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Johdanto

Joidenkin mielestä kemia on tylsä ja hankala oppiaine. Syynä saattaa olla, että oppilas pitää kemiaa omasta
elämästään erillisenä asiana, jolla ei ole merkitystä. Kuitenkin kemia on läsnä jokaisen arjessa aamusta iltaan.
Myös monen tulevaisuuden ammatti saattaa liittyä kemiaan. Arkipäiväisten asioiden liittäminen kemiallisiin
ilmiöihin voi auttaa oppilasta omaksumaan tietoa ja jopa motivoitumaan kemian opiskeluun. Tämän oppaan
tarkoituksena on tarjota opetussuunnitelman mukaista kosmetiikka-aiheista lisämateriaalia kemian
opetukseen. Materiaali on laadittu ensisijaisesti peruskoululaisille ja heidän opettajilleen, mutta opasta voi
käyttää soveltuvin osin muillekin kiinnostuneille.
Osaa oppaan asioista on käsitelty laajemmin kosmetiikan kemiaan liittyvässä pro gradu -työssäni sekä
nettisivuillani www.kosmetiikankemiaa.com. Hiusten ja tensidien kemiaan liittyvät työt on laadittu yhdessä
asiasta innostuneiden opettajien kanssa osana tutkimustyötäni. Opasta kehitetään sitä mukaa kun uusia
ohjeita ja ideoita syntyy ja allekirjoittaneella riittää aikaa.

Toivon että oppaasta löytyy tietoa ja vinkkejä kemian tunneille!

Päivi Kousa

Helsingin yliopisto
Kemian opettajankoulutusyksikkö
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

ÓPäivi Kousa 2017. Muokkaamatonta opasta voi ja saa lähettää eteenpäin kemian opettajille.
Jos kopioit, mainitsethan lähteen. Jos havaitset virheitä tai sinulla on toiveita tai ideoita, ota yhteyttä.
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1. Kosmetiikka on kemiaa

Kosmetiikkatuotteet ovat arkisia, lähes kaikkien ihmisten käyttämiä kulutushyödykkeitä, joita ei olisi
olemassa ilman kemiaa. Kosmetiikkatuotteita ovat esimerkiksi deodorantit, hammastahnat, suuvedet,
sampoot, hoitoaineet, saippuat, huulirasvat ja aurinkovoiteet. Kosmetiikkaa käytetään hoitamaan ja
puhdistamaan ihoa, hiuksia ja hampaita, parantamaan ulkonäköä sekä eliminoimaan epämiellyttäviä hajuja.
Tiesitkö, että kosmetiikan valmistukseen on mahdollista käyttää tuhansia erilaisia raaka-aineita ja niiden
yhdistelmiä? Jotkut aineet ovat peräisin suoraan luonnosta ja jotkut valmistetaan alusta asti laboratoriossa.
Kun aineita sekoitetaan toisiinsa, tapahtuu kemiallisia reaktioita, jolloin sidoksia muodostuu ja hajoaa.
Joskus tuotteiden valmistuksessa tarvitaan apua, kuten kuumennusta tai tavallista voimakkaampaa
sekoitusta, vähän niin kuin ruoanlaitossakin. Esimerkiksi ihovoide voidaan tehdä alle viidellä tai jopa yli
viidelläkymmenellä raaka-aineella, etkä havaitse sen ulkonäössä tai vaikutuksessa mitään eroa. Sinäkin voit
tehdä oman voiteen muutamasta edullisesta ja turvallisesta raaka-aineesta vaikka tämän oppaan lopussa
olevan ohjeen avulla.
Olet varmaankin huomannut, että käyttämässäsi tuotteessa on lNCI -luettelo tuotteessa käytetyistä aineista.
Nimi tulee sanoista International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. INCI –luettelo on jokaisessa
kosmetiikkatuotteessa pakollinen. Näin kuluttaja tietää, mitä raaka-aineita tuotteessa on käytetty ja osaa
välttää esimerkiksi sellaisia aineita, joille on allerginen. Raaka-aineiden nimet ovat lähes samat kaikkialla
maailmassa. Ostaessasi aurinkovoidetta Espanjassa, ovat siinä käytetyt raaka-aineet lueteltuina samoilla
nimillä kuin Suomessakin.
Kosmetiikkatuotteessa käytettävä INCI- nimi on usein eri kuin aineen kemiallinen nimi. Tämä johtuu ihan
käytännön syistä. Esimerkiksi yleisesti käytetty hajusteaine on kemialliselta nimeltään 3,7-dimetyyli-1,6oktadien-3-oli, mutta tuotteessa käytetään INCI -nimeä Linalool. Kumman nimen itse muistaisit
paremmin?
Tehtävä 1.

a) Laske, kuinka montaa kosmetiikkatuotetta olet käyttänyt tämän päivän aikana aamusta lähtien?
b) Yhdessä tuotteessa on noin 30 raaka-ainetta. Arvioi käyttämiesi aineiden määrä yhden päivän aikana.
Vastaus: Oppilaalta vaadittava ennakkotieto on, että hän ymmärtää, mitkä kaikki tuotteet ovat kosmetiikkaa.
Ihminen käyttää keskimäärin 10 tuotetta päivässä. Jokaisessa tuotteessa on keskimäärin 30 raaka-ainetta.
Oppilaiden kanssa voi keskustella ja arvioida, paljonko tuotteita ja raaka-aineita yksi ihminen voi käyttää
elämänsä aikana.
Tehtävä 2.

a) Tarkastele alla olevan antiperspirantin ainesosa- eli INCI –luetteloa.
b) Onko mikään aineista sinulle ennestään tuttu?
c) Arvioi, mikä kunkin aineen tehtävä voisi olla tuotteessa?
Antiperspirantin ainesosaluettelo/INCI
Aqua
Aluminum chlorohydrate
Hydroxypropylcellulose
Sorbitol
PEG-40 hydrogenated castor oil
Parfum
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Vastaukset:
•
•
•
•
•
•

Aqua tarkoittaa vettä. Vettä on eniten, koska se on ensimmäisenä listassa. Muut tuotteessa olevat aineet
liuotetaan veteen valmistuksen aikana. Kosmetiikassa käytetään puhdistettua vettä. Miksi hanavesi ei käy?
Aluminum chlorohydrate eli alumiinikloorihydraatti on aine, joka muodostaa saostuessaan tilapäisen esteen
hikirauhasten suulle. Tavoitteena on kuivemmat ja vähemmän haisevat kainalot.
Hydroxypropylcellulose eli hydroksipropyyliselluloosa paksuntaa tuotetta. Aineen tarkoitus on tehdä
tuotteesta sellainen, että se ei valu kuin vesi pitkin kainaloita.
Sorbitol eli sorbitoli on ihoa kosteuttava aine. Mistä muualta nimi sorbitoli on tuttu?
PEG-40 hydrogenated castor oil on risiiniöljystä johdettu aine. Sen tehtävänä on auttaa vesi- ja rasvaliukoisia
aineita sekoittumaan keskenään. Tällaista ainetta sanotaan emulgaattoriksi.
Parfum eli hajuste on oikeastaan monen hajusteen seos. Hajusteiden reseptit ovat usein liikesalaisuuksia.
Hajusteen käyttötarkoitus on varmaan helppo arvata tässä tuotteessa: hienhajun peittäminen.

