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Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Tekstiilit 

 
 
Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n  ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 
tekstiilien tuoteryhmälle. Liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa (Technical Background Report) esitetään yksityiskohtaisesti näiden kriteerien valinnan 
syyt ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. 
 
Jokaiselle tuote- tai palveluryhmälle on määritetty kahdenlaiset kriteerit: 

• Peruskriteerit soveltuvat kaikkien hankintaviranomaisten käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa, ja ne koskevat merkittävimpiä 
ympäristövaikutuksia. Ne on laadittu siten, että lisätodentamisen tarve tai kustannusten nousu on mahdollisimman vähäinen.  

• Lisäkriteerit on tarkoitettu niille, jotka haluavat ostaa ympäristön kannalta parhaita markkinoilla olevia tuotteita. Ne saattavat edellyttää 
lisätodentamista tai nostaa hieman kustannuksia suhteessa muihin, samaan tarkoitukseen käytettäviin tuotteisiin. 

 
 

1. Määritelmä ja soveltamisala 
 

Tässä selvityksessä käsitellään seuraavia tekstiilituotteita1: 

• Tekstiilivaatteet ja -asusteet: vaatteet ja asusteet, joissa on vähintään 90 painoprosenttia tekstiilikuituja (esimerkiksi nenäliinat, huivit, laukut, 
ostoskassit, reput ja vyöt). 

• Sisustustekstiilit: sisäkäyttöön tarkoitetut tekstiilituotteet, joissa on vähintään 90 painoprosenttia tekstiilikuituja. Tuoteryhmään eivät kuulu seinä- ja 
lattiapäällysteet. 

• Kuidut, langat ja kankaat: kuidut, langat ja kankaat, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tekstiilivaatteissa ja -asusteissa tai sisustustekstiileissä. 
 
”Tekstiilivaatteet ja -asusteet” ja ”sisustustekstiilit”: untuvia, höyheniä, kalvoja ja pinnoitteita ei tarvitse ottaa huomioon tekstiilikuitujen 
prosenttiosuutta laskettaessa. 

 
 

                                                 
1  Ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille 9 päivänä heinäkuuta 2009 tehty komission päätös. 
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2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset 
 

Merkittävimmät ympäristövaikutukset  Lähestymistapa 
 

• Ilman saastuminen, otsonin muodostuminen (savusumu), 
biokertyvyys tai ravintoketjun altistuminen sekä 
haittavaikutukset vesieliöille tai veden laatua mahdollisesti 
heikentävien haitallisten vesieliöiden lisääntyminen, kun 
tiettyjä tuholaismyrkkyjä ja lannoitteita käytetään väärin 
kuitujen tuotannossa ja kun kuitujen ja valmiiden 
tekstiilituotteiden käsittelyssä käytetään tiettyjä aineita. 

• Terveydelle haitallisten aineiden jäämistä aiheutuu 
haittavaikutuksia käyttäjien työterveydelle. 
 

  
• Hankitaan luonnonmukaisesti tuotettuja tekstiilituotteita. 
• Hankitaan käytettyjä tekstiilituotteita, joita voidaan käyttää 

uudelleen alkuperäiseen tarkoitukseensa, tai kierrätettyjä 
kuituja sisältäviä tekstiilituotteita. 

• Hankitaan tekstiilituotteita, joiden tuotannossa on käytetty 
vähän ympäristölle haitallisia aineita. 

• Hankitaan tekstiilituotteita, joissa on vain vähän terveydelle 
haitallisten aineiden jäämiä. 

• Hankitaan tekstiilejä, jotka täyttävät värinpitävyyttä ja 
mitanpitävyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset. 

• Vältetään tekstiilien varhainen vaurioituminen ja siitä johtuva 
jäte käyttämällä värinpitäviä kankaita, jotka eivät kutistu 
käytössä. 

Huomaa, että vaikutuksia ei ole esitetty tärkeysjärjestyksessä. 
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3. Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Tekstiilit 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 
3.1 Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Tekstiilit 

KOHDE KOHDE 
Hankitaan tekstiilituotteita, jotka sisältävät vain vähän myrkyllisiä aineita, 
ja suositaan tuotteita, joiden tuotannonaikaiset ympäristövaikutukset ovat 
vähäiset ja jotka on valmistettu kuiduista, joiden tuotannossa on käytetty 
mahdollisimman vähän tuholaismyrkkyjä. 

Hankitaan tekstiilituotteita, jotka sisältävät vain vähän myrkyllisiä aineita, 
ja suositaan tuotteita, joiden tuotannonaikaiset ympäristövaikutukset ovat 
vähäiset ja jotka on valmistettu kuiduista, joiden tuotannossa on käytetty 
mahdollisimman vähän tuholaismyrkkyjä. 

