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Sounominen

Perinteen horjoittojat ja tuntijat
Suomalainen menée saunaan ensimmàisen kerran allé

puolivuotiaana ja jatkaa saunomista keskimààrin
puolentoista kerran viikkovauhdiUa hamaan
vanhuuteen

saakka.

Yksittâisiâ

saunakertoja

suomalaisille kertyy yli 200 miljoonaa vuodessa, mikâ
tekee saunomisesta Suomen màârâllisesti laajimman

fflukana konsallisessa luettelossa

Sijainti

Suomi

Asiasanat arki, juhla, joulu, juhannus,
sauna, saunominen, kylpY,
!°yiy' !oylYt> yihta. vasta,
kiuas, teryeys, henkisyys

aineettoman kulttuuriperinnôn muodon.

Sana sauna on laajimmalle eri kieliïn levinnyt suomenkielinen sana ja saunominen on iso osa Suomen
maakuvaa. Saunojaon Suomessanoin 3,2 miljoonaajotenjos suomalaisethaluaisivat,voisivat kaikld mennâ
yhtâ aikaa saunaan. Saunojen lukumààrà takaa myôs sen, ettà jokaisella suomalaisella on halutessaan
mahdollisuus harrastaa saunomista.

Saunominen on niin luonnollinen osa monen suomalaisen elàmàà,ettei saunova kansan osamme aina edes
tiedosta saunomisen olevan samalla elâvàn kulttuuriperinteen elinvoimaisena pitàmistà ja siirtàmistà

eteeapâin.Nainkuitenkin tapahtuujoka kerta, kun saunomaan aletaan. Saunomisperinteenyleisyyttâ kuvaa
myôsse, ettà saunomistavattuntevat myôsne suomalaiset,jotka eivâtyleensâsauno.
Saunomista harjoittavia ja siïrtâvià ryhmià lôytyy Suomesta lukuisia. Saunominen on vuosisatojen ajan
kuulunut niin kiinteàstisuomalaiseenyhteiskuntaanja kulttuuriin, ettà saunomisperinne on levinnyt laajalle
ja se myôssiirtyyeteenpàinuseaneritahonjatasonkautta.
Saunomisen harjoittajien ja eteenpâin siirtâjien
suurimman ryhmân muodostaa se merkittàvà
enemmistô suomalaisista, jolie saunominen on osa
jokapàivàistà arkea. Suomalaiset saunovat koko
elâmànsâ

ajan.

Nain

ollen

saunomisen

haq'oittamisesta muodostuu luonnollinen osa usean
suomalaisen koko elinkaarta. Perinteinen saunapàivà
on ollut lauantai, mutta nykyàân saunotaan mnsaasti
myos muina paivina.

Suomalaiset saunaseurat ovat toinen ryhmâ aktiivisia
ja saunomistapahtuman

merkityksen tiedostavia

Kuva: Harri Tarvainen / Sauna from Finland ry
(https://saunafromfinland. fi/)

perinteen eteenpàin siirtàjià. Ne ovat erikoistuneet

esimerkiksijonkin saunakulttuurin erikoisalueen tai
tietyn maantieteellisen alueen saunomistapojen vaalimiseen ja yleensà niiden toiminta tàhtâà saunomisen
harrastamisen lisâksi suomalaisen saunakulttuurin sâilyttàmiseen ja kehittàmiseen. Saunaseurat ovat
aktiivisia myôs erilaisten saunatapahtumien jàrjestàmisessà. Niin seurojen jàsenUle kuin muulle yleisôlle
suunnattujatapahtumiaovat mm. en teemoilla toteutetut saunafestivaalit,-kokoontumisajotja-paraatit.
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esimerkiksi yleiset saunat, tilausperiaatteella toimivat
saunat, sekä virkistys- ja liikuntapaikkojen yhteyteen
rakennetut saunat, kuten uimahallisaunat. Liikesaunoja
löytyy myös suomalaisista hotelleista ja majoitusliikkeistä,
jotka

tarjoavat

asiakkailleen

mahdollisuuden

saunomiskokemuksen. Niiden ylläpitäjät paitsi tarjoavat
saunovalle

kansalle

elinvoimaisena

paikan

yhtä

Saunomisperinnettä

saunoa,

myös

saunomisperinteen

harjoittavat

ja

pitävät
muotoa.

pitävät

yllä

ja

muokkaavat myös kaupalliset saunatoimijat, eli tahot,
jotka valmistavat saunomiseen tarvittavaa välineistöä
saunoista kiukaisiin ja löylykauhoista istuinalusiin. Osa

Kuva: Hanna Södeström / Sauna from Finland ry
(https://saunafromfinland.fi/)

kaupallisten saunatoimijoiden roolia on saunomistapojen
ja

-tekniikan

kehittäminen,

sillä

heidän

aktiivisen

toimintansa ansiosta syntyneet saunainnovaatiot ovat
olleet keskeisessä asemassa siinä, että saunomista voi
nykyään harjoittaa savusaunojen lisäksi esimerkiksi myös
sähkösaunoissa.
Edellä

mainittujen

lisäksi

saunomisperinteen

harjoittamiseen ja siirtämiseen osallistuvat muun muassa
yliopistot ja muut tutkimuslaitokset ylläpitämällä saunaa
koskevaa

tieteellistä

tutkimusta,

taiteilijat

saunaa

koskevilla teoksillaan ja media saunakulttuurimme eri
näkökohtia käsittelevillä kirjoituksillaan. Käytännössä
kaikki merkittävät kirjailijamme ovat kuvanneet saunaa ja