2. Mitkä tuotteet ovat kosmetiikkaa?

Kosmetiikkatuote voi sisältää vain yhden raaka-aineen, esimerkiksi kasviöljyn. Tavallisesti tuote on kuitenkin
usean aineen seos. Tuotteita voidaan käyttää iholle, suun limakalvoille ja hampaisiin sekä hiuksiin ja kynsiin.
Tuotteiden tarkoitus on puhdistaa, suojata ja pitää hyvässä kunnossa ihoa sekä muuttaa tai poistaa hajuja.
Nämä tuotteet ovat kosmetiikkaa:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aurinkotuotteet
Auringonsuojavalmisteet, itseruskettavat valmisteet
Hajustetuotteet
Hajuvesi, eau de toilette ja eau de cologne
Hiusten käsittely-, hoito- ja puhdistustuotteet
Hiusväri, permanenttiaine, suoristusaine, kiinnitysaine, muotoiluvalmiste, puhdistusvalmiste (vesi, jauhe,
sampoo), hoitoainevalmiste (vesi, voide, öljy), kampausvalmiste (neste, hiuskiinne, kiiltoaine),
Hygieniatuotteet
Saippua, deodoranttisaippua, kylpy- ja suihkuvalmiste (suola, vaahto, öljy, geeli), ihokarvojen poistovalmiste,
deodorantti, antiperspirantti, parranajovalmiste (voide, vaahto, vesi) ja ulkoiseen intiimihygieniaan tarkoitetut
valmisteet
Ihonhoitotuotteet
Ihovoide, -emulsio, -vesi, -geeli, -öljy, kasvonaamio, kylpy- ja hoitotalkki, ihonvalkaisuvalmiste ja
ryppyjenehkäisyvalmiste
Kynsituotteet
Kynsienhoitovalmiste ja kynsilakka sekä kynsilakan poistoaine
Meikkituotteet
Värillinen pohjustusvalmiste (neste, tahna, puuteri), meikkipuuteri, meikkaus- ja meikinpoistovalmiste
Suunhoitotuotteet
Huulille tarkoitettu valmiste, hampaiden ja suun hoitovalmiste

Nämä tuotteet eivät ole kosmetiikkaa:
•
•
•
•
•

Tatuoinnit
Rakennekynnet
Ripsien- ja hiustenpidennykset
Iholle liimattavat tai maalattavat koristeet
Lääkettä sisältävä voide, suuvesi tai sampoo

kuva: pixabay.com
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3. Pakkausmerkinnät

Kosmetiikkatuotteella tulee tietyt laissa määritellyt pakkausmerkinnät, jotta sitä saa myydä kaupoissa.
Näitä ovat esimerkiksi tuotteen paino ja valmistajan tiedot. Merkinnät voivat olla kiinni pakkauksessa tai
erillisellä lapulla mahdollisimman lähellä tuotetta. Merkinnät pitäisi pystyä helposti lukemaan ilman
suurennuslasia ja sanakirjaa.
Tehtävä 3.

Tarkastele kosmetiikkapakkausta. Löydätkö siitä seuraavat merkinnät?
•
•
•
•
•
•

•

•

Paino tai tilavuus
Tieto, mihin tuotetta käytetään, ellei sitä näe suoraan
Käyttöohjeet, jos tuotteesta ei voi päätellä, miten sitä käytetään
Varoitukset, jos tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16 -vuotiaille. Tällaisia varoituksia on kosmetiikassa
hyvin vähän, poikkeuksena hiusvärit
Tuotteesta vastuussa olevan tahon nimi ja osoite
Tuotteen ainesosa- eli INCI -luettelo. Luettelossa aineet ovat paljousjärjestyksessä. Ne raakaaineet, joita on alle 1% koko tuotteesta, ovat lopussa satunnaisessa järjestyksessä. Tällaisia
aineita ovat muun muassa hajusteet, säilöntäaineet ja väriaineet.
Säilyvyysmerkinnät. Jos tuote säilyy yli 30 kuukautta, siinä on avatun purkin kuva eli PAO
-merkintä. PAO tarkoittaa Period After Opening. Esimerkiksi, jos tuotteessa on avatun purkin
kuva ja 12M, se tarkoittaa, että tuote säilyy vuoden avaamisen jälkeen. Tiimalasi tuotteessa
tarkoittaa, että tuote säilyy alle 30 kuukautta. Tällöin tuotteessa on myös parasta ennen
-päivämäärä.
Lisäksi tuotteissa voi olla muita merkintöjä, kuten mainostekstiä ja -kuvia. Tuotteessa ei saisi olla
harhaanjohtavia viestejä, kuten kuvia sitruunoista, jos tuote ei niitä oikeasti sisällä. Jos tuotteen
luvataan tekevän jotain, esimerkiksi valkaisevan hampaita, sen täytyy oikeasti tehdä niin.
Kuluttajan pitää luottaa siihen, että mainostetut asiat pitävät paikkaansa.

PAO -merkintä

Parasta ennen -merkintä. Esimerkiksi 01.01.2017
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4. Kosmetiikkatuotteen rakenne

Kosmetiikkatuotteen rakenne vaihtelee sen mukaan, miten ja mihin tuotetta käytetään. Voit pestä ihosi yhtä
hyvin niin palasaippualla kuin suihkugeelilläkin. Tuotteen rakenne voi olla nestemäinen (hiuslakat),
tahnamainen (hammastahnat), voidemainen (hiustenhoitoaineet), vahamainen (huulirasvat) tai
puuterimainen (meikkituotteet). Sopivan rakenteen aikaansaamiseksi tarvitaan erilaisia apuaineita.
Kosmetiikkatuotteet ovat kahden tai useamman nestemäisen, puolikiinteän tai kiinteän aineen seoksia.
Nesteen ja puolikiinteän aineen välinen raja voi olla vaikea määrittää. Seos voi muodostua kolmella eri
tavalla:
•
Positiivinen seos syntyy spontaanisti ilman ulkoista energiaa, eikä palaudu itsestään. Esimerkkinä
toisiinsa sekoittuvat nesteet ja kaasuseokset
•
Negatiivinen seos tarvitsee energiaa sekä syntyyn että koostumuksen ylläpitoon. Esimerkkinä
tuote, jossa on kaksi toisiinsa sekoittumatonta faasia
•
Neutraali seos tarvitsee energiaa syntyäkseen. Seoksen osat eivät erotu toisistaan lepotilassa,
vaan jäävät paikalleen. Esimerkkinä emulsiovoiteet
Sekoitettavien aineiden luonne tai aineiden sekoitustapa ei vaikuta siihen, mihin ryhmään aine kuuluu.
Viskositeetti eli paksuus, aineiden keskinäinen suhde, hiukkaskoko ja homogeenisuus vaikuttavat seosten
muodostumiseen.
Tehtävä 4.