ERITELMÄT ERITELMÄT 
1. Tuholaismyrkyt 

  
Puuvillasta tai muista luonnonsiemenkuiduista valmistetuissa tuotteissa 
lopputuote saa sisältää yhteensä enintään 0,05 ppm (miljoonasosaa) 
seuraavia aineita. Seuraavien aineiden yhteen laskettu pitoisuus saa olla 
enintään 0,75 ppm:  
• 2,4,5-T 
• aldriini 
• kaptafoli 
• klordaani 
• klordimeformi 
• DDT 
• dieldriini 
• dinosebi ja sen suolat 
• endriini 
• heptakloori 
• heksaklooribentseeni 
• heksakloorisykloheksaani, α 

1. Tuholaismyrkyt 
 

Puuvillasta tai muista luonnonsiemenkuiduista valmistetuissa tuotteissa 
lopputuote saa sisältää yhteensä enintään 0,05 ppm (miljoonasosaa) 
seuraavia aineita. Seuraavien aineiden yhteenlaskettu pitoisuus saa olla 
enintään 0,5 ppm: 
• 2,4,5-T 
• aldriini 
• kaptafoli 
• klordaani 
• klordimeformi 
• DDT 
• dieldriini 
• dinosebi ja sen suolat 
• endriini 
• heptakloori 
• heksaklooribentseeni 
• heksakloorisykloheksaani, α 
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• heksakloorisykloheksaani, β 
• heksakloorisykloheksaani, δ 
• metamidofossi 
• monokrotofossi 
• parationi 
• parationimetyyli 
• propetamfossi 
• toksafeeni. 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

• heksakloorisykloheksaani, β 
• heksakloorisykloheksaani, δ 
• metamidofossi 
• monokrotofossi 
• parationi 
• parationimetyyli 
• propetamfossi 
• toksafeeni. 
 
Villakuiduista valmistetuissa valmiissa tuotteissa pitoisuudet eivät saa 
ylittää kullekin seuraavista aineista vahvistettua enimmäispitoisuutta. 
 
Seuraavien aineiden yhteenlaskettu pitoisuus saa olla enintään 0,5 ppm:  

 gamma-heksakloorisykloheksaani (lindaani)  
 alfa-heksakloorisykloheksaani  
 beta-heksakloorisykloheksaani  
 delta-heksakloorisykloheksaani  
 aldriini  
 dieldriini  
 endriini  
 p,p’-DDT  
 p,p’-DDD.  

 
 
Seuraavien aineiden yhteenlaskettu pitoisuus saa olla enintään 2 ppm:  

 diatsinoni  
 propetamfossi  
 klorfenvinfossi  
 diklorfentioni  
 klorpyrifossi  
 fenklorfossi  
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 etioni  
 pirimifossi-metyyli.  

 
 
Seuraavien aineiden yhteenlaskettu pitoisuus saa olla enintään 0,5 ppm:  

 sypermetriini  
 deltametriini  
 fenvaleraatti  
 syhalotriini  
 flumetriini.  

 
Seuraavien aineiden yhteenlaskettu pitoisuus saa olla enintään 2 ppm:  

 diflubentsuroni  
 triflumuroni 
 disyklaniili. 

 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

2. Väriaineet, jotka luokitellaan herkistäviksi/allergeenisiksi, 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai lisääntymisen kannalta 
toksisiksi 

 
Lopputuotteen valmistuksessa ei saa käyttää seuraavia väriaineita: 

• C.I. Basic Red 9 

• C.I. Disperse Blue 1 

• C.I. Acid Red 26 

• C.I. Basic Violet 14 

• C.I. Disperse Orange 11 

2. Väriaineet, jotka luokitellaan herkistäviksi/allergeenisiksi, 
karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai lisääntymisen kannalta 
toksisiksi 

 
Lopputuotteen valmistuksessa ei saa käyttää seuraavia väriaineita: 

• C.I. Basic Red 9 

• C.I. Disperse Blue 1 

• C.I. Acid Red 26 

• C.I. Basic Violet 14 

• C.I. Disperse Orange 11 
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• C. I. Direct Black 38 

• C. I. Direct Blue 6 

• C. I. Direct Red 28 

• C. I. Disperse Yellow 3 

• C.I. Disperse Yellow 23 

• C.I. Disperse Yellow 149. 

 
Seuraavia väriaineita saa käyttää vain, jos värjättyjen kuitujen, 
lankojen tai kankaiden hienkesto (hapan ja emäksinen) on 
vähintään 4. 

• C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505 

• C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 

• C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305 

• C.I. Disperse Blue 35 

• C.I. Disperse Blue 102 

• C.I. Disperse Blue 106 

• C.I. Disperse Blue 124 

• C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 

• C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 

• C.I. Disperse Orange 37 

• C.I. Disperse Orange 76 

• (entinen Orange 37) 

• C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 

• C. I. Direct Black 38 

• C. I. Direct Blue 6 

• C. I. Direct Red 28 

• C. I. Disperse Yellow 3 

• C.I. Disperse Yellow 23 

• C.I. Disperse Yellow 149. 

 
Seuraavia väriaineita saa käyttää vain, jos värjättyjen kuitujen, 
lankojen tai kankaiden hienkesto (hapan ja emäksinen) on 
vähintään 4. 

• C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505 

• C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 

• C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305 

• C.I. Disperse Blue 35 

• C.I. Disperse Blue 102 

• C.I. Disperse Blue 106 

• C.I. Disperse Blue 124 

• C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 

• C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 

• C.I. Disperse Orange 37 

• C.I. Disperse Orange 76 

• (entinen Orange 37) 

• C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 
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• C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 

• C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 

• C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 

• C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 

• C.I. Disperse Yellow 39 
• C.I. Disperse Yellow 49. 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

• C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 

• C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 

• C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 

• C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 

• C.I. Disperse Yellow 39 
• C.I. Disperse Yellow 49. 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 

3. Aryyliamiinit 
 

Lopputuote ei saa sisältää seuraavia aryyliamiineja: 

