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EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit – tekstiilituotteet ja -palvelut 
 

1. JOHDANTO 

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit on laadittu auttamaan viranomaisia sellaisten tuotteiden, palvelujen ja töiden 
hankinnassa, joilla on vain vähän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kriteerien soveltaminen on vapaaehtoista. Kriteerit on muotoiltu niin, että 
yksittäinen viranomainen voi halutessaan mahdollisimman pienin toimituksellisin muutoksin sisällyttää ne tarjouskilpailuasiakirjoihinsa. Tässä 
asiakirjassa luetellaan EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit tekstiilituoteryhmää varten. Tuoteryhmä kattaa 
tekstiilituotteet ja -palvelut. Liitteenä olevassa teknisessä taustaraportissa esitellään yksityiskohtaisesti näiden kriteerien valintaa tukevat 
perustelut ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja. 
Kriteerit jaetaan valintaperusteisiin, teknisiin eritelmiin, myöntämisperusteisiin ja sopimusten toteuttamista koskeviin lausekkeisiin. Kaikille 
kriteereille esitetään kaksi tavoitetasoa: 

• Peruskriteerit on tarkoitettu ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien käyttöönoton helpottamiseen, ja niissä 
keskitytään tuotteen ympäristötehokkuuden tärkeimpiin osa-alueisiin. Ne on laadittu siten, että yrityksille kertyvät hallinnolliset kulut 
jäävät mahdollisimman pieniksi. 

• Lisäkriteereissä huomioidaan ympäristötehokkuuden muitakin osa-alueita tai sen korkeampia tasoja. Ne on tarkoitettu viranomaisille, 
jotka haluavat voimakkaammin tukea ympäristö- ja innovointitavoitteita. 

Lauseke ”perus- ja lisäkriteerit samat” lisätään, jos kriteerit ovat kummallakin tavoitetasolla samat.  
 
Kriteerit on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan todentaa noudattamalla eurooppalaisia tai kansainvälisesti standardoituja menetelmiä ja/tai 
käyttämällä yleisesti saatavilla olevia todentamiskeinoja.  
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1.1 Tekstiilituotteiden määritelmä ja soveltamisala 

Tekstiilituotteita koskevat kriteerit kattavat seuraavat tuotteet, joihin sisältyvät sekä valmiit tuotteet että välituotteet ja asusteet: 

• tekstiilivaatteet ja -asusteet: univormut, työvaatteet, henkilönsuojaimet1 ja asusteet, joissa on vähintään 80 painoprosenttia tekstiilikuituja 
kudotun kankaan, kuitukankaan tai neuloksen muodossa 

• sisustustekstiilit: sisäkäyttöön tarkoitetut tekstiilituotteet, joissa on vähintään 80 painoprosenttia tekstiilikuituja kudotun kankaan, 
kuitukankaan tai neuloksen muodossa; myös vuodevaatteet, pyyhkeet, pöytäliinat ja verhot 

• tekstiilikuidut, langat, kankaat ja neulokset: välituotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tekstiilivaatteissa ja -asusteissa tai 
sisustustekstiileissä, myös verhoilukankaat ja patjakankaat ennen lopputuotteessa olevien vuorausten ja käsittelyiden lisäämistä 

• muista kuin tekstiilikuiduista valmistetut osat: välituotteet, jotka on tarkoitettu lisättäväksi tekstiilivaatteisiin ja -asusteisiin tai 
sisustustekstiileihin; myös vetoketjut, napit ja muut tarvikkeet sekä kalvot, pinnoitteet ja laminaatit, jotka muodostavat osan vaatteen tai 
sisustustekstiilin rakenteesta ja joilla voi olla myös toiminnallinen tarkoitus. 

Näissä kriteereissä tekstiilikuiduilla tarkoitetaan sekä luonnonkuituja, synteettisiä kuituja että selluloosamuuntokuituja. Ympäristöä säästäviä 
julkisia hankintoja koskevat kriteerit on annettu seuraavia tekstiilikuituja varten: 

• luonnonkuidut: puuvilla ja muut luonnonsiemenkuidut, villa ja muut eläinkuidut 

• synteettiset kuidut: polyamidi ja polyesteri 

• selluloosamuuntokuidut: lyocell, modaali ja viskoosi. 

 

1.2 Tekstiilipalvelujen määritelmä ja soveltamisala 

Tekstiilipalvelut sisältyvät soveltamisalaan, sillä ne voivat tarjota elinkaarikustannuksissa ympäristöhyötyjä pelkkään tekstiilien hankintaan 
verrattuna. Tällaisia palveluja ovat perussoveltamisalalla tekstiilituotteiden pesula-, huolto- ja vastaanottopalvelut. Tekstiilituotteet voivat olla 

                                                        
1 EU:n ja/tai kansallisessa lainsäädännössä henkilönsuojaimille asetetut vaatimukset ovat etusijalla ympäristöä säästäviä hankintoja koskeviin laatuvaatimuksiin nähden. 
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hankintaviranomaisen omistuksessa tai ne voidaan tarjota vuokrausjärjestelyn osana. Ympäristökriteerit on määritelty seuraavia tekstiilipalvelun 
mahdollisia eri osia varten: 

• pesulapalvelut: tekstiilien kerääminen, puhdistaminen (märkä- tai kuivaprosessilla) ja palauttaminen erikseen määritettyjen puhtautta ja 
hygieniaa koskevien vaatimusten mukaisesti 

• huoltopalvelut: tekstiilituotteiden huoltaminen ja korjaaminen niiden käyttöiän pidentämiseksi; myös tarvikkeiden ja osien vaihtaminen, 
kangasverhouksen vaihtaminen ja toiminnallisten pinnoitteiden uudelleenkäsittely tai -kyllästäminen 

• vastaanottopalvelut: tekstiilituotteiden kerääminen ja lajittelu niiden uudelleenkäytön ja/tai kierrätyksen maksimoimiseksi; 
hankintaviranomainen luopuu tekstiilituotteen omistuksesta niiden keruuajankohtana. 

 

1.3 Todentamista koskeva yleinen huomautus 

Useiden kriteerien osalta todentamiskeinoksi ehdotetaan testausselosteiden toimittamista. Kunkin kriteerin osalta esitetään oleelliset 
testausmenetelmät. Viranomaisen tehtävänä on päättää, missä vaiheessa testitulokset olisi toimitettava. Tavallisesti ei ole tarpeen velvoittaa 
kaikkia tarjoajia toimittamaan testituloksia menettelyn alkuvaiheessa. Tarjoajiin ja viranomaisiin kohdistuvan rasitteen vähentämiseksi oma 
ilmoitus voidaan tarjousten toimittamisen yhteydessä katsoa riittäväksi. Lisäksi voidaan soveltaa eri vaihtoehtoja sen suhteen, edellytetäänkö 
testejä ja missä vaiheessa niitä edellytetään: 

a) Tarjouskilpailuvaiheessa: 

Kertatoimitusta koskevien sopimusten osalta näyttöä voidaan edellyttää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekijältä. Jos 
näyttö katsotaan riittäväksi, sopimus voidaan tehdä. Jos näyttö katsotaan riittämättömäksi tai vaatimusten vastaiseksi ja 

i) todentamiskeino koskee teknisiä eritelmiä, näyttöä pyydetään seuraavaksi parhaan tarjouksen tekijältä, jonka kanssa sopimus 
voidaan tehdä 

ii) todentamiskeino koskee myöntämisperusteita, annetut lisäpisteet poistetaan ja tarjousten järjestys lasketaan uudelleen kaikkine 
siitä aiheutuvine seurauksineen. 

Testausselosteella todennetaan, että tiettyjä vaatimuksia on testattu tekstiilinäytteestä, ei sopimuksen mukaisesti todellisuudessa 
toimitettavista tekstiileistä. Puitesopimuksissa tilanne saattaa olla erilainen, ja sitä skenaariota käsitellään tarkemmin b-kohdassa.  
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b) Sopimuksen täytäntöönpanon aikana: 
Testituloksia olisi pyydettävä yhden tai useamman sopimuksen nojalla toimitetun tuotteen osalta joko yleisesti tai jos on aihetta epäillä 
vääriä ilmoituksia. Tämä on tärkeää erityisesti, kun kyseessä on puitesopimus, jossa ei ehkä anneta tekstiilien ensimmäistä tilausta 
koskevia määräyksiä. 

Sopimukseen on suositeltavaa sisällyttää tarkat laatuvaatimuslausekkeet. Niissä olisi määrättävä, että hankintaviranomaisella on oikeus 
toteuttaa satunnaisia todennustestejä koska tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Jos tällaisten testien tulokset osoittavat, että 
toimitetut tekstiilit eivät täytä kriteerejä, hankintaviranomaisella on suhteessa kriteerin täyttymättä jäämiseen oikeus soveltaa 
seuraamuksia ja se voi halutessaan irtisanoa sopimuksen. Jotkin hankintaviranomaiset sisällyttävät sopimuksiin ehdon, jonka mukaan 
hankintaviranomainen vastaa testauskustannuksista, kun tuote täyttää vaatimukset testissä, mutta jos vaatimukset eivät täyty, 
kustannuksista vastaa toimittaja. 

Puitesopimuksissa ajankohta, jona näyttöä vaaditaan, riippuu sopimuksen erityisestä rakenteesta: 
i) Kun puitesopimus on tehty yhden toimijan kanssa ja toimitettavat tekstiilituotteet määritetään puitesopimuksen tekemisen 

yhteydessä ja ainoastaan kappalemäärä määritetään myöhemmin, sopimukseen sovelletaan samaa periaatetta kuin edellä 
kertatoimitusta koskeviin sopimuksiin. 

ii) Kun puitesopimus tehdään valittujen mahdollisten toimijoiden kanssa ja näiden kesken järjestetään myöhemmin 
kilpailumenettelyjä, valittujen toimijoiden on alustavan valinnan vaiheessa ehkä osoitettava ainoastaan valmiutensa toimittaa 
puitesopimuksen vähimmäislaatuvaatimukset täyttäviä tekstiilituotteita. Seuraavissa täytäntöönpanosopimuksissa (tai tilauksissa), 
jotka tehdään valikoitujen toimittajien kilpailun perusteella, sovelletaan samoja perusteita kuin edellä a- ja b-kohdassa, jos 
kilpailussa on osoitettava lisävaatimusten täyttyminen. Jos kilpailu koskee pelkästään hintaa, tarkistus olisi toteutettava 
sopimuksen toteutusvaiheessa. 