Tuotteen rakennetta voi tutkia monella tavalla, esimerkiksi laittamalla erilaisia tuotenäytteitä paperille,
petrimaljalle tai pieneen keitinlasiin siten, etteivät oppilaat tiedä, mitä tuotteet ovat. Tuotteita voi yrittää
tunnistaa paitsi katsomalla ja haistamalla, myös kokeilemalla varovasti iholle. Myös pH:ta ja reagointia
veden kanssa voi tutkia. Oppilaat voivat kirjoittaa havaintojaan ja arvauksiaan ylös. Tehtävän voi huipentaa
pyytämällä oppilaita lopuksi tekemään jollekin tuotenäytteelle mainoksen. Kun oikeat tuotteet on
paljastettu, pakkausten merkintöjä ja mainoksia voidaan vielä tutkia ja niistä keskustella.
Työn tavoitteena on paitsi tutkia ja vertailla erilaisia rakenteita, myös keskustella, miten paljon pakkaus ja
mainokset vaikuttavat tuotteisiin ja miten samankaltainen rakenne on esimerkiksi käsivoiteella,
hiustenhoitoaineella ja kosteusemulsiolla. Hyviä tuotenäytteitä ja vertailukohteita ovat:
•
•
•
•
•

Tummalle paperille suihkutettu kuivasampoo, talkki ja puuteri
Partavaahto ja muotovaahto
Käsivoide, puhdistusemulsio, ihovoide ja hiustenhoitoaine
Kampausneste, kasvovesi ja hiuslakka (suihkutetaan esim. pieneen keitinlasiin)
Sampoo ja suihkugeeli

Huom. Koulun budjetti on tiukka, eikä tuotteita ole mahdollisuutta ehkä ostaa sokkotestiä varten.
Opettaja voi tuoda omia tuotteitaan tai pyytää esimerkiksi kollegoilta lahjoituksia. Hyvän
tehtäväkokonaisuuden saa rakennettua kahdellakin tuotteella.

kuva: pixabay.com
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5. Kosmetiikan imeytyminen ja siihen vaikuttavat tekijät

Ihon pinta koostuu kuolleesta solukosta, joka hilseilee pois samalla kun uutta ihosolukkoa muodostuu. Terve
iho uusiutuu noin kuukaudessa. Suurin osa tuotteesta ei imeydy ihon pintakerroksia syvemmälle. Saattaa
näyttää, että kaikki iholle voitelemamme tuote imeytyy, mutta oikeasti suurin osa lähtee pois normaalin
hilseilyn mukana, kulumalla, tarttumalla vaatteisiin, hikoilun yhteydessä ja viimeistään pesussa.
Perkutaanisella imeytymisellä tarkoitetaan imeytymistä ihon läpi. Erinomaisesta suojamekanismista
huolimatta iho läpäisee vettä, kemikaaleja ja melkein mitä tahansa, jos aineen koostumus ja olosuhteet ovat
sopivat. Aineet voivat kulkeutua solukalvon läpi joko aktiivisesti tai passiivisesti. Aktiivinen imeytyminen
vaatii ulkopuolista energiaa, kuten esimerkiksi ihon hierontaa.
Parhaiten kosmetiikka imeytyy rikkinäiseltä ja sairaalta iholta. Muita henkilökohtaisia, imeytymiseen
vaikuttavia tekijöitä ovat ihotyyppi, ikä sekä ihoalue. Esimerkiksi jalanpohjasta tuotteet imeytyvät suorastaan
huonosti vaikkapa kainaloiden ihoon verrattuna. Vauvojen ja iäkkäiden ihmisten iho on ohuempi ja
herkempi. Henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi ympäristötekijät, kuten lämpötilan nousu, hikoilu, UVja infrapunasäteet parantavat ihon läpäisevyyttä nostamalla ihon lämpötilaa. Jos taas iho peitetään kalvolla
eli muodostetaan okkluusio, ihon kyky läpäistä ainetta lisääntyy, koska verenkierto paranee ja iho lämpenee.
Aineen konsentraatio eli pitoisuus tuotteessa sekä raaka-aineiden rakenne vaikuttavat imeytymiseen.
Konsentraatioerot pyrkivät aina tasoittumaan kahden faasin välillä fysiikan lakien mukaan ja tällöin
esimerkiksi ollessasi kylvyssä, kylpyammeen vesi yrittää päästä elimistöösi siinä tietenkään onnistumatta
ihon suojamekanismista johtuen. Elimistössämme on vettä noin 70 %. Kun ainetta siirtyy laimeammasta
(pieni konsentraatio) väkevämpään (suuri konsentraatio), puhutaan passiivisesta diffuusiosta. Reitti on aina
näin päin, mikäli aineiden kuljetuksessa ei käytetä energiaa. Konsentraatioerojen lisäksi imeytymiseen
vaikuttaa kullekin aineelle ominainen imeytymisnopeus.
Konsentraation lisäksi myös fysiokemiallisilla ominaisuuksilla, kuten molekyylikoolla tai pH:lla on vaikutusta
imeytymiseen. Pienimolekyylinen aine voi imeytyä tehokkaammin kuin suuri ja molekyylipainoltaan kevyt
paremmin kuin raskas. Hapan tai emäksinen aine paitsi ärsyttää ihoa, voi myös altistaa muiden tuotteessa
olevien aineiden, kuten helposti ärsyttävien ja allergiaa aiheuttavien hajusteiden ja säilöntäaineiden pääsyn
ihoon. Samoin voivat toimia tensidit eli pesevät aineet, liuottimet ja kuorivat aineet. Nanopartikkelit ovat
todella pieniä hiukkasia, jotka voivat imeytyä kokonsa vuoksi erittäin helposti. Yksi tunnetuimmista
kosmetiikassa käytettävistä aineista, jota käytetään myös nanokoossa, on titaanidioksidi. Jos kosmetiikassa
käytetään nanokokoisia raaka-aineita, lukee ainesosa eli INCI –luettelossa aineen nimi ja nimen perässä
suluissa teksti ”nano”, esimerkiksi: Titanium dioxide (nano).

kuva: pixabay.com
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6. Tuotteen elinkaari ja kestävä kehitys

