
Teltasta ei ole aina keittiöksi
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Tieto hengitysilman yleisestä likaisuudesta ja 
epäterveellisyydestä sai aprikoimaan, kuinka käy 
sisäilmalle pienessä tilassa, esimerkiksi teltassa, 
kun siellä poltetaan retkikeittimessä erilaisia  
tarjolla olevia polttoaineita.

sa ei ole olemassa päästönormeja 
saati rajoituksia tai sen tutkimuk-
selle vakiintuneita menettelytapo-
ja, vertailimme kaasumaisten pääs-
töjen pitoisuuksia rakennusalalla 
toimitilarakentamisen ohjenuora-
na toimivaan Sisäilmayhdistyksen 
kokoamaan sisäilmaluokitukseen.

Hiukkasten osalta tuloksia tar-
kastellaan ulkoilman ohje- ja raja-
arvojen näkökulmasta, ja lisäksi joi-
takin tuloksia verrataan haitalliseksi 
tunnettuihin pitoisuusarvoihin. Ta-
voitteena oli arvioida sisätiloissa ta-
pahtuvan polton terveydellisiä ko-
konaisvaikutuksia.

Tuloksia keskenään vertailemalla 
saatiin selville, mitä polttoaineita tai 
polttoaineryhmiä käyttämällä saa-
vutetaan pienimmät päästöt suh-
teessa tuotettuun energiamäärään. 
Poltosta aiheutuviin päästömääriin 
vaikuttavat useat muuttujat, mm. 
ilmatilan lämpö, ilmankosteus ja 
happipitoisuus. Tästä muuttujien 
määrästä johtuen tulosten tulkin-
ta muodostui haasteelliseksi.

Koejärjestely rakentui Kuopi-
on Savonia-ammattikorkeakoulun 
opetus- ja tutkimusyksikön tilojen 
yhteyteen, takapihan suojaisalle 
parkkialueelle, jonne koeteltta polt-
toalustoineen ja mittalaitteineen 
pystytettiin kuomulliseen, neljältä 
sivulta avattavaan peräkärryyn. Il-
manäytteitä keräävät putket sijoi-
tettiin teltassa istuvan ja makaavan 
ihmisen nenän korkeuksille.

Palaminenkin on yksilöllistä 

Polttokokeita varten Primus Om-
nifuelin 0,6 litran vetoiseen polt-
toainepulloon kaadettiin tutkitta-
vaa polttoainetta 0,4 litraa. Pullo 

paineistettiin pumppaamalla 120 
kertaa, jotta saavutettiin riittävän 
pitkä ja tasainen paloaika.

Asianmukaisesti esilämmitetty 
ja sytytetty keitin asetettiin tutki-
musteltan keskelle palonkestävälle 
alustalle ja näytteenotto käynnis-
tettiin. Erityisen suurta huomiota 
kiinnitettiin siihen, että ilmanvaih-
to pysyi kaikissa kokeissa täysin 
samanlaisena, eivätkä esimerkiksi 
tuuliolosuhteet muuttuneet koe-
paikalla tutkimuksen aikana.

Kokeen aikana tapahtuvaan 
teltan sisäilman lämpötilan muu-
tokseen vaikuttavat polttoaineen 
energiasisältö ja sen muut pala-
misominaisuudet, mm. keittimen 
soveltuvuus kyseiselle polttoai-
neelle. Keitin on aina siinä käytet-
tävän polttoaineen ominaisuuksis-
ta, kuten höyrystymislämpötilasta 
johtuen erityisen suotuisa tietyille 
polttoaineille.

Primus Omnifuelissa eri poltto-
aineryhmille käytetään kolmea eri-
kokoista suutinta. Ryhmien sisällä 
on ominaisuuksiltaan jonkin verran 
toisistaan poikkeavia polttoainei-
ta, joten käytettävä suutin on ai-
na joillekin polttoaineille parempi 
kuin toisille. Tämän eron uskotaan 
kuitenkin vaikuttavan lopputulok-
seen vain hyvin vähän.

Ajoneuvojen kohdalla hiilidiok-
sidipäästöjen määrä ilmoitetaan 
johdannaissuureella g/km, ja sa-
malla tavoin voidaan teltan pien-
ilmaston mittaustuloksia ilmaista 
kaikkien haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden TVOC-pitoisuuden (To-
tal Volatile Organic Compounds) ja 
kokeenaikaisen teltan sisälämpö-
tilan muutoksen suhteena. Mitä 

L Polttoaineiden haitallisuus on 
pitkään ollut vastuullisten retkei-
lijöiden tiedossa, eivätkä he syty-
tä retkikeittimiään sisätiloissa edes 
huonon sään yllättäessä.

