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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten kosmetiikka on vuosisato-
jen aikana kehittynyt ja miten luonnonkosmetiikasta on muovautunut yksi nykyaikaisen kos-
metiikan suurimmista trendeistä. Työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa luonnonkos-
metiikan raaka-aineopas yhteistyökumppanina toimineen Oy Transmeri Ab:n omistamaan 
luonnonkosmetiikan verkkokauppaan Jolieen. Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden tavoit-
teena oli tuottaa ajatonta sisältöä verkkokauppaan ja siten vahvistaa toimijan asemaa luon-
nonkosmetiikan asiantuntijana. Oppaalla tarjottiin ajantasaista tutkimustietoa raaka-aineista 
verkkokaupan asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita käyttämiensä tuotteiden aktiiviaineista ja 
niiden vaikutuksista. Oppaan raaka-aineiksi valittiin trendikkäitä luonnonkosmetiikan raaka-
aineita, joita esiintyy verkkokaupan tuotteissa. Raaka-aineet sekä tekstien sisältö suunnitel-
tiin yhdessä yhteistyökumppanin edustajan kanssa.  

Opinnäytetyön tietoperusta pohjautui kauneus- ja kosmetiikka-alan kirjallisuuteen, artikkelei-
hin, tutkimuksiin sekä muihin julkaisuihin. Raaka-aineoppaan tietoperustana käytettiin teo-
riapohjaan kerättyjen tietojen lisäksi verkossa julkaistuja tutkimuksia sekä alan kirjallisuutta 
ja artikkeleita. Raaka-aineoppaan sisällöstä pyydettiin palautetta yhteistyökumppanin edusta-
jalta, jonka mukaan opas täytti toiveet ja sen sisältöä voidaan hyödyntää yrityksen verkko-
kaupassa sekä muilla markkinointikanavilla monipuolisesti. Jatkossa yhteistyökumppani voi 
myös laajentaa raaka-aineopasta haluamillaan uusilla tai tulevaisuudessa trendikkäillä raaka-
aineilla, joita valikoiman tuotteet sisältävät. 
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The aim of this functional Bachelor’s thesis was to find out how the cosmetics industry has 
developed during the past centuries and how natural cosmetics have become one of the big-
gest trends of modern cosmetics. The intention was to design and create a cosmetic ingredi-
ent guide for the partner: a natural cosmetics online shop Jolie owned by Oy Transmeri AB. 
The purpose of the functional part of the thesis was to produce timeless content to the part-
ner’s online shop and therefore strengthen their position as an expert of natural cosmetics. 
The thesis offered up-to-date information to customers who are interested in active ingredi-
ents and the effects of their products. The cosmetic ingredients in the guide were chosen 
based on their appearance in the online shop’s products and their trendiness. The guide’s in-
gredients and content were planned with the partner’s representative. 

The theoretical part of the thesis was based on literature, articles, studies and research pa-
pers in the field of beauty and cosmetics. The guide’s information was based on the theory, 
literature and online releases of research articles. The partner’s representative gave feed-
back on the ingredient guide and it had fulfilled their expectations. The guide’s information 
will be used in the partner’s online shop and in other marketing channels in multiple ways. In 
the future the partner will be able to expand the ingredient guide with more cosmetic ingre-
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1 Johdanto 

Ihminen on koristellut vartaloaan ja kohentanut ulkonäköään luonnosta löytyvin keinoin aiko-

jen alusta asti. Luonnollisia materiaaleja on käytetty sairauksien hoitoon, uskonnollisiin ritu-

aaleihin sekä yhteenkuuluvuuden osoittamiseen jo kauan ennen kosmetiikka-termin syntyä. 

Ihmiskunta jatkaa ehostautumistaan edelleen samoilla, luonnosta löydetyillä ainesosilla, 

mutta nykyään niistä valmistettuja tuotteita kutsutaan luonnonkosmetiikaksi. Nykypäivän 

trendikkäät ainesosat juontavat juurensa kauas ajanlaskun alkuun. 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä luonnonkosmetiikan alkuperään 

ja siihen, miten luonnonkosmetiikka on nykyaikana vakiinnuttanut asemansa yhtenä tämän 

hetken suurimmista kosmetiikka-alan trendeistä. Työn tavoitteena on myös selvittää, miten 

luonnonkosmetiikka ja sen raaka-aineet ovat kehittyneet nykyiseen muotoonsa. Teoreetti-

sessa osuudessa tutkitaan lisäksi kosmetiikan sekä erityisesti luonnonkosmetiikan historiaa ja 

selvitetään, miten alun perin täysin luonnosta peräisin olevat kosmeettiset tuotteet ja niiden 

raaka-aineet ovat ajan saatossa muovautuneet kunkin ajanjakson mukaan ensin synteettisesti 

valmistetuiksi tuotteiksi ja sitten takaisin luonnollisempaan suuntaan. Kosmetiikan historian 

lisäksi työssä määritellään nykyaikainen luonnonkosmetiikka, sekä esitellään siihen liittyviä 

termejä ja raaka-aineita, joita käytetään luonnonkosmetiikan valmistukseen.  

Opinnäytetyön toiminnallisena osuutena suunniteltiin ja toteutettiin raaka-aineopas opinnäy-

tetyön yhteistyökumppani Oy Transmeri Ab:n luonnonkosmetiikan verkkokauppa Jolielle. Op-

paan tarkoituksena on tarjota kuluttajille tietoa verkkokaupan tuotteissa käytettyjen raaka-

aineiden vaikutuksista, alkuperästä sekä niiden käytöstä eri ihotyyppien hoidossa. Informatii-

viseen oppaaseen valittiin raaka-aineita, jotka ovat trendikkäitä tai useissa yrityksen myy-

missä tuotteissa esiintyviä aktiiviaineita. Raaka-aineoppaan tarkoituksena on lisäksi toimia 

ajattomana sisältönä verkkokaupassa ja korostaa Jolien asemaa luonnonkosmetiikan asiantun-

tijana. 

Luonnonkosmetiikka on pitkästä historiastaan huolimatta trendinä melko uusi, minkä vuoksi se 

valikoitui opinnäytetyön aiheeksi. Tavoitteena on luoda uudenlaista, helposti saatavilla olevaa 

materiaalia tutkimustietoa laajasti hyödyntäen. Kosmetiikan ainesosat ovat erityisesti viime 

vuosina herättäneet kosmetiikan kuluttajissa kiinnostusta, ja aihepiiriin liittyvä asiantuntemus 

on yhä arvokkaampaa. Sosiaalisen median ja tehokkaan tiedonhaun yleistymisen myötä tietoa 

halutaan nopeammin saataville, minkä vuoksi tiivistetyssä muodossa oleva raaka-aineopas voi 

tuoda verkkokaupalle merkittävää lisäarvoa. 
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2 Yhteistyökumppani 

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Oy Transmeri Ab:n omistaman luonnonkosmetiikan verkko-

kauppa Jolien kanssa. Vuonna 1928 perustettu perheyritys Transmeri maahantuo sekä markki-

noi kosmetiikkaa ja päivittäistuotteita Suomessa ja Baltian maissa. Yrityksen jakelussa on tu-

hansia eri tuotenimikkeitä sekä lukuisia eri kosmetiikkamerkkejä. Oy Transmeri Ab kuuluu 

Suomen suurimpiin selektiivisen kosmetiikan markkinoijiin. Transmerin alla toimivat nykyään 

myös Natural Goods Company sekä Jolie verkkokauppoineen. Molemmat verkkokaupat keskit-

tyvät luonnonkosmetiikan jälleenmyyntiin. (Transmeri.) 

Jutta Ruonansuun, Katja Kokon, Molla Jelkäsen ja Sakari Bomanin vuonna 2012 perustama Jo-

lie Natura Oy eli luonnonkosmetiikkatalo Jolie koostuu nykyään kolmesta myymälästä, spasta 

sekä kahdesta Suomen ja Ruotsin markkinoille suunnatusta luonnonkosmetiikan verkkokau-

pasta. Jolie siirtyi yrityskauppojen myötä Transmerin omistukseen loppuvuodesta 2018, jolloin 

luonnonkosmetiikkatalo sai mahdollisuuden kasvaa ja laajentua myös kansainvälisesti. (Jolie.) 

3 Kosmetiikan historia 

Kosmetiikan käyttö ja sen valmistus on kuulunut ihmisen elämään kauan. Jo kivikaudella ihmi-

set koristivat ihoaan rituaaleja varten erilaisilla vartalomaaleilla ja tatuoinneilla. Varhaisim-

mat muinaiset sivilisaatiot käyttivät kosmetiikkaa, jonka valmistustavat ja reseptit erosivat 

vielä paljon nykyaikaisesta kosmetiikasta, mutta jonka tavoitteena oli jo saavuttaa muutos 

ihon ulkoiseen olemukseen kuten sen sävyyn. (Guichard & Roulier 2015, 402.) Ihonhoidon voi-

daan sanoa alkaneen kivikauden puolivälissä mesoliittisella kaudella, kun ihmiset alkoivat 

käyttää ihonsa pehmentämiseen erilaisia eläinperäisiä rasvoja sekä esimerkiksi risiiniöljyä. 

Iholle myös maalattiin koristautumistarkoituksissa erilaisia tatuointeja kasveista valmistetuilla 

väreillä. (Rähse 2020, 1.) Esihistorialliseen aikaan ihmiset maalasivat ihoaan myös merkitäk-

seen yhteenkuuluvuutta heimonsa kanssa, pelottaakseen vihollisiaan ja kunnioittaakseen ju-

maliaan (Marsh 2009, 12). 

Tunnetuimpia historiallisia kosmetiikankäyttäjiä oli Egyptin kuningatar Kleopatra, joka oli ai-

kakautensa suunnannäyttäjä. Kosmetiikan käyttö levisi meren yli Eurooppaan 500-luvulla ja 

kosmetiikkatuotteet ovat siitä lähtien kehittynyt ajan trendejä sekä uskomuksia myötäillen. 

(Marsh 2009, 12.) Kosmetiikkaa valmistettiin pääosin itse, kunnes 1800-luvun lopulla kaupun-

gistumisen myötä ensimmäiset kosmetiikkaliikkeet saivat alkunsa. Tehdastuotannon yleistyt-

tyä myös kosmetiikan massatuotanto mahdollistui 1900-luvun alussa. (Marsh 2009, 24.) Voi-

teet ja muut kotona valmistetut kosmetiikkatuotteet väistyivät tehdasvalmisteisten ja huolel-

lisesti brändättyjen tuotteiden tieltä. Kosmetiikkatuotteiden myynti alkoi kasvaa huomatta-

vasti, kun tiede mahdollisti uusien synteettisten raaka-aineiden käytön ja ihmiset 
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vaurastuivat sekä pystyivät sähkövalon yleistyessä näkemään itsensä peilistä tarkemmin. 

(Jones 2010, 88). 

Kauneuden- ja terveydenhoidon kuljettua käsi kädessä tuhansien vuosien ajan, teollistuminen 

sai aikaan kosmetiikan ja terveyden erottamisen toisistaan. Aiemmin hajusteita käytettiin niin 

sisäisesti kuin ulkoisestikin ja voiteiden avulla hoidettiin ihon kauneuden lisäksi myös sairauk-

sia. Lääketieteen kehityttyä terveydenhoito alkoi perustua uskomusten sijasta tutkittuun tie-

toon. Kauneusala sen sijaan jatkoi mielikuviin perustuvalla tiellään markkinoinnin kannusta-

essa ihmisiä vaikuttamaan omaan ulkoiseen olemukseensa. (Jones 2010, 243.) Kauneudenhoi-

don ei katsottu enää olevan vain rikkaimpien etuoikeus, vaan kaikkia ihmisiä kehotettiin 

muokkaamaan omaa ulkonäköään mieleisekseen värjäämällä hiuksiaan, punaamalla huuliaan 

ja vaikuttamalla kehonsa tuoksuun (Jones 2010, 275). 

1960-luvulla kuluttajaliikkeet alkoivat kritisoida manipuloivan kosmetiikkamainonnan synnyt-

tämiä epärealistisia tarpeita. Myös kosmetiikan käytön aiheuttamiin negatiivisiin sivuvaikutuk-

siin ja ympäristöongelmiin alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Luonnollisempia 

kosmetiikkatuotteita tarjoavia yrityksiä perustettiin ja suurimmatkin yritykset ottivat luonnol-

lisuuden osaksi markkinointistrategiaansa. (Jones 2010, 276-281.) Ensimmäiset askeleet kohti 

nykyajan luonnonkosmetiikkaa oli otettu. 

Luonnollisuudesta tuli vähitellen trendikästä kuluttajien keskuudessa 1980–1990-lukujen vaih-

teessa (Rähse 2020, 177). Ympäristöasioihin ja kestävään kehitykseen kiinnitettiin yhteiskun-

nassa aiempaa enemmän huomiota, mikä alkoi vaikuttaa myös kosmetiikkaa valmistavien yri-

tysten arvoihin. Luonnollisten tuotteiden kysyntä lähti kasvuun, ja kosmetiikkayritykset alkoi-

vat investoida luonnollisten tuotekoostumusten kehitykseen. Luonnonkosmetiikkatuotteet al-

koivat kehittyä kohti nykyistä muotoaan. (Sahota 2014, 304-305.) 

3.1 Intialainen ayurveda 

Kosmetiikan käyttöön on aikakauden lisäksi vaikuttanut aina voimakkaasti myös kulttuuri sekä 

maantieteellinen sijainti. Tuhansia vuosia sitten Intiassa alkunsa saanut ayurveda muodosti 

perustan perinteiselle intialaiselle lääketieteelle, joka on olemassa edelleen. Ayurvediseen 

filosofiaan kuuluivat jo sen alkuaikoina erilaisten rohdoskasvien ja mineraalien käyttö luon-

nollisena hoitokeinona esimerkiksi sairauksien hoidossa. Samoja aineita käytettiin alusta al-

kaen myös kauneudenhoidollisiin tarkoituksiin. Eteerisiä öljyjä käytettiin hajusteina ja ihoa 

hoidettiin esimerkiksi kurkumauutteella ja santelipuusta valmistetulla öljyllä. Kasviperäisten 

värien kuten hennan käyttö ihon ja hiusten värjäyksessä oli suosittua kuten myös neempuusta 

saatavan antimikrobisen neem-uutteen käyttö saippuoissa. Monia ayurvedisessa kauneuden-

hoidossa käytetyistä raaka-aineista kuten rohtosammakonputkea eli gotu kolaa, frankinsen-

siöljyä sekä ruusua käytetään edelleen myös nykyaikaisissa kosmetiikkatuotteissa. (Sivalenka 

& Putrevu 2011, 287-292.) 
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Ayurvedinen filosofia korosti kauneuden tärkeyttä ja tieteenalan kirjoituksissa kuvailtiin 

useita luonnontuotteita, hierontoja sekä muita hoitokeinoja, joilla luonnollista kauneutta py-

rittiin ylläpitämään. Myös rohdoskasvien käyttö kauneudenhoidollisiin tarkoituksiin oli tarkasti 

määriteltyä. Kauneudenhoidolla tavoiteltiin esimerkiksi tasaisemman sävyistä ihoa, tuuheam-

pia ja tummempia hiuksia sekä iho-ongelmien kuten aknen merkkien häivyttämistä. Ayurve-

disillä tuotteilla helpotettiin auringon polttaman ihon oireilua, ennaltaehkäistiin juonteiden 

syntymistä, parannettiin ihovaurioita sekä kosteutettiin ja rauhoitettiin ihoa. Erityisen tär-

keänä pidettiin nuorekkuuden ylläpitoa ja siten myös ikääntymisen ulkonäöllisten merkkien 

viivästyttämistä. (Chawardol & Jain 2019.) 