On tärkeää painottaa myös, että tarjouksen tekijät voivat tarjota todentamista sillä perusteella, että tekstiilituotteella on EU:n 
ympäristömerkki tai muu vastaava tyypin I ympäristömerkintä (ISO 14024 -standardin mukaisesti), joka täyttää samat vaatimukset. 
Tällaisen tekstiilin katsotaan täyttävän myös olennaiset kriteerit, ja todentamisessa olisi sovellettava samaa lähestymistapaa kuin 
testituloksiin. 

On myös huomattava, että direktiivin 2014/24/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaan hankintaviranomaisten on hyväksyttävä myös muu 
asianmukainen näyttö. Tämä voi käsittää valmistajan tekniset asiakirjat, jos testitulokset eivät ole olleet asianomaisen talouden toimijan 
käytettävissä eikä toimijan ole ollut mahdollista saada niitä asetettujen määräaikojen kuluessa. Tämä edellyttää, että 
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käyttömahdollisuuden puuttuminen ei johdu asianomaisesta talouden toimijasta ja että asianomainen talouden toimija todistaa, että sen 
toimittamat rakennusurakat, tavarat tai palvelut täyttävät teknisissä eritelmissä edellytetyt vaatimukset tai perusteet, hankintasopimuksen 
tekoperusteet tai sopimuksen toteuttamisen ehdot. Jos testien osalta viitataan erityisen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen 
antamiin todistuksiin/testituloksiin, hankintaviranomaisten on hyväksyttävä myös vastaavien muiden vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten antamat todistukset. 



 

7 
 

2. MERKITTÄVIMMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

Tekstiilejä koskevissa kriteereissä keskitytään huomattavimpiin ympäristövaikutuksiin tuotteiden elinkaaren aikana, ja 
tekstiilituotteita koskevat kriteerit on jaettu viiteen eri ryhmään: 

• kuitulähteet 
• kemikaaleja koskevat rajoitukset 
• kestävyys ja elinkaaren pidentäminen 
• energian säästäminen käytön aikana 
• uudelleenkäytön ja kierrätyksen huomioon ottaminen suunnittelussa. 

Mahdollisesti käytettävien tekstiilikuitujen moninaisuus sekä tekstiilituotteiden ja käyttösovellusten monipuolisuus ja niihin liittyvien 
ympäristövaikutusten laaja kirjo merkitsevät, että elinkaaren aikana on otettava huomioon monia eri näkökohtia. Tekstiilituotteiden 
elinkaaren analysointi osoittaa, että seuraavat merkittäviä ympäristövaikutuksia omaavat ”kuumat pisteet” olisi otettava parannusten 
kohteeksi: 

• Puuvillan tuotanto: Tuotantoon liittyvä ekotoksisuus sekä lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö ovat tärkeimpiä sekä 
energian kulutukseen että ekotoksisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Veden käytöllä kasteluun korostetaan olevan myös merkittävä 
vaikutus luonnonvaroihin. 

• Villan tuotanto: villan pesu voi irrottaa rasvaa, villahikeä ja ulkoloislääkkeitä jäteveteen siitä johtuvine 
ekotoksisuusvaikutuksineen, ja samalla prosessi kuluttaa merkittävästi energiaa. 

• Synteettisten kuitujen tuotanto: Kuitujen valmistukseen tarvittavien raaka-aineiden ja energian ilmastonmuutos- ja 
ekotoksisuusvaikutukset ovat korkeat. Nailon (polyamidi) on energiaintensiivisin kuitu tuottaa ja teknisesti vaikein kierrättää. 

• Selluloosamuuntokuitujen tuotanto: Kuitujen valmistukseen tarvittavan energian ilmastonmuutos- ja ekotoksisuusvaikutukset 
ovat korkeat. Tämäntyyppisiä kuituja saadaan pääasiassa puusta, ja kestävän kehityksen vastaiset metsänhoitotavat ja 
laittomat hakkuut aiheuttavat mahdollisesti huomattavia ympäristövaikutuksia. 

• Tuotannon kehruu-, kudonta-, värjäys, painatus- ja viimeistelyvaiheisiin liittyvät prosessienergia ja ekotoksisuus: 
Tekstiilituotteiden toimitusketjun moninaisiin tuotantovaiheisiin liittyy tuotantokemikaalien ja energian käyttö prosesseissa. 
Tuotantokemikaalit ja pestyt jäämät saattavat saastuttaa ilmaa ja jätevesiä. 

• Tekstiilituotteiden käyttövaiheeseen liittyvä energia ja ekotoksisuus: Vaikutukset liittyvät pääasiassa pesussa käytettävään 
energiaan ja pesuaineisiin, mihin voidaan vaikuttaa kuitujen ja sekoitteiden valinnalla. Teollisesti ja kotona tehdyn pesun ja 
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kuivauksen vertailevat tutkimukset osoittavat, että teolliset pesulat ovat pääosin tehokkaampia kuin kotipesu/-kuivaus ja siten 
niiden avulla on mahdollista pienentää käyttövaiheen vaikutuksia. 

• Tuotanto- ja toiminnallisiin kemikaaleihin liittyvä myrkyllisyys ihmisille: tuotantoprosesseissa käytettävät kemikaalit 
saattavat olla vaaraksi myös ihmisten terveydelle, joko tuotantolaitoksissa työskenteleville työntekijöille tai sitä kautta, että 
kemikaaleja jää lopputuotteeseen, jolloin sen käyttäjä saattaa altistua niille. 

Lisäksi tuotteen käyttöiän pidentämisestä ja tuotteen hävittämiseen (käytöstäpoistoon) liittyvistä luonnonvarojen käytön entistä 
suljetummista järjestelmistä voi mahdollisesti koitua merkittäviä ympäristöhyötyjä. Ympäristöhyötyjä voidaan saada kestävyyden, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen ja energian talteenoton kautta. 

Keskeiset ympäristövaikutukset  Lähestymistapa 

• Vaaralliset vaikutukset vesiympäristöön 
vaarallisten lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden 
käytön takia luonnon kuitujen viljelyn aikana 

• Vaaralliset vaikutukset vesiympäristöön väli- ja 
lopputekstiilituotteiden jalostuksessa käytettyjen 
aineiden takia 

• Metsätaloudesta, öljystä ja maakaasusta saatavien 
bioottisten ja abioottisten luonnonvarojen käyttö 
lannoitteiden ja kuitujen valmistukseen 

• Synteettisten kuitujen valmistukseen sekä 
tekstiilien pesemiseen, kuivaamiseen ja 
silittämiseen käytettävän sähkön ja maakaasun 
tuotannosta johtuvat kasvihuonekaasupäästöt, 
happamoituminen ja savusumu 

• Varhaisesta tuoteviasta johtuva bioottisten ja 
abioottisten luonnonvarojen tuhlaaminen ja 
viallisten tuotteiden kaatopaikkasijoituksesta tai 
polttamisesta mahdollisesti aiheutuvat ilmalle ja 
vedelle haitalliset päästöt 

 • Hankitaan sellaisista kuiduista valmistettuja tekstiilejä, 
jotka on tuotettu käyttämällä vähemmän lannoitteita, 
vaarallisia kasvinsuojeluaineita ja tuotantokemikaaleja. 

• Hankitaan kierrätettyjä materiaaleja ja kuituja sisältäviä 
tekstiilejä. 

• Hankitaan tekstiilejä, joiden tuotannossa on käytetty vähän 
ympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita. 

• Hankitaan tekstiilejä, joiden kuivattamiseen ja silittämiseen 
tarvitaan vähän energiaa. 

• Hankitaan värinpitäviä kankaita, jotka eivät kutistu 
käytössä, jotka ovat rakenteeltaan käyttöä kestäviä ja joiden 
toiminnallinen pinnoite kestää pitkään. 

• Hankitaan palveluja, joissa minimoidaan tekstiilien pesuun, 
kuivaamiseen ja silittämiseen käytettävä energia. 

• Hankitaan tekstiilien huoltopalveluja niiden käyttöiän 
pidentämiseksi. 

• Hankitaan palveluja, joissa tekstiilien uudelleenkäyttö ja 
kierrätys maksimoidaan niiden käyttöiän päätyttyä. 

Huomaa, että ympäristövaikutusten esittämisjärjestys ei välttämättä vastaa niiden tärkeyttä. 
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3. YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄT JULKISET HANKINNAT EU:SSA – TEKSTIILIT 

3.1 Tekstiilituotteiden hankinta 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

KOHDE 

Sellaisten tekstiilien hankinta, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä 

3.1.1 Valintakriteerit 

VALINTAKRITEERIT 
 SC1. Tekstiilituotteiden toimittajat 

Tarjoajien on voitava osoittaa, että niillä on käytössä tarvittavat 
resurssit, asiantuntemus, dokumentoidut menettelyt ja 
hallintojärjestelmät seuraavien tuotetta ja sen toimitusketjua2 koskevien 
seikkojen käsittelemiseksi: 

• Tekstiilikuidun alkuperä: Järjestelmien on mahdollistettava 
niiden luonnonkuitujen ja muuntokuitujen lähteen, sisällön ja 
tuotantojärjestelmien jäljittäminen, joihin ympäristökriteerejä 
sovelletaan. Tähän sisältyvät kirjanpitotiedot, joiden avulla on 
mahdollista todentaa ja jäljittää langan ja raakakankaan3 
valmistukseen ja jalostamiseen käytettävän raaka-aineen 
alkuperä. Siihen voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen 

                                                        
2 Nimenomainen mahdollisuus vaatia toimitusketjun hallinnointivalmiuksia on sisällytetty julkisista hankinnoista annetun direktiivin 2014/24/EU liitteessä XII olevan II osan 
d kohtaan. 
3 Raakakangas on valkaisematonta ja värjäämätöntä, viimeistelemätöntä tekstiilikangasta, jota voidaan ostaa raaka-aineena. 
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antamia alkuperä- ja jäljitettävyystodistuksia. 
• Kemikaalien käsittely: Toteutetaan rajoitettu kemiallisten 

aineiden luettelo, mihin kuuluu luettelon antaminen tiedoksi 
värjäys-, painatus- ja viimeistelylaitoksille, tuotantolaitosten 
vaatimustenmukaisuuden seuranta (merkitys kriteereille P3. 2) 
ja lopputuotteiden vaatimustenmukaisuuden seuranta (merkitys 
kriteereille P3. 1), laboratoriotestaus mukaan luettuna. Lisäksi 
edellytetään tarkastajien käyntejä tuotantolaitoksissa, tekstiilien 
vaatimustenmukaisuusjärjestelmiä ja kansainvälisten 
standardien (esim. ISO 17025, ISO 17065, ISO 19011 tai 
vastaavan) mukaisesti akkreditoituja laboratorioita tuotteiden 
testaamiseen. 