Kosmetiikan valmistusta säädetään lailla. EU:n tiedekomissio on määritellyt sellaisille aineille rajoituksia,
jotka voivat ärsyttää, allergisoida tai olla haitaksi luonnolle. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi hajusteet,
säilöntäaineet, hiusväriaineet ja auringonsuoja-aineet. Maailmassa myydään yli 5 000 000 000
kosmetiikkatuotetta joka vuosi. Kosmetiikkateollisuuden edunvalvojan, Cosmetics Europen mukaan
keskivertoihminen käyttää kosmetiikkaan yhtä paljon rahaa vuodessa kuin leipään. Leivän hajoaminen
elimistössä ja palautuminen jätteenä luonnon kiertokulkuun on kaikille tuttu asia, mutta miten on
käyttämiemme kosmetiikan ja kosmetiikkapakkausten laita?
Tuotteen elinkaari tarkoittaa tuotteen matkaa suunnittelijan pöydältä tuotantoon, kulutukseen ja jätteeksi
käytön jälkeen. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään raaka-aineiden, veden, energian ja jätteen määrää aina
suunnittelusta siihen pisteeseen, kun tuote on tullut tiensä päähän. Ainehan ei häviä mihinkään, vaan
ainoastaan muuttaa muotoaan: kun peset hiuksesi, sampoon ainesosat kyllä katoavat hiuksista, mutta ei
"maailmasta". Se, mistä raaka-aineista yksi tuote on valmistettu tai mitä muoveja pakkauksessa on käytetty,
ei ole katastrofi yksittäisen ihmisen terveydelle tai luonnolle kerran käytettynä, mutta jos vuodessa käytetään
tuo aiemmin mainittu 5 000 000 000 tuotetta, se tekee esimerkiksi yhden keskivertoeliniän aikana…paljon.
Tehtävä 5.

Tee kaavio, jossa kuvaat sampoon elinkaarta. Mieti myös, minkälaisia ammatteja eri vaiheissa elinkaarta
tarvitaan. Kaaviossa voi olla kuvia ja/tai tekstiä. Voit käyttää mallina T-paidan elinkaarta

Kuva:
http://buddhajeans.com/wp-content/uploads/2014/02/t-shirt-product-life-cycle-1200-900.png
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Laboratoriotyö: Voide ja sen elinkaari

Tämän laboratoriotyön tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa yksinkertainen voide muutamalla, itse valitulla
raaka-aineella. Työvaiheet on numeroitu siten, että ne vastaavat oikean tuotteen tuotekehitysprosessia
(hieman yksinkertaistettuna). Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää osan tuotteen elinkaarta ja huomaa,
että kosmetiikkatuotteen voi tehdä muutamasta tutusta, edullisesta ja turvallisesta raaka-aineista myös itse
suunnittelemalla. Voidetta voi tehdä ison annoksen, jonka jokainen hajustaa ja värjää itse tai pienemmissä
ryhmissä/parityönä. Ehdotuksia raaka-aineiksi löytyy tämän tehtävän lopusta, mutta muitakin raaka-aineita
voi käyttää.
Valmistusprosessi:
1. Brändi
- Mieti kenelle ja millaiseen käyttöön tuote tulee
2. Resepti
Voide 80g*

Vahoja
Kasviöljyä
Lisäaineita (väri ja tuoksu) valinnan mukaan
*Oppilas voi päättää itse, paljonko vahoja ja öljyjä sekä väriä ja hajusteita hän käyttää suhteessa
kokonaismäärään. 80 grammaa mahtuu 100 ml purkkiin ja annoksen voi myös jakaa kahdelle oppilaalle.
3. Suunnittelu ja valmistuksen aloittaminen

•
•
•
•

Tarkista saatavilla olevat raaka-aineet
Valitse ne vahat ja öljy, joista haluat tuotteen tehdä. Tuleeko tuotteelle väriä tai tuoksua?
Hae raaka-aineet ja puhtaat valmistusastiat valmiiksi pöydälle. Huolehdi, että sinulla on
laboratoriossa vaaditut varusteet ylläsi ja turvallisuusasiat ovat kunnossa.
Pyri suunnittelemaan valmistus mahdollisimman ympäristöystävällisesti: vältä turhaa jätettä ja
käytä raaka-aineita säästeliäästi

Valmistus:
1.

6.

Valitse sopivat raaka-aineet. Punnitse vaha ja öljy samaan astiaan, esimerkiksi keitinlasiin
(yhteensä 80 grammaa). Huomioi, että mitä enemmän sinulla on öljyä suhteessa vahaan, sen
juoksevampi tuotteesta tulee
Jos haluat värjätä tuotteen, laita pieni määrä (esim. veitsenkärjellinen) jauhemaista väriainetta
huhmareeseen tai muuhun sekoitusastiaan odottamaan. Huomioi, että pieni määrä väriä riittää
värjäämään. Jos käytät rasvaliukoisia, liuosmaisia elintarvikevärejä, tipauta muutama pisara
huhmareen pohjalle
Kuumenna vaha ja öljy vesihauteessa välillä sekoittaen, kunnes vaha on sulanut. Älä keitä.
Sekoita, kunnes voide on lähes jäähtynyt
Lisää pieni määrä voidetta siihen huhmareeseen, jossa sinulla on valmiina väri odottamassa. Lisää
loppu voide pieninä määrinä kerrallaan sekoittaen, kunnes väri on tasaisesti levittynyt.
Voit lisätä säilöntäaineeksi yhden kapselin E-vitamiinia. Riko kapseli varovasti saksilla ja sekoita
voiteeseen
Lisää hajuste. Muista, että 1-2 tippaa riittää

7.

Laita tuote puhtaaseen lasipurkkiin ja sulje kannella

2.

3.
4.
5.
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4. Pakkausmerkinnät

•
•
•

Tarkista, mitä pakkausmerkintöjä pakkauksessa tulisi olla ja pyri tekemään mahdollisimman tarkka
etiketti, jossa on ainakin nimi, paino ja käyttötarkoitus, mikäli se ei käy ilmi pakkauksesta
Tee ainesosaluettelo (INCI) paljousjärjestyksessä ja loppuun ne aineet, joita on alle 1%.
Itse tehty tuote ei säily yhtä kauaa kuin kaupan tuote. Piirrä tuotteeseen tiimalasin kuva ja
päivämäärä, josta käy ilmi, että voit käyttää tuotetta kuukauden. Tuotteen rakenteesta tulee
hieman kovempi, jos laitat sen jääkaappiin

5. Mainonta (vapaaehtoinen)

•

Millaisia mainoskuvia ja -lauseita purkkiin tai erilliselle paperille etiketin lisäksi voisi laittaa? Jos
mainoksen tekeminen tuntuu hankalalta, mieti seuraavaa asiaa: Millaisia mielikuvia tekemäsi
voide synnyttää ulkonäkönsä ja tuoksunsa puolesta? Kosmetiikkaa markkinoidaan juuri
mielikuvien avulla, joita pakkauksen ja tuotteen ulkonäkö ja tuoksu aiheuttavat.

