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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 
kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 

muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2003  
————— 

 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22. päivänä joulukuuta 1993 kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teol-

lisuusministeriön päätöksen (1415/1993) liitteestä 1 numero 293 ja numero 419 sellaisena 
kuin se on kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa 526/2000 ja liitteestä 2 A. numerot 8, 
15b, 15c ja 16, sekä 

lisätään liitteeseen 1 numerot 423-451, liitteeseen 2 A. numero 66, liitteeseen 2 B. numerot 
1-62 ja liitteeseen 5 A. numerot 26 ja 27 seuraavasti: 
 

Liite 1 
 

KIELLETYT AINEET 

Nro Aine 
—  — — — — — — — — — — — — — —  
293 Radioaktiiviset aineet, sellaisina kuin ne määritellään perusnormien vahvistamisesta 

työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvil-
ta vaaroilta annetussa neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom(1) 
 
(1) EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1 

—  — — — — — — — — — — — — — —  
419 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No 999/2001(*) 22 artiklan 1 

kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä alkaen erikseen määritellyt riskiainekset, kuten 
ne on esitetty mainitun asetuksen liitteessä V, sekä niistä saadut ainesosat. 
Tarkoitettuun päivämäärään saakka asetuksen (EY) No 999/2001 liitteessä XI osassa 
A esitetyt ainekset ja niistä saadut ainesosat. 
Talin johdoksia saa kuitenkin käyttää sillä edellytyksellä, että niitä valmistettaessa 
on käytetty seuraavia menetelmiä, jotka tuottaja on huolellisesti varmentanut: 
- transesteröinti tai hydrolyysi vähintään 200ºC:n lämpötilassa ja sopivassa pai-

neessa 20 minuutin ajan (glyseroli, rasvahapot ja niiden esterit) 
- saippuoiminen NaOH 12M:llä (glyseroli ja saippua) 

- eräkohtainen prosessi: 95ºC:ssa kolmen tunnin ajan tai 
- jatkuva prosessi: 140ºC:ssa kahden baarin paineessa (2 000 hPa) kah-

deksan minuutin ajan tai vastaavat olosuhteet. 
(*) EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1 

—  — — — — — — — — — — — — — —  
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Nro Aine 
423 Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium) (CAS-nro 97676-35-2), kun sitä käytetään hajus-

teen ainesosana 
424 Bentsyylisyanidi (CAS-nro 140-29-4), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana 
425 Syklaamialkoholi (CAS-nro 4756-19-8), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana 
426 Dietyylimaleaatti (CAS-nro 141-05-9), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana 
427 Dihydrokumariini (CAS-nro 119-84-6), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana 
428 2,4-dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi (CAS-nro 6248-20-0), kun sitä käytetään ha-

justeen ainesosana 
429 3,7-dimetyyli-2-okten-1-oli (6,-dihydrogeranioli) (CAS-nro 40607-48-5), kun sitä 

käytetään hajusteen ainesosana 
430 4,6-dimetyyli-8-tert-butyylikumariini (CAS-nro 17874-34-9), kun sitä käytetään ha-

justeen ainesosana 
431 Dimetyylisitrakonaatti (CAS-nro 617-54-9), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana 
432 7,11-dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-oni (CAS-nro 26651-96-7), kun sitä käytetään 

hajusteen ainesosana 
433 6,10-dimetyyli-3,5,9-undekatrien-2-oni (CAS-nro 141-10-6), kun sitä käytetään ha-

justeen ainesosana 
434 Difenyyliamiini (CAS-nro 122-39-4), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana 
435 Etyyliakrylaatti (CAS-nro 140-88-5), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana 
436 Viikunanlehdet, nestemäinen komponentti (Ficus carica) (CAS-nro 68916-52-9), 

kun sitä käytetään hajusteen ainesosana 
437 trans-2-heptenaali (CAS-nro 18829-55-5), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana 
438 trans-2-heksenaalidietyyliasetaali (CAS-nro 67746-30-9), kun sitä käytetään hajus-

teen ainesosana 
439 trans-2-heksenaalidimetyyliasetaali (CAS-nro 18318-83-7), kun sitä käytetään hajus-

teen ainesosana    
440 Hydroabietyylialkoholi (CAS-nro 13393-93-6), kun sitä käytetään hajusteen aines-

osana 
441 6-isopropyyli-2-dekahydronaftalenoli (CAS-nro 34131-99-2), kun sitä käytetään ha-