• 4-aminodifenyyli (CAS-nro 92-67-1) 
• bentsidiini (CAS-nro 92-87-5) 
• 4-kloro-o-toluidiini (CAS-nro 95-69-2) 
• 2-naftyyliamiini (CAS-nro 91-59-8) 
• o-amino-atsotolueeni (CAS-nro 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotolueeni (CAS-nro 99-55-8) 
• p-kloorianiliini (CAS-nro 106-47-8) 
• 2,4-diaminoanisyyli (CAS-nro 615-05-4) 
• 4,4’-diaminodifenyylimetaani (CAS-nro 101-77-9) 
• 3,3’-diklooribentsidiini (CAS-nro 91-94-1) 
• 3,3’-dimetoksyylibentsidiini (CAS-nro 119-90-4) 
• 3,3’-dimetyylibentsidiini (CAS-nro 119-93-7) 
• 3,3’-dimetyyli-4,4’-diaminodifenyylimetaani (CAS-nro 838-88-0) 

3. Aryyliamiinit 
 

Lopputuote ei saa sisältää seuraavia aryyliamiineja: 

• 4-aminodifenyyli (CAS-nro 92-67-1) 
• bentsidiini (CAS-nro 92-87-5) 
• 4-kloro-o-toluidiini (CAS-nro 95-69-2) 
• 2-naftyyliamiini (CAS-nro 91-59-8) 
• o-amino-atsotolueeni (CAS-nro 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotolueeni (CAS-nro 99-55-8) 
• p-kloorianiliini (CAS-nro 106-47-8) 
• 2,4-diaminoanisyyli (CAS-nro 615-05-4) 
• 4,4’-diaminodifenyylimetaani (CAS-nro 101-77-9) 
• 3,3’-diklooribentsidiini (CAS-nro 91-94-1) 
• 3,3’-dimetoksyylibentsidiini (CAS-nro 119-90-4) 
• 3,3’-dimetyylibentsidiini (CAS-nro 119-93-7) 
• 3,3’-dimetyyli-4,4’-diaminodifenyylimetaani (CAS-nro 838-88-0) 
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• p-kresidiini (CAS-nro 120-71-8) 
• 4,4’-metyleeni-bis-(2-kloorianiliini) (CAS-nro 101-14-4) 
• 4,4’-oksidianiliini (CAS-nro 101-80-4) 
• 4,4’-tiodianiliini (CAS-nro 139-65-1) 
• o-toluidiini (CAS-nro 95-53-4) 
• 2,4-diaminotolueeni (CAS-nro 95-80-7) 
• 2,4,5-trimetyylianiliini (CAS-nro 137-17-7) 
• 4-aminoatsobentseeni (CAS-nro 60-09-3) 
• o-anisidiini (CAS-nro 90-04-0). 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

• p-kresidiini (CAS-nro 120-71-8) 
• 4,4’-metyleeni-bis-(2-kloorianiliini) (CAS-nro 101-14-4) 
• 4,4’-oksidianiliini (CAS-nro 101-80-4) 
• 4,4’-tiodianiliini (CAS-nro 139-65-1) 
• o-toluidiini (CAS-nro 95-53-4) 
• 2,4-diaminotolueeni (CAS-nro 95-80-7) 
• 2,4,5-trimetyylianiliini (CAS-nro 137-17-7) 
• 4-aminoatsobentseeni (CAS-nro 60-09-3) 
• o-anisidiini (CAS-nro 90-04-0). 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 

4. Palonsuoja-aineet 
 
Lopputuotteessa ei saa käyttää seuraavia palonsuoja-aineita: 

• PBB-yhdisteet (polybromibifenyylit) CAS-nro 59536-65-1 
• pentaBDE (pentabromidifenyylieetteri) CAS-nro 32534-81-9 
• octaBDE (oktabromidifenyylieetteri) CAS-nro 32536-52-9 
• bis(pentabromifenyyli)eetteri (dekabromidifenyylieetteri) 

CAS-nro 1163-19-5. 
 
 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

4. Palonsuoja-aineet 
 
Lopputuotteessa ei saa käyttää seuraavia palonsuoja-aineita: 

• PBB-yhdisteet (polybromibifenyylit) CAS-nro 59536-65-1 
• pentaBDE (pentabromidifenyylieetteri) CAS-nro 32534-81-9 
• octaBDE (oktabromidifenyylieetteri) CAS-nro 32536-52-9  
• bis(pentabromifenyyli)eetteri (dekabromidifenyylieetteri) 

CAS-nro 1163-19-5  
• tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaatti, CAS-nro 126-72-7  
• HBCDD (heksabromisyklododekaani) CAS-nrot 25637-99-4 ja 

3194-55-6. 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
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5. Pentakloorifenoli ja tetrakloorifenoli 
 

Puuvillasta tai muista luonnonsiemenkuiduista valmistetuissa tuotteissa 
lopputuote saa sisältää yhteensä enintään 0,5 ppm (miljoonasosaa) 
pentakloorifenolia. 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

5. Pentakloorifenoli, tetrakloorifenoli ja 2,4,6-trikloorifenoli 
 

Puuvillasta tai muista luonnonsiemenkuiduista valmistetuissa tuotteissa 
lopputuote saa sisältää yhteensä enintään 0,05 ppm (miljoonasosaa) 
pentakloorifenolia. 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

6. Ftalaattipehmitteet 
 
Tuotteissa, jotka ovat suoraan kosketuksissa ihoon, lopputuote saa sisältää 
enintään 0,1 painoprosenttia seuraavia ftalaattipehmitteitä: 