Kuva: Harri Tarvainen / Sauna from Finland ry
(https://saunafromfinland.fi/)

se on ollut suosittu aihe kuvataiteissa. Saunasta on tehty ja
sekä tauluja että patsaita. Kansanlaulujen lisäksi saunaa
kuvataan iskelmissä ja myös taidemusiikissa. Käyttötaiteessa
sauna esiintyy säännöllisesti esim. postimerkeissä.
Saunomista on tutkittu paljon kulttuuriselta, lääketieteelliseltä
sekä tekniseltä näkökannalta. Saunan tieteellinen tutkimus
jakaantuu

kolmeen

rakennustekniikan

ja

alueeseen:
sen

kansanperinteen,

lääketieteellisten

vaikutusten

tutkimukseen. Tunnetuin sauna-aiheesta tohtoriksi väitellyt
suomalainen

lääkäri

on

muillakin

perinteen

aloilla

kunnostautunut Elias Lönnrot, jonka vuonna 1832 hyväksytty,
suomalaisten

maagisia

parannusmenetelmiä

Kuva: Hanna Söderström / Sauna from
Finland ry (https://saunafromfinland.fi/)

sisältänyt

väitöskirja käsitteli myös saunaa.
Ensimmäiset

tieteelliset

artikkelit

saunomisen

lääketieteelliisistä

vaikutuksista

julkaistiin

1700-luvulla.

Suomalaisen saunan tutkimussäätiö vuosina 1984–2007 toiminut säätiö, joka keräsi ja jakoi saunatietoa, toimi
asiantuntijaelimenä sekä suunnitteli kansainvälisten saunakongressien tieteellistä ohjelmaa. Vuonna 2007 säätiö
päätettiin lopettaa, mutta sen toimintaa jatketaan muuta saunaan kohdistuvaa tutkimustoimintaa tukemalla.
Saunomiseen liittyvä perinne on siis yhteiskunnassamme syvälle juurtunutta ja laajalle levinnyttä; sen harjoittajia
ja tuntijoita löytyy monelta taholta ja tasolta.

29/04/2019 à 10:43

Saunominen — Elävä perintö -wiki

3 sur 7

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Saunominen

Saunomisperinteen keskeisin osa on itse saunomistapahtuma,
joka tapahtuu saunassa. Vaikka perinnettä harjoittavia ja
eteenpäin

siirtäviä

tahoja

on

useita,

ja

saunomisen

harjoittaminen on Suomessa pitkään ollut maantieteellisestikin
laajalle levinnyttä, on saunomistapahtuman ydin eli kuuman
löylykylvyn ja viileän vilvoittelun vaihtelu kuitenkin kaikilla
toimijoilla aina pitkälti samanlainen.
Saunominen on hikoilukylvyn muoto, jossa löylyhuoneen

Kuva: Suomen saunaseura

ilmankosteutta ja kuumuuden tunnetta säädellään heittämällä
löylykauhalla vettä kuumennetuille kiville, kiukaalle. Kivistä tällöin nouseva kuuma höyry, löyly, laskeutuu
aaltomaisesti saunojien iholle ja aiheuttaa hikoilua ja voimakkaan kuumuuden tuntemuksen. Lämpötila on
saunottaessa varsin korkea, tyypillisesti 70-105 astetta.
Saunottaessa vuorotellaan kylpemisen ja vilvoittelun välillä. Löylyissä ollaan tyypillisesti 5-15 minuuttia ja sen
jälkeen siirrytään vilvoittelemaan sisä- tai ulkotiloihin, jolloin voidaan kesäisin uida ja talvella kastautua avannossa
tai kieriä lumessa. Sykli uusitaan niin useasti kun halutaan, yleensä pari-kolme, joskus kymmenenkin kertaa.
Saunomiseen ei ole tiukkoja sääntöjä, vaan nykyään korostetaan omaa kokemusta; jokainen on oman
saunomishetkensä asiantuntija.
Lopuksi peseydytään, levähdetään hetki ja pukeudutaan. Vilvoitellessa, ja joskus saunoessakin, juodaan nesteitä
sillä voimakas hikoilu sekoittaa nestetasapainon helposti.
Monille myös itse saunan lämmittäminen, tulen sytyttäminen ja katselu sekä lämpötilan nousun seuraaminen ovat
osa saunomiseen kuuluvaa nautintoa.
Saunomisperinteessä pyhäpäivien yhteyteen on kytkeytynyt erilaisia saunomiseen liittyviä tapoja vainajille saunaan
jätetyistä uhriaterioista aina rituaalinomaiseen puhdistautumiseen. Nykyisin juhlapyhiin liittyy saunominen
juhannuksena ja jouluna. Saunominen liittyy myös juhliin, esimerkiksi avioliittoon, ja esimerkiksi morsiussauna on
yhä elinvoimaista historiallista perinnettä. Polttarisauna on puolestaan saman saunomisperinteen eräs uusi muoto.