3.2 Muinainen Egypti 

Egyptiläisten voidaan sanoa olleen kosmetiikan sekä hajusteiden pioneereja. He elivät ja kuo-

livat kajaalipurkkien, meikkipakkausten, parfyymipullojen sekä kiillotettujen metallipeilien 

ympäröimänä. Esineitä myös haudattiin vainajien mukana, sillä siten uskottiin varmistettavan 

ikuinen kauneus kuoleman jälkeisessä maailmassa. Egyptiläiset kuluttivat runsaasti aikaa 

ehostaen itseään. He maalasivat silmäluomiaan, punasivat huuliaan sekä viettivät tuntikausia 

esimerkiksi tehden kampauksia hiuksiinsa. (Marsh 2009, 12.)  

Muinaisessa Egyptissä erityisesti naisten vaalean ja tasaisen ihonsävyn ajateltiin viittaavan va-

paa-ajan täyteiseen, ylelliseen elämään. Ihon sävyä vaalennettiin seoksilla, jotka valmistet-

tiin sekoittamalla kipsiä, kalsiumkarbonaattia, tinaoksidia ja jauhettuja helmiä erilaisiin 

eläinperäisiin rasvoihin, vahoihin sekä luonnon hartseihin. (Guichard & Roulier 2015, 402.) 

Myös keltaista okraa käytettiin ihonsävyn vaalennukseen (Marsh 2009, 13). 

Kuumasta ilmastosta johtuen vartalon kosteuttaminen kuului jokaisen egyptiläisen rutiineihin. 

Avattuaan Tutankhamonin haudan vuonna 1922, tutkija Howard Carter löysi sen sisältä suljet-

tuja purkkeja, jotka sisälsivät hajustetun kosteusvoiteen jäännöksiä. Voide oli säilyttänyt 

tuoksunsa jopa 3000 vuoden ajan. (Marsh 2009, 12.) Voiteita käytettiin ihon kosteutuksen li-

säksi myös ärtyneen ihon rauhoittamiseen sekä juonteiden tasoittamiseen (Rähse 2020,1).  

Egyptiläiset käyttivät meikkejä sekä ennaltaehkäisevänä lääkkeenä että koristeena. Paksut 

silmäluomien koristelut auttoivat suojaamaan silmiä auringolta ja puuterimaista kajaalia käy-

tettiin myös silmälääkkeissä. Sekä miehet että naiset maalasivat silmäluomiaan, useimmiten 

mustaa tai vihreää väriä käyttäen. Musta väri valmistettiin galenasta eli lyijysulfidista ja vih-

reästä malakiitista eli kuparikarbonaatista. Ainesosat jauhettiin, sekoitettiin veden tai öljyn 

kanssa ja levitettiin silmäluomille joko sormin tai ohuen tikun avulla. (Marsh 2009, 13.) Myös 

hienoksi jauhettua antimonia käytettiin silmänrajausvärinä. Huulet ja posket punattiin käyttä-

mällä esimerkiksi punaista okraa. Hiuksia, kynsiä sekä ihoa värjättiin hennalla. Kauneudestaan 

tunnettu Egyptin kuningatar Kleopatra käytti itsensä hoitamiseen suuria määriä erilaisia kos-

metiikkatuotteita, jotka valmistettiin luonnon raaka-aineista kuten mehiläisvahasta, 
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hunajasta ja öljyistä. Tuotteiden valmistukseen käytettiin myös hedelmiä, kasviksia, yrttejä 

sekä siemeniä. Ihoa uudistaakseen Kleopatran tiedetään lisäksi kylpeneen vuohenmaidossa. 

(Rähse 2020, 1.) 

3.3 Antiikin Kreikka 

Parfyymit ja kosmetiikka, jotka usein tuotiin Egyptistä tai Kauko-idästä, levisivät vähitellen 

myös Välimeren maihin. Ateenassa naisten ulkonäön kulmakivi olivat punaiset posket, joiden 

värjäämiseen käytettiin esimerkiksi sinooperia. (Marsh 2009, 14.) Yksi tunnetuimmista kreik-

kalaisista kosmetiikkatuotteista on yhä nykypäivänäkin käytössä oleva, ihonhoitoon tarkoi-

tettu cold cream -voide. Voiteen kehitti 200-luvulla kreikkalainen lääkäri Klaudios Galenos, ja 

sen valmistukseen käytettiin mehiläisvahaa, oliiviöljyä sekä vettä. (Rähse 2020, 1.) Muinaisk-

reikassa vaalean ja kiillottoman ihonsävyn ajateltiin symboloivan puhtautta. Vaaleampaa ihoa 

tavoiteltiin kipsin, kalkin, valkosaven sekä lyijynvalkoisen avulla, vaikka esimerkiksi jo Platon 

totesikin niiden olevan haitallisia iholle. (Guichard & Roulier 2015, 402.) Lyijyä käytettiin va-

roituksista huolimatta kosmetiikassa jopa 1900-luvulle saakka (Marsh 2009, 14).  

Myös kreikkalaiset miehet halusivat huolehtia ulkonäöstään, ja Ateenassa olikin ajan kulttuu-

rille tyypillistä kosteuttaa ihoa kylpyläkäynnin ohessa (Marsh 2009, 14). Kauneuden ei miesten 

tai naisten keskuudessa ajateltu olevan niin sanotusti katsojan silmissä, vaan mitattavissa 

oleva ominaisuus. Kauneuskilpailuja järjestettiin niin naisille kuin miehillekin, sillä antiikinai-

kaisessa Kreikassa kulttuurille oli ominaista kilpailla ja valita siten joukosta paras. Kauneutta 

ihannoitiin erityisesti siksi, että sen ajateltiin olevan jumalien antama lahja ihmiselle. (Blon-

dell 2013.)  

3.4 Antiikin Rooma 

Antiikin Roomassa kosmetiikkaa ei käytetty ainoastaan kasvojen ja vartalon ulkoiseen kaunis-

tukseen, vaan sen avulla myös hoidettiin ja piilotettiin esimerkiksi ikääntymisestä johtuvia ul-

konäkömuutoksia. Ylempiluokkaiset naiset tavoittelivat kiiltävämpää ihoa levittämällä kas-

voilleen monimutkaisten reseptien avulla valmistettuja seoksia, jotka sisälsivät esimerkiksi 

ohraa, jauhettua hirvieläinten sarvea, narsissin sipuleita, spelttiä sekä hunajaa. Kiiltävän ja 

kauniin ihon lisäksi myös antiikin ajan Roomassa tavoiteltiin vaaleampaa ihoa. Ihon vaalenta-

miseen käytettiin esimerkiksi kasviuutteita sekä lampaan villasta saatavaa lanoliinia, mutta 

myös lyijynvalkoista ja jopa kuivattua krokotiilin ulostetta. (Guichard & Roulier 2015, 402-

403.) Keisari Neron aikaisessa Roomassa käytettiin liitua ihon vaalentamiseen, karmiinia pos-

kien punaamiseen sekä tuhkaa silmien korostamiseen (Marsh 2009, 16). 

Siinä missä muinaisessa Egyptissä sekä miehet että naiset käyttivät kosmetiikkaa näyttävään 

tapaan, roomalaisten kaunottarien odotettiin näyttävän luonnollisilta ja heitä saatettiin jopa 

pilkata, jos ehostus oli näkyvää. Miesten haluttiin pitävän huolta hiuksistaan, ihostaan ja 



  11 

 

 

hampaistaan, mutta meikkaaminen ei ollut yleisesti hyväksyttyä. Kristinuskon yleistymisen ai-

koihin kosmetiikan käyttö leimautui monen roomalaisen mielestä jopa synniksi. (Marsh 2009, 

16.) 

3.5 Kosmetiikan historia Englannissa 

Englannin kuningatar Elisabet I:n aikaan 1580-luvulla huulten ja poskien punaaminen tuli uu-

delleen muotiin Euroopassa. Punainen huuliväri valmistettiin kokenillikirvoista saatavasta pu-

naisesta väriaineesta eli karmiinista. 1700-luvulla huulten ja poskien punaamiseen käytettiin 

karmiinin lisäksi muitakin luonnon raaka-aineita kuten saflorin kukkia sekä santeli- ja puna-

puuta. Vaalea iho oli edelleen muotia sekä osoitus ylhäisestä asemasta, ja sitä tavoiteltiin nyt 

tina- ja elohopeaoksidin lisäksi myös talkin avulla. Myös hiuspuuterit olivat yleisesti käytettyjä 

kosmetiikkatuotteita, ja ne valmistettiin samankaltaisista raaka-aineista kuin nykyajan kuiva-

shampoo eli esimerkiksi riisitärkkelyksestä. (Rähse 2020, 1.) 

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa näkyvää ehostusta pidettiin epäsoveliaana ja kasvojen koris-

taminen kuului vain näyttelijöiden ja katutaiteilijoiden etuoikeuksiin. Klassiseen viktoriaani-

sen ajan kauneusihanteeseen kuuluivat persikkainen ja vaalea iho, kirsikanpunaiset huulet 

sekä tuuheat ripset, joiden oletettiin olevan luonnollista alkuperää. Hyväkuntoinen iho mer-

kitsi nuoruutta sekä terveyttä ja sen sävy osoitti henkilön yhteiskunnallisen aseman, sillä vaa-

lea iho erotti korkea-arvoisen naisen säänpiiskaamasta ja päivettyneestä työväenluokasta. 

(Marsh 2009, 21.) Ihon vaalentamiseen käytettiin kotitekoisia tuotteita, joiden reseptit sisälsi-

vät esimerkiksi mantelia, punkakasvia, elohopeaa ja ammoniakkia. Vihreiden ananasten tisla-

tun mehun uskottiin puolestaan poistavan ryppyjä ja juonteita. Rasvoittuvaa ihoa rauhoitet-

tiin niin kurkku- ja mansikkamehun kuin pinaatinkin avulla. (Marsh 2009, 21.) 

Naisia kehotettiin valmistamaan kosmetiikkatuotteensa itse, sillä kosmetiikkalainsäädännön 

puuttumisen vuoksi oli mahdotonta selvittää tuotteiden sisältämiä ainesosia tai niiden mah-

dollisia terveysvaikutuksia (Marsh 2009, 22). Useat valmistajat halusivat kuitenkin 1800-luvun 

loppupuolella erottua hämäräperäisistä kaupustelijoista, ja alkoivat painottaa tuotteidensa 

turvallisuutta. Kaupungistumisen myötä kaikkien yhteiskuntaluokkien edustajat alkoivat ostaa 

kosmetiikkaa enimmäkseen kaupoista, mikä johtui tuotteiden valmistuksen kehittymisen li-

säksi myös niiden innokkaasta mainostamisesta. Kosmetiikan massatuotanto sekä ensimmäiset 

kosmetiikkaketjut saivat alkunsa. (Marsh 2009, 24.) 

Maailmankuulu Vaseline-brändi sai alkunsa vuonna 1872, kun työmaalla käytetyn maaöljyn 

huomattiin parantavan työmiesten käsien haavoja. Aluksi vaseliinia myytiin lääkkeenä, mutta 

naiset alkoivat käyttää sitä pian kosteusvoiteena, hiusöljynä sekä huulikiiltona. (Marsh 2009, 

24-27.) Vuonna 1885 William Hesketh Lever lanseerasi Sunlight-saippuan, joka vaahtosi 

palmu- ja kasviöljyjen vuoksi paremmin kuin perinteiset talista ja eläinrasvoista tehdyt saip-

puat. Tilauksia alkoi sadella, ja kahden vuoden kuluttua yritys myi saippuaa 450 tonnia 
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viikossa. Leverin yritys toimi perustana Unilever-yritykselle, joka perustettiin vuonna 1930. 

Kosmetiikkaliikkeet levisivät yhä laajemmalle alueelle ja tavaratalot, kuten Selfridges, il-

maantuivat katukuvaan. (Marsh 2009, 33-34.) 

Ihonhoitotuotteet olivat kovaa huutoa 1900-luvun alun Englannissa. Tuotteista käytetyimpiä 

oli cold cream, eli antiikin ajoilta tuttu viilentävä kosteusvoide, joka saavutti hurjan suosion 

1800-luvun lopulla. Lähes jokaisen kosmetiikkabrändin valikoimaan kuului cold cream -voide, 

ylellisemmillä ja kalliimmilla merkeillä tuote oli hajustettu. Myös ihonsävyn vaalentamiseen 

tarkoitetut voiteet olivat yhä suosittuja. Muutama vuosi ensimmäisen maailmansodan jälkeen 

kosmetiikkakauppa mullistui. Esimerkiksi Iso-Britanniassa kosmetiikkaa oli saatavilla kaikkialla 

apteekeista hienoihin salonkeihin, ja Yhdysvalloissa naiset käyttivät satoja miljoonia puuteri-

pakkauksia vuodessa. Useat meikkituotteet, joita käytämme tänäkin päivänä, saavuttivat suo-

siota ensimmäisen ja toisen maailmansodan välissä. Kosmetiikkateollisuudesta oli tähän men-

nessä muodostunut miljoonien dollarien arvoinen bisnes. (Marsh 2009, 93.) 

3.6 Kosmetiikan käytön historia Suomessa 

Naiset ovat aina olleet kiinnostuneita ulkonäkönsä parantelemisesta ja hoitamisesta sota-

ajasta tai pulavuosista huolimatta. Ennen kosmetiikkatuotteita kehitettiin luonnonantimista, 

sillä varsinainen kosmetiikka oli tavallisille ihmisille kallista ja sodan takia hankalasti saata-

vissa. Itse tehdyn kosmetiikan reseptit olivat melko vanhaa, jopa usean vuosisadan takaa su-

kupolvelta toiselle periytynyttä tietoa. (Kiistala 2004, 8.) 

Kauneuden- ja terveydenhoito liittyivät Suomessa kiinteästi toisiinsa, ja esimerkiksi hiuksia 

hoitamalla pyrittiin karkottamaan täitä sekä muita syöpäläisiä. Fyysisesti raskaan työn sekä 

ankarien elinolosuhteiden aiheuttamien iho-ongelmien hoitoon käytettiin erilaisia yrttejä ja 

hampaita valkaistiin hiilen ja metsämansikoiden siementen avulla. Myös Suomessa ihon päi-

vettymistä pyrittiin ehkäisemään monin eri tavoin, sillä se oli merkki ulkotöissä toimivaan työ-

väkeen kuulumisesta. Kansanperinteeseen kuului erilaisia taikoja, joiden mukaan esimerkiksi 

silmien pesu keväällä valutetulla mahlalla esti ihoa päivettymästä. Vaikka uskonto kielsikin 

turhamaisuuteen kuuluvan kaunistautumisen, haluttiin ulkoista olemusta kohentaa puolison 

saannin ja sitä kautta hyvän elintason saavuttamisen toivossa. (Raipala-Cormier 2004, 201.) 