justeen ainesosana 
442 7-metoksikumariini (CAS-nro 531-59-9), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana 
443 4-(4-metoksifenyyli)-3-buten-2-oni (CAS-nro 943-88-4), kun sitä käytetään hajus-

teen ainesosana 
444 1-(4-metoksifenyyli)-1-penten-3-oni (CAS-nro 104-27-8), kun sitä käytetään hajus-

teen ainesosana 
445 Metyyli-trans-2-butenoaatti (CAS-nro 623-43-8), kun sitä käytetään hajusteen ai-

nesosana 
446 7-metyylikumariini (CAS-nro 2445-83-2), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana 
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Nro Aine 
447 5-metyyli-2,3-heksaanidioni (CAS-nro 13706-86-0), kun sitä käytetään hajusteen ai-

nesosana 
448 2-pentyylideenisykloheksanoni (CAS-nro 25677-40-1), kun sitä käytetään hajusteen 

ainesosana 
449 3,6,10-trimetyyli-3,5,9-undekatrien-2-oni (CAS-nro 1117-41-5), kun sitä käytetään 

hajusteen ainesosana 
450 Verbenaöljy (Lippia citriodora Kunth.) (CAS-nro 8024-12-2), kun sitä käytetään ha-

justeen ainesosana 
451 Metyylieugenoli (CAS-nro 95-15-2), lukuun ottamatta käytetyissä luonnollisissa uut-

teissa esiintyviä tavanomaisia pitoisuuksia sillä edellytyksellä, että pitoisuus on enin-
tään: 
a) 0,01 % hienoissa hajustevalmisteissa 
b) 0,004 % eau de toilette –tuotteissa 
c) 0,002 % hajustevoiteissa 
d) 0,001 % valmisteissa, jotka huuhdellaan pois 
e) 0,0002 % muissa valmisteissa, joita ei huuhdella pois ja suuhygieniavalmisteissa 
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Liite 2 
 
 
 

A. RAJOITUKSIN SALLITUT AINEET 

 
Nro Aine Valmiste3-käyttö Enimmäismäärä Muut rajoi-

tukset 
Varoitusmerkin-

nät 

—  — — — — —  — — — —  — — — — —  — — —  — — — — — — 

8 m- ja p-
fenyleenidi-
amiinit, niiden N-
substituoidut joh-
dannaiset ja suo-
lat: 0-
fenyleenidiamiini-
en N-substituoidut 
johdannaiset (1), 
lukuun ottamatta 
muualla tässä liit-
teessä lueteltuja 
johdannaisia 

 
(1) Näitä aineita 
saa käyttää yksi-
nään tai yhdessä, 
mikäli summa, jo-
ka saadaan laske-
malla yhteen ko. 
aineiden kosmeet-
tisessa valmistees-
sa olevat pitoisuu-
det, kukin ensin 
jaettuna ko. aineen 
sallitulla enim-
mäispitoisuudella, 
ei ylitä yhtä. 

— — — — —  — — — —   — — — — — 

—  — — — — — — — — — —   — — — —  — — — —  — — — —  
15b Lithium hydroxide a) Hiusten suoristus-

valmisteet 
a)   a)  

  1. Yleiskäyttö 1.2 painoprosenttia (1)  1. Sisältää emästä. 
Varottava aineen 
joutumista sil-
miin. Voi aiheut-
taa sokeutta. Säi-
lytettävä lasten 
ulottumattomissa. 
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Nro Aine Valmiste3-käyttö Enimmäismäärä Muut rajoi-
tukset 

Varoitusmerkin-
nät 

  2. Ammattikäyttö 2. 4,5 painoprosenttia 
(1) 

 2. Vain ammatti-
käyttöön. Varot-
tava aineen jou-
tumista silmiin. 
Voi aiheuttaa so-
keutta. 

  b) pH:n säätöaineena 
ihokarvanpoistoai-
neissa 

 b) pH enintään 
12,7 

b) Sisältää emäs-
tä. Säilytettävä 
lasten ulottumat-
tomissa. Varotta-
va aineen joutu-
mista silmiin. 

  c) Muu käyttö pH:n 
säätöaineena (vain 
valmisteissa, jotka 
huuhdellaan pois) 

 c) pH enintään 
11 

 

   (1) Natrium-, kalium- 
tai litiumhydroksidin 
pitoisuus ilmaistaan 
natriumhydroksidin 
painona. Kun kysees-
sä on seos, summa ei 
saa olla suurempi 
kuin annetut enim-
mäismäärät. 

