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Ympäristömerkintä Suomi Oy

• Toimii ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön 

toimeksiannosta

• Vastuussa pohjoismaisesta ympäristömerkistä 

Joutsenmerkistä ja yhteiseurooppalaisesta EU-

ympäristömerkistä

• Joutsenmerkki

- Pohjoismaiden ministerineuvoston vuonna 1989 perustama 

virallinen ympäristömerkki

- 55 tuote- ja palveluryhmää

- Suomen ja Pohjoismaiden tunnetuin ympäristömerkki

• EU-ympäristömerkki

- Vuonna 1992 perustettu EU:n virallinen ympäristömerkki

- 24 tuoteryhmää, tuotteita markkinoilla yli 83 000
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Tekstiilien
ympäristövaikutukset



Click the textbox to pick other colour to fit the colours in your presentation.

Tekstiilien ympäristövaikutukset
Factsheet on Textiles (europa.eu)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2017
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Tekstiiliteollisuuden
haasteet

• Tekstiilien tuotanto tuplaantunut

vuodesta 2000-2015

• Samalla tekstiilien käyttöikä

lyhentynyt

• Vuosittain muodostuu yli 11 kg 

tekstiilijätettä per henkilö (EU)

• Vain alle 1 % materiaaleista

kierrätetään uusiin tekstiileihin

• 9/10 kuluttajista EU:ssa on sitä

mieltä, että vaatteiden käyttöikä

pitäisi olla pitempi

• Mikromuovipäästöistä on 35% 

peräisin tekstiileistä

Factsheet on Textiles (europa.eu)
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Textiles_Factsheet.pdf (3).pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2017
file:///C:/Users/KarinBe/Downloads/Textiles_Factsheet.pdf%20(3).pdf
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Lähde

Vaateteollisuus lukuina

https://www.kuluttajaliitto.fi/uploads/2020/10/e9b8e550-kuluttajaliitto_vastuullisesti-vaateostoksilla-10.6.2021_fakta-ja-vinkkilista.pdf
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Ohjauskeinoja
ympäristövaikutusten
vähentämiseksi
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Tekstiilit tärkeä tuoteryhmä
uudessa kiertotalouspaketissa

• Tekstiilistrategian päätavoitteet
- soveltaa kiertotalouden periaatteita tekstiilien koko 

arvoketjuun: tuotantotapoihin, materiaalivalintoihin ja 
tuotesuunnitteluun, kulutustapoihin, poistotekstiilien 
keräykseen, uusioraaka-aineiden kehittämiseen ja 
markkinoiden vahvistamiseen

- tekstiilistrategialla tullaan puuttumaan myös pikamuotiin ja 
kannustamaan kestäviin kulutusvalintoihin

• Pakolliset ekosuunnitteluvaatimukset
- lisätään tekstiilien kestävyyttä, korjattavuutta, 

uudelleenkäyttöä sekä kierrätystä uusiomateriaaleiksi. 

- kielto myymättömien ja palautettujen tekstiilien 
tuhoamiseen, 

- mikromuovipäästöihin vaatimuksia 

- digitaalisen tuotepassin käyttöönotto tekstiileille

https://ym.fi/-/eu-n-kiertotalouspaketti-pitkaikaisempia-tuotteita-parempaa-tuotesuunnittelua-pienempaa-

ymparistokuormaa-ja-kestavia-tekstiileja8



Vastuullisuusmerkkejä tekstiileille
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Viralliset tyypin I ympäristömerkit (ISO14024), 

joita voi hankintalain mukaan suoraan käyttää

hankintakriteerinä
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Tyypin I 
ympäristömerkkien
kriteerit tekstiileille
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Joutsenmerkin kriteerit tekstiileille:

raaka-aineet

• Kierrätysmateriaalit ja -tekstiilit

• Kestävästi tuotetut uusiutuvat materiaalit

-> Kuidut joko luomua, kierrätettyä tai biopohjaista riippuen materiaalista

• Puuvilla luomua tai kierrätettyä

• Viskoosi kierrätettyä tai sertifioitua

• Keinokuidut kierrätyskuitua tai biopohjaista – ei fossiilista!
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Joutsenmerkin kriteerit tekstiileille: 

tuotanto 

• Kemikaalit

• Märkäprosessin päästöt

• Energian ja veden kulutus

• Sosiaaliset ja eettiset vaatimukset

-> Esimerkkejä

• Tiukat vaatimukset terveydelle ja ympäristölle haitallisille 

kemikaaleille ja muille aineille, kuten CMR -aineiden kieltäminen

• Eläinsuojelu: untavat, höyhenet, lampaiden ”mulesing”
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Joutsenmerkin kriteerit tekstiileille:

käyttö

• Laatu ja toimivuus, käyttöiän pidentäminen

• Kemikaaliturvallisuus

• Tietoa pesukertojen vähentämisestä

-> Esimerkkejä

• Tekstiilien formaldehydipitoisuus

• Kutistuminen tai venyminen, värien kesto, hienkesto 

• Mikromuovit mitattava*

* Raja-arvo päästöille lisätään vaatimukseen myöhemmässä vaiheessa, kun on 

saatu tietoja mitatuista arvoista
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Joutsenmerkin kriteerit tekstiileille:

jäte & kierrätys

• Kierrätystekstiilit

• Myymättömät tuotteet

• Pakkaukset ja pakkaussuunnittelu

-> Esimerkkejä

• Mahdollista joutsenmerkitä myös kierrätettyjä tekstiilejä (re-design)

• Myymättömiä tuotteita ei saa polttaa tai viedä kaatopaikalle
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Kiitos !

www.joutsenmerkki.fi

http://www.joutsenmerkki.fi/