Saunaperinne on ollut olemassa noin 10 000 vuotta. Saunoja alettiin rakentaa Suomessa sitä mukaa, kun asutus
levisi tänne jääkauden jälkeen. Ensimmäiset saunat olivat maakuoppasaunoja: kuoppia, jotka oli peitetty eläinten
nahoilla. Rautakaudella, eli noin 1500-2000 vuotta sitten, saunarakennuksia alettiin rakentaa rakennustyökalujen
kehittyessä hirrestä ja tällöin saunarakennukseen oli mahdollista tehdä kestävät hirsisalvokset. Tämä saunatyyppi,
savupiiputon hirrestä rakennettu savusauna, oli hyvin pienin muutoksin vallitseva saunatyyppi aina 1930-luvulle
asti.
Länsi-Suomen viljanviljelyalueilla alettiin 1600-luvun jälkipuoliskolla rakentaa mallassaunoihin ulossavuavia
uunikiukaita ja samalla sauna tuli osaksi pihapiiriä. Tällainen sauna oli jo monikäyttöinen talousrakennus, jota
voidaan hieman yleistäen kutsua myös pihasaunaksi.
"Laeyly" on yksi vanhimmista löyly-sanan painetuista ilmauksista, ja sen kirjoitti suomen kirjakielen kehittäjä
Mikael Agricola Uudessa testamentissa jo vuonna 1548. Sittemmin suomen kieleen on tullut suuri joukko myös
saunan luonnetta määrittäviä yhdyssanoja. Huoneistosauna ja mökkisauna perustuvat saunan sijaintiin, savusauna
ja sähkösauna puolestaan lämmitystapaan. Mallassauna ja palvisauna kuvaavat saunan käyttöä muuhun kuin
kylpemiseen,

kun

taas

maasauna,

hirsisauna

ja

telttasauna

perustuvat

nimityksinä

saunan
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rakenteeseen. Riihisauna, talkoosauna ja heinäsauna kuvaavat kylpemistä tietynlaisen työn jälkeen. Suuriin juhliin
liittyviä saunoja ovat joulusauna ja juhannussauna ja merkittävään tapahtumaan valmistauduttiin ennen
morsiussaunassa, jota nykyperinteessä vastannee polttarien yhteydessä tapahtuva saunominen.
1940-luvulla alkoi yleistyä jatkuvalämmitteinen kiuas, jota pidettiin lämpimänä vain saunomisen ajan. Tämä
kiuastyyppi yleistyi, sillä se säästi lämmitykseen käytettyä puuta. Sähkösaunat alkoivat puolestaan yleistyä 1950luvulla. Esimmäiset huoneistokohtaiset saunat rakennettiin jo 1940-luvulla, mutta niiden rakentaminen yleistyi
1970-luvulla.
Saunaa käytettiin historiallisesti peseytymisen lisäksi moniin muihin tarkoituksiin, kuten ruoan laittoon, vaatteiden
valmistukseen, sairaiden hoitamiseen ja vainajien valmisteluun hautaamiseen, sekä synnyttämiseen. Nykyisin
saunomisen tärkein tarkoitus lienee kuitenkin rentoutuminen.
Maatalousyhteiskunnassa saunalla oli myös merkittävä sosiaalinen funktio: nuoret tapasivat toisiaan työnteon
lomassa esimerkiksi pellavasaunassa tai mallassaunoissa, sillä työnteon lisäksi ehdittiin leikkiä ja tutustua toisiin.
Saunat olivat hyviä paikkoja myös heilastelun aikaan, sillä pariskuntien oli helppo livahtaa sinne katseilta piiloon.
Saunaan on sen historian aikana liitetty myös paljon maagisia elementtejä ja se on ollut myös rituaalisen
puhtauden paikka. Saunaan mentäessä siunattiin, ja saunominen oli tärkeä siirtymä arjesta juhlaan. Saunalla
uskottiin myös olevan oma suojelushenki, saunanhaltija tai -tonttu, jota oli kohteliasta tervehtiä saunaan tultaessa.
Tämän saunan hengen saattoi myös kohdata, etenkin jos kylpi liian myöhään.
Maagisia uskomuksia on liittynyt erityisesti suuriin juhlasaunoihin, kuten joulusaunaan. Sinne mentiin aikaisin,
koska näin uskottiin voitavan jouduttaa talon töiden sujumista koko seuraava vuoden ajan. Oluen heittäminen
kiukaalle paransi ohrankasvua ja jos joulusaunassa jaksoi olla hiljaa, välttyi seuraavana vuonna syöpäläisiltä.
Vihdan heittämiellä katolle voitiin ennustaa tulevaa. Jos tyvi osoitti kirkkoon, se tiesi vanhoille kuolemaa ja
naimattomille häitä.
Morsiussaunassa tuleva morsian kylvetettiin hedelmälliseksi, ja raskauden aikana piti saunoa paljon, jotta lapsikin
oppisi rakastamaan saunomista. Synnytystä puolestaan helpotti, jos sauna lämmitettiin ukkosen särkemillä puilla.
Vaikka nykysuomalainen ei saunan maagisiin vaikutuksiin uskokaan, leikkimielisesti näitä riittejä jossain määrin
harrastetaan edelleen. Monet myös hiljentyvät juuri joulusaunassa miettimään tulevaa vuoitta, vaikka eivät
maagisilla tempuilla siihen pyrkisikään vaikuttamaan.

