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Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä luonnonkosmetiikka-alan yrityksen Waku Oy:n kanssa. Ta-
voitteena oli kehittää ja valmistaa mahdollisimman luonnollisista raaka-aineista valmistettu 
vaalennusaine yrityksen tuotevalikoiman kasvattamiseksi. Tuote on tarkoitettu ainoastaan 
hiusalan ammattilaisten käyttöön. Vaalennusaineina tuotteessa käytettiin soodaa ja montmo-
rilloniitti savea. Vastaavanlaista tuotetta Suomessa markkinoi tällä hetkellä tiedettävästi yksi 
pieni yritys, vaikka tuotteella olisi suuri kysyntä. Tuote kehitettiin käyttövalmiiksi Laurean la-
boratoriossa. 

Opinnäytetyössä teoriaa on kerätty hiuksen rakenteesta, hiusvärien ja vaalennusaineiden toi-
mintaperiaatteesta sekä tuotteessa käytetyistä raaka-aineista. Teoriaosuus käsittelee myös 
uuden tuotteen valmistusta sekä tuotekehitystä etenkin luonnonkosmetiikan kannalta. Labo-
ratoriossa tuotteella saatiin kahden asteen vaalennus, ja tuotetta testattiin aidosta hiuksesta 
valmistettuun hiustupsuun. Valmis tuote annettiin testattavaksi parturi-kampaajille, jotka an-
toivat tuotteesta palautetta. Tärkein kehityskohde tuotteelle oli vaalennusteho. Tuotteen 
koostumus oli hyvä ja sitä oli helppo käyttää. Kun reseptiä muuttaa hiukan, saadaan tuot-
teesta uusi, innovatiivinen tuote markkinoille. 
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This thesis was made in co-operation with natural cosmetic company Waku Oy. The objective 
was to make a hair bleaching product that is made of as natural ingredients as possible. The 
product is made only for professional use. The main ingredients in the bleaching product are 
sodium carbonate and montmorillonite clay. Currently there is only one known small company 
that is producing this kind of product and they can’t always respond to the demand of their 
bleach. The product of this thesis was manufactured in Laurea’s laboratory. 

The theory is based on hair structure, chemical behavior of hair and how bleaching products 
and hair dyes function. The theory explains the main ingredients and the manufacturing of 
the new product. After a successful bleaching result on natural hair the product was ready to 
get tested by the hairdressers. Their feedback was an important part of the process. The 
main problem was that they wanted a stronger lightening result. On the other hand, the tex-
ture was perfect, and the product was easy to use. Based on this thesis, the product is a good 
base to work with. With slight fixing, it is going to be an effective product, and there will be 
customer demand for it. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa hiuksille vaalennusaine, jonka vaikuttavina 

aineina ovat savi ja natriumkarbonaatti eli sooda. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi 

Waku Oy. Tuotteen on tarkoitus olla ympäristöystävällisempi ja luonnollisempi vaalennusme-

netelmä kuin muut markkinoilla olevat hiusten vaalennusaineet. Vastaavaa tuotetta ei Suo-

men markkinoilla ole useita tarjolla. Savivaalennukselle on suurempi kysyntä kuin tarjonta. 

Suomessa hiusalan yrittäjät ottivat yhteyttä Waku Oy:n toimitusjohtajaan Eha Vakkermanniin. 

He kysyivät olisiko Wakulla tarjota heille kilpailevaa savivaalennusta kuin mitä he olivat käyt-

täneet. Tästä innostuneena Vakkermann otti yhteyttä Laureaan ja kysyi mahdollisuutta tuote-

kehitykselle. Tuotteeseen tarvittavat raaka-aineet saatiin Waku Oy:ltä. Tuotekehitys tapahtui 

kokonaisuudessaan Laurea Tikkurilan laboratoriossa. Tuote pyrittiin kehittämään jopa niin 

valmiiksi, että sen saisi myyntiin markkinoille mahdollisimman pian. 

Tuotekehitys tapahtui kevään 2018 aikana. Yleensä vaalennettaessa hiuksesta tulee sävyltään 

keltainen. Keltainen on ei-toivottu ja haasteellinen väri. Tämän takia tuotekehityksen yhtey-

dessä savivaalennukseen lisättiin myös indigoa, jotta näin voisi taittaa mahdollista hiuksen 

keltaisuutta. Valmis tuote saatiin kesäkuussa 2018 testaukseen neljään eri ekokampaamoon. 

Ekokampaamoihin lähetettiin sähköinen kyselylomake, johon viimeiset vastaukset tulivat 2019 

tammikuussa. Tuotteen mukaan annettiin myös käyttöohjeet. 

Luonnonkosmetiikka on kasvava markkina-alue. Sen oletetaan vuonna 2025 olevan maailmassa 

25,1 miljardin USA:n dollarin bisnes. (Grand View Research 2018). Koska markkinat ovat näin 

suuret, tämän kaltaiselle tuotteelle tulee olemaan jatkossa kysyntää myös Suomessa. Kosme-

tiikkaa halutaan käyttää, mutta sen alkuperästä, raaka-aineista ja valmistustavasta ollaan 

kasvavassa määrin kiinnostuneita. Monet ihmiset ajattelevat: mikä on hyväksi keholle sisäi-

sesti, on myös hyväksi iholle ulkoisesti (Happi 2018). Ruokamaailman suuret trendit päätyvät 

usein myös kosmetiikan puolelle. Ihmiset mieltävät luonnolliset ja luontoon pohjautuvat tuot-

teet turvallisemmiksi, tehokkaammiksi ja paremmaksi iholle sekä ympäristölle. (Barel, 

Maibach & Paye 2014, 619.) 

Euroopan markkinoilla Dayanin & Kromidasin (2011) mukaan vuonna 2010 luonnonkosmetiikan 

osuus oli koko kosmetiikkamarkkinasta 3 %. Holistinen ja stressitön elämäntapa on trendinä 

niin suuri, että luonnonkosmetiikka kulkee luonnollisena jatkumona trendin mukana. Kulutta-

jat harvoin kuitenkaan erottavat, mikä ero on luonnollisilla ja luonnonkosmetiikan tuotteilla. 

Useimmat kuluttajat myös ajattelevat, että mitä luonnollisempi tuote on, sitä parempi se on 

heidän terveydelleen ja iholle. (Dayan & Kromidas 2011, 17-18). 

Teoriassa kerrotaan hiuksesta ja sen rakenteesta. Kokonaisuudessaan työssä käydään hiuksen 

ominaisuuksia ja miten hius käyttäytyy vaalennettaessa. Työ käsittelee myös niitä raaka-
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aineita, joista tuote valmistetaan. Teoriaosuudessa käydään läpi uuden tuotteen valmistusta, 

formulointia sekä minkälaisia erilaisia turvallisuusvaatimuksia tuotteille tulee olla ennen 

markkinoille tuontia. 

 

2 Yhteistyökumppanin esittely 

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Waku Oy:n kanssa. Waku Oy on Suomessa aloittanut toimin-

tansa vuonna 2012. He ovat luonnonkosmetiikan verkkokauppa sekä kuluttajille että ammatti-

laisille. Heidän valikoimiinsa kuuluu noin 250 erilaista kauneudenhoitotuotetta. Tuotevali-

koimiin kuuluu ihon-, hiusten- ja vartalonhoitotuotteet sekä laaja valikoima värikosmetiikkaa. 

Tuotteet ovat saatavissa koko EU:n alueelle. (Waku Organics 2017a). 

Waku Oy on toiminut Pro Luonnonkosmetiikka Ry:n jäsenenä vuodesta 2013. Yhdistyksen ta-

voitteena on lisätä luonnonkosmetiikan tunnettavuutta kuluttajien ja kauneudenhoidon am-

mattilaisten keskuudessa. Alkunsa Waku Oy sai Vakkermannin saamasta yliherkkyydestä sil-

mänympärysiholle. Ratkaisun hän löysi luonnonkosmetiikasta, jonka myötä kiinnostus muihin 

tuotteisiin ja kosmetiikan raaka-aineisiin kasvoi. (Waku Organics 2017a). 

Waku Oy:n ideologia onkin, että luonnonmukaiset tuotteet ovat parempi valinta ihmiskeholle 

ja ympäristölle. He tarjoavat myös ajankohtaista tietoa luonnonkosmetiikasta, raaka-aineista 

ja vinkkejä luonnonmukaiseen ihon-, hiusten- ja vartalonhoitoon. Waku Oy voi pyytää myös 

esimerkiksi luennoille, teemapäiviin tai naisteniltoihin. Waku Oy:n tuotesarjoja ovat esimer-

kiksi Yhdysvaltalainen Aubrey, Latvialainen Kivvi ja luomusertifioitu Color Me Organic kasvi-

hiusvärit. (Waku Organics 2017a). 