• DEHP (di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti) CAS-nro 117-81-7 
• BBP (butyylibentsyyliftalaatti) CAS-nro 85-68-7 
• DBP (dibutyyliftalaatti) CAS-nro 84-74-2  
• DNOP (di-n-oktyyliftalaatti) 
• DINP (di-isononyyliftalaatti) 
• DIDP (di-isodekyyliftalaatti) 
• DIBP (di-isobutyyliftalaatti)  
• tris(2-kloorietyyli)fosfaatti. 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

6. Ftalaattipehmitteet 
 
Tuotteissa, jotka ovat suoraan kosketuksissa ihoon, lopputuote saa sisältää 
enintään 0,1 painoprosenttia seuraavia ftalaattipehmitteitä: 

• DEHP (di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti) CAS-nro 117-81-7 
• BBP (butyylibentsyyliftalaatti) CAS-nro 85-68-7 
• DBP (dibutyyliftalaatti) CAS-nro 84-74-2  
• DNOP (di-n-oktyyliftalaatti) 
• DINP (di-isononyyliftalaatti) 
• DIDP (di-isodekyyliftalaatti) 
• DIBP (di-isobutyyliftalaatti)  
• tris(2-kloorietyyli)fosfaatti. 

 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 

7. Formaldehydi 
 
Vapaan tai osittain hydrolysoituvan formaldehydin määrä lopputuotteessa ei 
saa ylittää arvoa 70 ppm ihon kanssa kosketuksiin joutuvissa tuotteissa ja 

7. Formaldehydi 
 
Vapaan tai osittain hydrolysoituvan formaldehydin määrä lopputuotteessa ei 
saa ylittää arvoa 20 ppm alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa 
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arvoa 300 ppm kaikissa muissa tuotteissa. 
 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 
 

tuotteissa, arvoa 30 ppm ihon kanssa kosketuksiin joutuvissa tuotteissa ja 
arvoa 75 ppm kaikissa muissa tuotteissa. 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään. 

8. Raskasmetallit 
 
Kadmiumin (Cd), kromin (Cr), nikkelin (Ni), lyijyn (Pb) ja kuparin (Cu) 
määrä lopputuotteessa saa olla enintään: 

• kadmium (Cd): 0,1 ppm 
• kromi (Cr): 2,0 ppm 
• nikkeli (Ni): 4,0 ppm 
• lyijy (Pb): 1,0 ppm 
• kupari (Cu): 50,0 ppm. 
 
 
 
 
 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai kansallinen 
tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut kriteerit, tai valmistajan tekninen 
dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 

8. Raskasmetallit 
 
Kadmiumin (Cd), kromin (Cr), nikkelin (Ni), lyijyn (Pb) ja kuparin (Cu) 
määrä lopputuotteessa saa olla enintään: 

• antimoni (Sb): 30 ppm 
• arseeni (As): 1,0 ppm (päällysvaatteet), 0,2 ppm (muut) 
• kadmium (Cd): 0,1 ppm 
• kromi (Cr): 2,0 ppm (päällysvaatteet), 1,0 ppm (muut) 
• kromi(VI) (Cr-VI): 0,5 ppm 
• koboltti (Co): 4,0 ppm (päällysvaatteet), 1,0 ppm (muut) 
• elohopea (Hg): 0,02 ppm 
• nikkeli (Ni): 4,0 ppm (päällysvaatteet), 1,0 ppm (muut) 
• lyijy (Pb): 1,0 ppm (päällysvaatteet), 0,2 ppm (muut) 
• kupari (Cu): 50,0 ppm (päällysvaatteet), 25,0 ppm (muut). 
 
Todentaminen: Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai kansallinen 
tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut kriteerit, tai valmistajan tekninen 
dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 
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9. Värinpitävyys ja mitanpitävyys 
Tuotteen on täytettävä seuraavat värinpitävyyttä ja mitanpitävyyttä 
koskevat vähimmäisvaatimukset: 

9. Värinpitävyys ja mitanpitävyys 
Tuotteen on täytettävä seuraavat värinpitävyyttä ja mitanpitävyyttä 
koskevat vähimmäisvaatimukset:  

Parametri Kriteerit Testausmenetelmä Parametri Kriteerit Testausmenetelmä  
 

9.1  
Mitan muutokset 
pesun ja kuivauksen 
aikana 

Verhot sekä irrotettavat 
ja pestävät 
huonekalukankaat:  
+/–2 %  
 
Muut kudotut tuotteet 
ja kestävät 
kuitukankaat, muut 
neuletuotteet tai 
froteekankaat:  
–8 %–+4 % 

ISO 5077 tai vastaava 9.1 
Mitan muutokset 
pesun ja kuivauksen 
aikana 

Verhot sekä irrotettavat 
ja pestävät 
huonekalukankaat:  
+/–2 %  
 
Muut kudotut tuotteet 
ja kestävät 
kuitukankaat, muut 
neuletuotteet tai 
froteekankaat:  
–8 %–+4 % 

ISO 5077 tai vastaava 

Todentaminen: Kaikki tuotteet on testattava standardin ISO 5077 mukaan 
tai vastaavalla tavalla. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on 
tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai kansallinen 
tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut kriteerit, tai valmistajan tekninen 
dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 

Todentaminen: Kaikki tuotteet on testattava standardin ISO 5077 mukaan 
tai vastaavalla tavalla. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä 
on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu 
asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai kansallinen 
tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut kriteerit, tai valmistajan tekninen 
dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 