 
Todentaminen: 
Tarjoajien on kuvattava järjestelmät ja valmiudet, joita niillä on 
käytössä tekstiilikuidun alkuperän ja kemikaalien käsittelyn 
seuraamiseksi ja todentamiseksi. Lisäksi tarjoajat kuvaavat toimittajien 
ja lopputuotteen vaatimustenmukaisuuden seurantaan käytettävät 
dokumentointi, tarkastus- ja analysointijärjestelmät. 
Vaatimustenmukaisuuden hallintaan käytettävät resurssit ja 
asiantuntemus on vahvistettava. Asiaankuuluvia esimerkkejä näiden 
kahden näkökohdan hallinnasta ja todentamisesta on poimittava 
aiemmista tekstiilituotteiden toimitussopimuksista. 
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Peruskriteerit Lisäkriteerit 

3.1.2 Tekstiilikuidut 
 

TEKNISET ERITELMÄT 
TS1. Puuvillakuidut 
Sopimuksen toteuttamiseen käytettävän puuvillatavaran sisällöstä 
vähintään 20 prosenttia on oltava joko 

1. luonnonmukaisesti tuotettua: kasvatettu neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 834/20074, Yhdysvaltojen kansallisen luomuohjelman 
(US National Organic Programme, NOP) tai EU:n 
kauppakumppaneiden hyväksymän vastaavan oikeudellisen 
velvoitteen vaatimusten mukaisesti tai 

2. integroitua tuholaistentorjuntaa (IPM) käyttäen tuotettua: 
kasvatettu noudattamalla integroidun torjunnan periaatteita, 
jotka on määritelty YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön 
(FAO) IPM-ohjelmassa5 ja EU:n direktiivissä 2009/128/EY.6 

Jos hankintaviranomainen haluaa tukea luonnonmukaisesti tuotetun 
puuvillan markkinoiden kasvua ja/tai toteaa, että sertifioidun 
luonnonmukaisen puuvillan tarjonta on liian vähäistä, voidaan sallia 

TS1. Puuvillakuidut 
Sopimuksen toteuttamiseen käytettävän puuvillatavaran sisällöstä 
vähintään 60 prosenttia on oltava joko 

1. luonnonmukaisesti tuotettua: kasvatettu neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 834/20074, Yhdysvaltojen kansallisen luomuohjelman 
(US National Organic Programme, NOP) tai EU:n 
kauppakumppaneiden hyväksymän vastaavan oikeudellisen 
velvoitteen vaatimusten mukaisesti taikka 

2. integroitua tuholaistentorjuntaa (IPM) käyttäen tuotettua: 
kasvatettu noudattamalla integroidun torjunnan periaatteita, 
jotka on määritelty YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön 
(FAO) IPM-ohjelmassa5 ja EU:n direktiivissä 2009/128/EY6, 
taikka 

jos hankintaviranomainen haluaa tukea luonnonmukaisesti tuotetun 
puuvillan markkinoiden kasvua ja/tai toteaa, että sertifioidun 

                                                        
4 Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä 
asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1). 
5 More about IPM (Lisätietoja IPM:stä), FAO, http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/more-ipm/en/. 
6 Ks. yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/128/EY liite I. 



 

12 
 

sertifioimattoman tai siirtymävaiheessa olevan luonnonmukaisen 
tuotannon puuvilla7 (ks. jäljempänä selittävä huomautus 
”Luonnonmukaisen puuvillan markkinoiden tukeminen”). 

Jos hankintaviranomainen haluaa tukea luonnonmukaista tuotantoa 
koskevia merkintöjä käyttämissään tuotteissa, vaatimukset täyttävää 
luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa ei saa sekoittaa 
muuntogeeniseen puuvillaan. Näyttöä voidaan vaatia, jos tuotteessa 
(tuotteissa) käytettävän muun puuvillan lähteet ovat maissa, joissa 
muuntogeeninen puuvilla on hyväksytty käyttöön8. 

 

Todentaminen: 
Puuvillan alkuperä ja tavaroiden sisältö todennetaan toimituksen 
yhteydessä IPM:n tai luonnonmukaisen puuvillatuotannon osalta 
kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmän avulla ja käyttämällä 
dokumentoituja kirjanpitotietoja, joiden avulla yksittäisten tuotteiden 
tai tavaraerien puuvillasisältö voidaan todentaa ja jäljittää takaisin 

luonnonmukaisen puuvillan tarjonta on liian vähäistä, voidaan sallia 
sertifioimattoman tai siirtymävaiheessa olevan luonnonmukaisen 
tuotannon puuvilla7 (ks. jäljempänä selittävä huomautus 
”Luonnonmukaisen puuvillan markkinoiden tukeminen”). 
Jos hankintaviranomainen haluaa tukea luonnonmukaista tuotantoa 
koskevia merkintöjä käyttämissään tuotteissa, vaatimukset täyttävää 
luonnonmukaisesti tuotettua puuvillaa ei saa sekoittaa 
muuntogeeniseen puuvillaan. Näyttöä voidaan vaatia, jos tuotteessa 
(tuotteissa) käytettävän muun puuvillan lähteet ovat maissa, joissa 
muuntogeeninen puuvilla on hyväksytty käyttöön8. 

 

Todentaminen: 
Puuvillan alkuperä ja tavaroiden sisältö todennetaan toimituksen 
yhteydessä IPM:n tai luonnonmukaisen puuvillatuotannon osalta 
kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmän avulla ja käyttämällä 
dokumentoituja kirjanpitotietoja, joiden avulla yksittäisten tuotteiden tai 
tavaraerien puuvillasisältö voidaan todentaa ja jäljittää takaisin 

                                                        
7 Luonnonmukaisesta tuotannosta annetun asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaan ”’siirtymisellä’ tarkoitetaan siirtymistä muusta kuin luonnonmukaisesta tuotannosta 
luonnonmukaiseen tuotantoon tietyn ajan kuluessa, jona on sovellettu luonnonmukaista tuotantoa koskevia säännöksiä”. Siirtymävaiheen tuotannosta hyväksytään viralliseksi 
näytöksi maan luonnonmukaisesta tuotannosta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen tai tarkastuslaitoksen, jolle viljelijä on ilmoittanut siirtymisestä ja saattanut maatilansa 
valvontajärjestelmän tarkastettavaksi, antama kirjallinen vahvistus. 
8 Ks. http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp 
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sertifiointipisteeseen. 

Tähän sisältyy luonnonmukaisen tai IPM-tuotannon pätevä sertifiointi9 
sekä kirjanpitodokumentaatio, jolla osoitetaan ilmoitetun 
puuvillasisällön hankinta ja mahdollistetaan sen jäljitettävyys. 
Jos luonnonmukaiseen puuvillaan on sekoitettu perinteisesti tuotettua 
tai IPM-puuvillaa, tehdään tarvittaessa pyynnöstä seulontatesti10, jolla 
todennetaan, ettei tuotteessa ole muuntogeenistä puuvillaa. 

sertifiointipisteeseen. 

Tähän sisältyy luonnonmukaisen tai IPM-tuotannon pätevä sertifiointi9 
sekä kirjanpitodokumentaatio, jolla osoitetaan ilmoitetun 
puuvillasisällön hankinta ja mahdollistetaan sen jäljitettävyys. 
Jos luonnonmukaiseen puuvillaan on sekoitettu perinteisesti tuotettua 
tai IPM-puuvillaa, tehdään tarvittaessa pyynnöstä seulontatesti1010, jolla 
todennetaan, ettei tuotteessa ole muuntogeenistä puuvillaa. 

                                                        
9 Kirjoitushetkellä seuraavien järjestelmien katsotaan olevan riittävän varmoja: IPM: Better Cotton Initiative (BCI), AGRO 2 (Kreikka), Cotton Made in Africa, Fair Trade, 
Australian Better Management Programme (BMP); luonnonmukainen tuotanto: EU:ssa hyväksytyt luonnonmukaisen tuotannon tarkastuslaitokset, Yhdysvaltojen kansallinen 
luomuohjelma, IFOAM. 
10 Suositeltava todennusmuoto on laadullinen tavallisia geneettisiä muutoksia koskeva seulontatesti, joka on tehty EU:n GMP-analyysia koskevien vertailumenetelmien 
mukaisesti (ks. http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Testit on tehtävä kustakin alkuperämaasta tuleville raakapuuvillanäytteille ennen märkäkäsittelyä. IPM-
puuvillan sertifiointi järjestelmillä, jotka kieltävät muuntogeenisen puuvillan käytön, hyväksytään todisteeksi sääntöjen noudattamisesta. 
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MYÖNTÄMISKRITEERIT 
AC1. Puuvillakuidut 
Pisteitä annetaan suhteessa jokaiseen 10 prosentin parannukseen 
teknisen eritelmän mukaisesta sertifioidun IPM- tai luonnonmukaisen 
puuvillasisällön vähimmäismäärästä. 

Todentaminen: 
Ks. kriteeri P2.1. 

AC1. Puuvillakuidut 
Pisteitä annetaan suhteessa jokaiseen 10 prosentin parannukseen 
teknisen eritelmän mukaisesta sertifioidun IPM- tai luonnonmukaisen 
puuvillasisällön vähimmäismäärästä. 

Todentaminen: 
Ks. kriteeri P2.1. 

Selittävä huomautus: Luonnonmukaisen puuvillan markkinoiden tukeminen 
Luonnonmukaisen puuvillan rajoitettu saatavuus maailmanmarkkinoilla voi merkitä haastetta julkisten hankintojen kannalta. Toisaalta julkisilla 
hankinnoilla voi olla tärkeä asema kysynnän luomisessa. Haasteeseen vastaamiseksi suositellaan, että varhaisvaiheessa käytetään 
markkinakartoitusta ja/tai ennakkoilmoituksia, joilla mahdollisille tarjoajille ilmoitetaan tulevista hankinnoista ja pyydetyistä puuvillatekstiilien 
todennäköisistä määristä. 