Satunnaiset telttailijat eivät vaa-
raa kuitenkaan välttämättä tiedos-
ta tai ymmärrä, eivätkä käsitä sen 
vakavuutta. Olkoot tästä esimerk-
keinä viime vuosina tapahtuneet 
kertakäyttögrillien aiheuttamat hä-
käkuolemat, kun niitä on käytetty 
teltassa ja katetussa veneessä.

Erä-lehti katsoikin tarpeelliseksi 
selvittää, minkälaisia päästöjä ret-
kikeitinpolttoaineista syntyy.

Ensimmäiset telttailman mitta-
ukset tehtiin vuosina 2006 ja 2007, 
jolloin havaittiin, että tutkimus ei 
millään muotoa ollut yksinkertai-
nen. Kokeiden ja tulosten ana-
lysointien jälkeen heräsi paljon 
enemmän uusia kysymyksiä se-
kä arvioita koejärjestelyjen muu-
toksista kuin vastauksia oletusten 
paikkansapitävyyteen.

Retkikeittimen teltan tai muun 
vastaavan tilan sisäilmaan aiheut-
tavien päästöjen kimppuun käy-
tiin uusin voimin kesällä 2008. 
Lisäksi polttokokeita päätettiin 
tehdä myös talvella, jolloin keitti-
men käyttö lienee sisätiloissa olo-
suhteiden pakosta yleisintä, vaik-
ka avotulta tulisi sisätiloissa aina 
viimeiseen asti välttää.

Tutkimuksessa keskityttiin 
pääasiassa haihtuviin orgaani-
siin yhdisteisiin ja ilmassa oleviin 
hiukkas-, happi-, hiilidioksidi- ja 
hiilimonoksidipitoisuuksiin.

Polttoaineina käytettiin erilai-
sia Primus Omnifuel -monipoltto-
ainekeittimeen soveltuvia kaasuja 
ja nesteitä, joista osa on haitallisia 
jo höyrystyessään hengitysilmaan. 
Primus Omnifuel on suunniteltu 
toimivaksi vaihtelevissa lämpöti-
loissa erilaisilla polttoaineilla suut-
timen kokoa vaihtamalla.

Koska retkikeittimen poikkeuk-
selliselle käyttötilanteelle sisätilois-
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 ole aina keittiöksi
suurempi suhdeluku on, siis mitä 
enemmän päästöjä syntyy lämpö-
tilan nostamiseksi, sitä huonom-
min polttoaine soveltuu kyseiselle 
retkikeittimelle.

Laajojen tutkimusten sekä asian-
tuntijoiden mukaan palamista-
pahtumassa syntyy runsaasti alle 
yhden mikrometrin (metrin miljoo-
nasosa) kokoisia, ultrapieniä hiuk-
kasia, jotka eivät näy nyt tehdyissä 
kokeissa mukana olleilla optisilla 
hiukkaslaskureilla. Osa hiukkasista 
on myös nesteaerosolimuodossa. 
Keväällä 2008 tehtyjen kokeiden 
kärjistetyimmissä olosuhteissa 
saadut tulokset viittasivat kuiten-
kin huomattavan korkeisiin hiuk-
kaspitoisuuksiin teltan sisäilmas-
tossa.

Bensiinit ovat parhaita

Kesällä ja talvella tehdyistä mitta-
uksista saatiin tiedot useasta kym-
menestä mittausrupeamasta. Eri 
näytteiden VOC-pitoisuudet (haih-
tuvat orgaaniset yhdisteet) vaihte-
livat huomattavasti, ja tarkasteluun 
otettiin vain riittävän luotettavasti 
tunnistetut yhdisteet.

Korkea TVOC-pitoisuus (yli 600 
µg/m³) kertoo usein lisäselvityk-
siä edellyttävästä kemiallisten ai-
neiden poikkeuksellisen suuresta 
määrästä.

Hiilidioksidipitoisuus kohosi ke-
sän mittauksissa kaikkien polttoai-
neiden kohdalla yli sisäilmastoluo-
kituksen enimmäisarvojen. Talvella 
hiilioksidipitoisuus voitiin laitevian 
vuoksi mitata vain noin puolessa 
kokeista, mutta niissäkin tulokset 
ylittivät enimmäisarvot.

Myös kaikkien näytteiden häkä-
pitoisuus osoittautui sisäilmasto-
luokituksen ylittäväksi kesän mit-
tauksissa, valitettavasti laitevika 
esti myös vastaavien talvimittaus-
tuloksen saamisen.

Tuloksia tarkkaillessa voi havai-
ta, että eri polttoaineiden välillä on 
selkeitä eroja. Dieselpolttoainetta 
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ja kevyttä polttoöljyä käytettäes-
sä syntyi huomattavan korkeita 
VOC- ja hiukkaspäästöjä ja keitti-
meen sekä keittoastiaan muodos-
tui nokea häiritsevän paljon. Näi-
den polttoaineiden kohdalla myös 
lämmöntuotto jäi alle puoleen kes-
kimääräisestä.