Parametri Kriteerit Testausmenetelmä Parametri Kriteerit Testausmenetelmä  
9.2  
Värien 
vesipesunkesto 

Vähintään taso 3–4 
värinmuutoksen osalta  
 
Vähintään taso 3–4 
värjäävyyden osalta 

ISO 105 C06 (yksi 
pesu tuotteeseen 
merkityssä 
lämpötilassa 
perboraattipesu-
jauheella) tai vastaava 

9.2  
Värien 
vesipesunkesto 

Vähintään taso 4 
värinmuutoksen osalta  
 
Vähintään taso 4 
värjäävyyden osalta 

ISO 105 C06 (yksi 
pesu tuotteeseen 
merkityssä 
lämpötilassa 
perboraattipesu-
jauheella) tai vastaava 

Todentaminen: Kaikki tuotteet on testattava standardin ISO 105 C06 
mukaan tai vastaavalla tavalla. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, 
jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös 

Todentaminen: Kaikki tuotteet on testattava standardin ISO 105 C06 
mukaan tai vastaavalla tavalla. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, 
jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös 
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muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai 
kansallinen tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut kriteerit, tai valmistajan 
tekninen dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 

muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai 
kansallinen tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut kriteerit, tai valmistajan 
tekninen dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 

Parametri Kriteerit Testausmenetelmä Parametri Kriteerit Testausmenetelmä  
9.3  
Värien hienkesto 
(hapan, emäksinen) 

Vähintään taso 3–4 
(värinmuutoksen ja 
värjäävyyden osalta) 
 
Taso 3, jos kankaat 
ovat sekä väriltään 
tummia 
(standardisyvyys > 1/1) 
että valmistettuja 
regeneroidusta villasta 
tai materiaalista, jossa 
silkin osuus on yli 
20 % 

ISO 105 E04  
tai vastaava 

9.3  
Värien hienkesto 
(hapan, emäksinen) 

Vähintään taso 4 
(värinmuutoksen ja 
värjäävyyden osalta)  
 
Taso 3–4, jos kankaat 
ovat sekä väriltään 
tummia 
(standardisyvyys > 1/1) 
että valmistettuja 
regeneroidusta villasta 
tai materiaalista, jossa 
silkin osuus on yli 
20 % 
 

ISO 105 E04  
tai vastaava 

Todentaminen: Kaikki tuotteet on testattava standardin ISO 105 E04 
mukaan tai vastaavalla tavalla. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, 
jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös 
muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai 
kansallinen tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut kriteerit, tai valmistajan 
tekninen dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 

Todentaminen: Kaikki tuotteet on testattava standardin ISO 105 E04 
mukaan tai vastaavalla tavalla. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, 
jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös 
muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai 
kansallinen tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut kriteerit, tai valmistajan 
tekninen dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 

Parametri Kriteerit Testausmenetelmä Parametri Kriteerit Testausmenetelmä  
9.4 
Värien 
märkähankauskesto 

Vähintään taso 2–3 
 
Taso 2 sallittu 
indigovärjätyssä 
denimissä 

ISO 105 X12  
tai vastaava 

9.4 
Värien 
märkähankauskesto 

Vähintään taso 3  
 
Taso 2–3 sallittu 
indigovärjätyssä 
denimissä 
 

ISO 105 X12  
tai vastaava 

Todentaminen: Kaikki tuotteet on testattava standardin ISO 105 X12 
mukaan tai vastaavalla tavalla. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, 

Todentaminen: Kaikki tuotteet on testattava standardin ISO 105 X12 
mukaan tai vastaavalla tavalla. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, 
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jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös 
muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai 
kansallinen tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut kriteerit, tai valmistajan 
tekninen dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 

jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös 
muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai 
kansallinen tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut kriteerit, tai valmistajan 
tekninen dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 

Parametri Kriteerit Testausmenetelmä Parametri Kriteerit Testausmenetelmä  
9.5 
Värien 
kuivahankauskesto 

Vähintään taso 4 
 
Taso 3–4 sallittu 
indigovärjätyssä 
denimissä 

ISO 105 X12  
tai vastaava 

9.5 
Värien 
kuivahankauskesto 

Vähintään taso 4–5 
 
Taso 4 sallittu 
indigovärjätyssä 
denimissä 

ISO 105 X12  
tai vastaava 

Todentaminen: Kaikki tuotteet on testattava standardin ISO 105 X12 
mukaan tai vastaavalla tavalla. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, 
jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös 
muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai 
kansallinen tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut kriteerit, tai valmistajan 
tekninen dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 

Todentaminen: Kaikki tuotteet on testattava standardin ISO 105 X12 
mukaan tai vastaavalla tavalla. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, 
jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös 
muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai 
kansallinen tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut kriteerit, tai valmistajan 
tekninen dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 

Parametri Kriteerit Testausmenetelmä Parametri Kriteerit Testausmenetelmä  
9.6 
Värien valonkesto 
 

Huonekaluihin tai 
verhoihin tarkoitetut 
kankaat: vähintään taso 
4–5  
 
Kaikki muut tuotteet: 
vähintään taso 4 
 
Taso 4 sallittu, jos 
huonekaluihin tai 
verhoihin tarkoitetut 
kankaat ovat sekä 
väriltään vaaleita 
(standardisyvyys on 
< 1/12) että 
valmistettuja 

