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Tutkimus ja sen tavoitteet

Tutkimuksen työnimi: 
Horticultural by-products in Finland for potential use as cosmetics ingredient

Tutkimuksen rajaus:
 Avomaa- ja kasvihuonetuotanto Suomessa

 Yleisesti viljelyssä olevat kotimaisen puutarhatuotannon kasvit

 Kirjallisuuslähteet:

o viimeaikainen suomalainen ja ulkomainen tutkimustyö 

(mm. ruoka- ja kosmetiikkateollisuus, dermatologia)

o patenttirekisterit

o voimassaoleva lainsäädäntö

o luonnonkosmetiikan tuottajien informaatio

Tavoitteet:
 Selvittää valittujen marjojen, hedelmien, vihannesten ja juuresten sivuvirrat

 Selvittää mitä osia näistä kasveista kosmetiikkateollisuus hyödyntää jo tuotannossaan ja 

millä tavalla

 Selvittää millaisiin vaikuttaviin aineisiin kasvien teho perustuu

 Selvittää kasvien päätuotantoalueet



Tutkimukseen valitut kasvit

26 kasvia > 

14 lupaavaa kasvia 

o Omena 

o Mustaherukka 

o Puolukka 

o Valko- ja 

punaherukka 

o Tyrni 

o Mansikka 

o Porkkana 

o Lehtisalaatti 

o Sipuli 

o Lanttu 

o Tomaatti 

o Kesäkurpitsa 

o Kaalit

> 8 potentiaalisinta kasvia

o Omena (lehdet, puristemassa, siemenet)

o Mustaherukka (kuoret)

o Tyrni (lehdet)

o Mansikka (rönsyt)

o Sipuli (kuoret, sipuli)

o Lehtisalaatti (lehdet)

o Tomaatti (siemenet, lehdet)

o Valkokaali (lehdet, prosessivedet)

Suomalainen kosmetiikkateollisuus ei 
hyödynnä yllämainittuja sivuvirtoja!



Potentiaalisimmat kasvit esittelyssä

Omena (Malus domestica)

Suuret määrät sivuvirtoja: lehdet, oksat, 

kuoret, hedelmäliha, siemenet

Lehdet > antioksidanttiaktiivisuus

Puristemassa > 

 Fenolit

 Triterpenit > tulehduksia ehkäisevä

Siemenet (siemenöljy) >

 Tyydyttymättömät rasvahapot

 α- ja β-tokoferolit

Päätuotantoalueet: Ahvenanmaa, 

Lounais-Suomi, Lohjan alue



Mustaherukka (Ribes nigrum)

Sivuvirrat: kuoret, siemenet

Kuoret >

Fenoliset yhdisteet (antosyaniinit) >

Vahva antioksidanttivaikutus >

Bakteerien ja virusten kasvua ehkäisevä 

vaikutus

Päätuotantoalueet: Itä- Ja Keski-Suomi



Tyrni (Hippophaë rhamnoides)

Sadonkorjuun aikaan syntyy paljon sivuvirtoja: 

hedelmäliha, kuoret, siemenet, lehdet

Lehdet > 

 Karotenoidit

 Vapaat ja esteröidyt sterolit

 E-vitamiini 

 C- vitamiini >

Käytetään kosmetiikassa vähentämään 

ikääntymisen merkkejä ihossa  

Päätuotantoalueet: Etelä-Pohjanmaa, Suupohjan 

alue                            



Mansikka (Fragaria x ananassa)

Sivuvirrat: marjat (II-luokka), hedelmäliha, 

siemenet, lehdet (rönsyt)

Rönsyt >

 Suuri antioksidanttiaktiivisuus

 Ellagihappo > 

Vähentää auringon aiheuttamia vahinkoja 

iholla ja suojelee ihon kimmoisuutta 

suojelemalla kollageenia

Päätuotantoalueet (avomaa): Pohjois-Savo, 

Suonenjoen alue



Sipuli (Allium cepa)

