
FAKTOJA 
Terveellisen ääniympäristön edut terveydenhoidon tiloissa

Laskee verenpainetta
Parantaa unen laatua
Vähentää kipulääkkeiden käyttöä
Parantaa kommunikointia
Laskee stressitasoja
Parantaa potilasturvallisuutta
Lisää henkilöstön hyvinvointia, suorituskykyä ja
työtyytyväisyyttä

Hyvä ääniympäristö

UNI

Keskimääräinen äänitaso sairaaloissa 
maailman laajuisesti: 

Rapatun katon korvaaminen luokan A 
ääntä vaimentavalla katolla vähensi 

yöllisiä heräämisiä 40%.

Uni on perusta ihmisen 
terveydelle ja kriittinen 
potilaan toipumisen 
kannalta.

Unen häiryyntyminen ja liian 
vähäinen uni vaikuttavat
valppauteen, mielialaan, 
käyttäytymiseen, jaksamiseen, 
hengityslihasten toimintaan, 
toipumis- sekä sairaalassa 
oloajan pituuteen.

HENKILÖKUNTA

WHO suositusten mukaan 
hyvän yöunen varmistamisek-

si ei taustamelu saisi olla 
jatkuvasti yli 30 dB ja 

melupiikit eivät saisi nousta 
yli 45 dB.

Meluisassa ympäristössä, 
55‒70 dB,

suoritustaso on yleensä noin
50% epätarkempi.

Jotta tällaisessa ympäristössä kuulisi 
toisen puhetta on puhuttava sirkkelin 

sahausääntä vastaavalla
voimakkuudella.

83% kommunikoinnista ensihoito-osastolla
on puheviestintää.

LÄÄKITYS

60% ensihoito-osaston henkilöstöstä kokee melun olevan “erittäin” tai “melko” häiritsevää.

Ensihoito-osastoilla ja leikkaus-
saleissa keskimääräinen äänitaso 

nousee usein 70 dB:iin.

70% kriittisistä virheistä ensihoito-osastoilla on todettu johtuneen kommunikaatioon 
liittyvistä virheistä, kuten kommunikaatiohäiriöistä sekä monen asian tekemisestä 
yhtäaikaa. 

A-luokan ääntävaimentava alakat-
to vähensi sydänteho-osastoilla 
suonensisäisten beetasalpaajien 

lisätarvetta 67%:lla. 

Ääntä
heijastava
alakatto

A-luokan
alakatto

Meluisissa 
ympäristöissä

 useammat potilaat 
saavat lääkitystä.

LAPSET

Osastoilla, joissa on hyvä akustiik-
ka, potilaat pitävät henkilökunnan 
asennetta parempana kuin tiloissa, 

joiden ääniympäristö on huono.  

Yhdysvalloissa tehty tutkimus osoittaa, 
että hyvin ääntävaimentavat
katto- ja seinäakustiikkalevyt
sairaalassa maksavat itsensä
 takaisin kolmessa vuodessa.

Toisten potilaiden, hoitotoimien
ja teknisten laitteiden

äänet koetaan häiritsevinä.
Meluisat tilat

hidastavat toipumista
ja hyvinvointia. 

Vanhuuden huonokuuloisuus aiheuttaa
 kommunikointivaikeuksia arviolta 37%:lle ihmisiä 

ikäryhmässä 61-70 vuotta. 
Ikäryhmässä 71-80 vuotta huonokuuloisten

osuus nousee 60 %:iin. Kaikuisat tilat
vaikeuttavat puheen ymmärrettävyyttä.

Korkeiden äänitasojen (70–80 dB) on raportoi-
tu nopeuttavan vastasyntyneen sydämen sykettä 
ja hengitystaajuutta, ja alentavan myös vasta-
syntyneen happitasoa.
 

Keskimääräiset äänitasot 
vastasyntyneiden teho-osas-
toilla ovat noin 55 - 89 dB. 

(Yhdysvaltalaisen lääkäri-
järjestön ‘The American 
Academy of Paediatrics’ 
suositus on alle 45 dB.)

Tässä esitetyt tiedot perustuvat tunnettuihin tutkimuksiin. 
Lisätietoja löydät tutkimusyhteenvedosta ’Melun vaikutus Terveydenhoidossa ’ osoitteesta ecophon.fi/terveydenhoito.

MITÄ MUUTA…

$
$

Kuulonalaneman esiintyminen on noin 
7 kertaa suurempi teho-osastolta
kotiutuneilla vastasyntyneillä. 