Ranskalaiset ja amerikkalaiset tuotteet rantautuivat Suomeen jo 1920-luvulla, mutta vain har-

valla oli niihin varaa vielä tuolloin. Kauneudenhoitotuotteiden myynti alkoi kasvaa nopeasti, 

kun kulutusmahdollisuudet lisääntyivät sotien jälkeen. Erilaisia hygieniatuotteita myytiin pie-

nissä kyläkaupoissa ja isompiin kaupunkeihin perustettiin kemikalioita. Vähitellen kosmetiik-

kaa oli kaikkien saatavilla asuinpaikasta riippumatta, luonnontuotteet unohdettiin ja perimä-

tiedon merkitys väheni. (Kiistala 2004, 8.) 
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Suomalaisiin kansanperinteisiin liittyvästä luonnontuotteiden käytöstä esimerkiksi kansanlää-

kinnässä on olemassa kokemusperäistä tietoa, joka on useissa tapauksissa nykyaikana todis-

tettu oikeaksi. Tieteellisten tutkimusten avulla on pystytty todistamaan esimerkiksi pihkavoi-

teen teho haavojen ja infektioiden hoidossa. Pihkavoidetta on käytetty osana suomalaista 

kansanlääkintää, ja sen myöhemmin tieteellisesti todetut antiseptiset ominaisuudet osoitta-

vat sen toimivan kuten alun perin oli tarkoitettukin. (Kinnunen, Manninen & Peltola 2014, 12.) 

4 Luonnonkosmetiikan kehitys 

Kosmetiikan ja sen käytön juuret ovat syvällä ihmiskunnan historiassa. Alun perin kokonaan 

luonnon raaka-aineista valmistetut kauneudenhoitotuotteet ovat aikojen saatossa kehittyneet 

sivilisaation, muodin, tieteellisen tiedon sekä teknologian mukanaan tuomien muutosten 

myötä. Ne ovat palvelleet aikakauden mukaan vaihtelevia tarpeita, joihin ovat kulttuurin li-

säksi vaikuttaneet esimerkiksi ympäröivä luonto mahdollisuuksineen. Luonnon raaka-aineista 

valmistetut yksinkertaiset tuotteet ovat ajan kuluessa muuttaneet hiljalleen muotoaan vasta-

takseen yhä vaativampiin tarpeisiin ja muuttuen kosmetiikan formuloinnin asiantuntijoiden 

käsissä aina vain monimuotoisimmiksi tuotteiksi. (Guichard & Roulier 2015, 401.) 

Luonnollisten ja luomutuotteiden valmistuksen alkuperä on jäljitettävissä viime vuosisadan 

alkupuolelle saakka, jolloin niiden kehitys sai alkunsa terveysruokien ja -juomien innoitta-

mana. Kuuluisa terveysharrastaja Will Kellogg sekä muutamat pioneeriyritykset edesauttoivat 

luonnontuotteiden kaupallistumista aikaisempaa suuremmassa mittakaavassa. Luonnolliset 

kosmetiikkatuotteet jäivät kuitenkin vielä synteettisistä raaka-aineista valmistettujen tuottei-

den varjoon niiden helpomman standardisoinnin sekä laajamittaisemman valmistuksen vuoksi. 

(Duber-Smith 2011, 3.) 

Kosmetiikkamarkkinat kasvoivat räjähdysmäisesti toisen maailmansodan jälkeen, mutta vielä 

silloin kosmetiikkatuotteiden mahdollisista terveysriskeistä puhuttiin vain vähän. Teollistumi-

sen myötä yritykset tarjosivat kuluttajille yhä tehokkaampia tuotteita, joiden aiheuttamat 

epämiellyttävät sivuvaikutukset lisääntyivät tuotteiden vaikutusten vahvistumisen myötä. 

1960-luvulla tilanne kuitenkin muuttui, kun tiedostavat kuluttajat nostivat esiin kasvavan huo-

lensa koskien usean eri teollisuudenalan turvallisuutta, myös kosmetiikkateollisuuden. Usei-

den teollisesti valmistettujen kemikaalien ja kosmetiikkatuotteiden havaittiin olevan haitalli-

sia joko terveydelle tai ympäristölle. Kuluttajien reagointia kiihdyttivät erityisesti tapaukset, 

joissa tuotteiden sivuvaikutukset olivat erityisen vakavia. Tällainen oli esimerkiksi tapaus, 

jossa 1972-luvun Ranskassa vauvojen ihonhoitoon tarkoitetun talkin sisältämä suuri määrä 

heksaklorofeenia aiheutti useiden lasten vammautumisen ja jopa kuoleman. (Jones 2010, 

277.) 
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1970- ja 80-luvuilla ihmisten ympäristötietoisuus kasvoi ja sen myötä kuluttajien huomio alkoi 

kiinnittyä myös ympäristöongelmiin sekä kestävään kehitykseen. Uusi ympäristötietoinen 

ryhmä kuluttajia halusi ostaa luonnollisia tuotteita. Jotkin kosmetiikkavalmistajat mukautui-

vat luonnollisuuden trendiin ja alkoivat valmistaa niin sanottuja biotuotteita, jotka vastasivat 

nykyisiä luonnollisena kosmetiikkana markkinoitavia tuotteita. Biotuotteet eivät kuitenkaan 

olleet verrattavissa nykyiseen luonnonkosmetiikkaan, vaan termiä käytettiin puhtaasti markki-

nointiin liittyvistä syistä. Sana luonnollinen sai kuluttajat ajattelemaan luontoa ja kasvipoh-

jaisia raaka-aineita, vaikka todellisuudessa luonnollisina markkinoidut tuotteet saattoivatkin 

sisältää synteettisiä raaka-aineita. (Rähse 2020, 177.) 

1970-luvun hippiliike vastusti massatuotettua kosmetiikkaa ja edusti myös kauneudenhoidon 

saralla huolettomuutta. Hipit olivat kiinnostuneet omien kosmetiikkatuotteidensa valmistami-

sesta ja sekoittivat esimerkiksi kosteusvoiteita ja saippuoita luonnontuotteista sekä eteeri-

sistä öljyistä. The Body Shop -kosmetiikkaliike avasi ovensa Englannissa vuonna 1976 ja saa-

vutti suurta suosiota vihreiden arvojensa vuoksi. Tuotteissa käytettiin luonnollisia ainesosia, 

pakkaukset olivat minimalistisia ja liike mahdollisti pakkausten uudelleentäytön. The Body 

Shopin missio oli suojella ympäristöä sekä säästää luonnonvaroja, mutta ironisesti yksi liik-

keen menestyksen syistä oli kyseisen vuosikymmenen lisääntynyt kosmetiikan kulutus. (Marsh 

2009, 196.) 

Niin kutsutut luonnolliset kosmetiikkatuotteet muuttuivat markkinoiden kannalta huomatta-

vaksi segmentiksi 1970-luvulla, vaikka tuotteet eivät vielä sisältäneetkään ainoastaan luonnol-

lisia ainesosia ja niiden testaamiseen käytettiin yhä eläinkokeita. Myös useat massamarkki-

noille suuntautuneet yritykset käyttivät jo tuotteissaan luonnollisia raaka-aineita, sillä esi-

merkiksi kasviuutteiden tiedettiin sisältävän aktiiviaineita, jotka edistivät niin ihon kuin hius-

tenkin hyvinvointia. Yritykset vastasivat kuluttajien kasvavaan kiinnostukseen luonnollisia 

raaka-aineita kohtaan kuitenkin usein vain lisäämällä kasviuutteita alkuperäisiin tuotteisiinsa. 

Kasviperäiset raaka-aineet olivat kalliita ja ilman synteettisiä säilöntäaineita tuotteet pilaan-

tuivat helposti, eikä niiden terveysriskejä pystytty arvioimaan ilman eläinkokeita. (Jones 

2010, 282.) 

Muutama vuosikymmen sitten sanat luonnollinen sekä luomusertifioitu aiheuttivat vielä häm-

mennystä niin kosmetiikkakemistien kuin kosmetiikan markkinoijienkin keskuudessa. Vasta 

aluillaan olevasta luonnollisuuden trendin vaikutuksesta tai sen kestosta kosmetiikkamarkki-

noiden suhteen ei ollut varmuutta. Toisin kuin synteettisistä raaka-aineista, ei luonnonmu-

kaisten raaka-aineiden tehosta ollut vielä saatavilla paljoakaan tutkimustietoa. Seuraavien 

vuosikymmenten aikana luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto jatkoi kasvuaan, ja monien 

suurtenkin kosmetiikkayritysten kohdalla luonnonmukaisten tuotteiden valmistus muuttui 

markkinoiden vaatimuksesta välttämättömyydeksi. (Duber-Smith 2011, 3.) 
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1990-luvulla tietoisuus globaalista eriarvoisuudesta sekä ympäristökysymyksistä alkoi lisään-

tyä, minkä vuoksi ekologiset ja eettiset arvot alkoivat vaikuttaa yhä enemmän kuluttajien 

käyttäytymiseen (Nyrhinen & Wilska 2012). Ympäristön pelastaminen ja tietoisuus kestävästä 

kehityksestä olivat ajan suuria teemoja. Eläinkokeiden vastustaminen edisti vegaanisten ja 

eläinkokeettomien kosmetiikkatuotteiden valmistusta. Useat yritykset nousivat suosioon luon-

nonmukaisten tuotteiden ja ekologisten pakkaustensa avulla. (Marsh 2009, 230.) 

Vuonna 2005 kysyntä luonnonkosmetiikkaa kohtaan oli jo suurta, mutta vain harvat tuotteet 

vastasivat kuluttajien odotuksia. Yrityksillä oli hankaluuksia tuotteiden formuloinnin kanssa, 

eivätkä luonnonkosmetiikkatuotteet siksi vastanneet kuluttajien vaatimuksia. Tuotteet eivät 

joko toimineet odotetusti tai niiden käyttö ei ollut miellyttävää. Monia luonnollisia raaka-ai-

neita, erityisesti säilöntäaineita, emulgaattoreita tai pinta-aktiivisia aineita, ei ollut juuri-

kaan saatavilla. Ainesosat, joita tuotteissa käytettiin, eivät myöskään olleet vielä yhtä toimi-

via kuin niiden synteettiset vaihtoehdot. (Sahota 2014, 305.) 

Kun kestävästä kehityksestä alkoi muodostua entistä tärkeämpi arvo, kosmetiikkayritykset al-

koivat investoida luonnollisiin koostumuksiin. Kasvava luonnollisten ainesosien valikoima tuli 

lopulta kosmetiikan valmistajien käyttöön. Kehitys rohkaisi valmistamaan entistä innovatiivi-

sempia tuotteita, ja luonnonkosmetiikkatuotteiden valikoima markkinoilla laajeni. Tuotteiden 

laatu ja toimivuus paranivat, kun saataville tuli yhä useampia luonnollisia ainesosia. (Sahota 

2014, 306.) 

Vuonna 2007 kiinnostus luonnonkosmetiikkaa kohtaan lisääntyi taas ympäristö- sekä tuotetur-

vallisuuteen liittyvien huolten takia. Vaikka luonnolliset kauneustuotteet olivatkin olleet ole-

massa jo aiemmin, niiden suosio kasvoi nyt kuluttajien keskuudessa. Luonnonkosmetiikan uu-

teen suosioon vaikutti myös stressittömän sekä holistisen elämäntyylin tavoittelu, joka yleistyi 

samoihin aikoihin. (Chang 2011, 17.) Länsimaalaisten kasvavat vaatimukset luonnollisia tuot-

teita kohtaan lisäsivät kuluttajien kiinnostusta myös esimerkiksi intialaista ayurveda-tiedettä 

kohtaan. Muinaiseen viisauteen perustuva filosofia käsittää esimerkiksi rohdoskasvien ja mine-

raalien parantavat vaikutukset ja niiden käytön sairauksien hoitoon sekä luonnollisen kauneu-

den edistämiseen ja ylläpitoon. (Sivalenka & Putrevu 2011, 287.)  

Vuonna 2012 kaikilla suurilla kemianalan yrityksillä oli jo luonnollisia tai luonnonmukaisesti 

kasvatettuja ainesosia valikoimassaan, vaikka vuosikymmen aiemmin alan yritykset eivät ol-

leet vielä osoittaneet kiinnostusta tähän ”marginaaliseen osuuteen”. Suurin osa ainesosista oli 

tuolloin peräisin pieniltä luonnollisia ainesosia kauppaavilta yrityksiltä. (Sahota 2014, 306.) 

Luonnonkosmetiikan pakkaussuunnittelusta vielä vuosia aiemmin puuttunut tyylikkyys ja ku-

luttajien kaipaama ylellisyyden tuntu oli myös alkanut yleistyä pakkausdesignin noustessa yhä 

tärkeämpään asemaan. Samoihin aikoihin aiemmin luontaistuote- ja ekokauppoihin 
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keskittynyt luonnonkosmetiikkatuotteiden myynti alkoi laajentua myös tavarataloihin sekä 

marketteihin. (Kokko 2015, 32.) 

 

Kuvio 1: Luonnonkosmetiikan synty ja kehitys 

4.1 Luonnonkosmetiikan sertifikaattien synty ja kehitys 

Luonnollisten kosmetiikkatuotteiden ilmaantuminen markkinoille sai koko kosmetiikkateolli-

suuden kiinnittämään huomiota luonnollisten raaka-aineiden käyttöön kosmetiikassa. Luonnol-

linen kosmetiikka erosi alkuvaiheessa tavallisesta kosmetiikasta siten, että sen valmistuksessa 

kiellettiin käyttämästä mineraaliöljyjä, täysin synteettisiä raaka-aineita, etoksyloituja emul-

gaattoreita, silikoneja, parabeeneja, synteettisiä hajusteita tai eläinten ruhoista saatavia 

raaka-aineita. Tuotteiden raaka-aineita ei myöskään saanut testata eläinkokein. Seuraavien 

vuosikymmenten aikana tavalliseksi kosmetiikaksi määriteltävät tuotteet alkoivat yhä enem-

män muistuttaa luonnollisia kosmetiikkatuotteita. Tehdäkseen selkeän eron tuoteryhmien vä-

lille, luonnollisen kosmetiikan kannattajat laativat uusia sääntöjä sekä rajoituksia koskien 

tuotteiden valmistusta ja raaka-aineita. Näiden sääntöjen ja rajoitusten pohjalta syntyivät 

ensimmäiset luonnonkosmetiikan sertifikaatit. (Rähse 2020, 177.) 

Koska luonnonkosmetiikan kriteerejä ei määritelty laissa, muodostettiin vuonna 1993 Saksan 

terveysministeriön johdolla suositus luonnollisen kosmetiikan määrittelemiseksi. Ehdotus si-

sälsi useita nykyisille sertifikaateille tyypillisiä määritelmiä, kuten luonnollisten raaka-ainei-

den ja hajusteiden käytön sekä tiettyjen synteettisten säilöntäaineiden sallimisen. Ehdotuk-

sen pohjalta BDIH:n luonnonkosmetiikkaan erikoistunut työryhmä kehitti vuonna 2001 entistä 

tiukemmat säädökset, jotka täyttämällä kosmetiikan valmistaja saattoi saada tuotteilleen 

BDIH-sertifikaatin. (Rähse 2020, 179-180.) 

Kosmetiikan säätelyn muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi luonnonkosmetiikan kansainväli-

sen määrittelyn puuttuminen aiheutti luonnonkosmetiikkaa valmistaville yrityksille lisäänty-

nyttä tarvetta saada ohjausta sekä keinoja tuotteiden yhdenmukaistamiseen. Viherpesun li-

sääntyessä yritykset halusivat myös herättää huomiota kansainvälisten päättäjien tasolla ja 
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perustivat Natrue-sertifiointijärjestelmän. Vuonna 2007 perustetun Natruen perustajajäseniä 

olivat WALA, Weleda, Laverana, PRIMAVERA, LOGOCOS sekä CEP. Sertifiointijärjestelmän ta-

voitteena on alusta alkaen ollut paremman säätelyn tavoittelu luomu- ja luonnonkosmetiikka-

tuotteille sekä niiden valmistukselle. (The International Natural and Organic Cosmetics Asso-

ciation.) 