 

3 Hiuksen rakenne 

Ihon ulkopuolelle työntyvää karvaa sanotaan varreksi ja ihon sisään jäävää osaa juureksi. Ihon 

sisällä olevaa juurta ympäröi karvatuppi, johon kiinnittyy sileiden lihassyiden muodostama 

karvankohottajalihas. Talirauhaset ovat myös yhteydessä karvatuppeen. Karvat ovat orvaske-

destä eli epidermiksestä kehittyviä sarveismuodostumia. Karvasipulin juuren alaosassa solut 

jakaantuvat ja karva kasvaa ainoastaan siellä. Karvan varteen siirtyessä solut keratinisoituvat 

ja kuolevat. (Solunetti 2006a). Hius kasvaa päivässä keskimäärin 0,35 mm. Vuorokaudessa ih-

miseltä lähtee hiuksia noin 50 – 150 kappaletta. (Evans & Wickett 2012, 57.) 

Hiuksen kasvu koostuu neljästä vaiheesta (kuvio 1): aktiivisesta kasvuvaiheesta (anageeni-

nen), taantuvasta vaiheesta (katageeninen) ja lepovaiheesta (telogeeninen). Aktiivinen vaihe 

kestää 2-7 vuotta, taantumisvaihe noin kolme viikkoa ja lepovaihe 3-4 kuukautta. Lepovai-

heen lopussa karvatuppi menee takaisin aktiivitilaan ja vanha hius tippuu luonnollisesti pois. 
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Kaikilla ihmisillä hiuksen kasvuväli voi olla erilainen. Näkyvä osa hiuksesta on kuollutta soluk-

koa, jota voidaan muokata, värjätä ja hoitaa erilaisilla aineilla sekä menetelmillä. (Roma-

nowski 2011, 23). 

 

Kuvio 1: Hiuksen kasvu. (Vectorstock) 

Hiukset muodostuvat kovasta keratiinista mistä kynnetkin. (Solunetti 2006 a.) Keratiini koos-

tuu proteiineista, lipideistä, sinkistä ja rikkisilloista sekä pienemmistä määristä muita aineita. 

Keratiini muodostuu pääosin kysteiini aminohapoista. Kysteiini on suurimmaksi osaksi vas-

tuussa hiuksen kunnosta ja ulkonäöstä. Keratiini ei läpäise vettä, mutta pystyy sitomaan sitä. 

Elastisuuden ansiosta hius on märkänä venyvä ja muokattavissa erilaisilla käsittelyillä. (Evans 

& Wickett 2012, 2-3). Hiuspohjan pH on noin 5,5 ja hiuksen pH on noin 3,6. Emäksinen pH voi 

lisätä hiuksen pinnan negatiivisia elektroneja, jotka vaikuttavat hiuksen rakenteeseen. (NCBI 

2014).   

Koska näkyvä hius on kuollutta ja se kasvaa karvatupesta ihon sisällä on erityisen tärkeää, 

minkälaista ravintoa saamme. Koska hius kasvaa ihon sisällä, hiuspohjassa oleva rasva suojaa 

karvatuppea. Liian voimakkaat pesuaineet tai liian tiheä pesuväli poistaa hiuspohjasta suojaa-

van rasvan. Erilaiset hiuspohjan häiriöt saattavat aiheuttaa liikaa talintuotantoa, jolloin hius 

rasvoittuu helposti. (Draelos & Thaman 2005, 19). Koska hius on negatiivisesti varautunut, 

hiustuotteissa suositaan peptidejä, jotka ovat positiivisesti varautuneita. Vaurioitunut hius on 

vieläkin negatiivisemmin varautunut kuin terve hius. Positiivisesti varautuneet aineet kiinnit-

tyvät hiuksen pintaan korjaten kutikulaa. (Farris 2013, 242). Iän myötä hiuksen lipidit vähene-

vät. Tämän takia hiuksen rakenne ohenee ja menettää kiiltoa. (Evans & Wickett 2012, 486). 
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Kuvio 2: Hiuksen rakenne. (Drhillhairloss) 

Hiuksen rakenne muodostuu kolmesta kerroksesta (kuvio 2): medullasta, cortex -kerroksesta 

ja kutikulasta. (Solunetti 2006a). Kutikula rakentuu läpinäkyvistä valoa heijastavista suomu-

kerroksista, jotka antavat hiukselle sen kiillon. Medulla ja cortex ovat hiuksen sisimmät osat. 

Cortex on hiuksen tärkein osa. Cortex -kerroksen pinnassa olevat suomut koostuvat keratii-

nikuiduista, joten hiuksen pinta on vahva ja elastinen. Hiuksen väripigmentit ovat tässä ker-

roksessa. (Lodén 2013, 37 - 38.) Hoitoaineilla pyritään vaikuttamaan pintakerrokseen, kutiku-

laan. Näin hius saa lisää kiiltoa ja väri on esteettisesti kauniimman näköinen. Jos pintakerros 

on kovin vaurioitunut, suomut eivät heijasta yhtä paljon valoa. Silloin hius näyttää samealta, 

jopa mattapintaiselta. (Lodén 2013, 38.) 

 

3.1 Melaniini ja hiuksen väri 

Ihon rakenne koostuu kahdesta kerroksesta: ulommaisesta orvaskedestä eli epidermiksestä ja 

sen alla olevasta verinahasta eli dermiksestä (kuvio 3). Orvaskesi muodostuu keratinosyyttiso-

luista. (Terveyskirjasto 2016b.) Niitä esiintyy orvaskedessä neljässä kerroksessa (kuvio 4) ja 

ne ovat orvaskeden runsain solutyyppi. Niiden kaksi pääasiallista tehtävää ovat muodostaa 

sekä keratiinia että estää veden läpäisyä muihin ihon kerroksiin. Matkalla ihon pinnalle solut 

tuottavat typpipitoista keratiini -proteiinia. Keratinosyytit muodostavat lopulta aivan ihon 

pinnalle kuolleiden, täynnä keratiinia olevien solujen kerroksen, marraskeden. Keratinosyyt-

tien elinkaaren pituus on noin kuukausi. (Solunetti 2006c.) 
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Kuvio 3: Ihon rakenne. (Terveyskirjasto) 

Ihon väriaine on melaniini eli pigmentti. Melaniinia tuottavia soluja kutsutaan melanosyy-

teiksi, jotka sijaitsevat pääasiassa orvaskeden tyvisolukerroksen eli verinahan pinnassa (kuvio 

4). Nämä pigmenttisolut tuottavat melanosomeja. Melanosomit ovat pigmenttijyväsiä, joiden 

sisältämä melaniini erittyy keratinosyytteihin. (Robbins 2012, 184). Näin ihon ja hiuksen luon-

nollinen väri määräytyy. Melanosyyttisolut muodostuvat orvaskeden tyvikerroksessa, mutta 

niitä voi löytyä myös verinahasta ja orvaskeden toisista kerroksista. (Solunetti 2006b).  

 

Kuvio 4: Epidermiksen kerrokset ja melanosyytit. (Terveyskirjasto) 

Tummaihoisilla melaniinia löytyy monista ihon kerroksista, melanosomit ovat suurempia kool-

taan ja melaniini hajoavat hitaammin kuin vaaleaihoisilla. (Evans & Wickett 2012, 53). Mela-

niinia on kahta erilaista: musta-ruskesävyistä eumelaniinia ja puna-keltasävyistä 
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feomelaniinia. Ihon ja hiusten väriin vaikuttaa myös melaniinin koko, joka vaihtelee rodusta 

riippuen. Hiuksen väriin vaikuttaa niin maantieteellinen kuin rodullinen alkuperä. (Robbins 

2012, 184). 

Jokaisen karvatupen sisällä olevat melanosyytit ovat vastuussa melanosomien muodostami-

sesta. Kun hiuksella alkaa uusi kasvuvaihe, karvatupet ovat vastuussa uudesta melaniinintuo-

tannosta. (Evans & Wickett 2012, 53). Ikääntyessä ihmisillä eumelaniinin ja feomelaniinin tuo-

tanto pysähtyy ja tietyt hiussäikeet tuottavat valkoista pigmenttiä tai pigmentti ei siirry hiuk-

seen. Tämä kokonaisuus antaa yleisvaikutelman harmaista hiuksista. Hiusten harmaantuminen 

alkaa noin 35 – 40 vuoden iässä. (Evans & Wickett 2012, 118). Harmaat hiukset ovat siis opti-

nen harha, joka syntyy, kun valkoisia eli pigmentittömiä ja pigmenttiä sisältäviä hiuksia on se-

kaisin. (Teknokemian yhdistys 2015.) 