Saunominen mielletään usein hyvin merkittäväksi ja omaperäiseksi osaksi suomalaista elämäntapaa.
Saunomisperinne välittyy vanhemmilta lapsille jokapäiväisessä elämässä ja juhlasaunojen yhteydessä. Suomalainen
lapsi oppii perinteiset saunomistavat vanhemmiltaan osana luonnollista kasvamistaan samalla tavalla kuin hän
oppii esimerkiksi hyvän käytöksen ja pöytätavat. Saunominen onkin monelle perheelle yksi tärkeimmistä yhteisistä
rituaaleista.
Kiinnostavia perinteen eteenpäin siirtymisen hetkiä ovat myös Suomeen saapuville turisteille järjestettävät
saunomiskokemukset, joita on tarjolla muun muassa liikesaunoissa. Näissä hetkissä saunomisperinnettä
artikuloidaan ja sanoitetaan tavalla, joka suurelle osalle suomalaisista on sellaista hiljaista tietoa, jota ei tarvitse
muulloin ääneen kertoa. Saunaturismin myötä tullaan siis sanoittaneeksi perinnettä uudestaan ja tällaisen
toiminnan kautta saunomiskulttuuri samalla muuttuu ja kehittyy. Saunaseurat ovat tuottaneet saunomisperinteen
sanoittamiseksi ja eteenpäin siirtämiseksi myös monikielisiä ja etenkin maahanmuuttajille suunnattuja
saunomisohjeita.
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myös

useisiin

muihin

elämäntilanteisiin

ja

elämänpiiriin:

erilaisiin järjestöihin,

vapaaehtoistoimintaan, juhliin. Erilaiset saunajärjestöt tekevät puolestaan suomalaista saunakulttuuria ja hyviä
saunatapoja tunnetuksi maassamme. Suomessa toimii satoja alueellisia ja paikallisia saunaseuroja, jotka pyrkivät
edistämään, kehittämään ja ylläpitämään saunakulttuuria. Kansainvälisellä tasolla maailman saunaseurojen
kattojärjestönä toimii Kansainvälinen Saunaliitto (ISA), jonka puheenjohtaja on muiden maiden saunaseurojen
toiveesta aina suomalainen - tämäkin kertoo paljon suomalaisesta saunomisesta ja siitä, mitä siitä ajatellaan
maailmalla.
Saunominen on Suomessa mahdollista kaikille halukkaille.Saunaan mennään perinteisesti myös alasti, ilman
ulkoisia statuksia, joten saunomishetkessä kaikki ovat samalla viivalla, ihmisiä ihmiselle. Tämä korostaa tasaarvoisuuden ajatusta saunomisen yhteydessä. Näin ollen saunominen edistää myös monen saunojan henkistä ja
sosiaalista hyvinvointia.
Nykyisin saunavuorot perustuvat sukupuolten perinteiseen kahtiajakoon eli miesten ja naisten saunavuoroihin,
mutta sekasaunat ovat yleistymässä. Tämä ajaa puolestaan sukupuolten moninaisuuden asiaa.
Myös esteettömyysasiat on huomioitu saunarakentamisessa. Rakennuslainsäädäntö määrää siitä, millaisia
saunarakennusten tulee olla, jotta ne ovat esteettömiä esimerkiksi pyörätuolissa kulkevalle. Esteettömyys on
huomioitava myös yksityisissä saunatiloissa. Parasta saunomisessa on kuitenkin se, että kaikki ovat oman
saunomisensa erikoisasiantuntijoita, sillä kaikki tietävät miten monta kauhallista löylyä riittää ja milloin on aika
poistua vilvoittelemaan.

Suomessa on arviolta noin kolme miljoonaa saunaa, joten jokaisella suomalaisella on mahdollisuus mennä
saunomaan. Lukumääräisesti saunoja on eniten yksityisasunnoissa. Omakoti- ja rivitalojen lisäksi saunoja on
rakennettu myös kerrostaloasuntoihin, jopa yksiöihin. Sauna on käytännössä myös kaikissa suomalaisissa vapaaajan asunnoissa. Saunoa voi myös hotelleissa, uima- ja urheiluhalleissa, yritysten edustus- ja rentoutumistiloissa,
sairaaloissa, vankiloissa ja jopa joissakin kirkoissa. Paikkoja saunoa siis löytyy pitkin Suomenniemeä ja
saunomisperinne on muutenkin Suomessa erittäin elinvoimainen.
Merkittävä uhka perinteen säilymiselle liittyy saunomisen ympäristövaikutuksiin. Puu- tai sähkösaunan
lämmittäminen vie energiaa, ja puun palaessa syntyy ilmakehälle haitallisia pienhiukkasia. Työ saunomisen
ympäristövaikutusten minimoimiseksi on kuitenkin käynnissä. Tässä kehityksessä kiuasteollisuus on keskeisessä
roolissa. Monissa uusimmissa kiukaissa puun paloprosessi on aiempaa paremmin hallinnassa, palokaasujen palo
tapahtuu aiempaa kuumemmin ja pienhiukkasia syntyy vähemmän. Prosessin lämpö saadaan myös aiempaa
paremmin talteen, eli kiukaat ovat enegiatehokkaampia ja kuluttavat vähemmän polttopuuta. Teknisten
innovaatioiden myötä tilanne paranee koko ajan.
Saunomisen aiheuttamaa ympäristörasitetta on Suomessa rajoitettu jo pitkään lainsäädännöllä. Saunarakennusten
rakentaminen on luvanvaraista ja esimerkiksi jätevesien käsittelystä on yksityiskohtaiset määräykset. Erityisesti
rantarakentamista on ohjattu voimakkaasti kaavoituksella ja määräyksillä ja näin vähennetty saunarakentamisen
aiheuttamaa maisemallista ongelmaa, sekä rasitetta vesistöille.