Euroopassa aloitettiin vuonna 2008 COSMOS (the Cosmetics Organic and Natural Standard) -

ohjelma, jonka tarkoituksena oli yhtenäistää lukuisia sertifikaatteja ja niiden vaatimuksia 

(Duber-Smith 2011, 7). COSMOS-ohjelma rakentuu seitsemästä eri sertifiointitahosta, joita 

ovat ranskalaiset ECOCERT ja Cosmebio, isobritannialainen Soil Association, saksalainen BDIH, 

italialaiset AIAB ja ICEA sekä belgialainen Bioforum (Duber-Smith 2011, 8). Organisaatiot yh-

distivät ohjelmassa voimansa kehittääkseen yhden sopusoinnussa toimivan kansainvälisen 

standardin, joka hyödyttäsi niin kuluttajia kuin yrityksiäkin (Rähse 2020, 181). 

4.2 Ensimmäisiä luonnonkosmetiikkamerkkejä 

Sodanjälkeisessä Euroopassa synteettisten raaka-aineiden käyttöä kosmetiikassa eivät tuomin-

neet niinkään kuluttajat, vaan luonnollisempien ainesosien käyttö sai alkunsa uuden sukupol-

ven yrittäjien aloitteesta. Luonnonmukaisesti tuotettujen ja kasviperäisten raaka-aineiden 

käytön suosioon vaikuttivat sota-ajan Euroopan kemikaalivastaisuus, joka toimi jonkinlaisena 

vastareaktiona sotien kauhuille. Vihreämmän kosmetiikan valmistus alkoi hyvin pienellä mit-

takaavalla, ja useimpien yritysten perustajilla oli vain muodollinen tieteellinen koulutus. Yksi 

edelläkävijöistä luonnollisemman kosmetiikan saralla oli ranskalaisen biologin vuonna 1950 

perustama Biotherm, joka valmisti ihonhoitotuotteita hyödyntäen mineraalipitoista lähdeve-

dettä. Dermatologi Jus Julinin lähdevedestä löytämän ainutlaatuisen thermal planktonin eli 

Vitreoscilla filiformisin huomattiin nuorentavan ihoa, ja tämä ominaisuus teki siitä Biothermin 

ihonhoitolinjan pääraaka-aineen. (Jones 2010, 280.) 

1950-luvun edetessä erityisesti Ranskassa ja sen naapurimaissa perustettiin muitakin pieniä 

yrityksiä, jotka hyödynsivät kasveja, hedelmiä ja kukkia tuotteissaan. Ranskalainen Clarins sai 

alkunsa, kun lääketieteen opiskelija Jaques Courtin-Clarins huomasi työssään verenkiertohäi-

riöistä kärsivien potilaiden ihon ulkonäön paranevan hieronnan myötä, ja aloitti liiketoimin-

tansa kasviperäisillä hierontaöljyillä. Avattuaan ensimmäisen Clarins Institut de Beauté -liik-

keensä Pariisissa, hän alkoi kehittää erilaisia kasvipohjaisia hoitoja sekä kosmetiikkatuotteita. 

Myös kasviperäisiin raaka-aineisiin perustuva Yves Rocher perustettiin Ranskassa 1950-luvulla. 

Nämä ja muut ensimmäiset vihreämmät kosmetiikan pienyritykset kattoivat kuitenkin vain 

marginaalisen osan koko kosmetiikka-alasta. Suurin osa kuluttajista ei vielä osoittanut kiinnos-

tusta luonnollisempia kosmetiikkatuotteita kohtaan aikana, jolloin kosmetiikkatuotteiden 

mainoskuvia tähdittivät glamouria tihkuvat ja voimakkaasti meikatut naismallit. (Jones 2010, 

280-281.) 
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1950-luvulla sai alkunsa myös itävaltalaisen kemistin, tohtori Rudolf Hauschkan perustama Dr. 

Hauschka -niminen yritys, jonka vaatimattomana tavoitteena oli parantaa sekä maailmaa että 

ihmiskuntaa. Tohtori Hauschka halusi valmistaa lääkkeitä, jotka vaikuttaisivat elimistön toi-

mintaan sekä terveyteen kokonaisvaltaisesti ja ilman sivuvaikutuksia. Hän halusi lääkkeidensä 

tehostavan elimistön parantumiskykyä ja hoitavan ihmistä kokonaisuutena. Kahdenkymmenen 

vuoden kehitystyön jälkeen Hauschka onnistui kehittämään menetelmän, jonka avulla kas-

veista saatiin uutettua niiden aktiivisia ainesosia. Hän alkoi valmistaa kasvipohjaisia lääkkeitä 

eurooppalaisille parantajille ja lääkäreille hyvin tuloksin. 1960-luvulla kosmetologi Elisabeth 

Sigmund ryhtyi yhteistyöhön Hauschkan kanssa. Sigmundin erikoisalaa oli kehittää lääkinnälli-

siä aineita elvyttämään ihonalaisia toimintoja kuten lihassäikeiden kimmoisuutta sekä solujen 

uusiutumiskykyä ja sitä kautta tervehdyttää ihoa. Sigmund halusi yhdistää ihonhoidon valta-

virran lääketieteeseen, mikä sai tohtori Hauschkan ja Sigmundin kehittämään yhdessä yrtti-

pohjaisia kosmetiikkatuotteita. (West Kurz & Monte 2011, 9.) Yrityksen kehitys jatkui aina 

2010-luvulle saakka. Vuonna 1999 Dr Hauschka lanseerasi luonnollisen meikkilinjan ja vuonna 

2009 myyntiin tulivat lääkinnälliset hoitotuotteet. Tänä päivänä maailmanlaajuisen luonnon-

kosmetiikkayrityksen tuotteet on varustettu Natrue-sertifikaatilla. (Dr Hauschka 2020.) 

Ensimmäisiä luonnollisuutta peräänkuuluttavia kosmetiikkayrityksiä oli sveitsiläinen Weleda. 

Vuonna 1921 perustettu yritys tarjoaa yhä luonnonmukaisia tuotteita, jotka ovat nykyään ser-

tifioitua luonnonkosmetiikkaa. Weledan perustajat, lääkäri Ita Wegman, filosofi ja luonnon-

tieteilijä Rudolf Steiner, sekä kemisti ja apteekkari Oskar Schmiedel halusivat toimia luonnon 

kanssa sopusoinnussa. 1900-luvun alussa Weleda tarjosi ainoastaan lääkkeitä, mutta pian yri-

tys halusi vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin myös kosmetiikan avulla. Vuonna 1924 luonnonkos-

metiikan kysyntä nousi, minkä vuoksi Weleda laajensi toimintaansa useisiin Euroopan maihin. 

Toisen maailmansodan jälkeen talouden elpyessä tuotevalikoimaa laajennettiin, ja useita kos-

metiikkatuotteita tuotiin markkinoille menestyksekkäin seurauksin. Vuonna 1992 mennessä 

Weleda oli lanseerannut yli 10 000 tuotetta ja toimintaa oli 30 eri maassa. Kuluttajien ympä-

ristötietous sekä luonnonkosmetiikan kasvava kysyntä sai yrityksen uudistamaan vanhoja tuo-

tekoostumuksia ja luomaan lisää uusia reseptejä. 2000-luvulla Weleda oli muiden menestynei-

den luonnonkosmetiikan valmistajien kanssa laatimassa sertifiointijärjestelmä Natruen käsit-

teistöä. Lähes 100-vuotias yritys on toiminnassa yhä tänäkin päivänä ja kuuluu maailman suu-

rimpiin luonnonkosmetiikkayrityksiin. (Weleda 2020.) 

5 Luonnonkosmetiikka nykypäivänä 

Nykyaikainen luonnonkosmetiikka eroaa niin sanotusta tavallisesta eli synteettisestä kosmetii-

kasta raaka-aineiltaan sekä valmistustavoiltaan. Luonnonkosmetiikan valmistuksessa käyte-

tään ainoastaan luonnosta peräisin olevia raaka-aineita ja sen valmistuksessa kiinnitetään eri-

tyistä huomiota tuotteen elinkaaren ympäristövaikutuksiin. Kuten kaikkea muutakin 
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kosmetiikkaa, myös luonnonkosmetiikkaa säädellään Euroopan Unionin sisällä EU:n kosme-

tiikka-asetuksella ja sen raaka-aineita koskevat samat vaatimukset. (Teknokemian Yhdistys 

Ry.) 

Luonnonkosmetiikan valmistuksen lisäksi myös raaka-aineiden tuotannossa ja hankinnassa 

huomioidaan ekologisuus. Kosmetiikkalainsäädäntö ei erikseen määrittele luonnonkosmetiikan 

kriteerejä, vaan sen säätelyyn on kehitetty eri sertifiointijärjestöjen myöntämiä sertifikaat-

teja. (FI-Natura 2020a.) Luonnon- ja luomukosmetiikan ainesosien määritelmät muuttuvat jat-

kuvasti, sillä kuluttajat vaativat koko ajan tehokkaampia ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin 

huomioivia toimia. (Barros & Barros 2020). Esimerkiksi valmiiden kosmetiikkatuotteiden tes-

taaminen eläinkokein on ollut kiellettyä EU-alueella kokonaan vuodesta 2004 lähtien. Kosme-

tiikkatuotteiden ainesosien testaamiseen käytetyt eläinkokeet puolestaan kiellettiin vuonna 

2013. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto a.) 

Luonnonkosmetiikan yleistyttyä luonnollista kosmetiikkaa tarjoavia yrityksiä on aina vain 

enemmän, eikä pelkkä luonnollisuus enää riitä kilpailuvaltiksi. Tarjonnan laajuus ja entistä 

tiedostavammat kuluttajat muuttavat myös luonnonkosmetiikkaa kohtaan suunnattuja odo-

tuksia ja vaatimuksia jatkuvasti. Siinä missä kaikkien kosmetiikkatuotteiden ostopäätökseen 

vaikuttavat hinnan ja saatavuuden lisäksi myös esimerkiksi laatu sekä brändiuskollisuus, ase-

tetaan luonnonkosmetiikalle usein vielä tarkempia vaatimuksia. Nykyaikaiselle luonnonkosme-

tiikan ostajalle tärkeitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi kotimaisuus ja paikallisesti tuotetut 

raaka-aineet sekä tuotteiden aiheuttamien epätoivottujen sivuvaikutusten puuttuminen. 

Chandrasiri & Wijesekara 2019.) 

5.1 Luomukosmetiikka 

Luomu on lyhenne sanasta luonnonmukainen, ja sillä tarkoitetaan sovittuihin tuotantomene-

telmiin perustuvaa kasvinviljelyä ja kotieläintuotantoa, jota valvotaan virallisesti. Myös luo-

mutuotteiden jatkojalostuksessa ja markkinoinnissa huomioidaan luonnonmukaisuus. Luomu-

kosmetiikalla tarkoitetaan kosmetiikkatuotteita, joiden raaka-aineet on tuotettu luomuvilje-

lemällä. Luomutuotannossa keskeisenä tekijänä on uusiutuvien raaka-aineiden käyttö sekä 

eloperäisten aineiden ja niiden sisältämien ravinteiden palauttaminen takaisin maahan. Luo-

mukosmetiikaksi määriteltävät tuotteet eivät automaattisesti ole luonnonkosmetiikkaa, eikä 

kosmetiikkatuotteen luonnonmukaisuus takaa sen olevan luomua. (FI-Natura 2020b.) 

Luomuviljely on maanviljelyn muoto, jossa vältellään synteettisten lannoitteiden, hyönteis-

myrkkyjen, kasvunsäätelijöiden sekä karjan ruokintaan liittyvien lisäaineiden käyttöä. Maati-

loilla on oltava sertifikaatti, jotta niiden satoja voidaan käyttää luomusertifioituihin kosme-

tiikkatuotteisiin. (Sahota 2014, 200.) Esimerkiksi sertifiointijärjestelmä Natruen mukaan luo-

mukosmetiikaksi voidaan määritellä tuote, jonka ainesosista vähintään 95 prosenttia on serti-

fioidusti luomukasvatettua tai kerätty suoraan luonnosta (Barros & Barros 2020). 
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5.2 Sertifikaatit 

Eri sertifiointijärjestöt säätelevät luonnonkosmetiikan määritelmää, sillä kosmetiikkalainsää-

däntö ei toistaiseksi määrittele luonnonkosmetiikkaa. Määritelmät ovat yhteneväisiä siten, 

että luonnonkosmetiikan käsitetään tarkoittavan kosmetiikkaa, joka on alkuperältään luonnol-

lista. Siksi luonnonkosmetiikan raaka-aineina käytetään mahdollisimman paljon luomuviljel-

tyjä ja luonnosta kerättyjä kasviperäisiä raaka-aineita. (FI-Natura 2020a.) Yksikään laki ei 

säätele, mitä tuotteita voidaan markkinoida luonnonkosmetiikkana. Useita tuotteita markki-

noidaan luonnollisina, vaikka ne sisältäisivät suhteellisen vähän luonnollisia ainesosia. Sertifi-

ointi ja siihen liittyvät standardit ovat tärkeitä, jotta kuluttajat voivat luottaa tuotteen sisäl-

tävän tietyn määrän luonnollisia ainesosia. (Sahota 2014, 218.) Kaikki luonnonkosmetiikka-

tuotteet kuuluvat kuitenkin kosmetiikkalainsäädännön piiriin, joten niitä koskevat samat sää-

dökset kuin muitakin kosmetiikaksi luokiteltuja tuotteita (Barros & Barros 2020). 

Joidenkin sertifiointitahojen, kuten Natruen sekä COSMOS-standardin mukaan, luonnonkosme-

tiikaksi luokitellaan tuotteet, jotka täyttävät tietyt vaatimukset. Tuotteiden valmistusproses-

sin sekä elinkaaren aikana on otettava huomioon kestävän kehityksen mukaiset valmistustavat 

ja raaka-aineet. Raaka-aineita on esimerkiksi käytettävä mahdollisimman pieni määrä, jotta 

hävikkiä ei muodostuisi tai sitä muodostuisi mahdollisimman vähän. Raaka-aineiden hankinta-

menetelmien ympäristöystävällisyys on otettava huomioon ja pakkausten on oltava kierrätet-

täviä. (Barros & Barros 2020.) Jokaisella sertifiointitaholla on omat tulkintansa luonnonkosme-

tiikan määritelmästä sekä luonnollisiksi lasketuista ainesosista, ja sertifikaatteja jakavien ta-

hojen säännöt voivat erota toisistaan melko paljonkin (Sahota 2014, 218). Raaka-aineisiin ja 

valmistustapoihin liittyvien kriteerien lisäksi sertifiointitahot voivat myös vaatia tuotteiden 

sisältävän tietyn määrän luomuviljeltyjä ainesosia. Synteettisten ainesosien määrää tuotteissa 

on puolestaan usein rajoitettu. (Sahota 2014, 230.) 

5.2.1 Natrue 

Natrue-sertifiointijärjestelmän mukaan luonnonkosmetiikassa sallituille ainesosille on kolme 

kategoriaa: luonnolliset ainesosat, luonnosta johdetut ainesosat sekä luonnollisen raaka-ai-

neen kaltaiset ainesosat. Luonnolliset ainesosat ovat peräisin kasveista, mineraaleista tai eläi-

mistä. Ne voivat olla myös näiden ainesosien sekoituksia, jotka on eroteltu fysikaalisesti il-

man, että niiden luonnollinen komponentti muuttuu. Esimerkiksi eteeriset öljyt ja kasviöljyt 

sekä -uutteet ovat tämänkaltaisia ainesosia. Luonnosta johdetut ainesosat tarkoittavat raaka-

aineita, joita on prosessoitu sallituin tavoin siten, että alkuperäinen komponentti muuttuu 

hieman. (Barros & Barros 2020.) 

