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Kohde 3. Koulukohde (seurantatutkimus) 

70-luvulla rakennetulla koululla oli pitkä historia sisäilmasta tehdyistä vali-
tuksista niin oppilaiden kuin henkilökunnankin osalta. Kehitysvaiheessa ol-
lutta cTrap tuotetta asennettiin kohteessa  30 m2 kokoiseen luokkatilaan. 
Tuote asennettiin suoraan olemassa olevan PVC muovimaton päälle. Asen-
nuksen jälkeen kohteesta otettiin ilmanäytteet Tenax TA putkilla sekä itse 
tuotteesta otettiin koepaloja, joista tutkittiin tuotteen varastointikykyä. 

Kohteesta saadut tulokset on esitetty taulukossa 1. 2-Etyyli-1-Heksanolin 
määrä ilmassa laski tasosta 6-7 µg/m³ tasolle 2 µg/m³.  

cTrap tuotteesta otetuista koepaloista käy ilmi, että tuotteeseen si-
toutuneen 2EH pitoisuus kasvoi 13 kk aikanaasennushetken määrästä             
0 µg/g cTrap  määrään 280.3 µg/g cTrap. Ilmasta mitattu TVOC arvo vaihteli 
välillä 58 µg/m³ - 127 µg/m³  

 

Taulukko 3. Ruotsalaisesta koulusta mitattu 2-Etyyli-1-Heksanoli pitoisuudet 
ilmasta ja cTrap:iin adsopoitunut määrä. 

Kohde 1. Vuokra-asunto. 

Kohde on 70-luvulla maanvaraisella betonilaatalla oleva asuntokohde, 

jossa asukkaan valittivat yleisistä sisäilmaoireista kuten väsymyksestä ja 

ihon sekä limakalvojen ärsytyksestä. Mittaukset paljastivat korkeat 2-

etyyli-1-heksanoli emissiot, jotka antoivat viitteitä muovimaton ja muovi-

mattoliiman hajoamisesta johtuvista emissioista.   

Asunnon PVC muovimatto poistettiin ja cTrap tuote asennettiin alusbeto-

nille. cTrap tuotteen päälle asennettiin laminaattilattia. 

Asukkaat arvioivat sisäilman parantuneen pian cTrap asennuksen jälkeen. 

Makuuhuoneen 1 sisäilmasta mitattuna 2 – etyyliheksanolin määrä tippui 

63 µg / m3:sta pitoisuuteen 1,5 µg / m3. Makuuhuoneen 2 sisäilmasta 

mitattuna 2-etyyliheksanolin määrä tippui 12 µg/m3:sta pitoisuuteen 1,4 

µg/m3.  Tulokset esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Asuntokohteesta mitatut ennen ja jälkeen tulokset sisäilman  
2-etyyli-1-heksanolipitoisuuksista. 

Aika  

2-Etyyli-1-heksanoli 

Pitoisuus ilmassa  

[µg/m³] 

 

Pitoisuus cTrap 
tuotteessa          

[µg/ g cTrap] 
 

Ennen cTrap asennusta 127 6 0 

1 vko asennuksen  

jälkeen 
95 7 17.0 

2 kk asennuksen  

jälkeen 
72 2 68.6 

8 kk asennuksen  

jälkeen 
119 2 150.6 

13 kk asennuksen  

jälkeen 
58 2 280.3 

 

  2 Etyyli-1-heksanoli pitoisuus ilmassa [µg/m³] 

  
Ennen korjausta Korjauksen jälkeen  

Makuuhuone 1 63 14 

Makuuhuone 2 1,5 1,4 
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Kohde 2. Koulukohde Suomi Pääkaupunkiseutu.  

60-luvulla rakennetussa koulussa  asennettiin cTrap tuotetta mm. kahden 
luokkahuoneen sekä opettajainhuoneen lattioihin. Lattiasta otettiin myö-
hemmin Flec näytteet yhdestä korjatusta luokasta sekä korjaamattomasta 
naapuriluokasta.  Tulokset esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Koulukohteesta mitatut Flec tulokset cTrap tuottella korjaa-
mattomasta luokasta A sekä korjatusta naapuriluokasta B. 

Etyyli-1-heksanoli emissionopeus [µg/m2/h] 

Korjaamaton luokka A Korjattu luokkahuone B 

12,12 0,36 

Kuvat:  

1. Koulu pääkaupunkiseutu 2. Yksityisasunto Helsinki 3. Yksityisasunto Helsinki 

4. Päiväkoti Kuopio 5. Koulu Virrat 

cTrap tuote on kehitetty pysäyttämään ja sitomaan itseensä pintaemissioita ollen samalla lähes täysin avoin vesihöyryn kululle (Sd 0,05m / z=200)           

Tyypillisimmin korjattavien kohteiden pintaemissoita aiheuttavat seuraavat ongelmatyypit: 

 VOC yhdisteet esim. muovimattojen sekä mattoliimojen hajoamistuotteista johtuvat emissiot 

 Kreosoottipitoisen pikisivelyn aiheuttamat hiilivety–  ja PAH yhdisteet 

 mikrobi– sekä  kosteusvaurioituneissa rakenteissa ilmenevät hajut ja emissiot esim. vanhat orgaaniset eristeet ja mykotoksiinit 
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