Tarjoajia voitaisiin myös kannustaa hankkimaan puuvillaa tekemällä yhteistyötä maatalouden kehityshankkeiden kanssa. Tämäntyyppisillä 
hankkeilla, joilla toisinaan on oma sertifiointijärjestelmänsä (kuten Cotton Made in Africa), on mahdollista tukea uusia luonnonmukaisen tai IPM-
tuotannon sertifiointijärjestelmiä. Sertifiointi voi nimittäin olla myös kallista. Sertifioimatonta luonnonmukaista puuvillaa voi kustannusten vuoksi 
olla saatavissa useissa maissa, joissa kehityshankkeilla on edistetty vähäisin tuotantopanoksin toimivaa maataloutta tai joissa on omaksuttu 
erityinen luonnonmukaista tuotantoa koskeva maatalouspolitiikka. 

Luonnonmukaisen puuvillan määrän kasvattamiseksi markkinoilla hankintaviranomaiset voivat tukea markkinoita kahdella tavoin: 
1. Luonnonmukaisen tuotannon tarkastuslaitosten, valtioiden valvontaelinten tai kolmannen osapuolen järjestelmien sertifiointi hyväksytään 

sopimuksen teon ja/tai puuvillan hankinnan yhteydessä. Tämän lähestymistavan yhdistäminen varhaisvaiheen markkinakartoitukseen 
antaisi tuottajille ja viljelijöille lisää aikaa, ja se olisi lisäksi markkinoille selkeä signaali, että virallisesti sertifioidulle puuvillalle on 
kysyntää. 

2. Hyväksytään puuvillaa viljelijöiltä, jotka ovat luonnonmukaisesta tuotannosta annetun asetuksen 17 artiklan mukaisesti siirtymässä 
luonnonmukaiseen maatalouteen. Tämä kannustaisi viljelijöitä ja vähäisin tuotantopanoksin toimiviin tekniikoihin perustuvia hankkeita 
etsimään vaihtoehtoja puuvillansa markkinointiin sekä tulevia mahdollisuuksia sertifioida tuotantonsa. 
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Viimeksi mainitussa vaihtoehdossa tunnustetaan perinteisestä luonnonmukaiseen järjestelmään siirtymisen edellyttämät investoinnit ja muutokset, 
ja se antaisi lisävarmuutta siitä, että puuvillalle on markkinoita. 

TEKNISET ERITELMÄT 
TS2. Villakuidut 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 
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Tätä kriteeriä suositellaan käytettäväksi vain, jos tekstiilituotteen villapitoisuus on yli 50 prosenttia. 

Villanpesusta joko suoraan tuotantopaikalta tai välillisesti erillisestä jätevedenkäsittelyjärjestelmästä tulevat jätevesipäästöt saavat kemiallisena 
hapenkulutuksena g/kg raakavillaa olla karkean villan ja karitsanvillan tuotannossa ≤25 g ja hienon villan11 tuotannossa ≤45 g. 

Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava tavaroiden toimituksen yhteydessä vaatimustenmukaiset seurantatiedot niiden erien jalostuksesta, joista sopimuksessa 
käytettävä villa on peräisin. 

Kemiallisen hapenkulutuksen laskelmissa otetaan huomioon käsitellyt villakilot suhteessa jätevedenkulutukseen litroina kutakin villaerää kohden. 
Seurantatiedot on saatava kolmannen osapuolen testeistä ISO 6060 tai vastaavan standardin mukaisesti jätevedestä, joka on peräisin kustakin 
villanpesulaitoksesta, josta villa hankitaan. 

Tuotteiden valmistukseen käytettävän villan villanpesulaitokset todennetaan kirjanpitotiedoista. 

TS3. Selluloosamuuntokuidut (kuten viskoosi, modaali, lyocell) 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Tämäntyyppisiä kuituja voidaan käyttää puuvillan sijasta useissa erilaisissa vaatekappaleissa tai sisustustekstiileissä, joissa tarvitaan pehmeää 
tuntumaa. Niitä voidaan myös sekoittaa synteettisiin kuituihin kestävyyden parantamiseksi ja kuivatuksen helpottamiseksi. Tätä kriteeriä 
suositellaan käytettäväksi vain, jos tekstiilituotteen selluloosamuuntokuitupitoisuus on yli 50 prosenttia. 
 
 
 
TS3.1 Rikkipäästöt ilmaan 
Viskoosi- ja modaalikuitujen tuotantoprosessien aikana ilmaan pääsevien rikkiyhdisteiden rikkipitoisuus ei saa vuotuisena keskiarvona ilmaistuna 
ylittää taulukossa a esitettyjä arvoja. 

                                                        
11 Hienoksi villaksi katsotaan merinovilla, jonka halkaisija on ≤23,5 mikrometriä. 
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Taulukko a. Viskoosin ja modaalin rikkipäästöarvot 
Kuitutyyppi Suoritusarvo 

(g S/kg) 
Katkokuitu 30 g/kg 
Filamenttikuitu 
– Erinä tapahtuva 
pesu 
– Integroitu pesu 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Todentaminen: 
Tarjoajan on sopimuksen teon yhteydessä toimitettava seurantatiedot, kirjanpitotiedot ja eräkohtaiset tuotantotiedot, joilla osoitetaan, että 
sopimuksessa käytettävien kuitujen toimittaja(t) ja sopimuksen toteuttamiseksi käytettävien kuitujen valmistamiseen liittyvät tuotantolaitokset 
täyttävät vaatimukset. 

Vaatimustenmukaiset seurantatiedot on toimitettava niistä tuotantolaitoksista, joissa sopimuksen toteuttamiseksi käytettävät kuidut tehdään. 
 TS3.2 Halogeenipäästöt massasta 

Sopimuksen täyttämiseksi käytettävän kuitutuotteen valmistukseen 
käytettävä massa on valkaistava alkuaineklooria käyttämättä. Valkaisun 
jälkeen kloorin ja orgaanisesti sidotun kloorin kokonaismäärä (OX) saa 
olla valmiissa kuiduissa enintään 150 ppm tai massanvalmistuksen 
jätevedessä (AOX) enintään 0,170 kg ilmakuivaa massatonnia kohti. 

Todentaminen: 
Tarjoajan on sopimuksen teon yhteydessä toimitettava määritettyä 
kuitutuotetta ja sen tuotantolinjaa koskeva testausseloste, jossa 
osoitetaan joko OX- tai AOX-vaatimuksen täyttyminen käyttämällä 
asianmukaista testausmenetelmää tai vastaavaa: 

- OX: ISO 11480 (hallittu polttaminen ja mikrokulometria) 
- AOX: ISO 9562. 
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Puumassan kestävät hankintalähteet 
Näihin ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin kriteereihin ei sisälly ehdotusta hankkia puumassa kestävästä metsätaloudesta 
seuraavista syistä: 

Useissa jäsenvaltioissa on käytössä omat ympäristöä säästäviä tai kestäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit, joilla määritellään kestävä 
metsätalous, sekä eri menettelyjä, joilla määritetään, tarjoavatko sertifiointijärjestelmät tai muut kolmannen osapuolen todentamat järjestelmät 
riittävän varmuuden. Tässä tilanteessa ei ollut mahdollista esittää näiden kriteerien laatimisprosessin puitteissa kestävän metsätalouden 
yhdenmukaista määritelmää. 

Joillakin jäsenvaltioilla on aktiivinen kestävä puutavaranhankintapolitiikka, ja niiden tämänhetkisen yhteisymmärryksen mukaan omisteiset 
sertifiointijärjestelmät, joita ovat muun muassa Forest Stewardship Council (FSC) ja Programme for the Endorsement of Forest Certification 
(PEFC), tarjoavat yleisesti riittävän varmuuden niiden kansallisten kriteerien noudattamisesta12.  
 

 TS4. Polyesterin kierrätetyn sisällön osuus 
Sopimuksen täyttämiseksi käytettävät polyesterikuitutuotteet on 
valmistettava käyttämällä vähintään 20 prosenttia kierrätettyä raaka-
ainetta. 

Huomautus: Muiden sopimuksessa edellytettyjen laatueritelmien 
täyttämiseen saattaa liittyä teknisiä ongelmakohtia. Tämä olisi otettava 
huomioon tarjousten arvioinnissa, ja niitä voitaisiin käsitellä myös 
markkinakyselyillä tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä (jos sitä 
käytetään). 

Todentaminen: 
Tarjoajan on sopimuksen teon yhteydessä osoitettava, että kuitutuotteen 

                                                        
12 Sertifioidun liukosellun saatavuus maailman markkinoilla on nykyisin rajoitettua. Siitä syystä on suositeltavaa hakea palautetta markkinoilta ennen tarjouskilpailupyynnön 
julkaisemista. 
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tuotantolinjat soveltuvat tuotantoon, jossa käytetään vähimmäismäärä 
kierrätettyä raaka-ainetta. 

Toimitettavien tuotteiden tuotantolinjoista on toimitettava kolmannen 
osapuolen sertifikaatti, joka koskee kierrätetyn raaka-aineen osuutta ja 
sen jäljitettävyyttä sekä itse raaka-ainetta. Standardia ISO 14021, 
ISO 9001 tai vastaavaa voidaan käyttää. Todentamisessa annetaan 
standardin EN 15343 osan 4.4. mukaiset tiedot. 

MYÖNTÄMISKRITEERIT 
 AC2. Polyesterin ja polyamidin (nailonin) kierrätetyn raaka-aineen 

osuus 
Pisteitä annetaan sopimuksen täyttämiseksi käytettäville polyesteri- 
ja/tai nailonkuitutuotteille jokaisesta 10 prosentin lisäyksestä, jolla 
ylitetään tuotanto- ja kulutusjätteestä saatavan kierrätetyn raaka-aineen 
20 prosentin vähimmäispitoisuus. 

Huomautus: Muiden sopimuksessa edellytettyjen laatueritelmien 
täyttämiseen saattaa liittyä teknisiä ongelmakohtia. Tämä olisi otettava 
huomioon tarjousten arvioinnissa, ja niitä voitaisiin käsitellä myös 
markkinakyselyillä tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä (jos sitä 
käytetään). 

Todentaminen: 
Tarjoajan on sopimuksen teon yhteydessä osoitettava, että kuitutuotteen 
tuotantolinjat soveltuvat tuotantoon, jossa käytetään vähimmäismäärä 
kierrätettyä raaka-ainetta. 

Toimitettavien tuotteiden tuotantolinjoista on toimitettava kolmannen 
osapuolen sertifikaatti, joka koskee kierrätetyn raaka-aineen osuutta ja 
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sen jäljitettävyyttä sekä itse raaka-ainetta. Standardia ISO 14021, 
ISO 9001 tai vastaavaa voidaan käyttää. Todentamisessa on annettava 
standardin EN 15343 osien 4.4 ja 6 mukaiset tiedot. 

