
 
Tekstiilituotannon ja -jätteen vaikutus
ympäristöön (infografiikka)
 
Vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit pilaavat vesiä ja aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä
ja jätevuoria. Lue lisää infografiikasta.
 
Pikamuoti eli halpamuodin tarjonta jatkuvalla syötöllä, on lisännyt tuotettujen ja pois heitettyjen
vaatteiden määrää valtavasti. EU haluaa nopeuttaa siirtymistä kiertotalouteen
ympäristövaikutuksiin puuttumiseksi.
 
Luekiertotalouden määritelmästä sekä sen merkityksestä ja hyödyistä.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/kiertotalous/20170120STO59356
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/kiertotalous/20151201STO05603


Veden käyttö 
Tekstiilituotannossa käytetään paljon vettä sekä maata puuvillan ja muiden kuitujen
kasvattamiseen. Maailman tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa käytettiin arviolta 79 miljardia
kuutiometriä vettä vuonna 2015, kun taas koko EU:n talouden tarpeet olivat 266 miljardia
kuutiometriä vuonna 2017. Yhden puuvillaisen t-paidan valmistamiseen tarvitaan arviolta 2 700
litraa makeaa vettä eli yhden henkilön 2,5 vuoden juomavesitarpeen verran.
 

Tekstiilien ympäristövaikutuksia
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/656296/EPRS_ATA(2020)656296_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/656296/EPRS_ATA(2020)656296_EN.pdf


Veden pilaantuminen 
Tekstiilituotannon värjäys- ja viimeistelytuotteiden arvioidaan aiheuttavan noin 20 prosenttia
maailman puhtaan veden pilaantumisesta.
 
Tekokuitujen pesussa vapautuu arviolta 0,5 miljoonaa tonnia mikrokuitua valtameriin joka
vuosi.
 
Ympäristöön joutuvista primääreistä mikromuoveista 35 prosenttia on peräisin
tekokuituvaatteiden pesusta. Koneellisesta polyesterivaatepyykkiä voi vapautua 700 000
mikromuovikuitua, jotka voivat päätyä elintarvikeketjuun.
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https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/fighting-plastic-pollution/20181116STO19217/microplastics-sources-effects-and-solutions


Kasvihuonekaasupäästöt 
Muotiteollisuuden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on arviolta 10 prosenttia, eli enemmän
kuin kansainväliset lennot ja merikuljetukset yhteensä.
 
Euroopan ympäristökeskuksen mukaan tekstiilihankinnoista EU:ssa aiheutui vuonna 2017 noin
654 kiloa CO2-päästöjä henkeä kohti.
 
Tekstiilijäte kaatopaikoilla 
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/climate-change/20191129STO67756/emissions-from-planes-and-ships-facts-and-figures-infographic
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy


Tapa, jolla ihmiset pyrkivät eroon ei-toivotuista vaatteista, on myös muuttunut. Tavaroita
heitetään pois eikä lahjoiteta.
 
Vuodesta 1996 EU:ssa ostettujen vaatteiden määrä henkeä kohti on kasvanut 40 prosenttia,
kun hinnat ovat romahtaneet. Samalla vaatteiden käyttöikä on lyhentynyt. Eurooppalaiset
kuluttavat lähes 26 kiloa ja heittävät pois noin 11 kiloa tekstiilejä joka vuosi. Käytetyt vaatteet
voidaan viedä EU:n ulkopuolelle, mutta suurin osa (87 %) poltetaan tai viedään kaatopaikalle.
 
Koko maailmassa alle prosentti vaatteista kierrätetään vaatteina, mikä johtuu osittain
riittämättömästä teknologiasta.
 
Tekstiilijätteen torjunta EU:ssa 
Helmikuussa 2021 parlamentti hyväksyi uutta kiertotalouspakettia koskevan päätöslauselman,
jossa se peräänkuulutti lisää toimia hiilineutraalin, ympäristön kannalta kestävän ja myrkyttömän
kiertotalouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi kierrätyksen sääntöjä tulisi
kiristää ja materiaalien kulutukselle asettaa sitovia tavoitteita vuoteen 2030 mennessä.
 