Alisniemen sauna, Nokia (https://www.facebook.com/AlisniemenSauna/)
Helsinginniemen Heitto ry (http://helsinginniemenheitto.fi)
Hyvinkään Löylynlyömät, Hyvinkää (https://www.facebook.com/Hyvink%C3%A4%C3%A4n-L%C3%B6ylynly
%C3%B6m%C3%A4t-463856370662947/)
Imatran Talviuimarit ry, Imatra (https://www.imatrantalviuimarit.fi/)
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Jyvässeudun Perinnesaunojat ry, Jyväskylä (http://www.perinnesaunojat.fi/)
Jäämeren uimarit / Sallan Latu ja Polku ry, Salla (https://www.sallanlatu.fi/)
Kansainvälinen Saunaliitto (ISA) (https://saunainternational.net/)
Kansainvälinen Savusaunaklubi ry (http://savusauna.fi/)
Lauhanvuoren perinne ry
Löylyveljet ry, Kouvola
Oulun Rantasaunaseura ry, Oulu (http://www.kesansauna.fi/)
Paimion Saunaryhmä, Paimio
Pispalan saunayhdistys ry - Rajaportin Sauna, Tampere (http://www.rajaportinsauna.fi/peruslinkit
/saunayhdistys.html)
Polarin Saunakerho ry, Lappeenranta (https://fi-fi.facebook.com/Polarin-Saunakerho-ry-857009914421821/)
Polyteknikkojen Saunaseura ry, Otaniemi (https://www.facebook.com/ptssry/)
Saimaan Saunaseura ry, Lappeenranta (http://www.saimaansaunaseura.fi/)
Sauna Arla perinneyhdistys ry, Helsinki (http://www.arlansauna.net/)
Sauna from Finland ry (https://saunafromfinland.fi/)
Saunahermannin Ystävät ry, Helsinki (http://www.saunahermanni.fi/)
Saunamestari Kilta ry (https://www.facebook.com/saunamestarit/)
Saunaseura Kipakka ry, Kotka (http://saunaseurakipakka.fi/)
Saunaseura KUUMA ry, Kerava (http://www.saunaseurakuuma.fi/)
Saunaseura Löylynlyöjät ry, Ikaalinen
Saunaseura SaunaMafia ry, Vantaa (http://www.saunamafia.fi/)
Saunaseura Vastaisku ry, Helsinki (http://www.vastaisku.net/www/saunaseura)
Siirrettävien saunojen kokoontumisajot ry, Teuva (http://www.sauna-ajot.com/)
Sompasaunaseura ry, Helsinki (http://www.sompasauna.fi/)
Suomen Kupparit ja Saunaterapeutit ry (https://www.facebook.com/kuppaus/)
Suomen Saunakulttuuri ry (https://fi-fi.facebook.com/SuomenSaunakulttuuriRy/)
Suomen Saunaseura ry (http://www.sauna.fi)
Taivaannaula ry (http://www.taivaannaula.org/)
Teuvan Saunaparaati Saunanturvajoukot, Teuva (https://www.facebook.com/Teuvan-Saunaparaati100130337166889/)

Muut hanketta tukevat tahot
Elämysten

ja

Ystävyyden

kartano,

Rautalampi

(http://eyk.fi/),
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On average, Finns have their first bath in a sauna before
they turn six months old and will continue to bathe there
roughly once every ten days throughout their lives. Finns
bathe in saunas more than 200 million times a year, which
makes it the most frequently practiced form of intangible
cultural heritage in Finland.
The word sauna is the most widely spread Finnish

Location Suomi
Tags

sauna, bathing, everyday,
celebrations, löyly,
Christmas, Midsummer

loanword in other languages, and sauna bathing is a
significant part of our national image. There are approximately 3.2 million saunas in Finland, meaning that it
would be possible for all Finns to bathe simultaneously. The number of saunas also guarantees that every Finn has
access to one if they so wish.
Sauna bathing is such a natural part of many Finnish people’s lives that we do not always realize we are
simultaneously maintaining the vitality of living cultural heritage and passing it on. However, this happens every
time we bathe in a sauna. In addition, even those who do not usually bathe in saunas are familiar with the process,
which goes to show how prevalent the tradition is.