 AC3. Polyesterin kierrätys 
Pisteitä annetaan tarjoajille, jotka voivat osoittaa, että 

- lopullisten tekstiilituotteiden suunnittelussa on helpotettu 
polyesterikankaiden erottelua tuotteen käyttöiän päättyessä 

- tekstiilituotteelle tarjotaan vapaaehtoinen vastaanottoreitti, jotta 
hankintaviranomainen voi palauttaa polyesterikankaat 
kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön. 

Todentaminen: 
Tarjoajan on sopimuksen teon yhteydessä 

– toimitettava yksityiskohtaiset tiedot suunnittelutoimenpiteistä ja 
ominaisuuksista, joilla helpotetaan kankaan erottelua kierrätykseen 
ja/tai 

– toimitettava yksityiskohtaiset tiedot vastaanottojärjestelyistä ja 
kirjallinen sitoumus, joka kattaa ajallisesti tuotteiden käytöstäpoiston. 

 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

3.1.3 Kemikaaleja koskevat rajoitukset 

TEKNISET ERITELMÄT 
TS5. REACH-asetuksen mukaiseen aineiden ehdokasluetteloon kuuluvien aineiden ilmoittaminen 
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(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Tarjoajan on ilmoitettava REACH-ehdokasluetteloon13 sisältyvistä aineista tuotteissaan, jos aineen pitoisuus ylittää 0,1 prosenttia 
(painoprosenttia) valmiista tuotteesta. 

Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava REACH-asetuksen 33 artiklan 2 kohdan mukainen pätevä ilmoitus lopputuotte(id)en toimittamisen yhteydessä. Jos 
tuotteessa ilmoitetaan olevan ehdokasluetteloon kuuluvia aineita, ne on nimettävä. 

TS6. Lopputuotteesta testattavat aineet 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Liitteessä 1 lueteltujen aineiden yksittäiset tai yhteenlasketut kokonaispitoisuudet toimitetussa lopputuotteessa eivät saa ylittää annettuja raja-
arvoja. Tämä on osoitettava testaamalla laboratoriossa näyte jokaisesta sopimuksen toteuttamisen aikana toimitettavasta tuotetyypistä. 
Hankintaviranomainen varaa lisäksi oikeuden pyytää satunnaisia lisätarkastuksia. 

Todentaminen: 
Jokainen tuotenäyte on analysoitava laboratoriossa, joka on akkreditoitu tekemään asiaankuuluvat testit standardin ISO 17025 mukaisesti, tai 
tuotetestausta vaativaan tekstiilien testausjärjestelmään kuuluvassa akkreditointielimessä. Vaatimustenmukaisuuden osoittavat todistukset on 
toimitettava tavaroiden toimituksen yhteydessä. 

Jos testimenetelmät ovat samoja, voimassa olevat tyypin I ympäristömerkinnät, myös EU:n ympäristömerkki, sekä kolmannen osapuolen 
tekstiilien testausjärjestelmät on hyväksyttävä14. 

MYÖNTÄMISKRITEERIT 

 AC4. Tuotantolaitoksissa todennettavat aineita koskevat 
rajoitukset 
Pisteitä annetaan tarjoajille, jotka rajoittavat liitteessä 2 lueteltujen 

                                                        
13 REACH-ehdokasluettelo on saatavilla osoitteessa https://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 
14 Kirjoitusajankohtana Öko-Tex 100 -, Bluesign- ja GOTS-järjestelmien katsotaan tarjoavan riittävän varmuuden. 
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aineiden käyttöä toimitettavien tuotteiden värjäykseen, painatukseen ja 
viimeistelyyn liittyvissä tuotantoprosesseissa. 

Todentaminen: 
Tarjoajan on tavaroiden toimituksen yhteydessä toimitettava pätevä 
tuotantolaitosten tarkastusraportti, jonka laatinut kolmas osapuoli on 
todentanut tuotteen värjäys-, painatus- ja viimeistelylaitoksissa 
käytettävät tuotantomenetelmät. Tarkastusraportti saa olla enintään 
kaksi vuotta vanha, ja siinä on oltava seuraavat tiedot: 

i. kemikaalivarastojen ja tuotantoprosessien toiminnan 
tarkastusten tulokset 

ii. vahvistus käytetyistä valmisteista ja 
iii. jokaisessa laitoksessa suoritettujen analyyttisten testien tulokset 

(jos niitä on tehty). 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

3.1.4 Kestävyys ja elinkaaren pidentäminen 

TEKNISET ERITELMÄT 
TS7. Kestävyysvaatimukset 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Tekstiilituotteiden on täytettävä asiaankuuluvat liitteissä 2 ja 3 yksilöidyt kestävyysvaatimukset. 

Tuote vapautetaan liitteessä 3 olevista testausvaatimuksista 3.7 ja/tai 3.8, jos kyseessä on toiminnallinen työvaate, jolla voidaan osoittaa olevan 
sellainen ominaislaatu, ettei tekstiilikankaassa ole tarpeen käyttää vettä, likaa tai tahroja hylkiviä aineita ja/tai palonestoaineita. 

Todentaminen: 
Tarjoajan on tavaroiden toimituksen yhteydessä toimitettava jokaisesta erillisestä tuotemallista tai työvaatteesta selosteet testeistä, jotka on tehty 
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liitteessä 3 määritettyjen vaatimusten mukaisesti. Selosteissa on todennettava, että jokainen tuotetyyppi tai -malli täyttää määritetyt 
kestävyysvaatimukset. 

TS8. Osien ja tarvikkeiden saatavuus 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Sopimuspuoleksi valitun toimijan on varmistettava, että kaikkia toimitettavaan tuotteeseen kuuluvia osia ja tarvikkeita (kuten vetoketjuja, nappeja 
ja kiinnitystarvikkeita) on oltava saatavilla vähintään kahden vuoden ajan tuotteen toimituksen jälkeen tai tavaranhankintasopimuksen keston ajan 
(sen mukaan, kumpi näistä on pidempi). Lisäksi on toimitettava kyseisten osien ja tarvikkeiden ohjeellinen hinnasto. 

Todentaminen: 
Tarjoajan on sopimuksen teon yhteydessä annettava kirjallinen sitoumus täyttää vaatimus osana tuotteen takuuta ja osaluettelon ohjeellinen 
hinnasto. 

 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

3.1.5 Energian säästäminen käytön aikana 

TEKNISET ERITELMÄT 
TS9. Kankaan valinta kuivaamiseen ja silittämiseen kuluvan energian minimoimiseksi 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

(koskee tekstiilejä, jotka on pestävä päivittäin tai viikoittain) 

Valittavan kankaan kosteuspitoisuus linkouksen jälkeen on oltava enintään 35 prosenttia ja kankaan sileysasteen kuivaamisen jälkeen 
SA3 kankailla, joiden puuvillapitoisuus on ≥50 prosenttia, ja SA4 kankailla, joiden puuvillapitoisuus on <50 prosenttia. 
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on tavaroiden toimituksen yhteydessä toimitettava testausseloste, jossa osoitetaan kankaan laatu seuraavin menetelmin: 
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• kosteuden pidätys: standardin EN ISO 15797 (tai vastaavan) mukainen pesumenettely 
• helppohoitoisuus: standardin EN ISO 15487 (tai vastaavan) mukainen ulkonäön arviointi pesun ja kuivauksen jälkeen. 

TS10. Hoitomerkinnät 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

(kotona pestävät tekstiilit) 

Tekstiilien hoito-ohjeissa on edistettävä pesua alhaisessa lämpötilassa, jos mahdollista enintään 30 oC:ssa, ja pesukoneen 
energiansäästöohjelmalla, ellei muu ole tarpeen teknisistä syistä (esim. hygieniaan, turvallisuuteen tai likaantumiseen liittyvistä syistä). 

Todentaminen: 
Tarjoajan on annettava esimerkkejä hoitomerkinnöistä ja lisäohjeista käyttäjälle sekä annettava tarvittaessa tietoja siitä, miksi tekstiilit olisi 
pestävä yli 30 oC:n lämpötilassa. 

 

 

 

 

 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

3.1.6 Uudelleenkäytön ja kierrätyksen huomioon ottaminen suunnittelussa 

MYÖNTÄMISKRITEERIT 
AC5. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen huomioon ottaminen suunnittelussa 
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(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Pukineet on suunniteltava siten, että mahdolliset tunnukset tai erottavat tunnisteominaisuudet voidaan helposti poistaa tai peittää esinettä 
vahingoittamatta. 

Todentaminen: 
Tarjoajan on tavaroiden toimituksen yhteydessä annettava uudelleenkäytöstä vastaavia toimeksisaajia varten selkeät, helppotajuiset ohjeet siitä, 
miten tunnukset tai tavaramerkit voidaan poistaa tai peittää. 
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3.2 Tekstiilipalvelujen hankinta 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

KOHDE 

Sellaisten tekstiilipalvelujen hankinta, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä 

3.2.1 Valintakriteerit 

VALINTAKRITEERIT 
SC1. Tekstiilipalvelujen tarjoajat 
Tarjoajien on voitava osoittaa, että niillä on käytössä tarvittavat 
resurssit, asiantuntemus, dokumentoidut menettelyt ja 
hallintojärjestelmät seuraavien toimitettavia palveluja koskevien 
seikkojen käsittelemiseksi15 (valittava tarjouspyynnön mukaan): 

• Huoltopalvelut: 
- Tekstiilien luettelointia varten on toteutettava omaisuuserien 

hallinnointijärjestelmä. Sen avulla käyttäjiltä saadaan 
jatkuvasti tietoja ja palautetta kerättävien tekstiilien kunnosta 
ja elinkaaresta. Järjestelmiä on käytettävä aktiivisesti, jotta 
saadaan selville, kuinka usein ja mistä syistä kankaat ja 
pukineet vioittuvat. 

- Tarjoajalla on oltava pukineiden ja kankaiden elinkaaren 
pidentämiseen tähtäävien korjaus- ja huoltopalvelujen 
hallinnointijärjestelmä. 

