New Yorkissa. 
Yrityksen ensimmäinen tuote ŌURA -hyvinvointisormus lanseerattiin San Franciscossa 
maaliskuussa 2015. CES 2016 Best of Innovation -palkinnon lisäksi tuote on saanut mm. 
yhdysvaltalaisen Women’s Health Magazinen Fitness Awardin toukokuussa 2016. 
 
www.ouraring.com 
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Lisätietoja: Tuotekuvat ja logot - www.ouraring.com/press-releases (Press Kit) 
 
Suorat yhteydenotot ja kontaktipyynnöt: 
Virpi Tuomivaara, virpi.tuomivaara@ouraring.com 
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