  

15c Calcium hydrox-
ide 

a) Hiusten suoristus-
valmisteet, jotka si-
sältävät kahta ainetta: 
kalsiumhydroksidia 
ja guanidiinisuolaa 

a) 7 painoprosenttia 
kalsiumhydroksidia 

 a) Sisältää emäs-
tä. Varottava ai-
neen joutumista 
silmiin. Säilytet-
tävä lasten ulot-
tumattomissa. Voi 
aiheuttaa sokeut-
ta. 

  b) pH:n säätöaineena 
ihokarvanpoistoai-
neissa 

 b) pH enintään 
12,7 

b) Sisältää emästä 
Säilytettävä lasten 
ulottumattomissa. 
Varottava aineen 
joutumista sil-
miin. 

  c) Muu käyttö (esim. 
pH:n säätöaineena, 
valmistuksen apuai-
neena) 

 c) pH enintään 
11 

 

16 1-Naphthol (CAS-
nro 90-15-3) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

2,0 % Yhdessä vety-
peroksidin 
kanssa suurin 
kä ttö it i

Saattaa aiheuttaa 
yliherkkyyttä. 
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Nro Aine Valmiste3-käyttö Enimmäismäärä Muut rajoi-
tukset 

Varoitusmerkin-
nät 

käyttöpitoisuus 
on 1,0 % 

—  — — — — — —  — — — — — —  — — — —  — — —  — — — — —  

66 Polyacrylamides a) Vartalonhoitoval-
misteet, joita ei huuh-
della pois 

 a) Akryyli-
amidijäämien 
enimmäispitoi-
suus 0,1 mg/kg 

 

  b) Muut kosmeettiset 
valmisteet 

 b) Akryyli-
amidin jäämi-
en enimmäis-
pitoisuus 0,5 
mg/kg 

 

 
 
 

B. TILAPÄISESTI RAJOITUKSIN SALLITUT AINEET 

 
Nro Aine  Valmiste – käyttö Enim-

mäismäärä 
Muut rajoi-

tukset 
Varoitus-
merkinnät 

Määräaika 

1 Basic Blue 7 
(CAS-nro 2390-
60-5) 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tamattomat väriaineet 

0,2 %  Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä 

30.9.2004 

2 2-Amino-3-
nitrophenol 
(CAS-nro 603-
85-0) ja sen suo-
lat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 3,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 3,0 %  

a) ja b) Saat-
taa aiheuttaa 
yliherkkyyttä 

30.9.2004 

3 4-Amino-3-
nitrophenol 
(CAS-nro 610-
81-1) ja sen suo-
lat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 3,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 3,0 %  

a) ja b) Saat-
taa aiheuttaa 
yliherkkyyttä 

30.9.2004 

4 2,7-
Naphtalenediol 
(CAS-nro 582-
17-2) ja sen su-

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

1,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-

 30.9.2004 
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Nro Aine  Valmiste – käyttö Enim-
mäismäärä 

Muut rajoi-
tukset 

Varoitus-
merkinnät 

Määräaika 

olat suus 0,5 % 

5 m-Aminophenol 
(CAS-nro 591-
27-5) ja sen suo-
lat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä 

30.9.2004 

6 2,6-Dihydroxy-
3,4-dimethyl-
pyridine (CAS-
nro 84540-47-6) 
ja sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä 

30.9.2004 

7 4-Hydroxy-
propylamino-3-
nitrophenol 
(CAS-nro 
92952-81-3) ja 
sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 5,2 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 2,6 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 2,6 %  

a) ja b) Saat-
taa aiheuttaa 
yliherkkyyttä 

30.9.2004 

8 6-Nitro-2,5-
pyridinediamine 
(CAS-nro 
69825-83-8) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tamattomat väriaineet 

3,0 %  Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä 

30.9.2004 

9 HC Blue No. 11 
(CAS-nro 
23920-15-2) ja 
sen suolat  

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 3,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 2,0 %  

a) ja b) Saat-
taa aiheuttaa 
yliherkkyyttä 

30.9.2004 

10 Hydroxyethyl-2-
nitro-p-toluide 
(CAS-nro 
100418-33-5) ja 
sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 1,0 %  

a) ja b) Saat-
taa aiheuttaa 
yliherkkyyttä 

30.9.2004 
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Nro Aine  Valmiste – käyttö Enim-
mäismäärä 