SC1. Tekstiilipalvelujen tarjoajat 
Tarjoajien on voitava osoittaa, että niillä on käytössä tarvittavat 
resurssit, asiantuntemus, dokumentoidut menettelyt ja 
hallintojärjestelmät seuraavien toimitettavia palveluja koskevien 
seikkojen käsittelemiseksi1515 (valittava tarjouspyynnön mukaan): 

• Pesulapalvelut: pesuloissa energianhallintajärjestelmät on 
toteutettava standardin ISO 50001 tai vastaavan mukaisesti, ja 
niiden on käsitettävä 
- henkilöstön koulutus- ja valitusohjelmat jokaisessa 

pesulassa 
- prosessin energiatehokkuuden maksimointiin tarvittavat 

laitteet ja menettelyt jokaisessa pesulassa 
- osamittaus, joka mahdollistaa jokaisessa pesulassa 

käsiteltäviä tekstiilityyppejä ja pesulaprosesseja koskevan 
eritellyn energiankulutuksen hallinnan ja raportoinnin 

                                                        
15 Nimenomainen mahdollisuus vaatia toimitusketjun hallinnointivalmiuksia on sisällytetty julkisista hankinnoista annetun direktiivin 2014/24/EU liitteessä XII olevan II 
osan d kohtaan. Direktiivi oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään huhtikuuhun 2016 mennessä. 
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Todentaminen: 
Tarjoajien on vahvistettava, että niillä on tarvittavat järjestelmät ja 
valmiudet. Asiaankuuluvia esimerkkejä on koottava aiemmista 
sopimuksista. 
Lisäksi tarjoajien on kuvattava palvelujen vaatimustenmukaisuuden 
hallintaan ja tarjoamiseen käytettäviä sisäisiä resursseja, 
hallintojärjestelmiä ja infrastruktuuria. 

Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä tutustumiskäyntejä tai 
tarkastuksia paikalla tai pyytää kolmannen osapuolen tarkastuksia 
tarjoajien valmiuksien vahvistamiseksi, jos se katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi. 

(kuten sähkön, kaasumaisten ja nestemäisten polttoaineiden 
kulutuksen ilmaistuna kilowattitunteina kutakin käsiteltyä 
tekstiilituotekilogrammaa kohden eriteltynä liinavaatteisiin 
ja muihin sisustustekstiileihin tai työvaatteisiin). 

• Huoltopalvelut: 

- Tekstiilien luettelointia varten on toteutettava omaisuuserien 
hallinnointijärjestelmä. Sen avulla käyttäjiltä saadaan 
jatkuvasti tietoja ja palautetta kerättävien tekstiilien kunnosta 
ja elinkaaresta. Järjestelmiä on käytettävä aktiivisesti, jotta 
saadaan selville, kuinka usein ja mistä syistä kankaat ja 
pukineet vioittuvat. 

- Tarjoajalla on oltava pukineiden ja kankaiden elinkaaren 
pidentämiseen tähtäävien korjaus- ja huoltopalvelujen 
hallinnointijärjestelmä. 

• Vastaanottopalvelut (käytöstäpoiston hallinta): 
- On toteutettava omaisuuserien hallinnointijärjestelmät ja 

infrastruktuuri, jotka tukevat tiettyjen tekstiilituotteiden ja 
-kankaiden erottelua eri ryhmiin varastointia ja myyntiä 
varten uudelleenkäytön ja kierrätyksen maksimoimiseksi. 

- Hankintaviranomaisille annetaan suunnitteluneuvontaa 
uudelleenkäytön ja kierrätyksen helpottamiseksi. 
Hankintaviranomaisen työntekijöille annetaan koulutusta 
käytöstä poistettavien tekstiilien erotteluun. 

Todentaminen: 
Tarjoajien on vahvistettava, että niillä on tarvittavat järjestelmät ja 
valmiudet. Asiaankuuluvia esimerkkejä on koottava aiemmista 
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sopimuksista. 

Lisäksi tarjoajien on kuvattava palvelujen vaatimustenmukaisuuden 
hallintaan ja tarjoamiseen käytettäviä sisäisiä resursseja, 
hallintojärjestelmiä ja infrastruktuuria. 
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä tutustumiskäyntejä tai 
tarkastuksia paikalla tai pyytää kolmannen osapuolen tarkastuksia 
tarjoajien valmiuksien vahvistamiseksi, jos se katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi. 

 

 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

3.2.2 Pesulapalvelut 

TEKNISET ERITELMÄT 
TS1. Kankaan valinta kuivaamiseen ja silittämiseen kuluvan energian minimoimiseksi 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

(koskee tekstiilejä, jotka on pestävä päivittäin tai viikoittain) 
 
Valittavien tekstiilikankaiden kosteuspitoisuus linkouksen jälkeen on oltava enintään 35 prosenttia ja kankaan sileysasteen kuivaamisen jälkeen 
SA3 kankailla, joiden puuvillapitoisuus on ≥50 prosenttia, ja SA4 kankailla, joiden puuvillapitoisuus on <50 prosenttia. 
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava testausseloste, jossa osoitetaan kankaan (kankaiden) laatu seuraavin menetelmin: 

• kosteuden pidätys: standardin EN ISO 15797 (tai vastaavan) mukainen pesumenettely 
• helppohoitoisuus: standardin EN ISO 15487 (tai vastaavan) mukainen ulkonäön arviointi pesun ja kuivauksen jälkeen. 
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MYÖNTÄMISKRITEERIT 
Pesulan energiankulutusta ja pesuaineiden käyttöä koskeva ohje 
On suositeltavaa yhdistää energiankulutusta koskevat kriteerit ja pesuaineiden ympäristövaikutus ja painottaa annettavat kokonaispisteet 
seuraavalla perusteella: 

 kriteeri S5.1, energiankulutus: 75 prosenttia 
 kriteeri S5.2, pesuaineen ympäristövaikutus: 25 prosenttia. 

Seuranta on tehtävä sopimuksen toteuttamista koskevan lausekkeen S2.4 mukaisesti. 

 AC1. Energiankulutus 
Tarjoajille annetaan pisteitä palvelun tarjoamisen aikana 
saavutettavaksi esitetyn tarkan energiankulutuksen mukaan (sähkö sekä 
kaasumaiset ja nestemäiset polttoaineet) ilmaistuna kilowattitunteina 
kutakin pestyä, kuivattua ja (tarpeen mukaan) viimeisteltyä 
tekstiilituotekilogrammaa kohden liinavaatteina ja muina 
sisustustekstiileinä sekä työvaatteina. 

Pisteitä annetaan lineaarisessa suhteessa saatuihin ehdotuksiin 
matalimmasta (100 prosentista käytettävissä olevia pisteitä) 
korkeimpaan (nolla pistettä). 

Todentaminen: 
Tarjoajan on annettava kunkin palvelun tarjoamisessa käytettävän pesu-
, kuivatus- ja viimeistelylinjan osamittausta koskevat eritelmät 
eriteltyinä liinavaatteisiin ja muihin sisustustekstiileihin sekä 
työvaatteisiin. Niissä on kuvattava myös järjestelyt osamittauslukemien 
todentamiseen. 
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 AC2. Pesuaineen ympäristövaikutus 
Tarjoajille annetaan pisteitä, jos ne sitoutuvat käyttämään sopimuksen 
toteuttamisessa pesuaineita, jotka täyttävät kriteerit, jotka koskevat 
teollisuuden ja laitosten pyykinpesuaineiden EU-ympäristömerkin 
myrkyllisyyttä vesieliöille ja biologista hajoavuutta, tai vastaavat 
kriteerit. Kriteerit ovat saatavana seuraavasta osoitteesta: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html 

Sitoumuksen antaville tarjoajille annetaan maksimimäärä pisteitä. 

Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä yksityiskohtaiset tiedot todennusjärjestelmästä, 
jota käytetään vaatimustenmukaisten pesuaineiden hankintaan palvelun 
tarjoamisessa käytettävillä yksittäisillä pesulinjoilla. 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
 CPC1. Pesun käsittävät tekstiilipalvelut 

Sopimuspuoleksi valitun toimijan on toteutettava palvelut niiden 
erityisten energian kulutusta ja vaatimustenmukaisten pesuaineiden 
käyttöä koskevien esitysten mukaisesti, joihin toimija on tarjouksessaan 
sitoutunut. 

Tarjoajan on toteutettava seuraavat todennusmenetelmät: 
- kuukausittain mitattava energian kulutus, joka lasketaan yhteen 

osamitatuista prosessilinjoista kussakin laitoksessa siten, että se 
vastaa kankaan tyyppiä/painoa ja jaetaan käsiteltyjen tekstiilien 
painolla 

- jäljennökset pesuaineiden hankintalaskuista sekä todisteet, että 
pesuaineella (pesuaineilla) on joko 
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i) EU-ympäristömerkki tai 
ii) vastaavat kriteerit sisältävä tyypin I ympäristömerkki taikka 
iii) osoitus siitä, että pesuaine täyttää (pesuaineet täyttävät) 
määritetyt EU-ympäristömerkin kriteerit16. 
 
Todisteisiin täytyy sisältyä käytettäviä pesuaineita koskevat 
voimassa olevat ympäristömerkit ja/tai kolmannen osapuolen 
todentamat testaustiedot. 
 

Hankintaviranomainen varaa oikeuden pyytää kolmannen osapuolen 
todentamista missä sopimuksen toteutusvaiheessa tahansa, ja 
toimeksisaajalla on velvollisuus toimittaa nämä todisteet omalla 
kustannuksellaan. 

 

 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

3.2.3 Huoltopalvelut 

TEKNISET ERITELMÄT 
TS2. Tekstiilien huolto 
(perus- ja lisäkriteerit samat) 

Tämä voitaisiin myös yhdistää myöntämiskriteereihin tai muotoilla myöntämiskriteeriksi siten, että kunnianhimoisimmat tavoitteet asettava 
tarjoaja palkitaan. 

                                                        
16 Euroopan komissio, teollisuuden ja laitosten pyykinpesuaineet, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html 
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Tekstiilipalvelujen tarjoajan on osana omaisuuserien hallinnointisuunnitelmaansa pyrittävä pidentämään työvaatteiden ja sisustustekstiilien 
käyttöikää tarjoamalla jatkuvasti huolto- ja korjauspalveluja. Tähän kuuluvat vähintään seuraavat palvelut (tarjottavien tekstiilien mukaan): 

- peruskorjaukset, kuten auenneiden saumojen ja ompeleiden korjaaminen, rikkoutuneiden/irronneiden osien korvaaminen sekä vetoketjujen 
ja kiinnitysten korjaaminen/vaihtaminen 

- työvaatteiden kangaspäällysteiden vaihtaminen 
- toiminnallisten pinnoitteiden poistaminen ja tarkistaminen. 

 

 

Todentaminen: 
Tarjoajan on esitettävä huoltopalveluista yksityiskohtainen eritelmä, johon sisältyy tarvittaessa dokumentoitu näyttö tarjoajalla käytössä olevista 
huoltolaitoksista tai alihankintajärjestelyistä. 