Several groups in Finland practice and transmit this
tradition. For centuries, sauna bathing has been an
integral part of Finnish society and culture, resulting in a
widespread tradition that is also being passed on to new
generations by a multitude of people and at various levels.
The largest group of those that bathe in saunas and pass
this tradition on is formed by the overwhelming majority

Photo: Harri Tarvainen / Sauna from Finland ry
(https://saunafromfinland.fi/)

of Finns to whom sauna bathing is part of everyday life.
Finns bathe in saunas throughout their lives. Therefore,
practicing this tradition becomes a natural part of many
Finns’ entire lifespan. Traditionally, people would have a
sauna on Saturday, but nowadays many people also bathe
on other days.
Another group of active transmitters of the tradition is
formed

by

Finnish

sauna

clubs,

recognising

the

importance of this practice. These clubs specialize in
safeguarding certain aspects of the sauna culture or the
ways of bathing in a specific region, and in addition to
sauna bathing, they usually aim to maintain Finnish sauna
culture and aid in its evolution. Sauna clubs also conduct

Photo: Hanna Södeström / Sauna from Finland ry
(https://saunafromfinland.fi/)

active work to arrange various types of sauna-related
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events. Events intended for both club members and the
public include sauna festivals under a range of themes,
meets and parades.
The third group of people practicing and transmitting the
sauna tradition are those who operate commercial saunas.
These include communal saunas and saunas available to
hire, as well as saunas built at recreational and sports
facilities, such as swimming halls. In addition, Finnish
hotels

and

other

accommodation

providers

have

commercial saunas, providing their customers with an
opportunity to experience sauna bathing. Those who
manage commercial saunas offer the public a place to
bathe, while also maintaining the vitality of one of the

Photo: Harri Tarvainen / Sauna from Finland ry
(https://saunafromfinland.fi/)

forms of the sauna tradition. Furthermore, businesses that
manufacture equipment required in saunas, such as stoves,
water ladles and seat covers, also practise, maintain and shape
the tradition of sauna bathing. Part of their role is to develop
new forms of bathing and related technology, and thanks to the
sauna innovations created as a result of their active
participation, modern bathing can take place in various types of
sauna, such as smoke and electric ones.
In addition to what has been described above, the practitioners
and transmitters of the sauna bathing tradition include
universities and other research institutions with their scientific

Photo: Hanna Söderström / Sauna from
Finland ry (https://saunafromfinland.fi/)

studies on the sauna, artists with their works depicting saunas,
and media with their publications discussing various aspects of
our sauna culture. Furthermore, virtually all of our most notable writers have written about the sauna, and it has
also been a popular theme in visual arts. Both paintings and sculptures have been created depicting saunas, and in
addition to folk songs, the sauna features in both popular and classical music. The sauna is also a regular theme in
applied arts, such as stamps.

How to sauna bathe
Sauna bathing is a form of a sweat bath, during which the humidity and heat are regulated by throwing water onto a
stack of heated rocks on a stove, or kiuas, with a ladle. The main part of the sauna tradition is the bathing itself,
which naturally takes place in a sauna. The rocks release hot steam, löyly, which undulates down onto the bathers’
skins, causing perspiration and a sensation of intense heat. The temperature while bathing is relatively high,
typically 70–105°C.
Bathers alternate between hot baths and cooling down. They typically spend 5–15 minutes in the hot room and then
move to either an indoor or outdoor cooling area. In the summer, this may include swimming, and in the winter,
dipping into an ice hole or rolling in the snow. This cycle is repeated for as many times as desired, typically two or
three times but occasionally as many as ten. No strict rules exist regarding the practice, and instead the bathers’
own experience is these days emphasized – everyone is the expert of their own preferences when it comes to sauna
bathing.
To conclude the bathing, the bathers wash, rest for a moment and finally put their clothes back on. While cooling
down, and sometimes even in the hot room, bathers drink plenty of fluids, as strong perspiration can easily
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interfere with the body’s fluid balance.
For many people, the act of heating up the sauna, lighting a fire and gazing into it, and monitoring the rising heat
are also part of the pleasure involved in sauna bathing.
Even though the number of people that practice and transmit this tradition is significant and the tradition has, for a
considerable time, been widespread around Finland, the core of sauna bathing, i.e. the alteration between sessions
of hot baths and cooling down, has largely remained the same between different bathers.

Sauna types
There are many types of saunas. The original way to heat a sauna is to use wood. The smoke sauna is the oldest and
most traditional type of sauna. In smoke saunas, there is smoke in the room when the stove is being heated but the
smoke is aired out after the heating. Nowadays, it is more common to have a sauna with a chimney that leads the
smoke away. Today, saunas can be heated also in other ways of which the most common way is to have an electrical
stove.

When?
Sauna bathing is practiced anytime and anywhere. The
traditional day to take a sauna is Saturday but nowadays
the Finns can have a sauna any day of the week. It has
been estimated that there are about 3.2 million saunas in
Finland. Sauna bathing is practiced in public as well as in
private saunas.
Sauna is a part of everyday life as well as different kinds of
holidays and celebrations. Part of the sauna tradition is to
take a sauna during yearly holidays.
In the past, the tradition of bathing in a sauna during

Photo: The Finnish Sauna Society.

festivals was connected to various sauna rituals, ranging
from sacrificial meals left in the sauna for the dead to ritualistic cleansing of the bathers’ bodies. These days, sauna
bathing is associated with the Midsummer and Christmas festivities. Taking a Christmas sauna is a very important
part of the tradition. Bathing in sauna on Christmas Eve starts the relaxed Christmas celebration. It is also
connected to other celebrations, such as weddings, and a bridal sauna, for example, is still a living part of the
historical tradition. Bathing in a sauna during a hen or a stag night is one of the modern forms of the tradition.