Luonnosta johdettuja ainesosia voidaan käyttää, jos vaikutusta ei voida saavuttaa luonnollisen 

ainesosan avulla. Luonnosta johdettuja ainesosia saadaan esimerkiksi rasvoista, öljyistä, va-

hoista, polysakkarideista, proteiineista tai lipoproteiineista. Vain tiettyjä kemiallisia 
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reaktioita saadaan käyttää ainesosien tuottamiseen ja ainesosaa muunnella mahdollisimman 

vähän. Luonnollisen raaka-aineen kaltaisia ainesosia saa Natruen mukaan käyttää vain silloin, 

kun luonnollista vaihtoehtoa ei ole mahdollista käyttää. Tällaisia ainesosia voivat olla esimer-

kiksi jotkin epäorgaaniset pigmentit, mineraalit tai säilöntäaineet. (Barros & Barros 2020.) 

Natruen mukaan tuotteiden pakkaukset on valmistettava kierrätettävistä materiaaleista, ku-

ten lasista, alumiinista, paperista, pahvista tai kierrätettävistä muoveista. Tuotteet eivät 

myöskään saa olla kertakäyttöisiä. Jotta kosmetiikkabrändi saa oikeuden käyttää Natruen ser-

tifikaattia, sen tuotteista 75 prosentin on oltava sertifioituja. (Barros & Barros 2020.) 

 

Kuvio 2: Natrue-sertifikaatti (Nature of Europe 2014) 

5.2.2 COSMOS 

COSMOS-sertifiointijärjestelmä vaatii tuotteiden sisältämien viljeltyjen ainesosien olevan 95 

prosenttisesti luomuviljeltyjä. Tuotteen ainesosista vähintään 20 prosentin on oltava luomu-

tuotettuja. Sertifiointitaholla on muitakin kriteerejä eri kategorioihin kuuluville tuotteille liit-

tyen niiden luonnonmukaiseen alkuperään. (Barros & Barros 2020.) 

COSMOS ei salli eläinperäisiä ainesosia, jos eläintä on vahingoitettu ainesosia hankittaessa. 

Sertifiointitaho sallii synteettisten ainesosien käytön, jos luonnollista vaihtoehtoa ei ole ole-

massa eikä tuotteesta saada turvallista tai tehokasta ilman kyseistä ainesosaa. Ainesosia voi-

daan prosessoida COSMOS-sertifiointijärjestelmän sallimin keinoin, jos ekologisuus ja kierrätys 

on otettu prosessissa huomioon. COSMOS-standardin mukaan tuotteiden pakkausten on mah-

dollisuuksien mukaan oltava kierrätettävistä materiaaleista kuten selluloosasta, keramiikasta, 

lasista, paperista, pahvista, luonnonkumista tai puusta valmistettuja. COSMOS-sertifiointijär-

jestelmä kieltää esimerkiksi joidenkin muovien, nahan tai silkin käytön pakkausmateriaa-

leissa. Tuotteen mainonta ei saa olla harhaanjohtavaa ja pakkauksen täytyy sisältää merkintä 

luomuainesosien sekä luonnollisten ainesosien prosentuaalisesta määrästä tuotteessa. Luomu-

merkintää ei saa käyttää, ellei tuotteen ainesosista 95 prosenttia ole luomusertifioituja. (Bar-

ros & Barros 2020.) 
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Kuvio 3: COSMOS-sertifikaatit (Nature of Europe 2014) 

5.3 Markkinat 

Luonnonkosmetiikan markkinat ovat olleet jatkuvassa kasvussa viimeisten vuosikymmenten 

aikana (Barros & Barros 2020), ja luonnonkosmetiikan maailmanlaajuisten markkinoiden odo-

tetaan nousevan noin 21 776,9 miljoonan dollarin arvoisiksi vuoden 2024 loppuun mennessä. 

Maailmanlaajuisten luonnollisten ja orgaanisten kauneudenhoitotuotteiden markkinoiden kas-

vua edistäviä tekijöitä ovat esimerkiksi jakelukanavien laajuus, verkkokaupan kasvu sekä mo-

dernien jälleenmyyjien tarjoama laadukas kosmetiikka, jota löytyy kauppojen hyllyiltä. Edellä 

mainittujen asioiden lisäksi tuotekehittely, mainonta ja kuluttajien kasvava ostovoima ovat 

ensisijaisia tekijöitä, jotka kasvattavat luonnollisten ja orgaanisten kauneudenhoitotuotteiden 

markkinoita. (PR Newswire, 2016.) 

Luonnonkosmetiikan markkinoiden nousuun vaikuttavat lisäksi kuluttajien jatkuvasti kasvava 

kiinnostus ja tiedonhalu kosmetiikkatuotteiden raaka-aineita kohtaan. Kuluttajien vaatiessa 

aina vain yksityiskohtaisempaa tietoa käyttämänsä kosmetiikan sisällöstä, yhä useampi päätyy 

valitsemaan luonnon raaka-aineista valmistetun luonnonkosmetiikkatuotteen synteettisen kos-

metiikan sijaan. (CB Insights 2020.) 

5.4 Trendit 

Ostajien käyttäytyminen muuttuu jatkuvasti. Koulutuksen tason nousu sekä internetin ja mo-

biililaitteiden lisääntynyt käyttö tekevät kuluttajista tietoisempia kuin koskaan aiemmin, ja 

he vaativat myös kosmetiikkatuotteiltaan aina vain enemmän. Tuotteiden alkuperää, tuotan-

totapaa, turvallisuutta ja ekologista vaikutusta kyseenalaistetaan yhä enemmän. Kuluttami-

sen eettisyys vaikuttaa suuresti kosmetiikka-alaan. Jälleenmyyjät ja virastot tutkivat tarkasti 

kosmetiikkayritysten taustoja, jotta kuluttajien vaatimukset saataisiin täytettyä. (Sahota 

2014, 1.) Luonnollisuustrendi saa yritykset etsimään entistä ympäristö- ja eläinystävällisempiä 

tuotantokeinoja, minimoimaan vedenkulutusta, muuttamaan tuotteidensa pakkauksia helpom-

min kierrätettäviksi sekä hyödyntämään paremmin paikallistuotettuja ainesosia (Barros & Bar-

ros 2020). 
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Tällä hetkellä kosmetiikka-ala on kokonaisuudessaan muuttumassa vihreämmäksi. Yhä use-

ampi yritys sisällyttää tavoitteisiinsa kestävään kehitykseen ja ympäristövaikutuksiin liittyviä 

asioita. Luonnollisuuden trendi peilaa koko läntisen maailman kehittymistä ekologisempaan 

suuntaan. Kuluttajat ottavat entistä enemmän huomioon yritysten ekologisuutta, joka voi olla 

ratkaiseva tekijä yritysten välisessä kilpailussa. Trendi voi kehittyä tulevaisuudessa suurem-

maksi, jopa sille tasolle, että maiden hallitukset säätävät useampia kestävään kehitykseen 

liittyviä lakeja. (Sahota 2014, 245.) 

Viimeisen parin vuosikymmenen aikaiset trendit osoittavat selkeästi kuluttajien halua tehdä 

entistä luonnollisempia kulutusvalintoja. Kehittyneiden länsimaiden ”takaisin luontoon” -elä-

mäntyyli on pääasiassa varakkaamman väestön aikaansaannosta, jolla on mahdollisuus käyttää 

varojaan luonnonmukaiseen ja prosessoimattomaan ruokaan sekä vitamiineihin ja muihin ter-

veystuotteisiin. (Kromidas & Dayan 2011.) Jatkuvasti kasvava eettiseen, ekologiseen sekä ter-

veelliseen kulutukseen suuntautunut LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) -kuluttaja-

ryhmä onkin yksi luonnollisten tuotteiden kasvun mahdollistavista tekijöistä. Muita kulutus-

ryhmiä tiedonhaluisemmat ja esimerkiksi tuotteiden valmistusprosessista kiinnostuneet LO-

HAS-kuluttajat suhtautuvat kulutukseen melko myönteisesti yritysten kyetessä tarjoamaan 

tietoa tuotteiden vastuullisuudesta. Luotettavat brändit sekä sertifioidut tuotteet auttavat 

yrityksiä markkinoimaan tuotteitaan LOHAS-kuluttajille. (Kinnunen, Manninen & Peltola 2014, 

8.) 

Kestävän kehityksen mukaisten kosmetiikan ainesosien lisäksi kuluttajat kiinnittävät nykyään 

enemmän huomiota myös pakkausjätteeseen, mikä saa yritykset miettimään tuotteidensa 

pakkauksia. Luonnonmukaisuuden kasvava kysyntä on saanut kosmetiikkayritykset vähentä-

mään eläinperäisten raaka-aineiden käyttöä, jotta niiden tuotteet täyttävät luonnonkosme-

tiikkaa kohtaan asetetut vaatimukset. (Barros & Barros 2020.) 

6 Luonnonkosmetiikan raaka-aineet 

Useita nykyaikaisissa luonnonkosmetiikkatuotteissa käytettäviä kasviperäisiä raaka-aineita on 

käytetty ihonhoidossa jo kauan, ja ne ovat olleet merkittävä osa eri kulttuurien kansanperin-

teitä. Aineiden vaikutukset on havaittu käytännön kokemuksen kautta ja tietoa on siirretty 

seuraaville sukupolville jopa tuhansien vuosien ajan. Esimerkiksi aloe vera -kasvista uutetun 

nesteen on huomattu helpottavan palaneen ihon oireita ja kamomillasta valmistetun uutteen 

rauhoittavan ärtynyttä ihoa. Nykyaikaisen tieteen ansiosta aineita ja niiden vaikutuksia on 

pystytty tutkimaan ja kasviperäisistä ainesosista pystytään uuttamaan sekä kehittämään en-

tistä tehokkaampia ja vahvempia raaka-aineita kosmetiikkateollisuuden käyttöön. Puhtaam-

miksi ja tasalaatuisemmiksi muokattuina samat kasviperäiset aineet toimivat 
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kosmetiikkatuotteissa tehokkaammin ja ennalta arvattavammin esimerkiksi erilaisten iho-on-

gelmien hoidossa. (Michalun & Dinardo 2015, 4.) 

Luonnollisille raaka-aineille ei ole yhtenäistä tai laillista määritelmää. Yksi yleisesti käyte-

tyistä määritelmistä on, että luonnollinen kosmetiikan ainesosa on mikä tahansa materiaali, 

joka on kerätty tai louhittu ja jota on saatettu prosessoida ilman kemiallista reaktiota, jotta 

on voitu tuottaa kemikaali tai kemikaaleja, jotka voidaan tunnistaa alkuperäisessä materiaa-

lissa. Määritelmän kohta ”ilman kemiallista reaktiota” sallii fyysiset prosessit, kuten pesemi-

sen, värin poiston, tislauksen, jauhamisen sekä materiaalin erottelun tai tiivistämisen. Ylei-

sesti hyväksyttyä on myös luonnollisten raaka-aineiden biotekninen käsittely ja fermentointi. 

(Sahota 2014, 198.) Jos ainesosa on eroteltu lähteestään ilman, että sitä on muutettu kemial-

lisesti, se voidaan määritellä luonnolliseksi (Garrison & Dayan 2011, 215). Luonnollisiksi raaka-

aineiksi lasketaan myös öljyt ja uutteet, jotka on tislattu, puristettu tai uutettu fyysisin kei-

noin, myös liuottimien avulla, sekä luonnolliset voit, jotka jaetaan pienemmissä tai suurem-

missa lämpötiloissa sulaviksi. Mikä tahansa ainesosa, joka on uutettu hedelmästä, siemenestä, 

kasvin tai jopa eläimen osasta lasketaan myös luonnolliseksi. (Garrison & Dayan 2011, 216.)  

Kuluttajien yleistyvä puhtaan luonnon arvostus sekä tietoisuus kestävän kehityksen tärkey-

destä on kasvattanut luonnollisten raaka-aineiden käytön suosiota. Esimerkiksi luonnollisten 

kasviperäisten öljyjen käyttö kosmetiikan raaka-aineina on lisääntynyt ja öljyjen positiiviset 

vaikutukset iholle ovat vakiinnuttaneet niiden ainutlaatuisen aseman. (Rähse 2020, 202.) Lu-

kuisat kosmetiikka- tai hygieniatuotteet, huolimatta siitä ovatko ne emulsioita, voiteita, suih-

keita, aurinko- tai huulituotteita, sisältävät luonnollisia öljyjä, voita, rasvoja tai vahoja. Pro-

sessointi, kuten esimerkiksi vahan ja öljyn erottaminen alkuperäisestä luonnonvoista, saattaa 

tuottaa hyvinkin erilaisia ainesosia samoista lähteistä. (Garrison & Dayan 2011, 236.) 

Muun muassa IBD:n, eli Etelä-Amerikkalaisen luonnonkosmetiikan sertifiointitahon mukaan 

luonnonkosmetiikassa kiellettyjä ainesosia ovat polyetyleeniglykolit, silikonit, kvaternaariset 

ammoniumyhdisteet, dietanoliamidit, maaöljyvalmisteet, geenimuunnellut yhdisteet sekä 

synteettiset hajusteet, väriaineet ja säilöntäaineet (Barros & Barros 2020). Luonnonkosmetii-

kan valmistuksessa sallittuja eläinperäisiä raaka-aineita ovat sellaiset ainesosat, joita voidaan 

saada käyttöön aiheuttamatta eläimelle kärsimystä. Tällaisia ovat esimerkiksi lampaan vil-

lasta saatava lanoliini sekä mehiläisvaha ja hunaja. (Varon.) 

6.1 Luonnonkosmetiikan raaka-ainetrendit 

Kuluttajien kiinnostus kansanperinteissä käytettyjä kasveja sekä kasviperäisiä ainesosia koh-

taan on kasvanut viime vuosien aikana. Kiinnostus niiden käyttöön hoitokeinona erilaisiin ter-

veys- ja iho-ongelmiin on synnyttänyt valtavan määrän uusia tutkimuksia, joissa kasvien vaiku-

tuksia pyritään todentamaan tieteellisin keinoin. (Winther, Hansen & Campbell-Tofte 2016.) 

Kansanperinteistä tutut kasvit kiehtovat kuluttajia pitkän historiansa lisäksi myös tuttuutensa 
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ansiosta. Niiden tehoon luotetaan, sillä niiden tiedetään historiansa aikana tarjonneen ihmis-

kunnalle niin ravintoa, vaatteita, suojaa kuin lääkinnällisiä ominaisuuksiaankin. (Ogunka-

Nnoka, Igwe, Agwu, Peter & Wolugbom 2020.) 

Vaikka joidenkin kosmetiikan kasviperäisten raaka-aineiden suosio on jatkunut vuosituhan-

nesta toiseen, niille kehitetään aina vain uusia sekä nykyään myös tieteellisesti todistettuja 

käyttötapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi kasviperäiset öljyt, joiden suosio nykyaikana perustuu 

erityisesti niiden helppoon ja luonnonmukaiseen tuotantoon sekä edullisuuteen synteettisiin 

vaihtoehtoihinsa verrattuna. Kasviöljyjen monipuolisuutta kosmetiikan raaka-aineina lisäävät 

niiden ainutlaatuiset ja vaihtelevat ominaisuudet. Jokainen luonnollinen öljy sisältää ainut-

laatuisen yhdistelmän aktiiviaineita sekä omanlaisensa valikoiman iholle tärkeitä rasvahap-

poja. (Al Jourdi ym. 2019.) 