Muut rajoi-
tukset 

Varoitus-
merkinnät 

Määräaika 

11 2-Hydroxy-
ehtylpicramic 
acid (CAS-nro 
99610-72-7) ja 
sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 3,0 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 2,0 % 

Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

a) ja b) Saat-
taa aiheuttaa 
yliherkkyyttä 

30.9.2004 

12 p-Methyl-
aminophenol 
(CAS-nro 150-
75-4) ja sen suo-
lat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

3,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä 

30.9.2004 

13 2,4-Diamino-5-
methylphenoxy-
ethanol (CAS-
nro 141614-05-
3) ja sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

3,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä 

30.9.2004 

14 HC Violet No 2 
(CAS-nro 
104226-19-9) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tamattomat väriaineet 

2,0 %   30.9.2004 

15 Hydroxyethyl-
2,6-dinitro-p-
anisidire (CAS-
nro 122252-11-
3) ja sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tamattomat väriaineet 

3,0 %  Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä 

30.9.2004 

16 HC Blue No 12 
(CAS 104516-
93-0) ja sen suo-
lat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 1,5 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 0,75 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 1,5 %  

a) ja b) Saat-
taa aiheuttaa 
yliherkkyyttä 

30.9.2004 

17 2,4-Diamino-5-
methylphenetol 
(CAS-nro 
141614-04-2) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä 

30.9.2004 

18 1,3-Bis-(2,4-
diaminop-
henoxy)propane 
(CAS

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
kä ttö it i

Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä 

30.9.2004 
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Nro Aine  Valmiste – käyttö Enim-
mäismäärä 

Muut rajoi-
tukset 

Varoitus-
merkinnät 

Määräaika 

(CAS-nro 
81892-72-0) ja 
sen suolat 

käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

19 3-Amino-2,4-
dichlorophenol 
(CAS-nro 
61693-42-3) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä 

30.9.2004 

20 Phenyl methyl 
pyrazolone 
(CAS-nro 89-
25-8) ja sen suo-
lat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

0,5  % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 0,25 % 

 30.9.2004 

21 2-Methyl-5-
hydroxy-ethyl-
aminophenol 
(CAS-nro 
55302-96-0) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä 

30.9.2004 

22 Hydroxybenzo-
morpholine 
(CAS-nro 
26021-57-8) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä 

30.9.2004 

23 1,7-
Naphthalenediol 
(CAS-nro 575-
38-2) ja sen suo-
lat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet  

1,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 0,5 % 

Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä  

30.9.2004 

24 HC Yellow No 
10 (CAS-nro 
109023-83-8) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tamattomat väriaineet 

0,2 %   30.9.2004 

25 2,6-Dimethoxy-
3,5-pyridine-
diamine (CAS-
nro 85679-78-3) 
ja sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

0,5 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 0,25 % 

Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä 

30.9.2004 

26 HC Orange No 
2 (CAS-nro 
85765-48-6) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tamattomat väriaineet 

1,0 %   30.9.2004 
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Nro Aine  Valmiste – käyttö Enim-
mäismäärä 

Muut rajoi-
tukset 

Varoitus-
merkinnät 

Määräaika 

27 HC Violet No 1 
(CAS-nro 
82576-75-8) ja 
sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriainee 

a) 0,5 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 0,25 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 0,5 %  

 30.9.2004 

28 3-Methylamino-
4-nitrophenoxy-
ethanol (CAS-
nro 59820-63-2) 
ja sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tamattomat väriaineet 

1,0 %   30.9.2004 

29 2-Hydroxy-
ethylamino-5-
nitro-anisole 
(CAS-nro 
66095-81-6) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tamattomat väriaineet 

1,0 %   30.9.2004 

30 2-Chloro-5-
nitro-N-
hydroxyethyl-p-
phenylene-
diamine (CAS-
nro 50610-28-1) 
ja sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 2,0% Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 1,0 %  

 30.9.2004 

31 HC Red No 13 
(CAS-nro 
29705-39-3) ja 
sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 2,5 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,25 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 2,5 %  

 30.9.2004 

32 1,5-Naphtha-
lenediol (CAS-
nro 83-56-7) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

1,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 0.5 % 

 30.9.2004 
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Nro Aine  Valmiste – käyttö Enim-
mäismäärä 

Muut rajoi-
tukset 

Varoitus-
merkinnät 

Määräaika 

33 Hydroxypropyl 
bis (N-hydroxy-
ethyl-p-pheny-
lenediamine) 
(CAS-nro 
128729-30-6) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