Bensiinimoottoreiden jäänesto-
aineeksi tarkoitettu, yli 90% iso-
propanolia sisältävä Start-jäänesto 
aiheutti kaikkein suurimmat VOC-
päästöt, vaikka aine muuten paloi 
kohtalaisen hyvin ja sen lämmön-
tuotto oli keskiluokkaa.

Metanolia sisältävät alkoholi-
polttoaineet aiheuttivat noin kym-
menen kertaa suuremmat VOC-
päästöt kuin pääasiassa etanolia 
sisältävät polttoaineet.

Bensiineillä, mukaan lukien kaikki 
moottori- ja erikoisbensiinit, olivat 
VOC-päästöt keskimäärin kolman-
neksen ja hiukkaspäästöt keski-
määrin neljänneksen pienemmät 
kuin pääasiassa etanolia sisältävillä 
polttoaineilla. Myös sisälämpötilan 
nousu oli bensiineillä keskimäärin 
kolmanneksen suurempi kuin kai-
killa alkoholipolttoaineilla.

Jos verrataan polttoaineiden 

VOC-päästöjä suhteessa kokeen-
aikaiseen teltan sisälämpötilan 
nousuun, se oli pääasiassa etano-
lia sisältävillä alkoholipolttoaineil-
la lähes kolme kertaa suurempi (eli 
huonompi) kuin kaikilla bensiineillä 
keskimäärin. Paras suhde saatiin ke-
sällä lentopetrolilla, mutta talvella 
sen lämmöntuotto oli heikompaa.

Tutkimuksen tulokset on saatu 
olosuhteissa, joilla on pyritty jäl-
jittelemään telttailua. Todellisessa 
tilanteessa olosuhteet ymmärret-
tävästi aina poikkeavat vallinneis-
ta testiolosuhteista muuttujien lu-
kuisasta määrästä johtuen.

Myös erilaisilla keittimillä, kei-
tinmerkeillä ja -tyypeillä päästöjen 
määrä on todennäköisesti hieman 
erilainen.

Ulkolämpötilan vaikutus pääs-
töihin oli päinvastainen kuin alun 
perin oletettiin, sillä talviolosuh-
teissa VOC-päästöt olivat keski-
määrin hieman pienemmät kuin 
kesällä. Kyseessä voi olla useiden 
tekijöiden summa, mutta ainakin 
ilmanvaihtoa tehostava konvek-
tio-ilmiö (lämmön kuljettuminen) 
on talviolosuhteissa suuremmasta 
lämpötilaerosta johtuen voimak-
kaampi.

Kokeiden perusteella näyttäisi 
siltä, että ainakin Primus Omnifuel 
-monipolttoainekeittimellä saavu-
tetaan vähäpäästöisin palamistulos 
suhteessa tuotettuun lämpöener-
giaan käyttämällä polttoaineena 
bensiiniä.

Osasyynä etanolia sisältävien 
polttoaineiden hieman bensiine-
jä suurempiin VOC- ja hiukkas-
päästöihin ovat etanolin bensiiniä 
korkeampia höyrystyslämpötila ja 
alempi energiasisältö. Ja jos alko-
holipolttoaineessa on etanolin li-
säksi metanolia, päästöt moninker-
taistuvat.

Bensiineistä puhtaimpia ovat 
pienkonebensiinit ja keitinkäyttöön 
tarkoitetut vaihtoehdot, niissä on 
vähemmän tai ei ollenkaan moot-
toribensiinien haitallisiksi tunnettu-
ja lisäaineita ja bentseeniä.

Kaasua käytettäessä tulokset 
ovat bensiinien luokkaa, ja yleises-
ti kaasuja voi pitää suhteellisen tur-
vallisena vaihtoehtona.

Syksyllä 2007 tehdyissä kokeis-
sa sytytysnesteestä ja tärpätistä 
mitattiin pienet VOC-päästöt ja 
hyvät energiasisällöt. Molempien 
aineiden pääkomponentti on ns. 
liuotin/teollisuusbensiini eli ”whi-
te spirit”, jota käytetään maailmalla 
yleisesti painekeittimissä.

Epäterveellistä vai ei?

Niissä tapauksissa, missä VOC- ja 
hiukkaspitoisuudet ovat epätäy-

▲ Koejärjestely rakennettiin  
kuomullisen peräkärryn sisälle 
pystytettyyn telttaan.

F Ennen uuden polttoaineen  
polttamista teltasta tuuletettiin 
kaikki vanhat kaasut ja höyryt 
pois tehokkaalla puhaltimella.