ISO 105 B02 tai 
vastaava 
 

9.6  
Värien valonkesto 
 

Huonekaluihin tai 
verhoihin tarkoitetut 
kankaat: vähintään taso 
5  
 
Kaikki muut tuotteet: 
vähintään taso 4–5 
 
Taso 4–5 sallittu, jos 
huonekaluihin tai 
verhoihin tarkoitetut 
kankaat ovat sekä 
väriltään vaaleita 
(standardisyvyys on 
< 1/12) että 
valmistettuja 

ISO 105 B02 tai 
vastaava 
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materiaalista, jossa on 
yli 20 % villaa tai 
muita eläinkuituja tai 
yli 20 % silkkiä tai yli 
20 % pellavaa tai muita 
runkokuituja 

materiaalista, jossa on 
yli 20 % villaa tai 
muita eläinkuituja tai 
yli 20 % silkkiä tai yli 
20 % pellavaa tai muita 
runkokuituja 

Todentaminen: Kaikki tuotteet on testattava standardin ISO 105 B02 
mukaan tai vastaavalla tavalla. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, 
jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös 
muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai 
kansallinen tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut kriteerit, tai valmistajan 
tekninen dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 

Todentaminen: Kaikki tuotteet on testattava standardin ISO 105 B02 
mukaan tai vastaavalla tavalla. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, 
jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, joka täyttää luetellut kriteerit. Myös 
muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai 
kansallinen tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut kriteerit, tai valmistajan 
tekninen dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 
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MYÖNTÄMISKRITEERIT MYÖNTÄMISKRITEERIT 
Lisäpisteitä myönnetään seuraavien materiaalien suhteellisesta osuudesta: 
 
1. Luonnonmukaisesti tuotettu puuvilla ja muut luonnonkuidut 

(katso Selventävät huomautukset) 
 
Tarjoajien on ilmoitettava painoprosentteina, kuinka suuri osuus 
lopputuotteessa käytetystä puuvillasta tai siinä käytetyistä muista 
luonnonkuiduista on tuotettu luonnonmukaisesti. Jotta kuitua voitaisiin 
pitää tällaisena, sen on oltava peräisin sadosta, joka on tuotettu asetuksen 
(EY) N:o 834/2007 mukaisesti. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on osoitettava käytettyjen kuitujen alkuperä ja 
niiden tuotannon luonnonmukaisuus esimerkiksi EU:n luomutunnuksella tai 
hyväksytyllä kansallisella luomutunnuksella. 
 

Lisäpisteitä myönnetään seuraavien materiaalien suhteellisesta osuudesta: 
 
1. Luonnonmukaisesti tuotettu puuvilla ja muut luonnonkuidut 

(katso Selventävät huomautukset) 
 
Tarjoajien on ilmoitettava painoprosentteina, kuinka suuri osuus 
lopputuotteessa käytetystä puuvillasta tai siinä käytetyistä muista 
luonnonkuiduista on tuotettu luonnonmukaisesti. Jotta kuitua voitaisiin 
pitää tällaisena, sen on oltava peräisin sadosta, joka on tuotettu asetuksen 
(EY) N:o 834/2007 mukaisesti. 
 
Todentaminen: Tarjoajan on osoitettava käytettyjen kuitujen alkuperä ja 
niiden tuotannon luonnonmukaisuus esimerkiksi EU:n luomutunnuksella tai 
hyväksytyllä kansallisella luomutunnuksella. 

Lisäpisteitä myönnetään seuraavien materiaalien suhteellisesta osuudesta: 
 

2. Kierrätetyt kuidut 
 
Tarjoajien on ilmoitettava painoprosentteina, kuinka suuri osuus tuotteesta 
on valmistettu kierrätetyistä kuiduista, kuten kuiduista, jotka ovat peräisin 
yksinomaan tekstiili- tai vaatevalmistajien tilkuista tai kulutusjätteestä 
(tekstiili- tai muusta jätteestä). 
 
Todentaminen: Tarjoajan on osoitettava käyttämiensä kierrätettyjen 
kuitujen alkuperä. 

Lisäpisteitä myönnetään seuraavien materiaalien suhteellisesta osuudesta: 
 

2. Kierrätetyt kuidut 
 
Tarjoajien on ilmoitettava painoprosentteina, kuinka suuri osuus tuotteesta 
on valmistettu kierrätetyistä kuiduista, kuten kuiduista, jotka ovat peräisin 
yksinomaan tekstiili- tai vaatevalmistajien tilkuista tai kulutusjätteestä 
(tekstiili- tai muusta jätteestä). 
 
Todentaminen: Tarjoajan on osoitettava käyttämiensä kierrätettyjen 
kuitujen alkuperä. 
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Selventävät huomautukset 
 
Tyypin 1 tai standardin ISO 14024 ympäristömerkit 
 
Tyypin 1 tai ISO 14024 -standardin mukaisten ympäristömerkkien peruskriteerit asettaa riippumaton elin, ja niitä valvotaan todistusten ja tarkastusten avulla. 
Siten merkit tarjoavat avointa, luotettavaa ja riippumatonta tietoa. Ympäristömerkkien on täytettävä seuraavat ehdot:  

• Merkkiä koskevat vaatimukset perustuvat tieteelliseen näyttöön.  
• Ympäristömerkit on hyväksytty menettelyllä, johon osallistuvat asianomaiset tahot, kuten viranomaiset, kuluttajat, valmistajat, jakelijat ja 

ympäristöjärjestöt.  
• Merkit ovat kaikkien asianomaisten osapuolten saatavilla. 

