
Melu vaikuttaa sairaalahoitoon 
Tutkimuksia ja faktatietoa



Nuku hyvin ja parane nopeammin
Uni on välttämätöntä ihmisen terveydelle ja olennaisen 
tärkeää potilaan toipumiselle. Maailman terveysjärjestön 
(WHO) mukaan hyvän yöunen varmistamiseksi ei 
taustamelu saisi olla jatkuvasti yli 30 desibeliä. Lisäksi olisi 
vältettävä hetkellistä melua, jonka äänenvoimakkuus ylittää 
45 desibeliä.

Tarkasteltaessa melutietoja sairaaloissa eri puolilla 
maailmaa tehdyistä tutkimuksista kävi ilmi, ettei yksikään 
sairaala täyttänyt WHO:n suosituksia. Keskimääräiset 
äänenpainetasot olivat 60 desibeliä öisin ja 70 desibeliä 
päivisin.

Unihäiriötutkimus osoitti, että rapatun katon 
korvaaminen luokan A ääntä vaimentavalla katolla vähensi 
yöllisiä heräilyjä 40 %.

Melu heikentää suorituskykyä
Monimutkaisen tehtävän suorittamisessa on merkittävä 
ero riippuen siitä, tehdäänkö työ hiljaisessa vai meluisassa 
ympäristössä. Meluisassa ympäristössä suoritus on 
suunnilleen 50 % epätarkempi. Mieti, miten tämä voi 
vaikuttaa työhön ensihoito-osastoilla ja leikkaussaleissa, 
joissa keskimääräinen äänitaso ylittää usein 70 desibeliä.

Huudettava tullakseen kuulluksi
Yleensä selkeässä puheviestinnässä äänitason on oltava 
vähintään 15 desibeliä taustamelua korkeamman. Koska 
ensihoito-osastoilla ja leikkaussaleissa keskimääräiset 
äänitasot ovat usein yli 70 desibeliä, on kommunikoitaessa 
puhuttava noin 85 desibelin voimakkuudella. On siis 
toisin sanoen puhuttava sirkkelin sahausääntä vastaavalla 
voimakkuudella.

Vähemmän melua – vähemmän lääkkeitä
Tutkimukset osoittavat, että meluisissa ympäristöissä 
useammat potilaat saavat lääkitystä. Sydänteho-osastolla 
tehdyssä tutkimuksessa suonensisäisten beetasalpaajien 
lisäannostelua tarvitsevien potilaiden määrä väheni 67 %, 
kun ääntä heijastavan katon tilalle vaihdettiin luokan A 
akustiikkakatto.
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Avuttomat kärsivät eniten
Yhdysvaltalainen lastenlääkärijärjestö American Academy 
of Pediatrics suosittelee vastasyntyneiden ääniympäristöksi 
alle 45 desibeliä. Lukuisat vastasyntyneiden teho-osastoilla 
tehdyt tutkimukset kuitenkin osoittavat äänitasojen olevan 
keskimäärin 55–89 desibeliä. Korkeat äänitasot nostavat 
vastasyntyneiden sydämensykettä, hengitystaajuutta 
ja verenpainetta sekä alentavat heidän happitasoaan. 
Tiedetään myös, että kuulonalenema on arviolta seitsemän 
kertaa suurempi lapsissa, joita on hoidettu vastasyntyneiden 
tehohoito-osastolta.

Melun vähentäminen vähentää stressiä
Stressihormonitutkimuksessa todettiin adrenaliinitasojen 
nousseen kolmen tunnin matalaintensiteettisen 
melualtistuksen jälkeen 43 % verrattuna tasoihin hiljaisissa 
olosuhteissa.

Johtopäätökset
Hyvä ääniympäristö 

• Alentaa verenpainetta

• Parantaa unen laatua

• Vähentää kipulääkkeiden käyttöä

• Parantaa kommunikaatiota

• Alentaa stressitasoja

• Parantaa potilasturvallisuutta

• Parantaa henkilöstön hyvinvointia, suorituskykyä ja   

    työtyytyväisyyttä

Lisätietoja ja täydellinen 
tutkimusyhteenveto on 
katsottavissa ja ladattavissa 
osoitteesta ecophon.fi/
terveydenhoito
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Ecophonin historia alkaa vuodesta 1958, jolloin 
Ruotsissa valmistettiin ensimmäiset lasivillapohjaiset 
äänenvaimennustuotteet parantamaan työtilojen 
äänimaailmaa. Tänä päivänä yritys toimittaa eri 
puolille maailmaa akustiikkajärjestelmiä, jotka 
parantavat huoneakustiikkaa ja tekevät sisätiloista 
terveellisempiä mm. toimistoissa, oppilaitoksissa sekä 
terveydenhoito- ja teollisuuslaitoksissa. Ecophon kuuluu 
kansainväliseen Saint-Gobain -konserniin ja sillä on 
myyntiyhtiöitä ja jälleenmyyjiä monissa Euroopan 
maissa.

Ecophonin visiona on ansaita toimivan 
huoneakustiikan johtava asema maailmassa 
äänenvaimennusjärjestelmien sekä loppukäyttäjän 
suorituskyvyn ja hyvinvoinnin parantamisen kautta. 
Ecophon tekee jatkuvaa yhteistyötä viranomaisten, 
työolosuhteita kehittävien organisaatioiden ja 
tutkimuslaitosten kanssa sekä osallistuu aktiivisesti 
huoneakustiikkaa koskevien standardien laatimiseen. 
Ecophonin tavoitteena on luoda parhaat mahdolliset 
olosuhteet sinne, missä ihmiset työskentelevät ja 
kommunikoivat

www.ecophon.fi

www.ecophon.fi