Työhön sopivia raaka-aineita (tuotteeseen tuleva INCI -nimi suluissa):
Öljyjä:

•
•
•
•

Auringonkukkaöljy (Helianthus annuus seed oil)
Kookosöljy (Cocos nucifera)
Pähkinäöljy (Arachis hypogaea oil)
Seesamöljy (Sesamum indicum seed oil)

Vahoja:

•
•
•

Kaakaovoi (Theobroma cacao seed butter)
Karnaubavaha (Copernicia cerifera cera)
Mehiläisvaha (Cera alba)

Säilöntäaine (voi jättää myös pois):
•

E-vitamiini (Tocopherol)

Hajuste (voi jättää pois):
•
•

Jos käytätte eteerisiä öljyjä, etikettiin voi kirjoittaa öljyn nimen, esim. ruusuöljy (Rosa damascena oil)
Etikettiin voi kirjoittaa myös ”Parfum”

Väriaine (voi jättää pois):
•

Voitte kirjoittaa väriksi etikettiin esim. ”punainen väri” jne. Oikeat kosmetiikassa käytetyt värit merkitään
tuotteisiin CI -koodeilla ja elintarvikevärit syötäviin ja juotaviin tuotteisiin E -koodeilla.

kuva: pixabay.com
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Malleja opettajaoppilaiden ja opettajien ideoimista valmiista voiteista:

INCI
Helianthus annuus seed oil
Copernicia cerifera cera
Cocos nucifera seed oil
Tocopherol
Lavandula angustifolia oil (laventeliöljy)
CI 77510 (luomivärinapista saatu väri)
INCI
Helianthus annuus seed oil
Copernicia cerifera cera
Cocos nucifera seed oil
Tocopherol
Mentha piperita oil (piparminttuöljy)
Rosmarinus officinalis oil (rosmariiniöljy
CI 77007 (luomivärinapista saatu väri)
INCI
Helianthus annuus seed oil
Theobroma cacao seed oil
Cera alba
Rosa canina flower oil (ruusuöljy)
INCI
Helianthus annuus seed oil
Theobroma cacao seed oil
Cera alba
Mel (hunaja)

Vinkkejä kestävän kehityksen mukaiseen kosmetiikan käyttöön:
•
•

•
•
•
•

•

Käytän ostamani tuotteen loppuun. Jos itselläni on käyttämättömiä, kunnossa olevia
tuotteita, joita en tarvitse, lahjoitan ne jollekin, joka tarvitsee
En tarvitse kaikkeen erillistä tuotetta. Tiesitkö, että puhdistusemulsion, kasvovoiteen ja
vartalovoiteen koostumukset ovat hyvin lähellä toisiaan. Yhdellä voiteella voi hoitaa koko
kehon rasvauksen ja jopa pesun
Testaan, pysyykö kuontaloni kurissa esimerkiksi pelkällä hiuslakalla, vai tarvitsenko oikeasti
tyvikohottajaa, muotovaahtoa, vahaa, kiiltosuihketta, lakkaa…
Käytän voimakkaampia kemikaaleja, kuten hiusvärejä vain pakkauksen ohjeen mukaan, enkä
kuormita ympäristöä tai terveyttäni värjäämällä liian usein. Vai tarvitsenko värejä lainkaan?
Valitsen mahdollisimman vähän pakattuja tuotteita, joista on helposti löydettävissä ohjeet
kierrätystä varten. Esimerkiksi pahvi, puu ja lasi ovat hyviä, kierrätettäviä materiaaleja
Etsin valmistajia ja maahantuojia, joille kestävä kehitys on lähellä sydäntä, ei vain esitteissä ja
mainoksissa, vaan aidoissa teoissa ja valmiissa tuotteissa. Kestävä kehityshän tarkoittaa, että
jätämme jälkeemme sellaisen maailman, jossa seuraavatkin sukupolvet voivat elää ja nauttia
elämästään
Käytän hyvällä omallatunnolla ja nauttien sellaisia tuotteita, jotka olen itse valinnut terveyttäni
ja ympäristöä kunnioittaen
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Hiukset ja tensidit
Tässä kosmetiikan kokonaisuudessa on kolme osiota, jotka voidaan tehdä peräkkäin tai soveltuvin
osin.

Työ 1: pH ja hiukset
Kohderyhmä: Työ soveltuu peruskouluun ja lukioon esimerkiksi happo-emäskemian yhteyteen. Tässä
työssä pH:sta on esitetty ainoastaan yksinkertaisimmat perusasiat, joita voi syventää esimerkiksi oppikirjan
avulla luokka-asteesta riippuen.
Suositeltavat ennakkotiedot: Työhön liittyy opettajan tietopaketti kosmetiikasta, joka sisältää
ennakkotehtäviä oppilaille. Oppilaalla tulisi olla ennen töitä perustiedot kosmetiikasta ja sen sovelluksista.
Kesto: Työ suositellaan tehtäväksi 3-4 hengen ryhmissä. Työ kestää 20-30 minuuttia oheisteoriasta ja
esivalmisteluista riippuen. Työhön kuuluu syventävä osa 2 (sampoot ja tensidit).
Tavoite: Työn tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat kemian käsitteisiin oppilaille tuttuja ja arkipäiväisiä
tuotteita tutkimalla. Kun oppilaat osaavat yhdistää arjen asioita (makrotaso) kemiaan (mikrotaso), he paitsi
kiinnostuvat kemiasta, myös parantavat monilukutaitoaan (tuotepakkaukset) ja valmiuksiaan toimia
tiedostavina kuluttajina (tuotteiden valinta ja siihen liittyvät kriteerit).
Työturvallisuus: Töissä käsitellään arjesta tuttuja tuotteita, joita käytetään iholle ja jotka huuhdellaan
pesuveden mukana viemäriin. Sampoon käsittelyä koskevat normaalit kuluttajaohjeet: tuotteen joutumista
silmiin on vältettävä ja tyhjä pakkaus voidaan hävittää normaalisti muiden muovijätteiden tapaan. Koska
laboratorio-olosuhteissa tulee välttää ihokosketusta kemikaaleihin, on oppilaita hyvä muistuttaa, että
sampoiden testaaminen (kämmenelle) poikkeaa normaaleista laboratoriokäytänteistä.
Taustaa:
Aineet ovat happamia, neutraaleja tai emäksisiä. Happamuudessa ja emäksisyydessä on eroja, kuten
taulukosta voi huomata. Happamuus ja emäksisyys ilmaistaan pH -arvoina.

pH < 7 hapan
pH = 7 neutraali
pH > emäksinen

Kuva: © e-Oppi Oy https://peda.net/naantali/velkuan-koulu/oppiaineet2/kemia/kemia1/oppikirja/kuvat/kuvagalleriaiv/l1hje/thje2
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pH ja hiukset
Oletko koskaan miettinyt, miksi toisella sampoolla tulee natisevan karheat hiukset ja toisella liukkaat ja
pehmeät? Voisiko sampoon kemiallisilla ominaisuuksilla olla jotain tekemistä asian kanssa?
Tarvikkeet:
Kotoa tuotuja/opettajan tuomia sampoita, pH –paperia (tai pH –mittareita), hanavettä
Työn kulku:
Tutustu ryhmän kanssa saamiinne sampoopakkauksiin. Minkälaista sampoo mainoksen mukaan on?
-