Hiuksen kiilto perustuu hiuksen kykyyn heijastaa valoa. Yleensä tumma hius on kiiltävämpi 

kuin vaaleampi hius. Tämä perustuu siihen, että tummassa hiuksessa valo pääsee hiuksen sy-

vempiin kerroksiin ja näin heijastaa enemmän väriä takaisin. Vaaleassa hiuksessa tapahtuu 

myös enemmän valon hajataittoa, joka vähentää hiuksen kiiltoa. Värjätyssä hiuksessa hiuk-

seen on tuotu lisää pigmenttiä, joten värjätty hius on kiiltävämpi sekä aiheuttaa vähemmän 

hajataittoa. (Robbins 2012, 475 - 476). 

 

3.2 Hiusvärien ja vaalennusaineiden toimintaperiaate 

Muinaisen Egyptin ajoista asti naiset ovat halunneet värjätä hiuksia. Yksi yleisimmistä kasvivä-

reistä on ollut ja on edelleen henna. Hennavärin käyttöä on rajoitettu niin saatavuuden kuin 

sen mahdollisen ihoärsytyksen takia. Viime aikoina tutkimuksissa on pyritty löytämään muita-

kin kasviyhdistelmiä, joita voisi hiusten värjäyksessä käyttää. (Farris 2013, 241). Hiuksia vär-

jätään joko peittämään harmaita hiuksia tai jotta saadaan aikaan toivottu hiusväri. Hiusten 

värjäyksessä voidaan vaalentaa luonnollista melaniinia tai lisätä uutta väriä jo olemassa ole-

vaan hiusväriin. Värjäämisessä voidaan tehdä myös näitä molempia; ensin vaalennetaan ny-

kyistä väriä ja tämän jälkeen lisätään toista väriä. (Evans & Wickett 2012, 118). 

Hiusten värjääminen voidaan jakaa kahteen pääryhmään kemiallisen toimintaperiaatteen mu-

kaan: hapettavaan menetelmään ja ei-hapettavaan menetelmään. Värjäysaineet voidaan ja-

otella tämän pohjalta niiden pysyvyyteen: suoraväriin, kevytväriin ja kestoväreihin (kuvio 5). 

Kahdessa ensimmäisessä mekanismi perustuu ei-hapettuvaan menetelmään. (Amparo & Al-

berto 2007, 190). Kestoväreissä värjäys perustuu vetyperoksidiin. Hiusta värjätessä tapahtu-

man pH on yleensä noin 10. (Evans & Wickett 2012, 119.) Kevytvärit koostuvat aromaattisista 

amino-ryhmistä, jotka kiinnittyvät diffuusion sekä heikon sidoksen avulla hiukseen. Koska si-

dos on heikko, vesi ja shampoo aiheuttavat uuden diffuusion, jolloin väri lähtee lähes 
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kokonaan neljästä kuuteen pesukerran jälkeen. (Robbins 2012, 446). Kestoväreissä on aina 

erillinen hapete ja väriaine. (Amparo & Alberto 2007, 192).  

Useimmat hiustenvärjäystuotteet sisältävät synteettisiä aineita kuten parafenyleenidiamiinia. 

Yleisesti hiustenvärjäyksessä sekoitetaan keskenään väriainetta (p-diamiineja ja p-ami-

nofenoleita) sekä jonkinlaista hapetinta (yleensä vetyperoksidia). Värjääminen tapahtuu 

emäksisessä pH:ssa. Koska hius turpoaa emäksisessä pH:ssa, kutikula aukeaa ja näin väriaine 

läpäisee hiuskerrokset helpommin. Kuitenkin emäksinen pH voi aiheuttaa sivuvaikutuksia kar-

vatuppeen ja tätä kautta hiuksen kasvuun. Tämän vuoksi tutkimuksissa on pyritty löytämään 

vaihtoehtoja hapettimelle esimerkiksi sienistä, kasveista tai bakteereista. (Farris 2013, 241). 

Suoraväri ei ole pysyvä väri. Menetelmä perustuu elektronivaraukseen; hiuksen pinta on luon-

nostaan lievästi negatiivinen ja väriaine pyritään saamaan positiiviseksi (kuvio 5, kohta a). 

Näin väri jää hiuksen pintaan, eikä mene cortex-kerrokseen, hiuksen syvempään kerrokseen 

asti. (Amparo & Alberto 2007, 190.) Jotta saadaan haluttu sävy aikaiseksi, suoraväreissä käy-

tetään jopa 18 eri väriaineen sekoitusta. Jos hius on vaalennettu ennen suoravärikäsittelyä, 

pienimolekyylisen suoravärin pysyvyys paranee. Kuitenkin vaalentaminen tekee hiuksesta hau-

raamman, joten suurimolekyyliset värit huuhtoutuvat helpommin pois. (Robbins 2012, 464, 

467). 

 

Kuvio 5: Hiusvärin toimintaperiaate. (Sciencedirect) 

Hiuksen vaalentamiseksi hiuksen rakenne täytyy rikkoa. Näin väri saadaan vaalennettua hiuk-

sen cortex-kerroksessa tai sinne saadaan uusi väri vietyä. Jotta pinnan rikkominen on mahdol-

lista, tarvitaan hapetin ja emäs. Vetyperoksidi toimii hapettimena ja yleisesti emäksenä käy-

tetään ammoniakkia. (Evans & Wickett 2012, 124.) Hiuksen vaalentamisen kemiallinen reaktio 

on sama kuin kestovärjäyksessä, mutta lopputuleman periaate on eri. Vaalentamisessa hiuk-

sen pigmentti vaalennetaan niin, että se ei heijasta värillistä valoa ja hiukseen ei viedä uutta 

pigmenttiä. Hiuksen luonnollinen melaniini ei lähde hiuksesta pois, vaan sen väriä muutetaan. 

Osa hiusväreistä muuttaa kuitenkin jo kasvaneessa hiuskuidussa olevia melaniinipigmenttejä. 

(Teknokemian yhdistys 2015). 
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3.3 Vaalennusaineet 

Vuosituhansien ajan ihmiset ovat käyttäneet hiuksiin aineita, jotka muuttaisivat hiusten väriä. 

Renessanssin aikaan hiuksia vaalennettiin auringonpaisteessa kaliumhydroksidilla (KOH) tai 

natriumhydroksidilla (NaOH). (Evans & Wickett 2012, 117). Vuonna 1867 löydettiin hellävarai-

sempi menetelmä hiusten vaalentamiseen: vetyperoksidi. L’Oreal otti käyttöön ensimmäiset 

vetyperoksidihiusvärit omissa salongeissaan vuonna 1906. (Evans & Wickett 2012, 117.) 

Yhdistämällä vetyperoksidia ja per-sulfaatti suoloja saadaan aikaan vaalennusaineen perus-

kaava. (Evans & Wickett 2012, 119.) Nämä ovat voimakkaita hapettimia. (Terveyskirjasto a, 

2012.) Näiden aineiden pH vaihtelee 9 ja 11 välillä. Vaalennusaineet koostetaan yleensä seu-

raavilla suhteilla: vaalentavaa pohjatuotetta 50 g, hapetetta 100 g ja vaalennuksen tehosta-

jaa noin 10 – 12 g. (Robbins 2012, 264 - 265). Vaalennusaineet sekoitetaan juuri ennen hiusten 

käsittelyä. Aineiden vaikuttaessa liian pitkään hiuksessa, se haurastuu ja hius saattaa katketa. 

(Terveyskirjasto 2012a). 

Vaalennuksessa vaalentavan tekijän täytyy läpäistä sekä kutikula että cortex-kerros niin, ettei 

se menetä vaalennustehoaan ja ettei hiuksen rakenne tuhoudu. Vaalennuksessa voimakkailla 

hapettimilla hiuksen oma väri niin sanotusti tuhotaan (kuvio 6). (Cosmetics and Toiletries 

2012b). Emäksinen pH pehmittää hiusta, tehden siitä huokoisemman, vähemmän kostean sekä 

heikentää kutikula-kerrosta. Koska kutikula on vaalennuksen jälkeen hauraampi, saattaa hius 

revetä jopa cortex-kerrokseen asti. Jos hiusta vaalennetaan usein, se tekee seuraavista vaa-

lennuskerroista vaikeampaa, sekä vaalennus vie hiuksesta pois kiiltoa. (Cosmetics and Toilet-

ries 2014c). 
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Kuvio 6: Vaalennusaineen toimintaperiaate. (Zarinsbeautylab) 

Vaalentamalla hiusta saadaan voimakkaampi vaalea väri kuin kestovärjäämällä. Vaalennettua 

ja uudelleen tämän päälle värjättyä hiusta ei voida vaalentaa. Tällainen väri lähtee pois aino-

astaan, kun uusi hius kasvaa tilalle. (Evans & Wickett 2012, 119). Hiusten vaalentaminen on 

kaksiteräinen miekka: samalla se parantaa mahdollisuutta saada hiuksesta halutun värinen, 

mutta voi vaurioittaa hiuksen proteiinirakennetta sekä hiuksen kosteustasapainoa. Vaalenta-

minen vaurioittaa hiuksen suojaavaa lipidirakennetta, jonka myötä hius näyttää elottomam-

malta ja tuntuu karhealta. Koska ihmiset haluavat jatkossakin muokata hiuksen väriä, pyri-

tään vaalennuksiin ja väreihin löytämään keinoja, joilla vähennetään ei-toivottuja sivuvaiku-

tuksia. (Cosmetics and Toiletries 2014c). 

