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Naapurustosta kuuluva puutarhakoneiden melu
häiritsee omakotiasujia
Uusi kansainvälinen tutkimus osoittaa, että naapurustosta kuuluva polttomoottorikäyttöisten koneiden
melu häiritsee huomattavasti omakotiasujia. Samassa
tutkimuksessa kävi ilmi, että kiinnostus hiljaisiin
akkukäyttöisiin puutarhakoneisiin on kasvanut,
joten lähitulevaisuudessa melun puutarhoissa voidaan
odottaa vähenevän.
Maailman johtava metsä- ja puutarhakoneiden valmistaja
Husqvarna halusi tutkia häiritseekö puutarhakoneiden melu
lähellä asuvia omakotiasujia ja kuinka suuri tarve hiljaisille
akkukäyttöisille tuotteille on. Akkukäyttöisten koneiden etuna
on päästöttömyys ja lähes äänettömät moottorit. Melutaso
on jopa 13 dB(A) alhaisempi polttomoottori-käyttöisiin koneisiin verrattuna.
Se, kuinka paljon siedämme naapurista kuuluvaa moottorin melua, vaihtelee eri maissa. Tutkimuksen mukaan
herkimpiä ovat ranskalaiset – 74 % omakotiasujista oli sitä
mieltä, että puutarhakoneiden melu häiritsee. Isossa-Britannissa luku on 54 % ja Amerikassa 46 %. Ruotsissa 64 %
omakotiasujista ärsyyntyi melusta.
Puutarhaetiketti vaihtelee maittain. Amerikassa ja
Ranskassa on esimerkiksi hyväksyttävää leikata ruohoa
polttomoottirikäyttöisellä koneella jo kello 9.00 aamulla.
Ruotsalaiset odottavat klo 10.00 asti. Kaikissa muissa
maissa paitsi Ranskassa meluavia puutarhakoneita käytetään klo 20.00 asti. Ranskassa koneiden käyttö lopetetaan
viimeistään klo 18.00.
Puutarhaetiketin rikkomiseen puututaan harvoin.
Puutarhasta kuuluvaan meluun reagoidaan hanakimmin
Ranskassa, jossa 39 % vastaajista oli ottanut melun
puheeksi naapurinsa kanssa. Vähän varovaisemmin
asiaan puututaan Amerikassa (17 %), Englannissa (18 %)
ja Ruotsissa (20 %).
Husqvarnan teettämä tutkimus osoittaa, että naapurustosta kuuluva
polttomoottorikäyttöisten koneiden melu häiritsee huomattavasti omakotiasujia.
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Tutkimuksessa kävi ilmi, että nuoret omakotiasujat sietävät
vähiten puutarhasta kuuluvaa melua. Nuorista (20–29 vuotiaat) omakotiasujista 60 % häiriintyi melusta. 70–79 vuotiaiden
omakotiasujien joukosta 35 % oli sitä mieltä, että puutarhasta
kuuluva melu häiritsee.
Lähitulevaisuudessa melu puutarhoissa tulee todennäköisesti vähenemään, sillä tutkimuksen mukaan 70 %
vastaajista harkitsee akkukäyttöisen puutarhakoneen
hankkimista. Akkukäyttöiset koneet ovat tänä päivänä yhtä
tehokkaita kuin polttomoottorikäyttöisetkin, joten lukumäärä
ei ole yllätys. Akkukäyttöisten tuotteiden valikoima kasvaa
jatkuvasti ja Husqvarnalla on tällä hetkellä laaja valikoima
akkukäyttöisiä tuotteita erilaisia työtehtäviä varten.
Tutustu Husqvarnan akkukäyttöisiin tuotteisiin kotisivuillamme: https://www.husqvarna.com/fi-fi/tuotteet/akku/

Puutarhakoneiden melua koskevan tutkimuksen toteutti Opeepl. Osallistuneita

Lähitulevaisuudessa melun puutarhoissa voidaan odottaa vähenevän,
koska kiinnostus akkukäyttöisiin tuotteisiin kasvaa.

oli 2000 viidestä eri maasta.
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