 
Julkisissa hankinnoissa hankintaviranomaiset voivat vaatia, että tietyn ympäristömerkin vaatimusten on täytyttävä ja että ympäristömerkkiä on voitava käyttää 
myös todisteena vaatimusten täyttymisestä. Hankintaviranomaiset eivät kuitenkaan voi vaatia, että tuotteella on oltava ympäristömerkki. Lisäksi 
hankintaviranomaiset voivat käyttää vain sellaisia ympäristömerkin vaatimuksia, jotka liittyvät tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin tai tuotantoprosessiin. 
Yrityksen yleiseen hallintaan liittyviä vaatimuksia ei voi käyttää. 
 
Todiste vaatimusten täyttymisestä 
 
Jos kriteerien todentamista koskevissa ohjeissa todetaan, että myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, näytöksi kelpaavat valmistajan laatimat tekniset 
asiakirjat, tunnustetun laitoksen testausseloste tai muut pätevät todisteet. Hankintaviranomaisen on varmistettava tapauskohtaisesti 
teknisestä/lainsäädännöllisestä näkökulmasta, voidaanko toimitettuja todisteita pitää asianmukaisina. 
 
Luonnonmukaisesti tuotettu puuvilla ja muut luonnonkuidut sekä kierrätetyt kuidut 
Ympäristövaikutusta on mahdollista vähentää merkittävästi, jos tuotteessa vaaditaan olevan tietty prosenttiosuus luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa tai 
muita luonnonkuituja ja kierrätettyjä kuituja. On kuitenkin tärkeää huomata, että kyseisten tuotteiden tarjonta on edelleen rajoitettua. Tästä syystä tätä 
vaatimusta ei ole sisällytetty ympäristöä säästävien julkisten hankintojen teknisiin eritelmiin vaan myöntämiskriteereihin. Jos hankintaviranomainen kuitenkin 
arvioi – mahdollisesti teetettyään markkinatutkimuksen –, että luonnonmukaisten/kierrätettyjen tekstiilituotteiden markkinat ovat riittävän kehittyneet, 
tämäkin voidaan sisällyttää teknisiin eritelmiin edellyttämällä, että tekstiilissä on tietty prosenttiosuus näitä kuituja. Myöntämisvaiheessa voidaan lisäksi antaa 
lisäpisteitä, jos tuotteissa on vaadittua prosenttiosuutta suurempi osuus luonnonmukaisia/kierrätettyjä kuituja. 
 
Tuholaismyrkyt 

1. Useimpien taulukossa lueteltujen tuholaismyrkkyjen saattaminen markkinoille ja käyttö on jo EU:ssa kielletty. 
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2. Pentakloorifenolin käyttö on jo kielletty tuholaismyrkyissä kasvinsuojeluaineiden ryhmässä, ja sen käyttöä on rajoitettu tiukasti muissa tuholaismyrkyissä, 
myös biosideissä. 

 
Värit ja väriaineet 
 
Sinisen väriaineen, indeksinumero 611-070-00-2, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia säännellään erikseen komission direktiivillä 2003/3/EY. 
 
Lisäksi ehdotetaan muita (tuotantoprosessia koskevia ja kuitukohtaisia) kriteerejä, jotka perustuvat EU:n ympäristömerkkiin. On kuitenkin tärkeää huomata, 
että koska markkinoilla on nykyään vain vähän tuotteita, joille on myönnetty tekstiilituotteita koskeva EU:n ympäristömerkki, hankintaviranomaisen olisi 
teetettävä markkinatutkimus selvittääkseen hinnat ja saatavuus, ennen kuin näitä kriteerejä käytetään eritelmissä. Vaihtoehtoisesti tietoja voidaan käyttää 
myöntämiskriteereinä. 
 
Jos seuraavien kuitujen osuus tuotteen tekstiilikuitujen kokonaispainosta on yli 5 painoprosenttia, eurooppalaisen ympäristömerkin niitä koskevien kriteerien 
on täytyttävä. Kriteerit esitetään yksityiskohtaisesti asiakirjassa: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:FI:PDF 
 

• akryyli (kriteeri 1) 
• puuvilla ja muut siemenkuidut (mukaan luettuna kapokki) (kriteeri 2); luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden katsotaan automaattisesti täyttävän 

vaatimukset, 
• elastaani (kriteeri 3) 
• pellava ja muut runkokuidut (mukaan luettuina hamppu, juutti ja rami) (kriteeri 4) 
• raakavilla ja muut eläinkuidut (mukaan luettuina lampaan-, kamelin-, alpakan- ja vuohenvilla) (kriteeri 5) 
• selluloosamuuntokuidut (mukaan luettuina viskoosi, lyosell, asetaatti, kupro ja triasetaatti) (kriteeri 6) 
• polyamidi (kriteeri 7) 
• polyesteri (kriteeri 8) 
• polypropeeni (kriteeri 9). 