Nykykuluttaja huolehtii ennemmin ihovaurioiden ehkäisemisestä kuin niiden korjaamisesta ja 

on hyvin tietoinen kosmetiikkatuotteiden hyödyistä sekä niiden ympäristövaikutuksista (Barros 

& Barros 2020). Kosmetiikkatuotteiden sisältämän veden korvaaminen kasviperäisillä nesteillä 

ja uutteilla on myös yksi nousevista kosmetiikka-alan trendeistä, sillä se lisää tuotteiden te-

hoa ja on siten yksi nykyaikaisen, tiedostavamman kuluttajan vaatimuksista (Borodušķis ym. 

2017). Kookosvedestä alkunsa saanut maailmanlaajuinen puu- ja kasvivesitrendi onkin nosta-

nut suuresti esimerkiksi koivunmahlan suosiota myös kosmetiikkateollisuudessa (Hyvää Suo-

mesta). 

Yksi suurimmista luonnollisten kosmetiikan raaka-aineiden suosiota kasvattavista trendeistä 

on terveellisten elämäntapojen suosiminen, mikä johtuu tuotteiden terveys- ja ympäristövai-

kutusten lisääntyneestä tiedostamisesta. Siinä missä synteettisistä raaka-aineista valmistetut 

tuotteet tekivät alun perin edullisuudellaan mahdolliseksi kosmetiikan käytön laajemman le-

viämisen, yhä useampi kuluttaja suosii nykyään luonnollisia kosmetiikkatuotteita. (Matić & 

Puh 2015.) 

6.2 Hyaluronihappo 

Hyaluronihappo, toiselta nimeltään hyaluronaani, on yli 80 vuotta sitten löydetty polysakka-

ridi, jota on sen ainutlaatuisten ominaisuuksien ansiosta käytetty laajasti eri kemian, lääke-

tieteen sekä biologian aloilla. Molekyylikooltaan erityisen suurikokoinen hyaluronihappo löy-

dettiin alun perin nautaeläinten silmistä, ja ensimmäisen 10 vuoden ajan sitä saatii eläinten 

sisäelimistä eristämällä. Hyaluronihappoa onnistuttiin ensimmäistä kertaa eristämään myös 

bakteerista vuonna 1937, jonka ansiosta sen tuottaminen teollisuuskäyttöön muuttui taloudel-

lisemmaksi sekä luotettavammaksi. (Khabarov, Boykov, Polyak & Selyanin 2015, 1-2.) 

Suurin osa kaupalliseen käyttöön, kuten kosmetiikan raaka-aineeksi tarkoitetusta hyaluroniha-

posta saadaan fermentoimalla tai eristämällä bakteereista, vaikka hyaluronihappoa 
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valmistetaankin edelleen jonkin verran eläinperäisistä lähteistä (Maacaron 2015, 248). Pato-

geenisten A- ja C-streptokokkibakteerisoluryhmien ulkopuolelle muodostuu hyaluronihappoa 

niitä suojaavaksi läpinäkyväksi kapseliksi. Hyaluronihappokapseli auttaa streptokokkibaktee-

reja soluttautumaan organismin, esimerkiksi ihmisen elimistöön, sillä immuunisysteemi ei 

välttämättä tunnista hyaluronihappoa vierasperäiseksi aineeksi. (Chong, Blank, Mclaughlin & 

Nielsen 2005, 343.) 

Hyaluronihappoa käytetään useissa kosmetiikkatuotteissa sen ihon juonteita silottavien, hu-

mektanttisten sekä kollageenia vahvistavien ominaisuuksien vuoksi (Maacaron 2015, 248). 

Erinomainen vedensitomiskyky tekeekin hyaluronihaposta hyvin tunnetun kosmetiikan aktiivi-

aineen. Se auttaa ihoa säilyttämään elastisuutensa ja kosteutensa sekä ylläpitämään niitä. 

(Pavicic, Gauglitz & Lersch 2011.) Kosteuden sitoutuminen tasoittaa välittömästi karheaa sekä 

kuivaa ihoa ja saa sen näyttämään tasaisemmalta. Hyaluronihappoa sisältävän kosmetiikka-

tuotteen positiivisten vaikutusten ylläpitämiseksi tuotetta on lisättävä iholle säännöllisesti, 

sillä se hajoaa iholla 24-48 tunnin kuluessa. (Michalun & Dinardo 2015, 191.) 

Hyaluronihappo on erinomainen ainesosa kaikkien ihotyyppien kosteutukseen, sillä sitä esiin-

tyy ihossa myös luontaisesti. Dermiksen soluväliaineessa sijaitsevan luontaisen kosteuttajan 

tehtävä on kontrolloida ihosolujen fysikaalisia ja biokemiallisia ominaisuuksia. Hyaluronihappo 

säätelee myös ihon toimintoja, kuten sen elastisuutta, vesipitoisuutta sekä ravinteiden jake-

lua. Ihon luonnollisena kosteuttajana sekä erinomaisen kosteudensitomiskykynsä ansiosta 

hyaluronihappo muodostaa iholle viskoelastisen kalvon, joka sitoo ihon pinnalle kosteutta sa-

malla tavalla kuin ihonalaisissa sidekudoksissa. Hyaluronihappo myös edistää muiden aktiiviai-

neiden kulkeutumista ihoon ja toimii siksi erinomaisena pohjana esimerkiksi kosteusvoiteissa. 

(Michalun & Dinardo 2015, 190-191.) Ihosolujen muoto pyöristyy ja ihon pinta sekä juonteet 

tasoittuvat, kun hyaluronihappo sitoo niihin kosteutta. (Kokko 2015, 51). 

Sekä ihossa luontaisesti esiintyvän että kosmetiikkatuotteiden sisältämän hyaluronihapon mo-

lekyylikoko vaihtelee, ja molekyylimassaltaan erikokoisten hyaluronihappomolekyylien teh-

tävä ihon kosteustasapainon ylläpitämisessä riippuu niiden koosta. Molekyylimassaltaan iso 

hyaluronihappo jää epidermiksen pinnalle, jossa sen tehtävä on muodostaa iholle veden pois-

tumisen estävä läpinäkyvä kalvo. Hyaluronihappo kykenee vuorovaikuttamaan tämän ihoker-

roksen tärkeimpien molekyylien kuten elastiinin, glykoproteiinin, proteoglykaanin sekä eri-

tyyppisten kollageenien kanssa ja siten säätelemään veden haihtumista iholta. Muodostunut 

kalvo auttaa ihoa pysymään pehmeänä, sileänä ja kosteutettuna. (Mazzucco 2019.) 

Molekyylimassaltaan keskikokoinen hyaluronihappo pystyy läpäisemään ihon suojabarriäärin. 

Sen tehtävä on tarjota iholle tarvittava määrä kosteutta nestejännityksen ja ihon hyvinvoivan 

ulkonäön ylläpitämiseksi. Toisin kuin suuremmat hyaluronihappomolekyylit, keskikokoiset mo-

lekyylit kykenevät vuorovaikutukseen ihon pinnan reseptoreiden kanssa. Pienen 
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molekyylimassan hyaluronihappo puolestaan kykenee läpäisemään epidermiksen ja saavutta-

maan ihonalaiskudoksen. Se edesauttaa kollageenin tuotantoa, jonka tehtävänä on ihon tihey-

den sekä kiinteyden säilyttäminen. Pieni molekyylikoko lisää hyaluronihapon mahdollisuuksia 

päästä tunkeutumaan syvemmälle ihoon, jossa se kykenee kosteuttamaan ihoa tehokkaam-

min. Pienimolekyylinen hyaluronihappo tasoittaa myös väliaikaisesti pieniä juonteita sekä 

täyttää ihokudosta saaden sen näyttämään sileämmältä. (Mazzucco 2019.) 

6.3 Ruusunmarjaöljy 

Ruusunmarjoista puristamalla tai uuttamalla valmistettava ruusunmarjaöljy (Rosa canina fruit 

oil) on suosittu kosmetiikan raaka-aine sen useita eri iho-ongelmia hoitavien ominaisuuksien 

vuoksi (Kiralan & Yildirim 2019). Ruusunmarjaa on käytetty lääkinnällisiin tarkoituksiin yli 

2000 vuoden ajan ja historiansa aikana sitä on käytetty ulkoisesti iho-ongelmien kuten ihottu-

man lisäksi tulehdusten, palovammojen, eläinten puremien ja reumatismin hoitoon. Ruusun-

marjaöljyn hoitava koostumus sisältää runsaasti iholle tärkeitä rasvahappoja kuten linolihap-

poa, alfalinoleenihappoa ja galaktolipidejä, joilla on tutkimusten mukaan tulehduksenvastai-

sia ominaisuuksia. Korkea karotenoidipitoisuus antaa öljylle sen tunnusomaisen oranssin sä-

vyn. (Winther, Hansen & Campbell-Tofte 2016.) 

Karotenoidien lisäksi ruusunmarjaöljy sisältää muitakin lipofiilisiä antioksidantteja kuten to-

koferoleja, jotka suojaavat ihosoluja hapettumiselta ja vähentävät tulehdusta iholla. Topi-

kaalisesti käytettynä ruusunmarjaöljy kykenee tutkitusti helpottamaan tulehdusperäisiä iho-

ongelmia kuten ihottumaa, neurodermatiittia sekä cheilitistä eli halkeilua aiheuttavaa huul-

ten tulehdusta. Ruusunmarjaöljy sisältää runsaasti C-vitamiinia, joka esimerkiksi tehostaa 

ihon omaa kollageenin tuotantoa, kirkastaa ja tasoittaa ihon sävyä sekä antioksidanttina myös 

suojaa ihoa esimerkiksi vapaiden radikaalien aiheuttamalta hapettumiselta. (Lin, Zhong & 

Santiago 2018.)  

Ihoa pehmentävä ja hoitava ruusunmarjaöljy kykenee myös parantamaan ihon kosteustasapai-

noa, jonka vuoksi se sopii erityisesti kuivan sekä kutisevan ihon hoitoon. Antiseptisten ominai-

suuksiensa ansiosta ruusunmarjaöljyllä on myös pieniä ihovaurioita parantavia ominaisuuksia. 

Monipuolisena hoitoöljynä ruusunmarjaöljy sopii jopa rasvoittuvan ihon kosteutukseen, sillä se 

tasapainottaa ihon talintuotantoa. (Michalun & Dinardo 2015, 273.) 

6.4 Rohtosammakonputki 

Myös centellana ja gotu kolana tunnettu rohtosammakonputki (Centella asiatica) on sarjakuk-

kaiskasvien heimoon kuuluva kasvi, jota on perinteisesti käytetty lääkekasvina useiden eri sai-

rauksien hoitoon. Intiassa rohdoskasvia käytettiin erilaisten ihosairauksien kuten ihottuman 

lisäksi esimerkiksi tulehdusten, nestehukan ja reumatismin hoitoon. Gotu kolaa pidettiin yh-

tenä elämän eliksiireistä Kiinassa yli 2000 vuotta sitten. Viime vuosina kasvi on herättänyt 
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useiden tutkimusryhmien mielenkiinnon sen monipuolisten ihoa hoitavien ominaisuuksien 

vuoksi. (Prakash, Jaiswal & Srivastava 2017.) 

Rohtosammakonputken hoitavat ominaisuudet ovat lähinnä peräisin sen sisältämistä asiatic-

haposta, asiaticosidista ja madecassosidestä sekä runsaasta määrästä flavonoideja ja terpe-

noideja (Prakash, Jaiswal & Srivastava 2017). Niiden lisäksi se sisältää fytosteroleja, glyko-

sideja sekä tanniineja ja eteerisiä öljyjä, jotka tekevät siitä tehokkaan aktiiviaineen ihonhoi-

totuotteissa. Rohtosammakonputkesta saatava uute rauhoittaa ihoa sekä helpottaa sen kuti-

naa ja sopii siksi erityisesti kuivan ihon hoitoon sekä kosteutukseen. Sitä käytetäänkin usein 

couperosa-ihon sekä erilaisten ihosairauksien kuten psoriasiksen hoitoon tarkoitetuissa kosme-

tiikkatuotteissa. Rohtosammakonputki kykenee nopeuttamaan ihosolujen uudistumista ja saa 

siten ihon pinnan näyttämään kirkkaammalta sekä tasaisemmalta. Parantavien ominaisuuk-

siensa ansiosta se myös helpottaa auringon polttaman ihon oireita. (Michalun & Dinardo 2015, 

183-184.) 

Rohtosammakonputkella on in vitro -kokeissa todettu olevan antibakteerisia ominaisuuksia 

niin gram-positiivisia kuin gram-negatiivisiakin bakteereja vastaan, minkä lisäksi se vähentää 

erilaisten sienten ja mikrobien kasvua iholla. Sen tulehduksenvastaiset ominaisuudet sekä 

kyky nopeuttaa haavojen paranemista tekevät siitä erinomaisen ainesosan pienten ihovaurioi-

den hoidossa. (Prakash, Jaiswal & Srivastava 2017.)  

Vapaiden radikaalien ja oksidatiivisen stressin aiheuttama hapettuminen ovat merkittävimpiä 

syitä ihon ikääntymiselle. Rohtosammakonputkesta valmistetun uutteen on tutkittu antioksi-

danttisten ominaisuuksiensa ansiosta vähentävän ihon hapettumista ja hidastavan näin ikään-

tymisen merkkien syntymistä iholla. (Prakash, Jaiswal & Srivastava 2017.) Lisäksi rohtosam-

makonputki edistää iän myötä vähenevän kollageenin tuotantoa ja parantaa siten ihon elasti-

suutta sekä kiinteyttä (Bylka, Znajdek-Awiżeń, Studzińska-Sroka, & Brzezińska 2013). 

6.5 Bakuchiol  

Bakuchiol on puhdistettu fytokemikaali eli kasviperäinen bioaktiivinen yhdiste, jota valmiste-

taan erityisesti intialaisen Psoralea corylifolia -kasvin eli babchin siemenistä. Psoralea cory-

lifolia on yksi perinteisen intialaisen lääketieteen käytetyimmistä kasveista. Sen eri osia kuten 

lehtiä, juuria, siemeniä sekä siemenistä saatavaa öljyä on käytetty niiden lääkinnällisten omi-

naisuuksien vuoksi esimerkiksi erilaisten ihosairauksien kuten psoriasiksen, leukoderman ja 

jopa lepran hoidossa. Psoralea corylifolia sisältää useita eri fytokemikaaleja, joista ba-

kuchiolin katsotaan olevan kasvin farmakologisen aktiivisuuden kannalta merkittävin. (Cho-

pade, Mahadik, Sathiyanarayanan & Nikam 2019.) 

Bakuchiolia verrataan usein ikääntymisen merkkejä ehkäisevien ominaisuuksiensa vuoksi syn-

teettisesti valmistettavaan retinoliin. Bakuchiol vähentää iholla auringon ultraviolettisäteiden 
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aiheuttaman valovanhenemisen synnyttämiä muutoksia kuten juonteita, veltostumista sekä 

epätasaista ja lisääntynyttä pigmentaatiota. Bakuchiolin käyttö ei aiheuta iholle epätoivot-

tuja sivuvaikutuksia, kuten polttelua, kutinaa tai ihon kuoriutumista, joita retinolin käyttö 

saattaa aiheuttaa. Bakuchiolin on tutkittu vaikuttavan esimerkiksi retinoiinihapporeseptorei-

den geenien modulaatioon sekä kollageenin ja soluväliaineen synteesientsyymin sääntelyn li-

sääntymiseen. Ihon vanhenemiseen liittyvässä kliinisessä tutkimuksessa bakuchiolin on todettu 

vähentävän tilastollisesti merkittävästi juonteita ja pigmenttimuutoksia sekä kiinteyttävän 

ihoa kahdesti päivässä käytettynä 12 viikon testijakson aikana. (Dhaliwal ym. 2018, 289-290.) 