Sivuvirrat: kuoret, sipuli

Kuoret >

 Suuri polyfenolipitoisuus

 Suhteellisen korkea 

antioksidanttiaktiivisuus

Sipuli >

Lupaavia tuloksia kirurgisten 

leikkausten jälkeisessä haavojen ja 

arpien hoidossa

Päätuotantoalueet: Ahvenanmaa, 

Satakunta, Varsinais-Suomi



Lehtisalaatti (Lactuca sativa)

Sivuvirrat: salaatin maanpäällinen osa, 

lehdet, varret

Polyfenolit >

 Antioksidantti vaikutus

 Antimikrobinen vaikutus

 Käytetään kosmetiikassa mm. 

ärsyyntyneen ihon hoitoon

Lehtiuute >

 Raikastava ainesosa

 Tuoksuva ainesosa

Päätuotantoalueet (avomaa): Pohjois-

Savo 



Tomaatti (Solanum lycopersicum)

Sivuvirrat: lehdet, varret, sekä hedelmäliha ja 

siemenet (mehu- ja ketsuppiteollisuus)

Lehdet ja varret > Uute > 

 Antibakteerinen

 Kosteuttava

 Kudoksia supistava vaikutus

Siemenet (siemenöljy) >

 Imeytyy hyvin ihoon, käytetään kosmetiikassa 

vahingoittuneen ja kuivan ihon hoitoon

 Rasvahappoja > 

mm. ihoa puhdistavat ominaisuudet

 Antioksidantti vaikutus 

Päätuotantoalueet (kasvihuone): 

Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-

Suomi 



Valkokaali (Brassica oleracea)

Sivuvirrat: lehdet, prosessivedet

Lehtien keitinvesi >

Ehkäisee tyrosinaasin toiminnan

Tyrosinaasi kiihdyttää melaniinin 

muodostumista > syntyy tummaa 

pigmenttiä

Kosmetiikassa käytetään vaalentaja-

aineita, mm. antioksidantteja

Päätuotantoalueet: Etelä- Ja Keski-

Suomi 

Keuruun alueella valmistetaan 

kaalikääryleitä



Esimerkkejä kotimaisista kosmetiikan 

tuottajista ja kosmetiikan raaka-aineiden 

tuottajista

Kosmetiikan tuottajat

 Frantsila: luomuviljellyt raaka-aineet

 Flow kosmetiikka: luonnolliset raaka-
aineet

 Forest of Lapland Oy: FI-Natura 
sertifikaatti

 Lumene Oy

 Lush Finland Oy: tuoreista kasveista 
käsintehty kosmetiikka

 Lh-Beauty: Leaping Bunny (ei 
eläinkokeita)

Kosmetiikan raaka-aineiden tuottajat

 Aromtech Oy, Tornio

Ylikriittinen hiilidioksidiuuttomenetelmä

 Fingredient Oy, Tampere

Kosmetiikan raaka-aineet, puolivalmisteet, 

kosmetiikkapohjat

Uutokset: etanoli, öljy, vesi, glyseroli

Spraykuivaus

Kosmetiikan turvallisuusarvioinnit

 Forest of Lapland Oy, Rovaniemi

Ei kemialliset uutokset



Kuinka tästä eteenpäin?

Laadukkaat raaka-aineet kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin:

 Biomassojen 

• keruu tuotantopaikalta?

• varastointi?

• kuljetus?

• prosessointi?

 Löytää korvaavia raaka-aineita kosmetiikkateollisuuden 

kriittisille ainesosille, kuten esim. mikromuoveille

 Yhteistyöverkostojen ja jakeluverkostojen parantaminen

 Tiedon lisääminen potentiaalisista kasveista, niiden vaikuttavista-aineista sekä 

turvallisuudesta



Kiitokset

 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

 Luonnonvarakeskus

 ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap 

 Hämeen ammattikorkeakoulu

 Hankepäällikkö Maritta Kymäläinen

 Tutkijat Tuija Pirttijärvi ja Sirkka Jaakkola