The sauna tradition has been practiced for thousands of years. Saunas began to emerge in Finland with the first
settlements after the Ice Age. These ancient saunas were earth saunas: holes dug in the ground and covered with
animal skins. During the Iron Age approximately 1,500–2,000 years ago, people began constructing their saunas
from logs as more developed building tools allowed for the carving of sturdy corner joints. This sauna type, a
chimneyless smoke sauna made from logs, remained the more popular type and saw very little change up until the
1930s.
Sauna stoves with chimneys guiding the smoke out were introduced to malting saunas in the cultivated areas of
Western Finland during the latter half of the 17th century, which is when saunas also became a common feature of
farmyards. This type of sauna was a versatile agricultural building that could also be referred to as a ‘yard sauna’.
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One of the oldest printed forms of the Finnish word describing the hot steam is ‘laeyly’, used by Mikael Agricola, the
father of literary Finnish, in his translation of the New Testament in 1548. Since then, a large number of other
sauna-related vocabulary has entered the Finnish language. The concepts of an ‘apartment sauna’ and ‘cottage
sauna’ are based on location, while ‘smoke sauna’ and ‘electric sauna’ describe the heating method. A ‘malting
sauna’ and a special palvisauna, literally ‘meat smoking sauna’, refer to the other uses that saunas have had besides
bathing, and ‘earth sauna’, ‘log sauna’ and ‘tent sauna’ have been named after their forms of construction. ‘Grain
drying sauna’, ‘hay stacking sauna’ and talkoosauna, arranged in return for help with farm work, describe bathing
after certain types of chores. ‘Christmas sauna’ and ‘Midsummer night’s sauna’ are linked to major festivities, and a
‘bridal sauna’ was used to prepare for a wedding, similarly to sauna bathing at modern hen parties.
In the 1940s, continuously heated sauna stoves, which only need to be heated during the bathing, began gaining
popularity. This stove type became more common, because it required less wood for the heating. Electric saunas
began to be more widely built in the 1950s. The first apartment saunas were built already in the 1940s, but did not
become common until the 1970s.
Historically, saunas were used for many other purposes besides bathing, such as cooking, making clothes, tending
to the sick, preparing the deceased for burial and giving birth. Nowadays, however, they are mainly used for
relaxation.
In an agrarian society, saunas also served an important social function: young people could mingle while processing
flax in a sauna or working in a malting sauna, as they would have had time to play games and get to know one
another. Saunas were also good for courting, as couples could easily hide there from prying eyes.
Many magical elements have also been associated with the sauna throughout its history, and it has been a place of
ritualistic cleanliness. A blessing was offered when entering a sauna, and sauna bathing functioned as an important
transition from everyday life to celebrations. In addition, every sauna was believed to house a protective spirit, an
elf or a guardian, and it was considered good manners to greet it when entering. It was also possible to see this
spirit, especially if bathing too late at night.
These mystical beliefs were associated with grand celebratory saunas, such as the Christmas sauna, in particular.
The bathing took place early in the day, because this was believed to boost the work in the household throughout
the following year. Throwing beer onto the stove improved the harvest of barley, and if bathers managed to remain
completely silent during their Christmas sauna, they would avoid catching head lice and other ectoparasites for a
whole year. Furthermore, predictions about the future could be made by throwing the birch whisk, vihta, on the
sauna roof. If its handle pointed towards a church, it meant death for the old and a wedding for the unmarried.
Bridal saunas were used to boost a new bride’s fertility, and expectant mothers were encouraged to bathe in the
sauna frequently so that their child would also learn to love it. Labor was made easier if the sauna was heated with
wood from a tree struck down by lightning.
Even though modern Finns do not believe in the magical effects of the sauna, some of these rituals are still playfully
practiced. Many people will bathe in quiet contemplation of the upcoming year during a Christmas sauna, even
though they are not attempting to affect their future with magic.

Sauna bathing is often considered an important and unique part of the Finnish way of life. The tradition is passed
on from parents to children during both everyday life and the Christmas sauna. A Finnish child will learn the
traditional sauna bathing practices from their parents the same way they are taught good manners as a natural part
of growing up. This makes sauna bathing one of the most important shared rituals that Finnish families have.
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Other interesting events where the tradition is transmitted
include bathing sessions arranged for foreign visitors to
Finland, available in hired saunas, for example. During
these events, the sauna bathing tradition is verbalized in a
way that for the majority of Finns is tacit knowledge that
normally needs not be conveyed out loud. This means that
the tradition is re-verbalized by the sauna tourism,
through which the tradition will change and evolve. The
sauna clubs have also created bathing instructions in
several languages, intended especially for immigrants, in
order to verbalize and pass on the tradition.

Photo: The Finnish Sauna Society.