Ikääntymisen merkkejä ehkäisevien vaikutusten lisäksi bakuchiolilla on tieteellisesti todettu 

olevan useita erityisesti epäpuhtaan ja akneihon hoitoon sopivia ominaisuuksia. Sen voimak-

kaan antibakteeriset vaikutukset, kuten kyky estää aknea aiheuttavan Propionibacterium ac-

nes -bakteerin ja muiden mikro-organismien kasvua hillitsevät aknea sekä sen aiheuttamaa 

tulehdusta iholla. Lisäksi bakuchiolin on tutkittu kykenevän hillitsemään hormonien aiheutta-

maa aknea alentamalla tehokkaasti 5-α-reduktaasi-entsyymien muodostumista iholla. 5-α-

reduktaasi-entsyymit muuttavat testosteronia dihydrotestosteroniksi eli DHT:ksi, joka sitou-

tuu talirauhasten androgeenireseptoreihin aiheuttaen huokosten laajenemista sekä liiallista 

öljyntuotantoa. Ylimääräinen öljy tukkii ihohuokosia ja mahdollistaa siten tulehdusta sekä ak-

nea aiheuttavien bakteerien lisääntymisen iholla. (Chaudhuri & Marchio 2011, 503-504.) 

Erityisesti ikääntyvän sekä epäpuhtaan ihon hoidossa hyödyllisen bakuchiolin on todettu sopi-

van myös herkälle ja helposti reagoivalle iholle, sillä sen ei ole HRIPT-testissä (Human Repeat 

Insult Patch Testing) todettu aiheuttavan iholla ärsytystä tai herkistymistä. Toisin kuin reti-

noli, bakuchiol ei aiheuta valoherkkyyttä, joten sitä voi käyttää ympäri vuorokauden ilman, 

että ihoa suojataan auringon ultraviolettisäteiltä. (Chaudhuri & Marchio 2011, 510.) 

6.6 Hamppuöljy 

Hamppu (Cannabis sativa) on yksi vanhimmista ja monikäyttöisimmistä ihmisen käyttämistä 

kasveista. Ihmiskunta on todistetusti hyödyntänyt hamppua esimerkiksi kankaiden valmistuk-

seen sekä ravinnoksi jo vuodesta 2800 eKr lähtien. Kasvatusmielessä hamppu on ekologinen 

vaihtoehto, sillä sato vaatii hyvin vähän lannoitusta. 1930-luvun lopulla monet länsimaat kiel-

sivät kasvin käytön sen huumaavien vaikutusten vuoksi, mutta 1990-luvun alussa hamppua 

alettiin jälleen käyttää eri tarkoituksiin. (Sapino, Carlotti, Peira & Gallarate 2005, 227.) EU:n 

kosmetiikka-asetuksessa kielletään kannabidiolia (CBD) sisältävien kannabiskasvin osien tai 

niistä saatavien aineiden käyttö kosmeettisissa valmisteissa. Kannabidioli on yksi kannabiksen 

sisältämistä kannabinoideista. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2019b.) Hampun siemenet tai 

niistä valmistettu hamppuöljy eivät sisällä CBD:tä, THC:tä tai muita kannabinoideja (Vogl, 

Mölleken, Lissek-Wolf, Surböck & Kobert 2004). Hamppuöljy on eri tuote kuin kannabiskasvin 

muista osista valmistettava kannabisöljy. 
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Hamppuöljyllä on lukuisia positiivisia vaikutuksia iholle. Sen ravitseva koostumus sisältää run-

saasti tyydyttymättömiä rasvahappoja, kuten oleiini-, steariini- sekä alfalinoleenihappoa. 

Tyydyttymättömät rasvahapot lievittävät iho-ongelmia kuten kuivuutta ja kutinaa sekä häivyt-

tävät esimerkiksi ikääntymisen merkkejä iholta. (Sapino, Carlotti, Peira & Gallarate 2005, 

227.) Hamppuöljyn sisältämät monityydyttymättömät rasvahapot pehmentävät ja kosteutta-

vat ihoa sekä edistävät veden säilymistä epidermiksessä. Epidermis pysyy kosteutettuna, jous-

tavana ja terveenä, kun siihen on sitoutunut tarpeeksi vettä. (Al Jourdi ym. 2019.) Kliiniset 

tutkimukset ovat osoittaneet hamppuöljyn helpottavan myös ekseemasta tai eryteemasta kär-

sivän ihon oireilua (Sapino, Carlotti, Peira & Gallarate 2005, 227). 

Rasvahappojen lisäksi hamppuöljy sisältää muitakin ihoa hoitavia ainesosia, kuten antioksi-

danttista E-vitamiinia, mineraaleja ja lesitiiniä (Sapino, Carlotti, Peira & Gallarate 2005, 

227). Hamppuöljyllä on tutkittu olevan tulehduksenvastaisia, antibakteerisia ja ihovaurioiden 

paranemista nopeuttavia ominaisuuksia, joiden lisäksi se kykenee elvyttämään ihoa sekä hiuk-

sia. (Al Jourdi ym. 2019.) 

6.7 Sodium PCA 

Sodium PCA tai natrium PCA (pyrrolidone carboxylic acid) on yksi iholla luontaisesti esiinty-

vistä kosteustekijöistä. Ihon uloin kerros eli marraskesi tai sarveiskerros sisältää suuren mää-

rän vesiliukoisia yhdisteitä, jotka ovat pääosin aminohappoja tai niiden johdannaisia. Yhdis-

teitä ovat esimerkiksi PCA, urokaanihappo, maitohappo sekä urea. 30 prosenttia sarveisker-

roksen aminohapoista ja niiden johdannaisista muodostuu sodium PCA:sta. Sarveiskerroksen 

yhdisteet tunnetaan paremmin kollektiivisella nimellä NMF, eli natural moisturising factor, 

joka sijaitsee tarkemmin ihon korneosyyteissä. NMF:n osana olevat kemikaalit, erityisesti so-

dium PCA, ovat erittäin hygroskooppisia. Ne imevät ympäristöstä kosteutta siihen pisteeseen 

saakka, että liukenevat lopulta itse iholle muodostuneeseen kosteuteen ja ovat siten erittäin 

tehokkaita humektantteja. Biologisesti NMF mahdollistaa sarveiskerroksen uloimpien kerros-

ten säilyttävän vettä iholla ja täten suojaavan ympäristön kuivattavalta vaikutukselta. Kera-

tiini, joka on sarveiskerroksen tärkein rakennetta antava proteiini, tarvitsee ihon luonnollisia 

kosteustekijöitä säilyttääkseen elastisuutensa. (Harding, Watkinson, Rawlings & Scott 2001.) 

Kosmetiikkatuotteissa käytetty sodium PCA valmistetaan aminohapoista johtamalla. Erittäin 

tehokkaana humektanttina, eli kosteutta sitovana ja säilyttävänä ainesosana, sodium PCA so-

pii erinomaisesti kaikkien ihotyyppien kosteutukseen, sillä sen allergisoimaton koostumus ei 

ärsytä herkkääkään ihoa. Sodium PCA on myös epäkomedogeeninen, eli se ei tuki epäpuhtaan 

tai rasvoittuvan ihon huokosia. (Michalun & Dinardo 2015, 289.) 
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6.8 AHA-hapot 

Egyptin kuningatar Kleopatran kauneusrutiineihin tiedetään kuuluneen kylpeminen happa-

massa maidossa. Muinaisessa Egyptissä happaman maidon ihoa kaunistavan vaikutuksen syitä 

ei vielä tiedetty, mutta nykyaikana sen on tutkittu sisältävän runsaasti maitohappoa, joka on 

yksi AHA-happojen muodoista. AHA- eli alfahydroksihappojen sanotaan käynnistäneen moder-

nin ajan kosmetiikkavallankumouksen, sillä niiden vaikutuksen katsotaan olevan kosmetiikka-

teollisuuden näkökulmasta huomattavasti muita raaka-aineita suurempi. AHA-happojen tehok-

kuuden voidaan sanoa muuttaneen tapaa suhtautua kosmetiikkaan, sillä ne auttoivat havaitse-

maan tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden vuorovaikutuksen ihon anatomian ja fysiologian 

kanssa. (Michalun & Dinardo 2015, 3-4.) 1980 ja 1990 lukujen vaihteessa AHA-happoja alettiin 

käyttämään runsaasti erilaisissa koostumuksissa niiden ikääntymisen merkkejä sekä pigmentti-

läiskiä tasoittavien ominaisuuksien vuoksi (Barros & Barros 2020). 

Myös hedelmähappoina tunnettuja AHA-happoja käytetään kosmetiikkatuotteissa niiden ihoa 

kosteuttavien, pehmentävien sekä kuorivien ominaisuuksien takia. AHA-happoja on useita eri-

laisia, ja niiden vaikutukset ihoon vaihtelevat eri happojen välillä sekä esimerkiksi tuotteen 

pH-arvon mukaan. Yleisesti niiden tiedetään myös tasoittavan ihon sävyä ja pieniä juonteita, 

vaalentavan pigmenttimuutoksia sekä pehmentävän ihon pintaa parantamalla sen kosteuspi-

toisuutta. AHA-happojen vaikutukset perustuvat niiden kykyyn normalisoida ihon paksuuntu-

nutta sarveiskerrosta kuorimalla sen pintaa. (Michalun & Dinardo 2015, 102-103.) 

Alfa-hydroksihapot vaikuttavat iholla monin eri tavoin. Ne kosteuttavat, tukevat ihon uusiutu-

mista, lisäävät ihon uloimman kerroksen eli sarveiskerroksen keramidipitoisuutta ja vahvista-

vat ihon suojakerrosta. AHA-hapot tukevat keratinosyyttien eriytymistä, joka puolestaan eh-

käisee korneosyyttien takertumista toisiinsa ja tekee ihon pinnasta sileämmän. (Harding, Wat-

kinson, Rawlings & Scott 2001.) 

6.9 Valkohytykkä 

Myös tremellana tunnettu valkohytykkä (Tremella fuciformis) on runsaasti bioaktiivisia yhdis-

teitä sisältävä hyytelösieni, jota on käytetty lääkinnällisiin tarkoituksiin kiinalaisessa lääketie-

teessä vuosisatojen ajan. Useat viime vuosikymmenten aikana tehdyt tutkimukset ovat osoit-

taneet valkohytykkäsienen sisältämillä polysakkarideilla olevan useita terveyttä edistäviä bio-

aktiivisia ominaisuuksia. Niillä on todettu olevan esimerkiksi antioksidanttisia, tulehdusta eh-

käiseviä, hypoglykeemisiä, immunomoduloivia ja ikääntymisen merkkejä ehkäiseviä vaikutuk-

sia. Valkohytykkäsienen polysakkaridit kykenevät myös tehokkaasti vähentämään kosteuden 

haihtumista iholta ja hidastamaan kollageenin hajoamista. (Wu, Wei, Zhang, Linhardt, Sun & 

Zhang 2019.)  



  32 

 

 

Polysakkaridien lisäksi valkohytykkäsieni sisältää suuria määriä proteiineja ja vitamiineja sekä 

runsaasti erilaisia aminohappoja. Kosmetiikan raaka-aineena valkohytykkäsieni sopii ominai-

suuksiensa ansiosta erityisesti kosteuttaviin ja juonteita häivyttäviin tuotteisiin. Tutkimusten 

mukaan sillä on myös auringon UV-säteilyltä suojaavia ominaisuuksia. (Lin & Tsai 2019.) Val-

kohytykkäsienestä valmistettu uute kykenee sitomaan itseensä jopa 500 kertaa oman painonsa 

verran kosteutta. Tämän ominaisuuden ansiosta sitä käytetään usein tuotteissa hyaluroniha-

pon korvikkeena erityisesti Kiinassa ja Japanissa. (Hyde, Bahkali & Moslem 2010.) 

6.10 Buritiöljy 

Elämän puuna tunnettu maurinpalmu eli buritipuu (Mauritia flexuosa) on amazonilainen pal-

mupuu, jonka kypsistä hedelmistä saadaan väriltään punertavan keltaista, runsaan vitamiini- 

ja ravinnepitoista buritiöljyä. Perinteisesti buritiöljyä on käytetty palovammojen hoitoon, 

sekä nopeuttamaan ihovaurioiden paranemista ja helpottamaan niiden kipua. Koostumuksensa 

ansiosta buritiöljy nopeuttaa kudosten paranemista sitomalla itseensä paranemisprosessin ai-

kana haavassa syntyviä vapaita radikaaleja. Myös korkea rasvahappopitoisuus edistää ihovauri-

oiden paranemista nopeuttamalla arpeutumiseen tarvittavien kollageenikuitujen muodostu-

mista. (Silva & Pighinelli 2017.) 

Paljon yksittäistyydyttymättömiä rasvahappoja sisältävä buritiöljy sisältää vain hieman moni-

tyydyttymättömiä rasvahappoja, minkä ansiosta sen hapettumisstabiilisuus on korkea. Buri-

tiöljy sisältää runsaasti antioksidanttisia ainesosia kuten beetakaroteenia ja tokoferolia eli E-

vitamiinia. Antioksidantit neutraloivat auringon UV-säteilyn aiheuttamia vapaita radikaaleja 

sekä korvaavat niiden tuhoamaa A-vitamiinia. (Freitasa ym. 2017.) Yksi tärkeimmistä Mauritia 

Flexuosa Fruit Oilin eli buritiöljyn sisältämistä yhdisteistä on askorbiinihappo eli C-vitamiini, 

jota esiintyy hedelmässä runsaasti. Vesiliukoista C-vitamiinia muodostuu kasveissa ja lähes 

kaikissa eläimissä, mutta ei ihmisessä. C-vitamiini on iholle tärkeä ainesosa, sillä se edistää 

niin ihon uudistumista kuin kollageenin muodostumistakin. Buritipuun hedelmät ovat erityisen 

tunnettuja myös suuresta beetakaroteenipitoisuudestaan, sillä ne sisältävät jopa 20 kertaa 

enemmän beetakaroteenia kuin porkkanat. (Silva & Pighinelli 2017.) 

Ihovaurioiden paranemista edistävien ja antioksidanttisten ominaisuuksiensa lisäksi buritiöljy 

kykenee myös voitelemaan sekä uudistamaan ihon pinnan hydrolipidikalvoa, joka altistuu si-

jaintinsa vuoksi herkästi vaurioille. Buritiöljyn antioksidanttiset yhdisteet suojaavat uusia 

ihosoluja, jotka muodostuvat syntyneen vaurion kohdalle. (Silva & Pighinelli 2017.) 