Valitse yksi aine ainesosaluettelosta (INCI -nimi) ja kirjoita se taulukkoon. Voit etsiä netistä
tietoa, mihin ainetta käytetään. EU:n viranomaisten ylläpitämä tietokanta INCI –nimistä löytyy
osoitteesta: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple Mikäli tietokantaa on vaikeaa käyttää tai
tehtävä tuntuu työläältä, voi oppilas kirjoittaa vain pelkän INCI –nimen taulukkoon ja/tai etsiä
tietoa kotona jostain muusta nettilähteestä (ei välttämättä yhtä luotettava).
a)

Tutki sampoota tarkemmin kaatamalla sitä hieman kämmenellesi. (HUOM. Normaalisti
kemianluokassa vältetään kemikaalien koskemista paljain käsin.) Miltä sampoo näyttää ja
tuoksuu?
b) Kaada kämmenelle hieman vettä ja vaahdota sampoota. Minkälaista vaahtoa syntyy?
c) Mittaa pH vesi-vaahtoseoksesta pH -paperin avulla ja kirjoita lukema ylös. Kirjoita sampoon
ominaisuuksia taulukkoon. Mittaa lopuksi hanaveden pH ja kirjoita sekin ylös.
Sampoon
nimi

Mitä
pakkauksessa
kerrotaan
sampoosta?

INCI -nimi

Ominaisuudet
(paksuus, vaahtoavuus,
väri, tuoksu jne.)

pH

Hanaveden pH: ________
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Kysymyksiä:
1.

Laske mittaamiesi sampoiden pH:n keskiarvo. Olivatko sampoot happamia vai emäksisiä? Arvot
vaihtelevat luultavimmin 5-7 välillä. Mikäli suuria eroja ei synny, voi oppilailta kysyä, mistä
tämä johtuu. (Ihon pH on myös hieman hapan).

2.

Poikkesiko joku tuote selvästi muista koostumukseltaan tai pH -arvoltaan? Mistä poikkeavuus
voisi johtua?
Mikäli joku sampoo poikkesi pH arvoltaan tai koostumukseltaan, voi miettiä, onko syynä se,
millaisille hiuksille sampoo on tarkoitettu. Lisäksi voi myös miettiä, onko pienillä pH -eroilla
merkitystä.

3.

Miten hanaveden pH poikkesi sampoiden pH –arvoista?
Hanaveden pH -arvo on luultavasti neutraalimpi kuin sampoon.

4.

Jos olisit kemisti ja suunnittelisit uutta sampoota, olisiko sampoon pH:lla mielestäsi merkitystä?
Jos olisi, niin miksi?
Lopussa olevassa "tiesitkö että" –osiossa on selitetty, miten eri pH:t vaikuttavat hiusten
rakenteeseen ja todeta, että sampoovalmistajien tavoite on varmasti tehdä hiuksista miellyttävän
tuntuiset. Hieman hapan pH auttaa hiuksen suomumaista pintaa pysymään "kiinni" (ks.
rakennekuva lopusta).

kuva: pixabay.com
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Lisätietoa kiinnostuneille (voidaan käydä yhdessä läpi työn lopussa kysymysten yhteydessä):
Tiesitkö, että
tuotteen pH:lla on suuri merkitys siihen, tuleeko hiuksista karheat vai sileät ja pehmeät. Hiuksen pinta
koostuu keratiinilevyistä, jotka ovat kiinni toistensa lomissa muistuttaen hieman kalansuomuja.
Emäksinen liuos avaa hiussuomuja tehden hiuksista karheat ja kiillottomat. Hapan liuos taas sulkee
hiussuomuja tehden hiuksista sileämmän tuntuiset. Siksi useimmat hiustuotteet ovat hieman happamia.
Tuotteet eivät kuitenkaan voi olla liian happamia, koska silloin hiuksen rakenne rikkoutuu.
pH:n vaikutus hiuksiin
pH 2 : Hiukset tuntuvat pehmeiltä, mutta joustamattomilta. Hiukset katkeilevat jonkin verran
pH 6: Hiukset tuntuvat pehmeiltä ja joustavilta, eivätkä katkeile helposti
pH 10: Hiukset tuntuvat karheilta ja katkeilevat suhteellisen helposti
pH 12: Hiukset tuntuvat erittäin karhealta ja katkeilevat todella helposti

Kuvat: Hiuksen pinta koostuu suomumaisista keratiinilevyistä. Terve hius näyttää sileältä mikroskooppikuvassa. Käsitellyn hiuksen
pinta näyttää karhealta ja suomumaiset keratiinilevyt hapsottavat tai ovat irronneet kokonaan. Hiuksen mikroskooppisesta
rakenteesta löytyy kuvia esim. Atlas of human hair: Microscopic characteristics tai www.fbi.com