Furthermore, sauna bathing is part of many other
functions and aspects of life: the activities of various associations, voluntary work and festivities. In addition, sauna
clubs promote the Finnish sauna culture and appropriate sauna customs around the country. Finland has hundreds
of regional and local sauna clubs that aim to promote, develop and maintain our sauna culture. The International
Sauna Association (ISA) functions as the international umbrella organization for the world’s sauna clubs, and at the
request of the sauna clubs in other countries, the association’s chair is always Finnish, which also speaks volumes of
the significance of the Finnish tradition and how it is viewed elsewhere.
Sauna bathing is possible in Finland for anyone wishing to do so. Traditionally, it is done naked without any
external status symbols, which makes all the bathers equal. This highlights the notion of parity among bathers.
Therefore, sauna bathing also promotes the mental and social well-being of many of the practitioners.
These days, bathing turns are based on the traditional gender division of men and women, but mixed saunas are
becoming more common. This in turn promotes gender diversity. Also accessibility is taken into account when
constructing modern saunas. The building code governs the way in which saunas must be built, so that they can be
accessed with a wheelchair, for example. Accessibility must also be factored in when designing private sauna
facilities. However, the best thing about bathing in a sauna is that everyone is the expert of their own bathing style,
as only they know how many ladles of water is enough and when it is time to cool down

The future is looking bright. All Finns are familiar with the sauna and nearly all Finns take a sauna at least once in a
while. The sauna tradition has many forms, as there may be many local and family-specific differences between
sauna traditions. As in many living traditions, there is no one right way to take a sauna. Finland has many public
saunas, such as those at swimming pools and in sports facilities. There are also a few open-to-all public saunas
where anyone can go, especially in the Helsinki Metropolitan Area and young urban people in particular have
adopted public saunas as their own spaces and built their own. Apartment block companies have traditionally built
building-specific saunas in their buildings and private saunas are built in many new apartments. The sauna
tradition is a living, evolving tradition.
The Finnish sauna community feels it is important that people abroad become aware of the way in which the
Finnish sauna tradition is practiced. Adding sauna bathing to Unesco’s list will increase awareness regarding the
sauna culture and the significance of sauna bathing to Finnish society. Simultaneously, it will also increase
awareness of the various forms of Finnish intangible cultural heritage and of people as the transmitters and further
developers of living cultural heritage.
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Alisniemen sauna, Nokia (https://www.facebook.com/AlisniemenSauna/)
Helsinginniemen Heitto ry, Helsinki (http://helsinginniemenheitto.fi)
Hyvinkään Löylynlyömät, Hyvinkää (https://www.facebook.com/Hyvink%C3%A4%C3%A4nL%C3%B6ylynly%C3%B6m%C3%A4t-463856370662947/)
Imatran Talviuimarit ry, Imatra (https://www.imatrantalviuimarit.fi/)
Jyvässeudun Perinnesaunojat ry, Jyväskylä (http://www.perinnesaunojat.fi/)
Jäämeren uimarit / Sallan Latu ja Polku ry, Salla (https://www.sallanlatu.fi/)
Kansainvälinen Saunaliitto (ISA) (https://saunainternational.net/)
Kansainvälinen Savusaunaklubi ry (http://savusauna.fi/)
Lauhanvuoren perinne ry
Löylyveljet ry, Kouvola
Oulun Rantasaunaseura ry, Oulu (http://www.kesansauna.fi/)
Paimion Saunaryhmä, Paimio
Pispalan saunayhdistys ry - Rajaportin Sauna, Tampere (http://www.rajaportinsauna.fi/peruslinkit
/saunayhdistys.html)
Polarin Saunakerho ry, Lappeenranta (https://fi-fi.facebook.com/Polarin-Saunakerhory-857009914421821/)
Polyteknikkojen Saunaseura ry, Otaniemi (https://www.facebook.com/ptssry/)
Saimaan Saunaseura ry, Lappeenranta (http://www.saimaansaunaseura.fi/)
Sauna Arla perinneyhdistys ry, Helsinki (http://www.arlansauna.net/)
Sauna from Finland ry (https://saunafromfinland.fi/)
Saunahermannin Ystävät ry, Helsinki (http://www.saunahermanni.fi/)
Saunamestari Kilta ry (https://www.facebook.com/saunamestarit/)
Saunaseura Kipakka ry, Kotka (http://saunaseurakipakka.fi/)
Saunaseura KUUMA ry, Kerava (http://www.saunaseurakuuma.fi/)
Saunaseura Löylynlyöjät ry, Ikaalinen
Saunaseura SaunaMafia ry, Vantaa (http://www.saunamafia.fi/)
Saunaseura Vastaisku ry, Helsinki (http://www.vastaisku.net/www/saunaseura)
Siirrettävien saunojen kokoontumisajot ry, Teuva (http://www.sauna-ajot.com/)
Sompasaunaseura ry, Helsinki (http://www.sompasauna.fi/)
Suomen Kupparit ja Saunaterapeutit ry (https://www.facebook.com/kuppaus/)
Suomen Saunakulttuuri ry (https://fi-fi.facebook.com/SuomenSaunakulttuuriRy/)
Suomen Saunaseura ry (http://www.sauna.fi)
Taivaannaula ry (http://www.taivaannaula.org/)
Teuvan Saunaparaati Saunanturvajoukot, Teuva (https://www.facebook.com/Teuvan-Saunaparaati100130337166889/)
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/?fref=ts)
Information about other sauna societies http://www.saunaseurat.fi/
Finland's quirky love for saunas - thisisFINLAND (https://finland.fi/life-society/finlands-quirky-love-saunas/)
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