 

3.4 Savi & sooda 

Kosmetiikassa käytettävän rasul saven INCI-nimi on Montmorillonite. Tässä tuotteessa käyte-

tään nimenomaan kyseistä savea. Ainesosan funktioita tuotteessa ovat absorboiva aine, omi-

naistiheyttä säätelevä aine, emulsion stabiloija, stabiloiva ja viskositeetin säätäjä. (European 

Comission 2018a). Soodan INCI-nimi on Sodium Carbonate. Funktioita soodalle ovat puskuri ja 

ominaistiheyttä säätelevä aine. Kummallakaan ainesosista ei ole EU:ssa rajoituksia käytössä 

eikä SCCS erityishuomioita. (European Comission 2018b). 
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Kuvio 7: Soodan ja saven punnitseminen. (Johanna Kivioja) 

Koska kumpikaan ainesosa ei ole funktioltaan hiusta vaalentava, olemassa olevaa dataa ei 

näistä myöskään ole vaalennustarkoituksessa. Kuviossa 7 näkyy sekä soodan että montmorillo-

niitti saven koostumus. Sooda on koostumukseltaan kidemäistä, karheaa, hajutonta ja väril-

tään valkoista. Kyseinen savi puolestaan on väriltään punertavaa, jossain valossa jopa vihertä-

vää, tuntumalta pehmeää, hieman kidemäistä ja hajutonta. 

Savea lisäämällä tuotteeseen parannetaan adsorptiota ja absorptiota, sekä kosmetiikan for-

mulan peittävyyttä. Montmorilloniitti savi on eristetty tuliperäisestä maasta Ranskan Auverg-

nen alueelta. Jarxotic GC-NC yhtiön mukaan montmorilloniitti savea ei löydy muualta maail-

masta kuin tältä alueelta. Savea suositellaan käytettäväksi esimerkiksi vartalon puhdistustuot-

teissa, shampoossa, ihovoiteissa, kosteutta sitovina aineina voiteissa sekä kuorivana/hankaa-

vana aineena. (Cosmetics and Toiletries 2013a). 

Kuten useimmat savet, montmorilloniitti savessa on korkea määrä mineraaleja kuten kal-

siumia, rautaa, magnesiumia, silikaatteja ja suoloja. Kyseinen savi poikkeaa muista kosmetii-

kassa käytettävistä savista. Montmorilloniitti saven molekyylirakenteessa on suuri pinta-ala ja 

sen sisällä on erittäin pieniä negatiivisesti varautuneita hiukkasia. Nämä negatiivisesti varau-

tuneet hiukkaset ovat tehokkaita poistamaan ihon pinnalta positiivisesti varautunutta likaa. 

(L’Oréal Paris 2019). 

Yleisesti montmorilloniitti savea käytetään kosmetiikkatuotteissa palasampoissa ja naami-

oissa. Tuotetta myydään myös jauheena, josta erilaisten ohjeiden mukaan voi tehdä esimer-

kiksi naamioita kasvoille ja hiuksille. Kyseistä savea suositellaan erityisesti rasvaiselle sekä 
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epäpuhtaalle iholle ja hiuspohjalle. (Ruohonjuuri, 2018 & Waku Organics 2017b). Koska mont-

morilloniitti sisältää silikaatteja, joita yleisesti on paljon savissa, niillä on erinomainen kyky 

sitoa vettä. (Cosmetics Info 2019a.) Tuotteet, joissa on käytetty montmorilloniitti savea voi-

vat auttaa poistamaan epäpuhtauksia iholta laajentamalla huokosia, jolloin ihon sisälle jää-

neet epäpuhtaudet saadaan ihon sisältä pois. Kyseistä savea on myös miellyttävä käyttää, sillä 

sen levittyvä koostumus tuntuu iholla hyvältä. (L’Oréal Paris 2019). 

Hiilihapon emäksisiä suoloja kutsutaan soodaksi. Soodaa esiintyy luontaisesti, mutta sitä voi-

daan valmistaa myös suolasta ja hiilidioksidista. Ruokateollisuudessa soodaa käytetään happa-

muudensäätöaineena sekä natriumvetykarbonaattia myös nostatusaineena. Soodaa voidaan 

käyttää lähes kaikkiin elintarvikkeisiin, joihin saa käyttää lisäaineita. (Ruokavirasto 2019). 

Natriumkarbonaatti eli sooda on hiilihapon di-natriumsuola, jolla on emäksisiä ominaisuuksia. 

Kun soodaa liuotetaan veteen, siitä muodostuu natriumhydroksidia ja hiilihappoa (PubChem, 

2019.) Emäksisyys tarkoittaa emästä tai emäksen tapaan reagoivaa ainetta. (Terveysportti 

2019.) Sooda on turvallinen käytettäväksi eläinlajeille. Soodalla ei myöskään ole todettu ole-

van riskiä ympäristölle. (EFSA 2010). 

Kosmetiikassa LUSH -sarjalla on muutama uudelleenkäytettävä ”kylpypala”, joissa on natrium 

karbonaattia. Kuitenkin tuotteen vaikuttavat aineet perustuvat muihin aineisiin, joita tuot-

teessa on. (Lush 2018). On olemassa myös muutamia väriaineita, jotka ovat jauheena ja joihin 

lisätään vettä. Näissä väriaineissa teho perustuu natriumperboraattiin tai natriumperkarbo-

naattiin. Kummatkin näistä aineista vapauttavat vetyperoksidia liuetessaan veteen. Näiden 

tuotteiden etuna on, ettei tuote itsessään sisällä vettä ja näin ollen kuljettaminen on edulli-

sempaa. (Evans & Wickett 2012, 133). 

Sooda on harmaavalkoinen kiteinen jauhe. Kosmetiikassa ja henkilökohtaisissa hygieniatuot-

teissa soodaa käytetään kylpy-, ihonhoito- ja hiustenmuotoilutuotteissa. Sooda vaikuttaa kos-

metiikkatuotteiden happotasapainoon. Natriumkarbonaattia voidaan käyttää myös hankaa-

vana aineena, deodoroivana aineena sekä suunhoitotuotteissa. (Cosmetics Info 2019b.) 

 

4 Uuden tuotteen valmistaminen 

Kosmetiikka on oma tieteen ala. Kosmetiikan tiede koostuu useista tekijöistä kuten markkina-

tieteestä ja perustieteestä kuten kemiasta ja fysiikasta. (Baki & Alexander 2015, 3). Kun 

uutta tuotetta aletaan suunnitella, täytyy huomioida, mihin osaan kehoa tuotetta käytetään. 

Tuotteen valmistuksessa täytyy ensimmäisenä tietää ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa. (Drae-

los & Thaman 2005, 3). Toinen tärkeä asia uutta tuotetta kehitettäessä on määritellä tuot-

teen kriteerit, jotta tuotteen formulan strategia vastaa brändin odotuksia. (Schroeder ym. 

2011, 141.) 
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Uutta tuotetta kehitellessä tulee tietää käytettävistä raaka-aineista perustiedot kemialli-

sesta, fysikaalisesta ja näiden yhteisvaikutuksien ominaisuuksista. Tämän vuoksi myös kemian 

perustietojen osaamista tarvitaan. (Baki & Alexander 2015, 3). Jos raaka-aineiden ominai-

suuksia ei tunne, on mahdotonta sanoa, miten raaka-aineet käyttäytyvät keskenään tai val-

miissa tuotteessa. Kemian osaamisella onkin tärkeä merkitys uutta tuotetta luodessa. Myös 

mikrobiologian ymmärtäminen ovat tärkeässä osassa uuden tuotteen kehityksessä. (Baki & 

Alexander 2015, 3). 