Osana esitystä mepit vaativat uusia toimia mikrokuitujen luontoon joutumista vastaan sekä
tiukempia normeja veden kulutukselle.
 
Osana kiertotalouden toimintasuunnitelmaa Euroopan komissio esitteli maaliskuussa 2022
uuden tekstiilistrategian, jolla on määrä tehdä tekstiileistä kestävämpiä, korjattavampia,
uudelleenkäytettävämpiä ja kierrätettävämpiä, puuttua pikamuotiin ja vauhdittaa alan
innovaatioita.
 

Uuteen strategiaan sisältyy vaatimuksia tekstiilien ekologisemmasta suunnittelusta,
selkeämmästä tiedon jakamisesta sekä digitaalisesta tuotepassista. Lisäksi yrityksiä vaaditaan

"  ”Kiertotalouden  onnistuminen  edellyttää,  että
v a r m i s t e t a a n  k i e r t o t a l o u s p e r i a a t t e e n
noudattaminen  arvoketjun  kaikissa  vaiheissa.
Suunnittelusta tuotantoon ja aina kuluttajalle asti.”
"
Jan Huitema (Alankomaat, Renew Europe)
Kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman esittelijä (ENVI-valiokunta)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20210128STO96607/miten-eu-aikoo-saavuttaa-kiertotalouden-vuoteen-2050-mennessa
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210204IPR97114/kiertotalous-mepit-vaativat-tiukempia-tavoitteita-kierrattamiselle
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210204IPR97114/kiertotalous-mepit-vaativat-tiukempia-tavoitteita-kierrattamiselle
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home


•
•
•

kantamaan vastuunsa ja toimimaan hiili- ja ympäristöjalanjälkensä minimoimiseksi.
 
Euroopan parlamentin vuonna 2018 hyväksymän jätedirektiivin mukaan EU-maiden on vuoteen
2025 mennessä erilliskerättävä tekstiilit. Komission uuden strategian toimenpiteillä myös
puututaan vaarallisiin kemikaaleihin, vaaditaan valmistajia ottamaan vastuu tuotteistaan niiden
koko elinkaaren ajan jätteeksi asti ja autetaan kuluttajia valitsemaan kestäviä tekstiilejä.
 
Ekologisia arviointiperusteita noudattavat tuottajat voivat hakea tuotteilleen EU:n
ympäristömerkkiä. Tämä vähentää haitallisten aineiden käyttöä ja veden ja ilman pilaantumista.
 
EU on myös ottanut käyttöön toimenpiteitä tekstiilijätteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan kemialliseen kierrätykseen perustuvaa RESYNTEX-
hanketta, joka voisi tarjota kiertotalouden liiketoimintamallin tekstiiliteollisuudelle.
 

Lisätietoa jätteistä EU:ssa: 
Jätehuolto EU:ssa 
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu EU:ssa 
EU:n strategia muovijätteen vähentämiseksi
 

"  ”Euroopassa  on  meneillään  ennennäkemätön
terveys-  ja  talouskriisi,  joka  on  paljastanut
globaalien  toimitusketjujen  heikkoudet.  Uusien
innovatiivisten liiketoimintamallien edistäminen luo
uutta talouskasvua ja työpaikkoja, joita Eurooppa
tarvitsee elpyäkseen.” "
Jan Huitema (Alankomaat, Renew Europe)

Linkit
Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden ympäristövaikutukset: mitä kuluttajien on tiedettävä
(englanniksi)
Kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma
Taustatiedote: Kiertotalouden toimintasuunnitelma Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
Komission lehdistötiedote: Tuotanto- ja kulutustapojen muuttaminen: Uusi kiertotalouden
toimintasuunnitelma viitoittaa tietä kohti ilmastoneutraalia ja kilpailukykyistä taloutta, jossa
kuluttajilla on paremmat valinnanmahdollisuudet
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528981579179&uri=CELEX:32018L0851
http://ec.europa.eu/ecat/category/fi/14/textile-products/
http://resyntex.eu/the-project
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29633143
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fi/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29633143
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/fs_20_437
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_420

