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 Kosmetiikasta tulee 
kestävämpää, kun sen raaka-
aineina käytetään sivuvirtoja 
ja luonnonaineita. Sivuvirtojen 
hyödyntämisessä on kuitenkin 
haasteensa.

Muun muassa elintarvike- ja puuteolli-
suudessa syntyy jalostuksen yhteydessä 
erilaisia sivuvirtoja, joista monet pää-
tyvät tällä hetkellä rehuksi tai lannoit-
teeksi. Sivuvirtoja voitaisiin kuitenkin 
hyödyntää myös kosmetiikan raaka-
aineina.

Miksi sitten sivuvirtoja ja luonnon 
raaka-aineita ei käytetä kosmetiikassa 
nykyistä laajemmin?

Syy piilee usein niiden hinnassa, saa-
tavuudessa, prosessoinnissa, valvon-
nassa tai epätasalaatuisuudessa.

Tämä käy ilmi Laurea-ammattikor-

Teollisuuden sivuvirroista

Kestävämpää 
kosmetiikkaa

keakoulussa tehdyn Luonnon raaka-
aineet kosmetiikkateollisuudessa 
-selvityshankkeen tuloksista. Hank-
keessa tutkittiin kosmetiikkayritys-
ten kiinnostusta muun muassa mui-
den teollisuudenalojen sivuvirtojen 
käyttöön.

Vaikka suomalaiset kosmetiikan val-
mistajat ovat lähtökohtaisesti kiinnos-
tuneita hyödyntämään kotimaisia sivu-
virtoja laajemmin, niiden löytäminen 
voi olla haastavaa, niiden prosessointi 
vaatisi sellaisia laitteita tai erikoisosaa-
mista, joita yritykseltä ei löydy, tai nii-
den oletetaan olevan kalliimpia kuin 
neitsytraaka-aineet.

Lisäksi ongelmia saattaa tuottaa 
myös sivuvirtojen epätasalaatuisuus. 
Mikäli jokainen sivuvirtaerä sisältää 
haluttuja vaikuttavia aineita eri määriä 
tai on koostumukseltaan vaihtelevaa, 
niiden hyödyntäminen vaatisi uuden 

kehitystyön ja reseptiikan jokaiselle 
erälle erikseen.

Monia mahdollisuuksia
Kosmetiikkavalmistajien hyödynnettä-
väksi sopivia sivuvirtoja on tarjolla mo-
nenlaisia. Yksi esimerkki on rypsipu-
riste, jota syntyy kotimaisen rypsiöljyn 
jalostuksessa.

Mehuteollisuuden sivuvirtana puo-
lestaan syntyy marjamäskiä. Marjajä-
tettä ja rypsijätettä voitaisiin käyttää 
raaka-aineina esimerkiksi kuorintavoi-
teissa, joissa ne voisivat korvata mikro-
muovirakeita.

Lisäksi rypsiöljyn tuotannossa käy-
tetään bentoniittisavea, jota voitaisiin 
hyödyntää kasvonaamioissa.

Marjojen kuorissa ja siemenissä on 
runsaasti hyödyllisiä fenoliyhdisteitä. 
Yhdisteillä on monia positiivisia vai-
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kutuksia. Ne voivat kirkastaa ihoa ja 
suojata sitä saasteilta ja ultraviolettisä-
teilyltä. Lisäksi yhdisteet tasapainotta-
vat ihon mikrobistoa, ja niillä on anti-
oksidanttisia vaikutuksia.

Myös mikrolevät ovat luonnonai-
neita, joita voidaan hyödyntää kos-
metiikan raaka-aineina. Mikrolevien 
kasvatuksessa käytetään teollisuuden 
poistovesien ravinteita. Levien E-vita-
miinipitoisuus on suurempi kuin min-
kään muun tunnetun organismin.

EU valvoo turvallisuutta
Osa toimivaa eurooppalaista kosme-
tiikkamarkkinaa ovat valvonta ja tuote- 
turvallisuus. Myös ne aiheuttavat haas-
teita sivuvirtojen hyödyntämiselle.