Uutta tuotetta kehitellessä täytyy huomioida markkinat ja asiakkaiden ymmärtäminen. Tämä 

kohta on tärkeä siksi, että ymmärretään asiakkaan tarpeet ja kuluttajan ostokäyttäytymistä 

ohjaavia tekijöitä. Markkinatutkimus paljastaa potentiaalin uudelle tuotteelle, kertoo tarvit-

tavat kulmakivet ja profiilin sen kehittämiselle. Kun nämä seikat yhdistetään, voi työskentely-

tiimi miettiä tuotteen raaka-aineita ja tuotemuotoa prototyyppiä varten. (Farris 2013, 11). 

Ymmärrys lainsäädännöstä, asetuksista ja säännöistä, sekä tieto markkinoinnista ja myynnistä 

ovat osana tuotteen kehitysprosessia. (Baki & Alexander 2015, 3 - 4). 

Tuotteen tulee olla stabiili, käyttökelpoinen iholle sekä läpäistä turvallisuustestit ja tietyt kri-

teerit tuotantovaiheessa. Kun nämä ehdot täyttyvät, tuotetta voidaan markkinoida eteenpäin. 

(Farris 2013, 11). Uutta tuotetta valmistaessa tulee tietää, miten se dermatologisesti saattaa 

vaikuttaa käytettävällä ihoalueella. Tuotteiden tulisi olla sellaisia, että se hoitaa ihoa sekä 

edistää sen hyvinvointia. (Draelos & Thaman 2005, 3). 

 

Kuvio 8: Kosmetiikan sertifikaatteja. (Ecomundo) 

On olemassa kymmeniä erilasia sertifikaatteja, esimerkkejä kuviossa 8. Kuitenkin ekosertifi-

kaatit ovat usein tiettyjen tahojen itsemääräämiä ja niiden säännöt toisistaan. Koska eri serti-

fikaatit vaativat erilaisia asioita, on vaikea sanoa suoraan tuotteille yhtenäisiä standardeja tai 

vaatimuksia. COSMOS-sertifikaatti on tällä hetkellä ainoa, joka on yhdistynyt useiden toisten 

merkkien kanssa. Yhtenäisemmät vaatimukset ja vain yksi merkki on kuluttajalle selkeämpi 

valinta. (Dayan & Kromidas 2011, 7-8). 
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Uutta hiusten värjäykseen tarkoitettua ainetta kehitellessä täytyy huomioida tuotteen säily-

vyys. Tuotteen tulee säilyä stabiilina sekä useamman vuoden hyllyssä että vähintään 30 mi-

nuuttia sekoituksesta hapetteen kanssa. Yksinkertaisuudessaan tuotteen tulisi olla helppo se-

koittaa, helppo levittää eikä saisi olla sotkuinen tai valua. (Evans & Wickett 2012, 133). Hius-

tuotteita testataan hiustupsuihin, jotka ovat tehty aidosta hiuksesta leikkaamalla ihmisen 

omaa hiusta pois. (Lodén 2013, 219.)  

Tuotteiden valmistuksessa joskus kannattaa huomioida käyttökohteen sukupuoli. Miehen iho 

on vahvempi ja reagoi vanhenemiseen eri tavalla kuin naisen. Miehillä on karvan laatu yleensä 

erilainen kuin naisilla ja heillä kasvaa karvoja kasvojen alueella enemmän kuin naisilla. Naiset 

kokevat myös epämieluisia ihoreaktioita useammin kuin miehet. (Draelos & Thaman 2005, 27 - 

28). Hiusten laatu vaihtelee eri maanosien välillä, mikä tulee ottaa tuotteen luomisessa huo-

mioon. Pohjoismaisilla laatu on erilainen kuin alkuperäisen afrikkalaisen hius. Hiuksen ra-

kenne voi olla joillakin enemmän kihara ja toisilla täysin suora. Hiuksen luonnollinen väri vai-

kuttaa myös tuotteen käyttöön. (Draelos & Thaman 2005, 31.) 

Luonnonkosmetiikassa ainesosien luonnolliseen alkuperään on kiinnitetty huomiota ja miten 

tuotteen elinkaari vaikuttaa ihmiseen ja ympäristöön. Ihmisen valmistamia ainesosia kutsu-

taan synteettiseksi kosmetiikaksi. Luonnonkosmetiikassa käytetään luonnosta peräisin olevia 

raaka-aineita. Luomukosmetiikka tarkoittaa luomusertifioitujen raaka-aineiden käyttöä kos-

metiikassa. Suurin osa kosmetiikan tuotteista sisältää yhdistelmänä sekä synteettisiä että 

luonnosta peräisin olevia raaka-aineita. Markkinoilla on olemassa tuotteita, joiden koostumus 

vaihtelee täysin synteettisestä täysin luonnonmukaiseen. Koostumuksen lisäksi valintakritee-

rejä ostokselle voivat olla esimerkiksi hinta, iho- tai hiustyyppi, tuotemerkki tai ostopaikka. 

Luonnonkosmetiikalla on täysin sama lainsäädäntö ja sen kriteerit kuin synteettisellä kosme-

tiikalla. (Teknokemian Yhdistys RY 2019 b). 

Kauneusala on yksi johtavista ”vihreän ajattelun” kuluttajille tarjottujen tuotteiden valmista-

jista. Viimeisimmät neljä vuosikymmentä kosmetiikka on johtanut ekologisemmassa ajatte-

lussa niin pakkauksissa, formuloinnissa kuin tarjonnassakin. (Schroeder ym. 2011, 8). Raaka-

aineiden valmistajilta löytyy paljon hyviä luonnollisia raaka-aineita, mutta sertifioituja luomu 

raaka-aineita on tarjolla vähemmän. Useimmiten tällaisten raaka-aineiden kysyntä on suu-

rempi kuin tarjonta, joten tämä on suoraan este suuremman mittakaavan valmistukselle. 

(Dayan & Kromidas 2011, 9). 

Kosmetiikkatuotteilla on erilaiset lainsäädännölliset vaatimukset eri valtioissa. Joissain valti-

ossa joku tuote saattaa olla kosmetiikkaa ja toisessa lääke. Euroopan Unionissa tuotteen 

markkinoijalla on täysi vastuu tuotteesta ja sen turvallisuudesta; tuote ei saa olla vaarallinen 

tai haitallinen kuluttajalle. Tuoteväittämät ja tuotteen informaatio eivät saa olla harhaanjoh-

tavia. Jokaisesta tuotteesta tulee olla ainesosaluettelo eli INCI (International Nomenclature of 



 19 
 

 

Cosmetic Ingredients) -lista. (Fluhr 2011, 3 – 4). Suomessa markkinoilla olevia kosmetiikkaval-

misteita valvoo Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Tukes valvoo myös valmistajia, 

maahantuojia ja jakelijoita. Suomessa Tulli valvoo kosmetiikan maahantuontia EU-/ETA-alu-

een ulkopuolelta. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2019b). 

 

4.1 Tuotteen arviointi ja turvallisuus 

Kosmeettisella tuotteella tulee olla aina ennen markkinoille tuontia turvallisuusarviointi. Tur-

vallisuusarviointi sisältää arvioinnin lisäksi turvallisuusselvityksen tuotteesta. (Kosmetiikka-

asetus, 67). Kaikki ainesosat, joita ei ole kielletty käytettävän kosmetiikassa, ovat potentiaa-

lisia kosmetiikan raaka-aineita. (Schroeder ym. 2011, 100.) Usein unohdetaan, että kosmetii-

kassa käytettävät raaka-aineet ovat kaikki kemikaaleja, oli niiden alkuperä mikä tahansa. Jo-

kainen kemisti tietää, että aineiden toiminallisuus, tehokkuus, turvallisuus ja/tai vaarallisuus 

ovat täysin riippumattomia ainesosien tai molekyylin alkuperästä. (Schroeder ym. 2011, 106; 

114-115). 

EU:n kosmetiikka-asetuksen 19 artiklassa on kerrottu, mitkä kosmeettisen valmisteen tiedot 

pitää olla kuluttajien saatavilla kosmetiikkapakkauksissa. Osa merkinnöistä pitää ilmoittaa 

käyttöpakkauksessa, esimerkiksi tuubissa, ja mahdollisessa ulkopakkauksessa, esimerkiksi 

pahvisessa laatikossa, johon tuubi tai vastaava on pakattu. Suomessa myytävissä kosmeetti-

sissa valmisteissa osan tiedoista tulee olla suomeksi ja ruotsiksi. (Turvallisuus- ja kemikaalivi-

rasto 2019b). 

Kaikista hiustuotteista di-amiini yhdisteitä sisältävät hapetevärit ovat eniten herkistäviä hius-

tuotteita. Hapeteväreistä johtuvat herkistymiset näkyvät usein korvien reunoilla sekä hius-

pohjassa. Hiuspohjan kutina saattaa levitä jopa kasvoille, erityisesti silmäluomien alueelle. 