H Varsinaista polttotapahtumaa 
edeltävät toimenpiteet, poltto
ainepullon täyttö, sytytys ja 
esilämmitys, tehtiin muutaman 
metrin päässä teltan ulkopuolella, 
jotta vältettiin teltan ilmatilan 
saastuminen.
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dellisen palamisen vuoksi suuria, 
ylittyvät usein myös häkäpitoisuu-
den ohjearvot.

Hiilidioksidin osalta haitalliseksi 
tunnettu pitoisuus saavutetaan tai 
ylitetään useimpien polttoaineiden 
kohdalla niiden muista päästöistä 
riippumatta, ja myös hiukkasten 
osuus ilmassa ylittää useissa tapa-
uksissa ohjearvot.

Vaikka retkikeitintä käytettäes-
sä altistusaika on melko lyhyt, eikä 
tutkimuksissa käytetty hiukkaslas-
kuri ollut tähän tarkoitukseen pa-

ras mahdollinen, antavat asiantun-
tijatiedot vahvoja viitteitä siitä, että 
todellinen hiukkaspitoisuus on ar-
vioitua suurempi.

Samanaikainen altistuminen 
useille eri VOC-yhdisteille, kohon-
neille hiukkas-, hiilimonoksidi- ja 
hiilidioksidipitoisuuksille on yhteis-
vaikutuksiltaan haitallisempi kuin 
erillisten komponenttien summa. 
Koska osa VOC-yhdisteitä on bent-
seenin tavoin voimakkaasti karsi-
nogeenisia, pienellekin pitoisuu-
delle altistuminen voi olla varsin 
haitallista.

Tutkimuksen aikana heräsi 

myös kysymys telttamateriaa-
leista hengitysilmaan syntyvien 
haihtuvien (VOC) ja etenkin puo-
lihaihtuvien yhdisteiden (SVOC, 
Semivolative Organic Com-
pounds) määrästä. Puolihaihtu-
via yhdisteryhmiä ovat esimer-
kiksi palonestoaineet ja muovien 
pehmittimet, mm. ftalaatit. On to-
dettu, että SVOC-päästöt lisään-
tyvät ajan myötä toisin kuin VOC-
päästöt.

Täydellisen terveysvaikutuskar-
toituksen tekeminen vaatisi erittäin 
laajan ja monipuolisen tutkimus-
työn kaikilla polttoaineilla, kaikilla 
keittimillä ja kaikissa mahdollisissa 
olosuhteissa. Tämän tutkimuksen 
ulkopuolelle myös jäi suuri joukko 
retkeilijöiden käytössä olevia polt-
toaineita.

Yhteenvetona voi kuitenkin to-
deta, että suljetussa tai huonosti 
tuuletetussa tilassa tapahtuva ret-
kikeittimen käyttö on siellä oleske-
levien terveydelle aina vähintään-
kin haitallista.

Tilannetta voi parantaa lisäämäl-
lä tuuletusta ja välttämällä keitti-
meen ”ei-suositeltuja” polttoainei-
ta (esim. dieseliä) ja ennen kaikkea 

▲ Kahvit ja ruuat on viisainta 
keittää aina ulkoilmassa, oli keli 
mikä hyvänsä. Retkikeittimen, 
grillin tai minkään muun pala-
mistuotteita synnyttävän lait-
teen käyttö teltassa sisältää aina 
suuren riskin.

käyttämällä keitinvalmistajan suo-
sittelemia ja tarkoitusta varten val-
mistettuja polttoaineita (esim. Pre-
mium Quality Propane, Marinol ja 
pienkonebensiini). Viisainta on 
käyttää keitintä vain siellä, mihin 
se on tarkoitettu – avoimessa ul-
koilmassa.

Tutkimuksen yhteydessä on 
saatu arvokasta asiantuntija-apua 
Savonia-ammattikorkeakoulun 
Ympäristöteknologian koulutus-
ohjelman yliopettaja, FT Merja Tol-
vaselta, sekä Kuopion yliopiston 
Ympäristötieteen laitokselta labo-
raattori Juhani Tarhaselta.

E Dieselmoottorissa syntyvät 
nokihiukkaset ovat tiheydeltään 
2 000 kg/m³. Nokea syntyi reilus-
ti dieseliä poltettaessa myös Pri-
mus Omnifuel -keittimen poltti-
meen. Valmistajan ilmoituksesta 
poiketen keitin toimi hyvin myös 
etanolipohjaisilla polttoaineilla.

H Polttimen esilämmityksen yhteydessä syntyvä leimahdus saattaa 
olla yllättävän suuri ja aiheuttaa suurta tuhoa teltalle. Viisainta onkin 
käyttää retkikeitintä vain teltan ulkopuolella.
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