 
Todentaminen: Tarjoajien on toimitettava luettelo kaikista kuiduista, joiden osuus tuotteen tekstiilikuitujen kokonaispainosta on yli 5 painoprosenttia, sekä 
asianmukaiset asiakirjat, jotka osoittavat, että tarvittavat kriteerit täyttyvät. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, 
joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai kansallinen tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut 
kriteerit, tai valmistajan tekninen dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 
 
Tuotteiden on täytettävä seuraavat kemikaaleihin ja prosesseihin liittyvät EU:n ympäristömerkin kriteerit, jotka esitetään yksityiskohtaisesti asiakirjassa: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:FI:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:FI:PDF
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• kuitujen ja lankojen avivointi- ja viimeistelyaineet (kriteeri 10) 
• kemialliset apuaineet (kriteeri 14) 
• pesuaineet, kankaan pehmitteet ja kompleksinmuodostajat (kriteeri 15) 
• valkaisuaineet (kriteeri 16) 
• väriaineiden epäpuhtaudet (kriteeri 17) 
• pigmenttien epäpuhtaudet (kriteeri 18) 
• märkäprosessin jätevesipäästöt (kriteeri 27). 

 
Todentaminen: Tarjoajien on toimitettava luettelo kaikista kuiduista, joiden osuus tuotteen tekstiilikuitujen kokonaispainosta on yli 5 painoprosenttia, sekä 
asianmukaiset asiakirjat, jotka osoittavat, että tarvittavat kriteerit täyttyvät. Tuotteen katsotaan täyttävän vaatimukset, jos sillä on tyypin 1 ympäristömerkki, 
joka täyttää luetellut kriteerit. Myös muu asianmukainen näyttö hyväksytään, kuten muu yksityinen tai kansallinen tekstiilimerkintä, joka täyttää luetellut 
kriteerit, tai valmistajan tekninen dokumentaatio tai tunnustetun laitoksen testausseloste. 
 
Myöntämiskriteerit: Julkisia hankintoja tekevien viranomaisten on ilmoitettava hankintailmoituksessa ja tarjouskilpailuasiakirjoissa, kuinka monta lisäpistettä 
kunkin myöntämiskriteerin perusteella annetaan. Kaikkien ympäristöön liittyvien myöntämiskriteerien perusteella annettavien pisteiden olisi vastattava ainakin 
15 prosenttia kaikista pisteistä. 
 
 
Kustannusnäkökohdat 
 
Komissio teki vuonna 2007 ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kustannuksia ja hyötyjä koskevan tutkimuksen, jossa tutkittiin, mitä 
kustannusvaikutuksia ympäristöä säästävien (ympäristömerkillä varustettujen) puhdistustuotteiden hankinnalla on tekstiilialalla. Erityisesti tutkittiin 
työvaatetuksen hankintaa. 
 
Valitettavasti tutkittavilla aloilla toimivien hankintaviranomaisten kannalta merkittäviä tuotteita, joilla olisi ollut EU:n ympäristömerkki, ei juuri ollut 
markkinoilla (itse asiassa vain yksi toimittaja), joten vertailutietoja ei ollut mahdollista saada. 
 
Vaikka yksityisellä sektorilla luonnonmukaisesti tuotetut vaatteet ovat yleensä kaksi kertaa tavanomaisia kalliimpia, ainoa julkisista hankinnoista löydetty 
esimerkki (Zürichin kaupungin poliisi) osoitti, että poliisin univormuissa hintaero oli vähäpätöinen – mahdollisesti, koska tekstiilin viimeistelykulut ovat 
alhaisempia kuin perinteisissä tuotteissa, mikä tasapainottaa luonnonmukaisista kuiduista maksetun lisähinnan. 
 
Lisäksi Zürichin tapaustutkimus osoitti, että ympäristöä säästävän vaihtoehdon laatu ja käyttömukavuus ovat parempia kuin perinteisissä tuotteissa. 
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Elinkaariarviointi 
 
Defra teetti Yhdistyneessä kuningaskunnassa huhtikuussa 2010 selvityksen, jossa käytettiin elinkaariarviointia määrittämään tekstiilikuitujen suhteelliset 
ympäristövaikutukset käyttämällä indikaattoreina energian- ja vedenkulutusta, kasvihuonekaasuja, jäteveden määrää ja suoraa maankäyttöä. Tuloksista on 
esitetty tiivistelmä jäljempänä olevassa taulukossa: 
 
 Energian-

kulutus  
Vedenkulutus  Kasvihuone-

kaasupäästöt  
Jäteveden tuotto  Suora 

maankäyttö  
Vähenevä 
ympäristö-
vaikutus  

akryyli  
nailon  
polyesteri/PTT  
selluloosa-
muuntokuidut 
(viskoosi, 
modaali)  
PLA/puuvilla 
lyosell  
villa  
luonnon 
runkokuidut 
(nokkonen, 
hamppu, 
pellava)  

puuvilla  
silkki  
nailon  
selluloosamuunto-
kuidut  
akryyli  
hamppu  
villa  
luonnon 
runkokuidut  
polyesteri  

nailon  
polyesteri  
lyosell  
PLA  
viskoosi  
modaali  
puuvilla  
luonnon 
runkokuidut  
villa  

villa  
selluloosa-
muuntokuidut  
luonnon 
runkokuidut  
nailon  
polyesteri  

villa  
rami  
puuvilla  
pellava  
hamppu  
viskoosi ja 
modaali  
juutti  
PLA  
lyosell  
 

 
 


	1. Määritelmä ja soveltamisala
	2. Merkittävimmät ympäristövaikutukset
	3. Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – Tekstiilit
	Tyypin 1 tai standardin ISO 14024 ympäristömerkit
	Todiste vaatimusten täyttymisestä