Herkistymisreaktiot tapahtuvat usein tuntien kuluttua värjäyksen alkamisesta. Suoravärien 

toksisuusasteet ovat erittäin matalia. (Robbins 2012, 476 - 477). Vaalennusaineiden vaarana 

ovat ihoärsytys, hiusten katkeaminen, oraalinen toksisuus, herkistyminen sekä hiustenlähtö. 

Kuitenkin vaalennusaineiden sivuvaikutukset ovat erittäin vähäisiä. (Robbins 2012, 322). 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (2019a) on määrittänyt hiusväreille tiettyjä pakollisia varoi-

tusmerkintöjä, jotka tulee pakkauksessa lukea. Monet hiusten värjäykseen tarkoitetut valmis-

teet sisältävät erilaisia herkistäviä ainesosia. Näiden herkistävien aineiden käytöstä valmis-

teessa tulee varoittaa ja antaa ohjeita tuotteiden pakkauksissa. Hiusväripakkauksissa tulee 

olla ilmoitettuna sekoitussuhde. Muuten hiusväreissä tulee lukea seuraavat varoitusmerkinnät 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston mukaan: 

• Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita 



 20 
 

 

• Lue käyttöohjeet ja noudata niitä 

• Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille 

• Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa lisätä allergiariskiä 

• Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen värjäykseen 

• Älä värjää hiuksiasi jos 

o Kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi on herkkä, ärtynyt tai vahingoittunut 

o Olet aiemmin saanut oireita hiusten värjäämisestä 

o Olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta mustasta hennatatuoinnista. 

voisiko tämän nimi olla se oikea? Esim. vaalennustuotteen reseptin suunnitteleminen, kokeile-

minen tai jotain 

 

4.2 Vaalennusaineen reseptin suunnitteleminen 

Tuotteen kehittäminen tapahtui Laurea ammattikorkeakoulun laboratoriossa Tikkurilassa. 

Työn aikana noudatettiin yleisiä laboratorion työskentelytapoja kuten esimerkiksi työturvalli-

suutta ja laboratorion hygieniaa. Kaikki raaka-aineet punnittiin tarkkaan ja jokaisesta tuotan-

toerästä tulokset kirjattiin ylös. Työskentelyvaiheista ja vaalennustuloksista otettiin valoku-

via. Tuotekehityksen aikana kiinnitettiin huomiota esimerkiksi tuotteen levittyvyyteen, ha-

juun, ulkonäköön, peseytyvyyteen ja olomuotoon.  

Raaka-aineet ovat kosmetiikkakäyttöön tarkoitettuja ja hapetteet hankittiin hiusalan tukku-

liikkeistä. Tuotantovaiheessa eri tuote-eriä testattiin aidosta hiuksesta valmistettuihin hius-

tupsuihin. Jokaista tuotantoerää kokeiltiin sekä tummaan että vaaleaan hiussävyyn, jotta 

mahdollisen vaalennustehon näkisi mahdollisimman selkeästi. Tuotetta levitettiin ainoastaan 

tupsun ylä- tai alaosaan, jotta mahdollinen vaalennustulos on selkeästi havaittavissa lähtö-

kohdasta. Käytettyjä tupsuja ei vaalennettu uudelleen, jotta ne eivät vääristä koetulosta. 

Valmiin tuotteen oli tarkoitus tulla parturi-kampaajien käyttöön. Näin ollen tuotteen tulisi 

olla sellainen, että se palvelisi kampaajien työtä mahdollisimman hyvin. Tuotetta testattiin 

noin tunnin vaikutusajalla. Tunnin kuluttua hapetteen teho heikkenee ja kampaamoissa ei ole 

järkevää käyttää tuotetta, jonka vaikutusaika on yli tunnin. Tuotetta testattiin ensin 3 % ha-

petevahvuudella ja myöhemmin siirryttiin 6 % vahvuiseen hapetteeseen.  
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Raaka-aineiden sopivasta suhteista toisiinsa ei ollut tietoa, joten kaikki jouduttiin kokeile-

maan alusta alkaen. Koska vaalennusaineissa usein hapetteen suhde kuiva-aineisiin on 1:1 tai 

1:2, tässäkin kokeilussa päätettiin tuotetta testata 1:1 hapetemäärällä. Ensimmäisissä tuotan-

toerissä savea ja soodaa oli noin 1:1, kuten taulukossa 1. Tällainen suhdanne tuki teoria-

osuutta, joten tällä suhdanteella kannatti tuotetta alkaa valmistamaan. Ensimmäisen kerran 

vaikutusaika oli noin tunti.  

 

Päiväys Savi (g) Sooda (g) Hapete Muuta Huomiot 

19.2.2018 3 5 3 % - Ei vaikutusta 

19.2.2018 3 7 3 % - Ei vaikutusta 

Taulukko 1, Ensimmäinen tuotantoerä 

Alle kymmenessä minuutissa suuremman savimäärän seokset alkoivat turvota ja ikään kuin 

kuplia. Haju oli melko pistävä, mutta ei kuitenkaan kovin voimakas. Puhtaana raaka-aineena 

tuotannossa käytetty savi ei haissut millekään. Enemmän savea sisältävän seos muuttui mous-

semaiseksi (kuvio 9) ja uudelleen sekoitettaessa voidemaiseksi. Testi ei ollut onnistunut, sillä 

vain vaalein hiustupsu vaaleni aavistuksen ja toinen testi ei vaikuttanut mitenkään. Tällainen 

suhde voisi toimia esimerkiksi värin kirkastuksena, mutta ei vaalentavana. Enemmän soodaa 

sisältävän tuotteen koostumus oli parempi ja helpompi pestä pois. 

 

Kuvio 9: Tuotteen levitys. (Johanna Kivioja) 
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Päiväys Savi (g) Sooda (g) Hapete Muuta Huomiot 

20.2.2018 3 6 3 % - Ei vaikutusta 

20.2.2018 10 2 3 % - Ei vaikutusta 

Taulukko 2, Toinen tuotantoerä 

Koska ensimmäisen kerran raaka-aineiden suhteet eivät toimineet, toisella kerralla ainemää-

riä täytyi muuttaa. Seuraavalla kerralla (taulukko 2) tehtiin kaksi kokeiluerää. Toisessa erässä 

savea oli enemmän suhteessa soodaan ja toisessa soodaa enemmän kuin savea. Tällä kertaa 

molempiin lisättiin myös hapetetta hieman enemmän. Tulokset olivat paremmat kuin ensim-

mäisessä testissä. Enemmän soodaa sisältä tuote vaalensi hiusta. Suurempi hapetemäärä teki 

tuotteesta liian löysää ja tuotteen levittäminen oli hankalampaa. Tuote lähti molemmilla ker-

ralla vaahtoamaan, mikä teki levittyvyydestä helpompaa ja miellyttävämpää. Suuren savimää-

rän tuotteissa levitettävyys oli vaikeampaa ja tuote oli vaikeampi pestä pois. Koostumus oli 

todella jämäkkää ja rakeinen. Vähemmän savea sisältävä oli helppo levittää, seos vaahtosi hy-

vin ja oli huomattavasti helpompi pestä pois. Vaalennusteho oli kuitenkin edelleen heikko jo-

kaisessa testissä. 

 

Päiväys Savi (g) Sooda (g) Hapete Muuta Huomiot 

20.3.2018 4 12 3 % - Ei vaikutusta 

Taulukko 3, kolmas tuotantoerä. 

Suuri savimäärä suhteessa soodaan ei osoittautunut tehokkaaksi. Seuraavissa tuotantoerissä 

lisättiin entisestään soodan määrää ja hapetetta oli 1:1, koska koostumus oli tällöin parempi. 

Soodan määrää lisättiin edelliseen verrattuna (taulukko 3), koska koetulos alkoi olla suurem-

malla soodamäärällä parempi. Tuotteen koostumus parani edelliskertoihin nähden, mutta oli 

edelleen hieman liian löysää. Kuitenkin kuiva-aineiden ja emulsion suhde alkoi vihdoin löytyä. 