Kaikilta yrityksiltä ja toimijoilta ei 
löydy riittävää osaamista sivuvirtojen 
tutkimisessa tai prosessoinnissa. Raa-
ka-aineita ei pystytä kuljettamaan, säi-
lömään ja käsittelemään niiden vaati-
massa aikataulussa tai olosuhteissa, tai 
sivuvirtojen tuoteturvallisuuden kans-
sa on muita haasteita.

Kosmetiikan uusille raaka-aineille 
pitää tehdä turvallisuusselvitys ennen 
niiden hyväksymistä EU:n ylläpitä-
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Laurea-ammattikorkeakoulussa 
käynnistyi tammikuussa 2018 
historian ensimmäinen kosme-
tiikka-alan ylempään korkeakou-
lututkintoon tähtäävä koulutus 
nimeltä Kosmetiikka-alan kehit-
täminen ja johtaminen.

Opiskelijoiden on mahdollista 
räätälöidä opinnoista kunkin 
omaa osaamista tukeva koko-
naisuus, mutta koulutus sisältää 
myös kaikille yhteisiä opintoja, 
kuten raaka-aineiden ja alan lain-
säädännön tuntemusta.

Asiantuntijuuden vahvista-
minen on avain kestävämmän 
kosmetiikkateollisuuden kehit-
tämiselle. Tuoteturvallisuuden ja 
kiertotalouden osaaminen edistää 
muassa teollisten symbioosien 
muodostumista.
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Männynkuori-
rouhe sekä puo-
lukan ja mustikan 
siemen- ja kuori-
jauheet sopivat 
hyödynnettäviksi 
ihonkuorintatuot-
teissa.

Myös marjaekst-
raktit ovat kosme-
tiikkaan soveltuvia 
raaka-aineita.

mälle kosmetiikan raaka-aineiden lis-
talle.

Osalle raaka-aineista on määritelty 
pitoisuuksien suhteen enimmäisrajat 

ja joissain tapauksissa myös rajoituk-
sia sen osalta, missä tuotteissa niitä saa 
tai ei saa käyttää.

Lisäksi monia kosmetiikan raaka-ai-
neita muokataan, jotta niihin saadaan 
optimaalinen koostumus. Esimerkkejä 
ovat vaikkapa rasvojen hydraus tai po-
lyetyleeniglykoliketjun (PEG) lisäämi-
nen rasvahappoketjuun.

Monet kosmetiikan raaka-aineval-
mistajien tuotteista ovat usean raaka-
aineen seoksia, ja niillekin pitää tehdä 
turvallisuusselvityksensä.

Hyväksymisen jälkeen raaka-aine 
saa INCI-nimen (International No-
menclature Cosmetic Ingredient), joka 
löytyy Euroopan komission ylläpitä-
mästä CosIng-tietokannasta. Tieto-
kanta sisältää kaikki EU:n hyväksymät 
kosmetiikan raaka-aineet.

Raaka-aineista mainitaan myös nii-
den funktio eli se, mihin tarkoitukseen 
niitä kosmetiikkatuotteissa käytetään. 
Funktio voi olla esimerkiksi kosteut-
taja, viskositeetin säätäjä, säilöntäaine 
tai emulgaattori. Yhdellä raaka-aineella 
voi myös olla useita funktioita.

Kuluttajia kiinnostaa
Markkinat sivuvirtoja ja luonnon raa-
ka-aineita hyödyntävälle kosmetiikalle 
ovat kasvussa.

Kuluttajia kiinnostavat luonnonkos-
metiikka ja kestävästi luonnosta saata-
vat raaka-aineet, ekologiset pakkaus-
materiaalit ja esimerkiksi puupohjaiset 
pakkausinnovaatiot, vegaanisuus sekä 
raaka-aineiltaan pelkistetyt tuotteet.

Muun muassa palashampoot ja 
-saippuat ovat tehneet uuden paluun. 
Niissä kuluttajaa kiehtovat minimaali-
sen pakkauksen lisäksi usein myös ve-
detön ja säilöntäaineeton koostumus.

Kosmetiikkateollisuuden toimijat 
ovat joutuneet sopeutumaan tähän uu-
teen kysyntään. Yksinkertaisten ja kes-
tävien tuotteiden kysyntä on lisännyt 
myös pienten toimijoiden menestymis-
mahdollisuuksia alalla. 
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