 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

3.2.4 Vastaanotto 

TEKNISET ERITELMÄT 
 TS3. Vastaanottojärjestelmä 

Tämä voitaisiin myös yhdistää myöntämiskriteereihin tai muotoilla 
myöntämiskriteeriksi siten, että kunnianhimoisimmat tavoitteet asettava 
tarjoaja palkitaan. 

Tarjoajan on osana omaisuuserien hallinnointijärjestelmäänsä 
hoidettava sopimuksen mukaisesti toimitettavien tekstiilien 
vastaanottojärjestelmää tai tarjoajalla on oltava viralliset järjestelyt 
liittymisestä käytettyjen tekstiilien vastaanottojärjestelmään, jossa on 
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oltava seuraavat elementit: 

• hankintaviranomaisen omiin tiloihin asennetut 
keruujärjestelmät, joilla helpotetaan (tarvittaessa) tekstiilien 
lajittelua ja luokittelua 

• koulutusta ja ohjeaineistoa, joilla varmistetaan, että 
viranomaisen henkilöstö ymmärtää, kuinka järjestelmää 
käytetään 

• keruun jälkeiset lajittelutoiminnat uudelleenkäytön tai 
kierrätyksen tuottaman arvon maksimoimiseksi. Lajittelun on 
käsitettävä vähintään erottelu pukineen kuidun, värin ja kunnon 
perusteella. 

Tarjoajan on ilmoitettava talteen otettujen tekstiilien todennäköiset 
loppumarkkinat. 

Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava ehdotetun järjestelmän kuvaus, johon liitetään 
tarvittaessa tarjoajan hoitamaa keruun jälkeistä järjestelmää koskevat 
asiakirjat sekä lajittelulinjojen eritelmät ja valokuvatodisteet laitoksista. 

SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT LAUSEKKEET 
 CPC2. Vastaanottojärjestelmä 

Tarjoajan on raportoitava vastaanottojärjestelmänsä suorituskyvystä 
seuraavien vaatimusten mukaisesti: 

• Hankintaviranomaisen tiloissa tehdään henkilöstölle 
kyselytutkimuksia, jotta voidaan määrittää, kuinka helppoa 
keruu-/erottelujärjestelmien käyttö on ollut. Tutkimukset 
tehdään ensimmäisten kuuden kuukauden kuluessa palvelun 
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aloittamisesta, ja tuloksia käytetään mahdollisten 
parannustoimenpiteiden yksilöimiseen ja toteuttamiseen. 

• Uudelleen käytettyjen tai kierrätettyjen tekstiilien suhteellinen 
osuus painona kerätyistä tekstiileistä ja kohdeloppumarkkinoilta 
saatu niihin liittyvä arvo/kg määritetään ja kirjataan 
vuositasolla. 

Tarjoajan on esitettävä lyhyt tiivistelmä henkilöstön kyselytutkimuksen 
tuloksista ja yksilöidyistä mahdollisista parannustoimenpiteistä. 
Vuosittain on annettava raportti, jossa esitetään tekstiilien loppukäytön 
erittely ja kultakin loppumarkkinalta saatu arvo. 
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4. ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA 
Elinkaarikustannuslaskenta (LCC) on tekniikka, jolla voidaan arvioida tekstiilituotteiden omistamiseen (ja mahdollisesti joihinkin ulkoisiin 
ympäristövaikutuksiin) liittyvät kokonaiskustannukset. Se on keino tehdä tehokkaita pitkän aikavälin investointeja koskevia päätöksiä, koska 
tietyt kustannusnäkökohdat eivät välttämättä ole päätöksentekijälle välittömästi ilmeisiä. Toisinaan vaaditaan esimerkiksi suurempaa 
alkuinvestointia, jotta saavutetaan alhaisemmat elinkaarikustannukset, kestävämpiä tuotteita, joilla on pidempi elinkaari, ja alhaisemmat 
korjauskustannukset. Kun ulkoiset kustannukset otetaan huomioon, elinkaarikustannuslaskenta on erityisen merkittävä paremman 
ympäristötehokkuuden saavuttamisen kannalta. 

Tekstiilituoteryhmää koskevissa EU:n ympäristöä säästävien julkisten hankintojen kriteereissä käsitellään useita tekstiilituotteiden suunnittelua 
ja erittelyä koskevia näkökohtia, joiden avulla voidaan vähentää tuotteiden pesuun, huoltoon ja käytöstäpoistoon liittyviä elinkaarikustannuksia, 
kun ne otetaan huolellisesti huomioon hankintavaiheessa. 

o Pesu: Tekstiilituotteiden pesuun, kuivaamiseen ja silittämiseen tarvittavan energian kustannukset ovat viranomaiselle joko suora 
kustannus (jos se hoitaa pesun) tai välillinen, toimeksisaajan siirtämä kustannus (jos pesulapalvelut on ulkoistettu). Tekstiilituotteiden 
eritelmillä voi olla merkittävä vaikutus pesusyklissä tarvittavaan energiaan: 

- Tekstiilituotteiden kuitukoostumuksella on merkittävä vaikutus niiden pesemiseen, kuivaamiseen ja silittämiseen tarvittavan 
energian määrään. Esimerkiksi puuvillan ja synteettisten kuitujen sekoituksesta tehdyillä työvaatteilla tai sisustustekstiileillä 
voidaan vähentää jokaiseen pesuun tarvittavaa energiaa ja sitä kautta myös kustannuksia, summittaisesti jopa 50 prosenttia 
verrattuna samaan, 100-prosenttisesti luonnonkuiduista valmistettuun tuotteeseen. 

o Elinkaari: Monet tekijät voivat vaikuttaa tekstiilituotteen elinkaareen. Niitä ovat muun muassa kulutuksen kestävyys ja varhaisen 
vaurioitumisen torjuminen sekä asianmukainen hoito ja huolto (erityisesti erityisominaisuuksia omaavien teknisten tuotteiden 
tapauksessa), jotta tuotetta ei tarvitse varhaisvaiheessa vaihtaa: 

- Kuitukoostumus vaikuttaa suuresti kulutuksen kestävyyteen käytön ja pesujen aikana. Kestävämpi kuitukoostumus voi pidentää 
tekstiilituotteen elinkaarta viitteellisesti 34 prosentista (työvaatteissa) 100 prosenttiin (liinavaatteissa) verrattuna 100-
prosenttisesta puuvillasta valmistettuun esineeseen. 

- Saumojen ja viimeistelyaineiden sekä kiinnitysten, kuten vetoketjujen, nappien, tarra- ja muiden kiinnitysten, varhainen 
vaurioituminen voi vaatia kalliita korjauksia ja käsittelyjä tai johtaa työvaatteiden ja univormujen varhaiseen käytöstäpoistoon. 
Vaikka tuotesuunnittelu voi tyypillisesti perustua enintään kahden vuoden elinkaareen, malleja parantamalla ja kestäviä eritelmiä 
käyttämällä voidaan mahdollisesti päästä jopa kolmeen vuoteen, mikä tuo mukanaan huolto- ja vaihtokustannusten vähenemisen. 

o Käytöstäpoisto: Tekstiilien hävittäminen niiden käyttöiän päättyessä on viranomaisille kustannusrasite, joka on maksettava painon 
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mukaan. Kierrätysmarkkinoilla käytöstä poistetut tekstiilit ovat rahanarvoisia (noin 250–560 euroa tonnilta). Kysyntää on sekä niiden 
käyttöön alkuperäisessä muodossaan (esim. käytettynä ostettuina työvaatteina) että raaka-aineina käytettäväksi uusien tekstiilien tai 
muiden tuotteiden (kuten eristysmateriaalin) valmistuksessa. Tämä voi johtaa tekstiilijätetuotteiden positiiviseen tai neutraaliin arvoon. 

- Viranomaiset voivat aktiivisesti lisätä käytöstä poistettavien tekstiilien arvoa – esimerkiksi toteuttamalla järjestelmiä, joilla 
käytöstä poistettavat tekstiilit erotellaan eri ryhmiin, tai vaatimalla, että suunnittelussa otetaan huomioon tunnusten helppo 
poistaminen. 

 
Jokaisen tekstiilituotteen omistamiseen liittyviä kokonaiskustannuksia voidaan vähentää ottamalla huomioon näiden tekijöiden yhdistelmä. Eräs 
tapa hallita näitä tekijöitä on siirtyä tekstiilituotteiden hankinnasta tekstiilipalvelujen hankintaan. Tällöin käytettävien tekstiilituotteiden laatu 
voidaan määrittää niiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Toimeksisaajien tehtävänä on siten optimoida palvelujen toimittamiseen liittyvät 
kustannukset, jotka muutoin aiheuttaisivat viranomaisille yleiskustannuksia ja alihankintasopimuksia. 
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Liite 1: Lopputuotteen aineita koskevat rajoitukset 
Aineryhmä Sovellettavat rajoitukset Pitoisuusrajat Testimenetelmä 

1.1 Atsoväriaineet 

Soveltamisala: 

Akryyliä, 
puuvillaa, 
polyamidia ja 
villaa sisältävät 
vaatteet 

Atsoväriaineita, jotka voivat hajota syöpää 
tunnetusti aiheuttaviksi aromaattisiksi 
amiineiksi, ei saa käyttää (ks. EU-
ympäristömerkkipäätöksen lisäyksessä 2 
oleva luettelo17). Aryyliamiinien raja-arvoa 
sovelletaan lopputuotteen testaamiseen. 

30 mg/kg 
kutakin amiinia 

 

EN 14362-1 ja -3 
tai vastaava. 

1.2 Formaldehydi 

Soveltamisala: 

Kaikki 
luonnonkuituja 
sisältävät vaatteet 
ja sisustustekstiilit 

 

Seuraavia raja-arvoja sovelletaan 
valmiissa tuotteessa oleviin 
formaldehydijäämiin: 

 

 

EN ISO 14184-1 
tai vastaava. 

- vauvoille ja alle 3-vuotiaille 
lapsille tarkoitetut tuotteet 

16 ppm 

 

- kaikki muut tuotteet 75 ppm 

 

Ihoon kosketuksissa olevilta pukineilta 
voitaisiin lisäksi myöntämiskriteerinä 
vaatia tätä tiukempia arvoja18. 

 

Seuraavaa vaatimusta voidaan käyttää 
ainoastaan sisustustekstiilien 
lisäkriteerinä: 

- lopputuotteen päästöt 

0,1 mg/m3 EN 16516 ja EN 
ISO 14184-1 tai 
vastaava 

1.3 Apuaineet 

Soveltamisala: 

Kaikki tuotteet 

Lopputuotteessa ei saa olla seuraavia 
aineita: 

- nonyylifenoli 
- oktyylifenoli. 