Vaalennusteho oli edelleen heikko. Suunta oli selkeästi oikea, koska vaalennusta alkoi jo nä-

kyä. Kuviossa 10 näkyy, kuinka paksua tuotteesta taulukon 3 suhteilla syntyi. Koostumus oli 

tässä vaiheessa hyvä, sillä tuotteen tulisi käytössä olla mahdollisimman valumatonta ja hel-

posti levittyvää. 
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Kuvio 10: Tuotteen vaahtoavuus. (Johanna Kivioja) 

 

Päiväys Savi (g) Sooda (g) Hapete Muuta Huomiot 

25.4.2018 5 15 3 % - Ei vaikutusta 

25.4.2018 5 20 3 % - Oikeanlainen suunta 

Taulukko 4, Neljäs tuotantoerä 

Vaalennusteho ei ollut vieläkään sitä, mitä tuotteelta haluttiin. Kuitenkin suurempi soodan 

määrä suhteessa saveen osoittautui tehokkaaksi, joten soodaa lisättiin vielä enemmän kuin 

edelliskerralla. Taulukossa 4 näkyy, että suunta alkoi olla jo oikea. Koska kaikki edelliset tuo-

tantoerissä vaikutusaika oli yksi tunti, heikko vaalennusteho johtui myös hapetteesta. 

 

 

 

 

 

 



 24 
 

 

Päiväys Savi (g) Sooda (g) Hapete Muuta Huomiot 

16.5.2018 5 20 6 % Testiaika 

30min 

Koostumus hyvä ja tehoa 

tuli ensimmäisen kerran 

16.5.2018 5 20 6 % Testissä myös 

indigoa 5 g 

Tuote kuohusi yli ja reaktio 

oli todella voimakas - ei 

voinut tehdä 

Taulukko 5, Viides tuotantoerä 

Koska 3 % vahvuinen hapete ei ollut tarpeeksi tehokas, täytyi se vaihtaa 6 % hapetteeseen. 

Viidennessä tuotantoerässä saven ja soodan suhde oli sama kuin neljännen kerran tehokkaam-

massa erässä (taulukko 4) eli saven ja soodan suhde oli 1:4. Vaalennusaineet yleensä tekevät 

hiuksesta keltaisen, joka ei yleensä ole toivottu sävy hiusväreissä. Tämän takia viidennessä 

tuotantoerässä (taulukko 5) kuiva-aineiden joukkoon lisättiin indigoa. Tällä selviäisi, taittaako 

indigo hiuksesta pois keltaisuutta. 

Indigoa sisältävä erä kuohusi niin voimakkaasti, että se tuli yli kokonaan keitinlasista. Tuote 

myös lämpeni samalla, joten tätä erää ei voinut hiustupsuihin kokeilla ollenkaan. Toinen koe 

oli kuitenkin onnistunut, vaikka testausaika lyheni puoleen tuntiin. Tulosta näkyi hiustupsuissa 

ja ensimmäistä kertaa oli silmin havaittava vaalennusteho saatu aikaiseksi. 
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Päiväys Savi (g) Sooda (g) Hapete Muuta Huomiot 

21.5.2018 5 20 6 % Mukana sham-

poota 10 g 

Koostumus oli liian löysä 

21.5.2018 5 20 6 % Mukana sham-

poota 5 g 

Jämäkkä koostumus, mutta 

ei vaalentanut 

21.5.2018 5 20 6 % Mukana indi-

goa 2g ja 

shampoota 10g 

Hyvä koostumus, mutta 

vaalennustehoa ei ollut 

21.5.2018 5 20 6 % - Koostumus ja tekstuuri hy-

vät, vaalennustehoa oli 

21.5.2018 2,5 10 6 % Indigoa 0,2 g Hyvä koostumus, mutta in-

digo haittaa vaalennuste-

hoa 

Taulukko 6, Kuudes tuotantoerä 

Viimeisellä kerralla testejä tehtiin yhteensä viisi kappaletta. Saven ja soodan ollessa suhteella 

1:4 todettiin toimivaksi, joten tätä suhdetta käytettiin jokaisessa erässä (taulukko 6). Näin 

tuotteessa savea olisi merkittävä määrä, mutta tuote myös vaalensi hiustupsua. Kilpailevan 

yrityksen tuotteessa vaalennuksessa käytetään hapettimen lisäksi shampoota. Tähän tuottee-

seen lisättiin kolmeen erään shampoota, jotta voitiin nähdä vaikuttaako se jollain tavalla lop-

putulokseen. Yhdessä erässä oli mukana myös indigoa, jota oli tällä kertaa vähemmän kuin 

viidennessä tuotantoerässä (taulukko 5). 

Kaikki ne tuotantoerät, joissa oli mukana shampoota, olivat käyttökelvottomia. Shampoo teki 

tuotteen koostumuksesta liian löysää. Shampoo haittasi myös tuotteen vaalennustehoa. 

Poishuuhtelu oli myös vaikeaa, sillä shampoo vaahdotti lopputuotetta liikaa. Indigoa sisältävä 

erä oli ensin hyvä ja teki hiustupsusta kauniin kylmän sävyisen. Kun hiustupsu kuivui hetken, 

tupsu kuivui ajan myötä lähes yhtä tummaksi kuin se oli ennen vaalennusta. Täysin kuivunut 

hiustupsu meni indigon takia myös vihreän sävyiseksi. Ilman indigoa ja shampoota tuote oli 

hyvä ja vaalennusteho oli silmin havaittavissa. 
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Kuvio 11: Laboratoriotyöskentelyä. (Johanna Kivioja) 

 

4.3 Valmis tuote ja tuotteen testaaminen 

Hiusalan yrittäjiä pyydettiin testaamaan tuotetta käytännössä. Tuotteistamisen, tuotekehityk-

sen ja markkinoinnin kannalta tieto on arvokasta saada niiltä, jotka ovat tuotteen lopullisia 

käyttäjiä. Koska tuotteen raaka-aineet ovat EU:n lainsäädännön sallimia, tuotteen uskalsi an-

taa heille kokeiluun. Parturi-kampaajille kuitenkin kerrottiin, että kyseessä ei ole vielä mark-

kinoilla oleva valmis tuote. 

Koska kyseessä on savivaalennus, haluttiin tuotteen savipitoisuus pitää mahdollisimman kor-

keana. Vaalennuksen kannalta savi selkeästi heikensi vaalennustehoa. Kuitenkin kuviossa 11 

näkyy, että valmis tuote sai aikaan muutaman asteen vaalennuksen. Liitteessä 2 on parturi-

kampaajille annettu ohje, joka jokaisen tuli lukea ennen tuotteen käyttöönottoa. Ohjeessa 

kerrottiin, että tuotetta on testattu ainoastaan luonnolliseen hiukseen, 6 % vahvuisella hapet-

teella ja yhden tunnin vaikutusajalla. Vaalennustehoa saattaisi parantaa suurempi hapetevah-

vuus sekä hieman pidempi vaikutusaika. Värjätty hius käyttäytyy vaalennettaessa eri tavalla 

kuin luonnollinen hius, joten värjättyyn hiukseen vaalennustehoa ei voitu luvata. 

Koska indigo oli tuotantoerissä vaikuttanut hiuksen vaalennukseen negatiivisella tavalla, käyt-

töohjeessa mainittiin erikseen, ettei indigoa kannata käyttää vaalennuksen kanssa ollenkaan. 

Tuotetestauksen lopuksi parturi-kampaajat antoivat kirjallisen palautteen tuotteen käytöstä. 

Kaikki tuotetestauksessa mukana olleet kampaamot sitoutuivat siihen, että tuotetestauksen 
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lopuksi he antavat tuotteen käyttöön liittyvän palautteen. Heille tehtiin sähköinen kyselylo-

make, joka löytyy liitteestä 1.  

 

Kuvio 12: Valmiin tuotteen vaalennusteho. (Johanna Kivioja) 

 

4.4 Tuotteen arviointi ja palaute 

Liitteessä 1 on kyselylomake, joka lähetettiin parturi-kampaajille. Kaikki neljä kampaamoa, 

jotka tuotteen ottivat käyttöön, olivat velvollisia vastaamaan myös kyselylomakkeeseen. Ky-

symykset muotoiltiin sellaiseen muotoon, että niihin ei voinut vastata vain kyllä tai ei. Ensim-

mäinen kysymys koski tuotteen käyttöä. Kolme vastaajaa kehuivat tuotteen käyttöä ja sen 

helppoutta. Tuote sai kehuja sen pöllyämättömyydestä ja helposta levittyvyydestä. Kahdessa 

vastauksessa tuotteen vaahtoavuutta kritisoitiin ja erityisesti sitä, että raidoituksessa on vai-

kea saada tuote pysymään raidoituslapun sisällä. Yksi vastaaja kertoi myös, että verrattuna 

kilpailevan yrityksen tuotteeseen, tätä tuotetta oli haasteellisempi levittää. 