Myös hiuksen oma rakenne vaikuttaa lopputulokseen: toisten hiukset ovat luonnostaan ohuet ja hennot,
toisten taas paksut ja karheat. Talirauhasista erittyvä tali suojelee ja voitelee hiuksia tehden niistä
joustavammat. Mitä enemmän hiuksia käsitellään (kampaaminen, föönaaminen, värjäys, pesut ym.), sitä
enemmän ne kuluvat. Hius on kuollutta ainetta, joten tuotteilla voidaan vaikuttaa ainoastaan tilapäisesti
hiuksen rakenteeseen. Hiustuotteita valmistavat kemistit pyrkivät tekemään tuotteita, jotka saavat hiukset
pehmeiksi, kiiltäviksi ja helposti kammattaviksi.
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Työ 2: sampoot ja tensidit
Kohderyhmä: Työ soveltuu peruskouluun ja lukioon esimerkiksi käsiteltäessä pesuaineita ja niihin
liittyviä tensidejä tai vesi- ja rasvaliukoisuutta. Aihetta voi yksinkertaistaa tai syventää luokka-asteesta
riippuen.
Suositeltavat ennakkotiedot: Työhön liittyy opettajan tietopaketti kosmetiikasta, joka sisältää
ennakkotehtäviä oppilaille. Työ 1 (pH ja hiukset) suositellaan tehtäväksi ennen työtä 2. Oppilaalla tulisi
olla ennen töitä perustiedot kosmetiikasta ja sen sovelluksista.
Kesto: Työ suositellaan tehtäväksi 3-4 hengen ryhmissä. Työ kestää 30-45 minuuttia oheisteoriasta ja
esivalmisteluista riippuen.
Tavoite: Työn tarkoituksena on syventää arjesta tuttujen tuotteiden tuntemusta (makrotaso) tutustumalla
niiden kemialliseen koostumukseen (mikrotaso) sekä havainnollistaa, mistä sampoon pesevät ominaisuudet
johtuvat. Kun oppilaat osaavat yhdistää arjen asioita kemiaan, he paitsi kiinnostuvat kemiasta, myös
parantavat monilukutaitoaan (tuotepakkaukset) ja valmiuksiaan toimia tiedostavina kuluttajina (tuotteiden
valinta ja siihen liittyvät kriteerit).
Työturvallisuus: Töissä käsitellään arjesta tuttuja tuotteita, joita käytetään iholle ja jotka huuhdellaan
pesuveden mukana viemäriin. Sampoon käsittelyä koskevat normaalit kuluttajaohjeet: tuotteen joutumista
silmiin on vältettävä ja tyhjä pakkaus voidaan hävittää normaalisti muiden muovijätteiden tapaan.
Taustaa:
Tensidien tarkoitus on irrottaa likaa ja rasvaa eli puhdistaa. Puhdistustuotteiden tensidipitoisuus on noin 715 %. Puhdistusominaisuudet johtuvat tensidimolekyylin rakenteesta, jossa molekyylin toinen osa on rasvaja toinen vesiliukoinen. Kun kullekin tensidimolekyylille ominainen, kriittisen misellikonsentraation
lukuarvo ylittyy, tensidimolekyylin hydrofiiliset osat orientoituvat ulkoiseen vesifaasiin ja hydrofobiset
osat rasvafaasiin muodostaen misellejä. Valmiit misellit ovat pieniä, kapseloituneita lika- ja
rasvapartikkeleita, jotka siirtyvät esimerkiksi pesuveden mukana viemäriin.
Tensideillä on myös vaahdonmuodostusominaisuuksia. Vaahtoutumisen seurauksena molekyylien
hydrofiiliset päät orientoituvat vesifaasiin ja hydrofobiset päät kaasufaasiin. Kestävin vaahto syntyy, jos
tensidi muodostaa kalvon faasien rajapinnalle, eikä kaasukuplien ympärillä olevaan nesteeseen vaikuta liian
suuria, kaasukuplia hajottavia hydrostaattisia voimia. Useimpien tensidien paras vaahtoamisteho on lähellä
kriittisen misellikonsentraation arvoa.
Tensidit jaotellaan neljään ryhmään: anionisiin, kationisiin, ionittomiin ja amfoteerisiin tensideihin.
Muunmuassa hyvien vaahdonmuodostusominaisuuksiensa vuoksi anioniset tensidit ovat eniten käytettyjä.
Anionisien tensidimolekyylin vesiliukoinen pää on negatiivisesti varautunut. Negatiivisesti varautunut
rasvahappomolekyyli korkeassa pH:ssa on klassisin esimerkki anionisesta tensidistä (saippua).
Natriumhydroksidin avulla valmistettujen saippuoiden korkea pH voidaan neutralisoida magnesium- tai
kalsiumsuolojen avulla. Tuloksena on veteen liukenematon saippua, jota käytetään myös emulgaattorina
voiteissa sekä pulverimaisissa tuotteissa.
(Lisätietoa tensideistä sivulla 22: http://www.helsinki.fi/kemia/opettaja/ont/Kousa_P_2014_progradututkielma.pdf )

kuva: pixabay.com
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Sampoot ja tensidit
Olet varmaan huomannut, että hiuksesi rasvoittuvat jonkin ajan kuluessa siitä, kun olet pessyt ne. Sampoon
päätavoite on pestä hiukset ja päänahka puhtaaksi hiestä, liasta, rasvasta sekä hoitoaineiden ja
muotoilutotteiden jäämistä. Kuten huomasit aiemmasta tehtävästä, kaikki sampoot eivät ole samanlaisia.
Tarvikkeet:
Kotoa tuotuja/opettajan tuomia sampoita, ruokaöljyä, vettä, läpinäkyviä kertakäyttömukeja (tai
keitinlaseja), ruokalusikoita, teelusikoita, lasisauvoja tai muita sekoitukseen sopivia välineitä, pipettejä
Ennakkotehtävä: Katso video misellien muodostuksesta, esimerkiksi
https://www.youtube.com/watch?v=VpaeI0FeiEA. Piirrä kuva, jossa tensidimolekyylit muodostavat
misellirakenteen. Voit vaihtoehtoisesti kirjoittaa, mitä videon reaktiossa tapahtuu.

Työn kulku:
Sampooseos
a) Ota neljä pientä astiaa ja merkitse niihin A, B, C ja D taulukon esimerkin mukaan.
b) Tee jokaisesta sampoosta seos, jossa on suurin piirtein yhtä paljon sampoota ja vettä,
esimerkiksi 1 teelusikallinen sampoota ja 1 teelusikallinen vettä.
c) Sekoita HUOLELLISESTI, kunnes liuos näyttää tasaiselta.
Öljy-vesiseos:
a) Ota neljä kertakäyttömukia tai keitinlasia ja merkitse niihin A, B, C ja D taulukon esimerkin
mukaan.
b) Tee neljä samanlaista seosta, jossa on 1 ruokalusikallinen öljyä ja 40 millilitraa vettä.
Sekoittaminen: HUOM. Lue seuraava ohjeistus kokonaan, ennen kuin aloitat.
a) Tutki ensin sampoo- ja vesi-öljyseosta A seuraavasti: Tiputa viisi pisaraa sampooseosta A
vesi-öljyseokseen A ja sekoita huolellisesti. Huomaat, että faasit erottuvat heti sekoituksen
jälkeen, eikä koostumuksessa tapahdu kovin suurta muutosta (ks. kuva).
b) Tiputa sampooseosta taas viisi pisaraa ja sekoita voimakkaasti. Moneenko ehdit laskea, että
faasit erottuivat?
c) Jatka tiputtamista ja tarkkailua viiden pisaran välein. Kun seos pysyy sameana sekoittamisen
jälkeen noin viisi sekuntia (voit laskea viiteen) ennen kuin faasit erottuvat, on öljysampooseos valmis. Kirjoita taulukkoon, montako pisaraa kului.
d) Toista sama seoksille B, C ja D.
Sampoo
A Rasvoittuvat hiukset
B Kuivat hiukset
C Normaalit hiukset
D Herkän ihon sampoo

Pisaroiden määrä (1 pisara = 0,05 ml)
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Vesi-öljyfaasit erottuvat selvästi. Kun tarvittava määrä tensidiä on lisätty, seos muuttuu sameaksi.
Kuva: http://www.botanical-carpet-cleaning.com/home/cleaningagents