6.11 Koivunmahla 

Koivunmahla on pohjoisen leveysasteen koivuista saatava ravintoliuos, joka sisältää puun tal-

ven ajaksi varastoimia ravintoaineita. Varhaisin keväällä virtaavan mahlan tehtävä on ravita 

koivuja niiden aloittaessa kasvukautensa. Pääosin vedestä koostuva koivunmahla on pH-
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arvoltaan lievästi hapanta, ja se sisältää luonnollisten sokereiden lisäksi erilaisia hedelmähap-

poja, C-vitamiinia sekä hivenaineita kuten kalsiumia, kaliumia ja magnesiumia. (Arktiset Aro-

mit Ry.) Koivunmahlan on tutkittu sisältävän lisäksi useita erilaisia epäorgaanisia kationeja 

sekä anioneja (Wawer, Bilek & Sosnowski 2018). Koivunmahlaa on käytetty perinteisesti luon-

nollisena lääkeaineena kaikkialla, missä koivuja kasvaa. Erinäisten kansanperinteiden mukaan 

koivulla on uskottu olevan parantavia vaikutuksia, minkä vuoksi siitä saatavaa mahlaa on käy-

tetty muun muassa hoitamaan ihottumaa ja hiustenlähtöä. (Michalun & Dinardo 2015, 122.) 

Koivunmahlaa sisältävien tuotteiden suosio on noussut skandinaavisten kosmetiikkayritysten 

ansiosta Euroopassa ja Aasian markkinoilla. Erityisen suosittuja koivunmahlaa sisältävät tuot-

teet ovat Koreassa, jossa niiden punoitusta ja ihon tulehdusta hillitsevät ominaisuudet sopivat 

korealaisten suosimaan ihonhoitorutiiniin. (Gamboa, Krohn, Rahman, Senior, Shehan, & Wool-

worth 2020.) Ravinteikkuutensa ansiosta mahla toimii erinomaisena korvaajana kosmetiikka-

tuotteissa käytetylle vedelle (Borodušķis ym. 2017). 

Kansanperinteiden ja viimeisimpien tieteellisten tutkimusten mukaan koivunmahlalla on 

useita erilaisia terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Koivunmahlauute suojaa tutkitusti ihoa au-

ringon UV-säteiden aiheuttamilta vaurioilta sekä DNA-vaurioilta ja nopeuttaa niiden korjaan-

tumista. Lisäksi koivunmahlauutteen on tutkittu toimivan tehokkaana antioksidanttina, eli 

suojaavan ihoa esimerkiksi vapaiden radikaalien aiheuttamalta hapettumiselta. In vitro -ko-

keissa koivunmahlalla on todettu olevan myös tulehduksenvastaisia ominaisuuksia, jotka rau-

hoittavat ärtynyttä ihoa. (Softa, Percoco, Lati & Bony 2019.) 

Ihoa suojaavien ominaisuuksien lisäksi koivunmahlan hyödyllisyyttä kosmetiikan raaka-aineena 

tukevat sen in vitro -kokeissa todetut ominaisuudet ihon kosteustekijöiden eli NMF:n (natural 

moisturizing factor) vahvistajana. Koivunmahla pystyy myös säätelemään ihoa suojaavan bar-

riäärin osatekijöiden tuotantoa. (Moriyama, Naru, Misaki & Hayashi 2009, 159.) Viimeaikaisten 

tutkimusten mukaan koivunmahlalla on todettu olevan myös antiradikaalisia vaikutuksia. (Bo-

rodušķis ym. 2017). 

7 Oppaan toteutus 

Idea opinnäytetyöhön ja sen toiminnalliseen osaan eli raaka-aineoppaaseen sai alkunsa joulu-

kuussa 2019, kun opinnäytetyön tekijät olivat työharjoittelussa yhteistyökumppani Transme-

rilla. Molemmat suorittivat harjoittelunsa yrityksen verkkokauppojen parissa, mikä käynnisti 

mietteet yrityksen asiantuntijuutta tukevasta sisällöstä. Ajatus luonnonkosmetiikan raaka-ai-

neita käsittelevästä oppaasta syntyi lopullisesti toisen opinnäytetyön tekijän harjoitteluohjaa-

jan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. 
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Raaka-aineoppaan suunnittelu aloitettiin yhdessä opinnäytetyön yhteistyökumppanin edusta-

jan kanssa. Oppaan sisällöksi valikoitiin luonnonkosmetiikan raaka-aineita, jotka ovat tällä 

hetkellä trendikkäitä ja joita verkkokaupassa myytävät tuotteet sisältävät. Useimpien raaka-

aineiden haluttiin olevan hieman harvinaisempia, jotta raaka-aineopas toisi uutta tietoa myös 

asiakkaille, jotka ovat jo perehtyneet kosmetiikan raaka-aineisiin syvemmin. 

Opinnäytetyön kirjoittaminen aloitettiin keväällä 2020, jolloin lähteinä käytettiin pandemian 

takia suljettujen kirjastojen vuoksi enimmäkseen verkkolähteitä. Teoreettisen viitekehyksen 

muodostaminen aloitettiin määrittelemällä keskeisiä termejä ja perehtymällä kosmetiikan 

kannalta tärkeisiin aikakausiin. Seuraavaksi koottiin kosmetiikan raaka-aineista kertova teo-

riaosuus, johon valittiin joitakin raaka-aineoppaan ainesosia syvempään tarkasteluun. Ai-

nesosien valintaan vaikutti esimerkiksi niistä saatavilla olevan tutkimustiedon määrä. 

Teoriaosuuden tietoja hyödynnettiin opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa eli kuluttajille 

suunnatussa luonnonkosmetiikan verkkokaupan raaka-aineoppaassa. Koska teoriapohjaan si-

sällytettiin vain osa oppaassa esiintyvistä raaka-aineista, oppaan teksteissä hyödynnettiin 

myös kirjallisia ja sähköisiä lähteitä. Teoriaosuus tukee raaka-aineopasta sen sisältämien ai-

nesosien taustatietojen ja luonnonkosmetiikan tarinan avulla. Raaka-aineilla on oma histori-

ansa, joka kytkeytyy vahvasti kosmetiikan ja sen käytön historiaan. Raaka-aineoppaassa ker-

rotaankin lyhyesti myös ainesosien historiasta. 

Oppaassa raaka-aineita käsiteltiin teoriapohjaa kuluttajaystävällisemmin ja keskityttiin tie-

teellisen tiedon sijaan niiden käytännönläheisempiin vaikutuksiin, kuten sopivuuteen eri iho-

tyypeille sekä vaikutuksiin esimerkiksi iho-ongelmien hoidossa. Opas kirjoitettiin selkeällä ja 

kuvailevalla tyylillä, jotta raaka-aineet tulisivat tutuksi kaikille verkkokaupassa asioiville. Op-

paan sisältöä tullaan hyödyntämään verkkokaupassa pysyvänä sisältönä, jolloin sen tiedot siir-

retään verkkokaupan alustaan. Raaka-aineoppaasta tehtiin ulkoasultaan selkeä sekä mahdolli-

simman neutraali, jotta se toimisi myös esimerkiksi tulostettuna materiaalina. Oppaan sivujen 

ylä- ja alareunojen väriksi valittiin Jolielle tunnusomainen vaalea turkoosinvihreä. 
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Kuvio 4: Raaka-aineoppaan ulkoasu 

Raaka-aineoppaasta tehtiin hyödyllinen kaikille kosmetiikan ystäville, joten oppaassa käsitel-

tiin yleisiä ja trendikkäitä ainesosia sekä kerrottiin niiden ominaisuuksista selkeällä ja yksin-

kertaisella tavalla. Opas tarjoaa monipuolista tietoa esimerkiksi ainesosien valmistuksesta 

sekä niiden vaikutuksista ihoon, jonka vuoksi sisältö on kiinnostavaa myös valveutuneempien 

kosmetiikan kuluttajien näkökulmasta. Luonnonkosmetiikan ainesosien alkuperästä haluttiin 

kertoa, sillä luonnonkosmetiikan kuluttajat ovat usein kiinnostuneita käyttämiensä ainesosien 

luonnonmukaisuudesta. Oppaan tietojen haluttiin toimivan tarvittaessa myös yrityksen koulu-

tusmateriaalina. 

Raaka-aineopas toteutettiin PowerPoint-ohjelmalla, josta se siirrettiin opinnäytetyöhön. Val-

mis raaka-aineopas toimitettiin yhteistyökumppanille sekä kuvatiedostona että PowerPoint-

tiedostona, jotta sitä olisi helppo hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti. Kuvatiedoston 

voi tulostaa esimerkiksi koulutusmateriaaliksi tai lähettää helposti eteenpäin liitteenä. Po-

werPoint-tiedostosta oppaan tekstejä voi kopioida esimerkiksi suoraan verkkokaupan alus-

taan. 

8 Pohdinta ja toteutuksen arviointi 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa kuvattiin kosmetiikan kehitystä historiasta tähän päivään sekä 

käsiteltiin luonnonkosmetiikan nykyaikaista määritelmää ja ilmiötä tämän hetken trendinä. 

Teoriapohjassa käsiteltiin myös syvemmin muutamia raaka-aineoppaan sisältämiä trendikkäitä 

ainesosia ja niiden alkuperää. Teoriaosuudessa selvitettiin, miten alun perin ainoastaan luon-

non ainesosista valmistettu kosmetiikka on ajan saatossa muovaantunut synteettisistä raaka-

aineista valmistetuksi ja lähtenyt sitten kehityksessä takaisin luonnollisempaan suuntaan. 

Aiheen rajaaminen ei tuottanut hankaluuksia, vaikka kosmetiikan historiaan liittyvää aineistoa 

löytyi runsaasti. Olisi ollut kiinnostavaa löytää enemmän tietoa suomalaista kosmetiikan 
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historiaa koskien, mutta aiheeseen liittyviä lähteitä oli saatavilla vain vähän. Raaka-aineop-

paaseen valittuihin ainesosiin liittyviä lähteitä löytyi rajallisesti, joten aiheiden rajaamisessa 

huomioitiin saatavilla oleva tieto. Luonnonkosmetiikan määrittelyssä käytettiin apuna yleisten 

sertifiointitahojen kriteereitä, sillä luonnonkosmetiikalle ei ole lainmukaista määritelmää. 

Teoriaosuudelle asetetut tavoitteet saavutettiin opinnäytetyön tekijöiden mielestä hyvin. 

Kosmetiikan kehitystä kuvattiin useiden eri aikakausien ajalta, jolloin saatiin aikaan eheä ai-

kajana ihmiskunnan historian varhaisilta ajoilta tähän päivään saakka. Opinnäytetyön sitoivat 

nykyhetkeen sen luonnonkosmetiikkaa käsittelevät osat, joissa kerrottiin luonnonkosmetiikan 

muotoutumisesta nykyajan trendiksi. 

Tiivis yhteydenpito oli opinnäytetyöprosessin aikana välttämätöntä, sillä opinnäytetyö tehtiin 

parityönä. Tiiviin yhteistyön ansiosta työn osioita ei jaettu tekijöiden kesken, vaan molemmat 

suunnittelivat ja toteuttivat jokaista aihealuetta. Tällä tavoin jokaista osa-aluetta saatiin täy-

dennettyä sujuvasti, mikä oli parityön hyviä puolia. Opinnäytetyön tekijät kokivat yhteistyön 

sujuneen hyvin ja työmäärän jakautuneen tasaisesti. Haasteita parityöhön tuotti keväällä al-

kanut pandemia, jonka vuoksi työtä koskevat tapaamiset hoidettiin puhelimitse. Kirjastojen 

sulkeutumisen takia lähteiden hankinta vaikeutui muutamiksi kuukausiksi ja opinnäytetyön al-

kuvaiheessa käytettiin ainoastaan sähköisiä lähteitä. Lähteiden löytäminen oli paikoitellen 

haastavaa, ja sen vuoksi työ eteni alkuvaiheessa hieman hitaasti. 

Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi Ab Transmeri Oy, jonka luonnonkosmetiikkaa myy-

välle verkkokaupalle suunniteltiin ja toteutettiin luonnonkosmetiikan raaka-aineopas. Opin-

näytetyön toiminnallisen osuuden tavoitteena oli tuottaa yhteistyökumppanin verkkokauppaan 

ajatonta sisältöä, joka toisi yrityksen asiakkaille tietoa erilaisista trendikkäistä luonnonkosme-

tiikan raaka-aineista. Raaka-aineoppaan tavoitteena oli luoda yrityksestä entistä asiantunte-

vampi kuva ja tukea kosmetiikkatuotteiden myyntiä.  

Raaka-aineopas voidaan julkaista verkkokaupassa joko yhtenä kokonaisuutena tai sen sisäl-

löstä voidaan tehdä luonnonkosmetiikan raaka-aineista kertova juttusarja, jossa raaka-aineita 

julkaistaan sivuilla yksi kerrallaan. Oppaan tietoja voidaan hyödyntää verkkosivuilla myös 

tuotteiden tuotekuvauksissa. Tulostettuna raaka-aineopasta voi lisäksi käyttää esimerkiksi 

henkilökunnan tai tuotteiden myyjien koulutusmateriaaleissa. Tulevaisuudessa opasta voi laa-

jentaa uusilla raaka-aineilla verkkokaupan tuotevalikoiman, tarpeiden ja kosmetiikan tren-

dien kehittyessä. 

Ohjaaja ja opinnäytetyön tekijät arvioivat opinnäytetyön. Työn tekijät arvioivat opinnäyte-

työn keskustelussa, jossa käytiin läpi työn tavoitteet ja niiden saavuttaminen. Kokonaisuudes-

saan opinnäytetyön tekeminen oli pitkäjänteinen prosessi, jollaista opinnäytetyön tekijät ei-

vät olleet aiemmin toteuttaneet. Työtä tehdessä opittiin paljon kosmetiikan raaka-aineista, 

tiedonhausta ja tieteellisen tekstin kirjoittamisesta. Myös työn jäsentely ja eri vaiheiden 
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hahmottaminen oli omalla tavallaan opettavaista. Opinnäytetyön toteutus onnistui hyvin, jos-

kin sitä olisi sujuvoittanut entisestään säännöllisempi kommunikointi työn ohjaajan ja yhteis-

työkumppanin kanssa.  

Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden eli raaka-aineoppaan arvioi myös yhteistyökumppanin 

edustaja. Yhteistyökumppani Transmerin edustajan kanssa käytiin arviointikeskustelu, jossa 

opinnäytetyö arvioitiin sanallisesti. Yhteistyökumppanin edustaja antoi keskustelussa raaka-

aineoppaasta positiivista palautetta ja arvioi työn toteutuneen toiveiden mukaisesti. Edusta-

jan mielestä oppaan sisältö oli hyvä ja monipuolinen. Ainesosien kuvaukset arvioitiin selkeiksi 

ja sopivan pituisiksi, jotta verkkokaupan asiakkaiden kiinnostus säilyisi tekstin lukemisen 

ajan. Yhteistyökumppanin edustaja arvioi tekstin olevan sopivaa myös tuotteiden markkinoin-

tia varten. Edustaja antoi positiivista palautetta siitä, miten teoriaosuudesta poimitut tekstit 

saatiin muutettua oppaaseen kuluttajaystävällisiksi ja selkeiksi. Yritys hyödyntää raaka-aine-

opasta monin eri tavoin. Raaka-aineopas julkaistaan Jolie-verkkokaupassa kokonaisena op-

paana ja siitä tulee pysyvä osa verkkokaupan sisältöä. Opasta käytetään tuotteiden markki-

noinnissa esimerkiksi linkittämällä sivuston tuotekuvauksiin oppaan raaka-aineista kertovia si-

vuja. Oppaan sivuja nostetaan myös uutiskirjeeseen sekä sosiaalisen median kanaviin. Yhteis-

työkumppanin edustaja arvioi oppaan tekstit hakukoneoptimointiin sopiviksi, joten yrityksen 

verkkokaupan on mahdollista saada enemmän näkyvyyttä raaka-aineiden hauissa. 
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