Toisena kysymyksenä pyydettiin parannusehdotuksia tuotteelle. Kaikki vastaajat toivoivat pa-

rempaa vaalennustehoa. Kuitenkin kahdessa vastauksessa oli erikseen mainittu, että tuotetta 

oli käytetty sekä kasvivärjättyyn että synteettisesti värjätyn hiuksen vaalennukseen. Labora-

toriossa tuotetta ei ollut värjättyyn hiukseen testattu ja tämä kerrottiin myös käyttöohjeessa, 

joka löytyy liitteestä 2. Selkeästi ongelmaksi kaikissa vastauksissa kuitenkin muodostui tuot-

teen vaalennusteho yhdellä värjäyksellä. Myös lyhyempää vaikutusaikaa toivottiin. Tämä 

tuote jätti myös keltaisemmaksi kuin kilpailevan yrityksen tuote. 
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Kolmas kysymys koski asiakkaan mielipidettä tuotteesta ja lopputuloksesta. Tämä on erityisen 

tärkeä huomioida, sillä asiakas on kuitenkin se, jonka hiuksiin tuote laitetaan ja hän on tuot-

teen lopullinen varsinainen käyttökohde. Tuotteen keltaisuutta tässäkin kohdassa kritisoitiin. 

Yhdessä vastauksessa kuitenkin kehuttiin, että kaikki asiakkaat olivat tyytyväisiä tuotteeseen 

ja sen käyttöön. Suurempaa vaalennustehoa olisivat asiakkaat myös toivoneet, mutta kuiten-

kin vaalennus oli useammalla kerralla toiminut ja todettu hyväksi. Positiivista tuotteessa oli, 

että se ei rasita hiusta niin paljon kuin asiakas oli kuvitellut. 

Kampaajilta kysyttiin, voisivatko he harkita tuotteen ottamista valikoimiin ja perustelemaan 

vastauksensa. Kolme oli sanonut suoraan tästä tuotteesta, etteivät he haluaisi tuotetta vali-

koimaan. Tuotteen vaalennusteho oli suurin tuotteen ongelma. Ongelmaksi koettiin myös vai-

kutusaika, epäluotettava lopputulos ja tuotteen vaahtoaminen. Kaksi oli vastannut, että voisi 

ottaa, mutta tuotteen keltaisuus jäi vaivaamaan. Kuitenkin valmisteen kotimaisuus koettiin 

kiinnostavaksi. 

Viimeisenä kohtana oli avoin sana tuotteen käytöstä ja vapaamuotoinen kommentointi tuot-

teesta. Kaikki olivat kommentoineet tähän kohtaan tuotteen heikosta vaalennustehosta. Kui-

tenkin positiivista palautetta oli annettu myös tuotteen levitettävyydestä, koostumuksesta ja 

käytöstä. Tähän oli myös kommentoitu kilpailevan valmistajan asiakaspalvelua, joten selke-

ästi ammattilaiset haluaisivat tehdä mieluummin yhteistyötä Waku Oy:n kanssa. 

 

5 Pohdinta 

Kokonaisuudessaan työ oli erittäin onnistunut. Valmis savivaalennus toimi käytännössä ja tuo-

tekehityksessä otettiin iso askel. Työn tavoitteena oli valmistaa ammattikäyttöön tarkoitettu 

vaalennusaine ja se onnistuttiin luomaan. Yhteistyökumppanin kanssa työskentely oli mutka-

tonta ja sujui hyvin. Tuotekehitys kaiken kaikkiaan oli mielenkiintoinen prosessi. Teoriaosuus 

on kattava ja rajattu selkeästi työhön sopivalla tavalla. 

Haastavaa työn tekemisessä oli aikataulutus ja teorian löytäminen. Tuotekehityksessä käyte-

tyt raaka-aineet olivat teorian kannalta haastavia, koska niitä ei käytetä kosmetiikassa pal-

jon. Haasteellisuutta tiedonhankintaan teki myös se, että suurin osa lähteistä oli englanniksi, 

joten käännöstyö vei paljon aikaa sekä suomen kieliopillisesti oikeanlaista tekstiä oli joskus 

vaikea tuottaa. 

Ammatillisuuden kannalta työ oli erittäin kehittävä. Tuotekehitys on paljon aikaa ja resurs-

seja vievä prosessi, joka ei tapahdu yhdessä yössä. Tämänkaltainen työ lisää pitkäjänteisyyttä 

ja pitkää pinnaa. Epäonnistumisien kautta kuitenkin pystyi joka kerta oivaltamaan, mitä ensi 

kerralla kannattaa tehdä toisin ja mikä ei tuotteessa toiminut. 
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Lopullinen valmis tuote ei toiminut täysin toivotulla tavalla. Tuotteen vaalennusteho oli par-

turi-kampaajien testauksessa huomattavasti heikompi kuin mitä se oli laboratoriossa testat-

tuna. Tuotteen koostumuksesta tuli kehuja ja koostumus selkeästi on jo oikeanlainen. Koska 

valmista seosta oli testattu ainoastaan luonnonhiuksesta valmistettuihin hiustupsuihin, ei 

voitu vaalennustehon olevan samanlainen asiakkaiden hiuksiin. 

Tuotetestaukselle saatiin kuitenkin erittäin hyvä pohja ja tästä on tuotekehitystä helppo läh-

teä jatkamaan. Tuotteesta pitää saada entistä toimivampi. Seuraavaksi tuotetta kannattaisi 

kokeilla vielä pienemmällä savimäärällä suhteessa soodaan. Tuotetta kannattaisi myös testata 

isompi prosenttisella hapetteella, latvoihin jopa 12 % vahvuudella. Tuote saattaa myös vaatia 

jonkinlaisia paakkuuntumisenestoaineita ja kosteudensitojia. 

Muutamissa lähteissä kerrottiin soodan reaktiivisuudesta veden kanssa. Tuote saattaisi toimia 

paremmin, jos tuotteeseen lisäisi hieman vesijohtovettä. Näin happi saattaisi vapautua pa-

remmin ja tuotteen vaalennusteho voisi olla parempi sekä nopeammin saavutettavissa. Tuo-

tetta voisi kokeilla myös värjättyyn hiukseen ja miten vaalennusteho vaikuttaa siihen. Myöskin 

indigo saattaisi toimia, jos reseptiä tai hapetetta muutetaan. 

Tuotteen brändäystä kannattaa myös lähteä miettimään tästä eteenpäin. Esimerkiksi siten, 

että millaisessa pakkauksessa tuotetta myydään. Koska Waku Oy:n on luonnonkosmetiikka-

alan yritys, kannattaisi tuote pakkauttaa brändin imagoon sopivaan pakkaukseen. Tässä voisi 

esimerkiksi hyvin käyttää kotimaista Sulapac-pakkausta, joka on 100 % biohajoava. Monissa 

pakkauksissa ongelmaksi muodostuu tuotteessa oleva vesi, mutta nyt on kyse pelkästään 

kuiva-aineista, joten pakkausmateriaalin valinta olisi varmasti helpompaa. 

Tuotteen jatkoa voisi kehitellä tulevaisuudessa niin, että myös vaalennuksen rinnalle kehitet-

täisiin oma hapetin. Hapetin voisi olla samaa sarjaa kuin vaalennus. Näihin voisi mahdollisesti 

yrittää käyttää jotain yhtenevää johdonmukaista tekijää, kuten luonnollisuus tai vastaavaa. 

Hapetin voisi olla testattu esimerkiksi ympäristöystävälliseksi. Vielä pidemmälle ajateltuna, 

tuotteesta voisi kehitellä oman markettiversion kotikäyttöön; näin saisi luonnollisemman vaa-

lennuksen myös kotona. 

Kokonaisuudessaan tuotetta on helppo jatkaa tästä. Tuotetestaus on aloitettu ja näillä mää-

rillä on saatu jo tuloksia. Yrityksen kannalta tämä on iso askel tuotekehityksessä, joka yleises-

tikin on hidas sekä työläs prosessi. Pienellä reseptimuutoksella saadaan tuotteesta varmasti 

toimiva ja käyttökelpoinen. Tuotteen koostumus saattaa olla haaste, sillä savi ainesosana 

saattaa olla työläs sen vaahtoavuuden takia. Voisi olla mielenkiintoista testata, miten joku 

muu savi käyttäytyy ja toimii tässä tuotteessa. 

Näillä puitteilla työ oli erittäin onnistunut ja hieno alku upealle tuotteelle. Ihmiset ovat val-

veutuneempia koko ajan – niin kuluttajat kuin ammattilaisetkin. Tuotteita halutaan viedä yhä 
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turvallisempaan sekä luonnollisempaan suuntaan. Näin ollen tuote on hieno kokonaisuus ja 

tästä sitä on hyvä lähteä jalostamaan aina valmiiksi tuotteeksi asti. Työ saattaa toimia myös 

inspiraationa niin pienemille kuin suuremmillekin firmoille luonnollisemman kosmetiikan kehi-

tyksen kannalta. 
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