Kysymyksiä:
1. Minkälaisia muutoksia havaitsit vesi-öljyseoksen rakenteessa, kun lisäsit siihen sampoota?
Tässä voi kerrata misellien muodostumisen ja miten sampoon tensidit "pilkkoivat rasvaa" sekä todeta,
että samalla tavalla sampoossa ja muissa pesuaineissa tensidit toimivat likaa ja rasvaa poistaen.
2. Mikä sampoo tehosi parhaiten rasvaan? Mikä huonoiten?
_______________________________________________________________
3. Onko sampoiden tehokkuusjärjestys sama kuin oletit mainosten perusteella? Jos ei, mikä tähän voisi
olla syynä?
Tuloksiin vaikuttaa, miten tarkasti aineet on mitattu keskenään. Myös havainnointitarkkuuksissa voi olla
eroja. Mikäli sampoiden tehokkuusjärjestys ei mene kun on oletettu, voidaan miettiä, onko sampoissa niin
suuria eroja kuin mainokset antavat ymmärtää. Tosiasiassa sampoot ovat hyvin samankaltaisia
keskenään.
4. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten hyvin sampoo pesee hiukset?
- Pesuvesi. Maaperä vaikuttaa pesuveden ominaisuuksiin. Jossain päin maapalloa vesi on
"kovaa" eli siinä on paljon kalsium- ja magnesiumioneja. Pohjoismaissa, kuten Suomessa vesi
on pehmeää maaperästämme johtuen. Mitä kovempaa vesi on, sen tehokkaammat pesevät
ainesosat tarvitaan lian poistamiseksi. Kosmetiikan valmistuksessa otetaan entistä enemmän
huomioon eri maissa asuvien ihmisten yksilölliset tarpeet oli kyseessä sitten iho- tai hiustyyppi
tai veden ominaisuudet. Pohjoismaihin tuotavat tuotteet voivat olla pesuteholtaan miedompia
juuri veden ominaisuuksista johtuen.
- Hiusten laatu ja määrä
- Päänahassa olevien talirauhasten erittämän talin määrä (miten rasvaiset hiukset ovat)
- Hiuksissa olevat muotoilutuote- ym. jäämät
- Sampoon "laatu" eli siinä olevien pesevien aineiden eli tensidien määrä
- Sampoon määrä suhteessa hiusten määrään ja likaisuuteen
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Lisätietoa kiinnostuneille (voidaan käydä yhdessä läpi työn lopussa kysymysten yhteydessä):
Tiesitkö että
sampoon päätavoite on pestä hiukset ja päänahka puhtaaksi hiestä, liasta, rasvasta sekä hoitoaineiden ja
muotoilutuotteiden jäämistä. Pestävien hiusten pinta-ala on 4-8 m2. Pesun hoitavat pinta-aktiiviset,
puhdistavat aineet eli tensidit. Tensidimolekyylin toinen pää on rasvaliukoinen ja toinen vesiliukoinen. Kun
sampoossa olevat tensidit joutuvat rasvaisten hiusten ja veden kanssa tekemisiin, seuraa reaktio, jossa
tensidimolekyylit saartavat rasvan ja lian muodostaen misellejä niiden ympärille, jolloin rasva irtoaa
hiuksesta. Misellit syntyvät, kun tensidimolekyylin rasvaliukoiset päät asettuvat toinen toisensa viereen
rasvan ja lian suuntaisesti (kuvassa näkyvät keltaiset osiot) ja vesiliukoiset päät veden suuntaan (kuvassa
näkyvät valkoiset pallot). Jokaisella tensidillä on tietty ominaisarvo, jonka ylittyessä misellinmuodostus
voi alkaa. Samalla tavalla toimivat myös suihkugeelien ja kodin pesuaineiden sisältämät tensidit.
Puhdistavien ominaisuuksiensa lisäksi tensidit muodostavat vaahtoa sekä stabiloivat tuotteen rakennetta ja
parantavat viskositeettia eli "paksuutta".

Tensidimolekyylien avulla lika ja rasva saadaan irtoamaan. Muodostuneet misellit sitovat rasvan ja lian
sisäänsä kuljettaen ne virtaavan veden mukana viemäriin.
Sampoosta yli 80% on vettä, johon muut sampoon raaka-aineet liuotetaan. Kaikki, sampoossa käytettävät
raaka-aineet pitää nimetä ainesosa- eli INCI –luetteloon paljousjärjestyksessä. Ne aineet, joita on alle 1%
ovat luettelossa satunnaisessa järjestyksessä.

Sampoon peruskoostumus:
Vesi: 70-90%
Päätensidi: 8-20%
Muut tensidit, vaahtoon ja viskositeettiin vaikuttavat aineet: 1-10%
Helmiäinen: 0-3%
Säilöntäaineet: 0,5-1%
Hajusteet: 0,1-1%
Muut aineet (hoitavat, hilsettä poistavat jne.): 0,5-2%

Sampoilla on puhdistavien ominaisuuksiensa muitakin funktioita. Sampoisiin voidaan lisätä hiuksia
hoitavia aineita tai johonkin iho-ongelmaan, kuten hilseeseen vaikuttavia aineita. Varsinaisia
ihosairauksiin tarkoitettuja lääkesampoita myydään apteekissa, eivätkä ne ole kosmetiikkaa. Sampoisiin
voidaan lisätä erilaisia lisäaineita, kuten väriaineita, vitamiineja, helmiäistä tai öljyjä. Niillä ei ole
vaikutusta pesutehoon.
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Linkkejä:
Helppoja reseptejä (sovelletusti):
•

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/11/26/nain-teet-kosmetiikkaa-kotona

Viranomaistietoa (turvallisuus):
•

•

•

TUKES:in sivuilla on kattavasti tietoa kosmetiikasta aina lainsäädännöstä ajankohtaisiin asioihin
http://www.tukes.fi/kosmetiikka sekä esimerkiksi nanomateriaaleihin
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Teollisuus--jakuluttajakemikaalit/Nanomateriaaliturvallisuustyo/
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa kosmetiikkalainsäädännön kehittämisestä ja ohjaa
TUKES:in toimintaa. STM:n sivuilla http://stm.fi/kemikaalivalvonta/kosmetiikka on
samankaltaista tietoa kuin TUKES:in sivuilla enemmän viranomaisvalvontaan ja lainsäädäntöön
liittyen.
EU:n viranomaissivut, jossa ainesosahaku http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple

Ympäristöasioita:
•
•

Ympäristöhallinnon sivut: http://www.ymparisto.fi/fiFI/Kulutus_ja_tuotanto/Kemikaalien_ymparistoriskit
Kosmetiikkatuotteiden kriteerit: http://joutsenmerkki.fi/tuotteet-palvelut/kriteerit-sivu/

ÓPäivi Kousa 2017. Muokkaamatonta opasta voi ja saa lähettää eteenpäin kemian opettajille.
Jos kopioit, mainitse lähde. Jos havaitset virheitä tai sinulla on toiveita tai ideoita, ota yhteyttä.
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