100 mg/kg 
yhteenlaskettu 

Liuotinuutto, jonka 
jälkeen korkean 
erotuskyvyn 
nestekromatografia 
/ 
massaspektrometria 

Lopputuotteessa ei saa olla seuraavia 
aineita: 

- nonyylifenolietoksylaatit 
- oktyylifenolietoksylaatit. 

100 mg/kg 
yhteenlaskettu 

ISO 18254 

1.4 Pinnoitteet, 
laminaatit ja 
kalvot 

Soveltamisala: 

Mikäli sisällytetty 
tekstiilin 
rakenteeseen 

 

Pinnoitteet, plastisolipainatus, laminaatit, 
kalvot ja muoviset asusteet eivät saa 
sisältää seuraavia ftalaatteja: 

- DEHP (bis(2-
etyyliheksyyli)ftalaatti; 

- BBP (butyylibentsyyliftalaatti) 
- DBP (dibutyyliftalaatti) 
- DMEP (bis2-

metoksietyyli)ftalaatti 
- DIBP (di-isobutyyliftalaatti) 
- DIHP (di-C6-8-haaroittuneet 

Yhteenlaskettu 
0,10 
painoprosenttia 

EN ISO 14389 tai 
vastaava 

                                                        
17 Euroopan komissio, tekstiilituoteryhmän EU-ympäristömerkki, 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html 
18 Silittämättä siisteissä pukineissa tämä saattaa merkitä laadun ja kestävyyden heikkenemistä, 
erityisesti jos pukineet on pestävä korkeassa lämpötilassa. 
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alkyyliftalaatit) 
- DHNUP (di-C7-11-haaroittuneet 

alkyyliftalaatit) 
- DHP (di-n-heksyyliftalaatti) 

Liite 2: Tuotantoprosessissa käytettäviä aineita koskevat rajoitukset 
Aineryhmä Sovellettavat rajoitukset Todentamisvaatimukset 

2.1 Väriaineet ja 
pigmentit 

 

Tekstiilien tuotannossa ei saa käyttää seuraavia 
väriaineita ja pigmenttejä: 

Acid Red 26, Direct Black 38, Disperse Blue 1, Basic 
Red 9, Direct Blue 6, Disperse Orange 11, Basic 
Violet 14, Direct Red 28, Disperse Yellow 3, Pigment 
Red 104 ja Pigment Yellow 34. 

Laitostarkastuksessa on 
yksilöitävä käytettävät 
väriaineet. 

 

2.2 Apuaineet 

 

Tekstiilien tuotannossa ei saa käyttää seuraavia 
aineita: 

- bis(hydrogenoitu talialkyyli) 
dimetyyliammoniumkloridi (DTDMAC) 

- distearyylidimetyyliammoniumkloridi 
(DSDMAC) 

- di(kovetettu tali) dimetyyliammoniumkloridi 
(DHTDMAC) 

- etyleenidiamiinitetraetikkahappo (EDTA) 
- dietyleenitriamiinipentaetikkahappo (DTPA) 
- 4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli 
- 1-metyyli-2-pyrrolidoni 
- nitrilotrietikkahappo (NTA) 

Laitostarkastuksessa on 
yksilöitävä apuaineina 
käytettävät kemikaalit. 

 

2.3 Valkaisu 

 

Lankojen, kankaiden tai neulosten valkaisuun ei saa 
käyttää kloorivalkaisuaineita. 

 

Laitostarkastuksessa on 
yksilöitävä käytettävät 
valkaisuaineet. 

 

2.4 Vettä, tahroja 
ja öljyä hylkivät 
käsittelyt 

 

Perusvaatimus: 

Pitkäketjuisia (≥ C5) perfluorialkaanisulfonihappoja 
tai -sulfonaatteja (PFSA) ja (≥ C7) 
perfluorialkyylikarboksyylihappoja tai 
-karboksylaatteja (PFCA) ei saa käyttää. 

Lisävaatimus: 

Vettä, tahroja ja öljyä hylkiviä fluoripitoisia käsittelyjä 
ei saa käyttää, ellei näitä toimintoja vaadita yhdessä. 

Lisäksi pukineiden kestävyys on testattava sekä perus- 
että lisäkriteerien osalta (ks. kriteeri 3.1). 

Laitostarkastuksessa on 
yksilöitävä 
viimeistelyssä 
käytettävät hylkivät 
aineet. 

 

2.5 Vedenpitävät 
kalvot 

 

Ulkovaatteisiin käytettävien fluoripolymeerikalvojen 
ja -laminaattien valmistuksessa ei saa käyttää 
perfluorioktaanihappoa (PFOA) tai muuta 
pitkäketjuista fluoripitoista pinta-aktiivista ainetta. 

 

Kalvon/laminaatin 
laitostarkastus tai valtion 
sääntelyelimen antamat 
asiakirjat 
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2.6 
Palonestoaineet 

 

Perusvaatimus: 

Seuraavia palonestoaineita ei saa käyttää: 

- HBCDD – heksabromisyklododekaani 
- decaBDE – dekabromidifenyylieetteri 
- TEPA – tris(atsiridinyyli)fosfiinioksidi 
- TRIS – tris(2,3 dibromipropyyli)fosfaatti 
- TCEP – tris(2-kloorietyyli)fosfaatti 
- parafiini, C10-C13, kloorattu (SCCP). 

Lisävaatimus: 

Jos palonestoa vaaditaan, kangas on testattava sen 
varmistamiseksi, että se on kestävyydeltään 
korkeatasoinen (ks. kriteeri 3.1). 

Laitostarkastuksessa on 
yksilöitävä käytettävät 
palonestoaineet. 
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Liite 3: Kestävyystestaus 

3.1 Tekstiilin kestävyysvaatimusten ohjeellinen soveltamisala 
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Kaikkiin tuotteisiin sovellettavat 
testit         

Liinavaatteet         

Univormut ja edustustyövaatteet         

Kovaan kulutukseen joutuvat 
työvaatteet ja henkilönsuojaimet 
käytännön työhön 

        

Toiminnalliset ulkovaatteet, 
kuten takit, housut, 
henkilönsuojaimet 

        

 
3.2 Vertailuarvot ja testausmenetelmät 
Peruslaatuvaatimukset 
 
Kestävyysvaatimukset Vertailuarvot Testausmenetelmät 
3.1 Kutistuminen tai 
venyminen 

Kudotut kankaat 
- Puuvilla ja puuvillasekoitteet +/- 

3,0 % 
- Villasekoitteet +/- 2,0 % 
- Synteettiset kuidut +/- 2,0 % 
- Liinavaatteet +/- 8,0 % 
 

EN ISO 6330 (kotipesu) tai 
vastaava taikka ISO 15797 
(teollinen pesu) tai vastaava 
yhdessä standardin 
EN ISO 5077 tai vastaavan 
kanssa kolmen pesun jälkeen. 

3.2 Värien 
vesipesunkesto 

3–4 värinmuutos ja värjäävyys 
 

ISO 15797 tai vastaava 
(tarvittaessa) tai vastaava 
standardin ISO 105 C06 tai 
vastaavan kanssa 

3.3 Värien hienkesto 3–4 värinmuutos ja värjäävyys, 4 
tummilla väreillä (standardisyvyys 
>1/1) 

ISO 15797 tai vastaava 
(tarvittaessa) tai vastaava 
standardin ISO 105 E04 
(hapan ja emäksinen, vertailu 
monikuituiseen kankaaseen) 
tai vastaavan kanssa 

3.4 Värien 
märkähankauskesto 

Taso 2–3 ISO 15797 tai vastaava 
(tarvittaessa) standardin 
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ISO 105 X12 tai vastaavan 
kanssa 

3.5 Vetolujuus <50 % puuvillaa N/(g/m2) 2,0 
50 % puuvillaa N/(g/m2) 1,8 
Vähimmäistulos 400 N 

EN ISO 13934 
(liuskamenetelmä) tai vastaava 

3.6 Saumojen lujuus 100 N katkeamishetkellä 
 

EN ISO 13935 
(liuskamenetelmä) tai vastaava 
 

Lisälaatuvaatimukset 
 
Kestävyysvaatimukset Vertailuarvot Testausmenetelmät 
3.7 Veden, lian ja 
tahrojen hylkivyys 

Ominaisuuksien on säilyttävä 
seuraavasti joko 20 kotipesun 
jälkeen 40 oC:ssa tai 10 teollisen 
pesun jälkeen 75 oC:ssa: 
 
- veden hylkivyys: 80 90:stä 
- öljyn hylkivyys: 3,5 4,0:stä 
- tahrojen hylkivyys: 3,0 5,0:stä 
 
Mikäli pukineessa on teipatut 
saumat, teollinen pesulämpötila 
voidaan laskea 60 °C:een. 
 

ISO 6330 (kotipesu) tai 
vastaava taikka ISO 15797 
(teollinen pesu) tai vastaava 
yhdessä jonkin seuraavista 
kanssa: 
 
- vettä hylkiville aineille: 

ISO 4920 tai vastaava 
- öljyä hylkiville aineille: 

ISO 14419 tai vastaava 
- tahroja hylkiville aineille: 

ISO 22958 tai vastaava 
 

3.8 Palonesto-
ominaisuudet 

Pestävien tuotteiden on säilytettävä 
ominaisuutensa 50 pesun jälkeen 
(lisäkriteeri). 
 
Tuotteiden, joita ei ole tarkoitettu 
pestäviksi, on säilytettävä 
ominaisuutensa liotustestin 
jälkeen. 
 

ISO 6330 (kotipesu) tai 
vastaava tai sikäli kuin 
merkityksellinen 
sopimusvaatimusten kannalta 
EN ISO 10528 (teollinen 
pesu) tai vastaava yhdessä 
standardin EN ISO 12138 tai 
vastaavan kanssa. 
 
Jos tekstiiliä ei ole tarkoitettu 
pestäväksi eikä/tai 
irrotettavaksi, on käytettävä 
standardin BS 5651 osassa 4 
kuvattua testausmenetelmää 
tai vastaavaa menetelmää19. 
 

 

                                                        
19 Tämä testausmenetelmä perustuu menetelmään, joka on kuvattu Yhdistyneen kuningaskunnan 

standardissa 5651: Method for cleansing and wetting procedures for use in the assessment of the 
effect of cleansing and wetting on the flammability of textile fabrics and fabric assemblies. 