3,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

Saattaa aihe-
uttaa yliherk-
kyyttä 

30.9.2004 

34 o-Aminophenol 
(CAS-nro 95-
55-6) ja sen suo-
lat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

 30.9.2004 

35 4-Amino-2-
hydroxytoluene 
(CAS-nro 2835-
95-2) ja sen suo-
lat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

3,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

 30.9.2004 

36 2,4-Diamino-
phenoxyethanol 
(CAS-nro 
70643-19-5) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

4,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 2,0 % 

 30.9.2004 

37 2-Methylresor-
cinol (CAS-nro 
608-25-3) ja sen 
suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

 30.9.2004 

38 4-Amino-m-
cresol (CAS-nro 
2835-99-6) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

3,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

 30.9.2004 

39 2-Amino-4-
hydroxyethyl-
aminoanisole 
(CAS-nro 
83763-47-7) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

3,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

 30.9.2004 

40 3,4-Diamino-
benzoicacid 
(CAS-nro 619-
05-6) ja sen suo-
lat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

 30.9.2004 

41 6-Amino-o-
cresol (CAS-nro 
17672-22-9) ja 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet

3,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 

 30.9.2004 
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Nro Aine  Valmiste – käyttö Enim-
mäismäärä 

Muut rajoi-
tukset 

Varoitus-
merkinnät 

Määräaika 

sen suolat tavat väriaineet käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

42 2-Aminomethyl-
p-aminophenol 
(CAS-nro 
79352-72-9) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

3,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

 30.9.2004 

43 Hydroxyethyl-
aminomethyl-p-
aminophenol 
(CAS-nro 
110952-46-0) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

3,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

 30.9.2004 

44 Hydroxyethyl-
3,4-methylene-
dioxyaniline 
(CAS-nro 
81329-90-0) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

3,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

 30.9.2004 

45 Acid Black 52 
(CAS-nro 
16279-54-2) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

 30.9.2004 

46 2-Nitro-p-
phenylenedi-
amine (CAS-nro 
5307-14-2) ja 
sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 0,3 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 0,15 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 0,3 %  

 30.9.2004 

47 HC Blue No 2 
(CAS-nro 
33229-34-4) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tamattomat väriaineet 

2,8 %   30.9.2004 

48 3-Nitro-p-
hydroxyethyl-
aminophenol 
(CAS-nro 
65235-31-6) ja 
sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 6,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 3,0 % 

 30.9.2004 
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Nro Aine  Valmiste – käyttö Enim-
mäismäärä 

Muut rajoi-
tukset 

Varoitus-
merkinnät 

Määräaika 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 6,0 %    

49 4-Nitrophenyl 
aminoethylurea 
(CAS-nro 
27080-42-8) ja 
sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 0,5 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 0,25 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 0,5 %  

 30.9.2004 

50 HC Red No 10 + 
HC Red No 11 
(CAS-nro 
95576-89-9  + 
95576-92-4) ja 
sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 2,0 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 1,0 % 

Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

 30.9.2004 

51 HC Yellow No 
6 (CAS-nro 
104333-00-8) ja 
sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 1,0 %  

 30.9.2004 

52 HC Yellow No 
12 (CAS-nro 
59320-13-7) ja 
sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 1,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 0,5 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 0,5 %  

 30.9.2004 

53 HC Blue No 10 
(CAS-nro 
173994-75-7) ja 
sen suolat 

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tavat väriaineet 

2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

 30.9.2004 
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Nro Aine  Valmiste – käyttö Enim-
mäismäärä 

Muut rajoi-
tukset 

Varoitus-
merkinnät 

Määräaika 

54 HC Blue No 9 
(CAS-nro 
114087-47-1) ja 
sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 1,0 %  

 30.9.2004 

55 2-Chloro-6-
ethylamino-4-
nitrophenol 
(CAS-nro 
131657-78-8) ja 
sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 3,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,5 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 3,0 %  

 30.9.2004 

56 2-Amino-6-
chloro-4-nitro-
phenol (CAS-
nro 6358-09-4) 
ja sen suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 2,0 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 1,0 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 2,0 %  

 30.9.2004 

57 Basic Blue 26 
(CAS-nro 2580-
56-5) (CI 
44045) ja sen 
suolat 

a) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettavat väriaineet 

a) 0,5 % Yhdessä ve-
typeroksidin 
kanssa suurin 
käyttöpitoi-
suus 0,25 % 

  b) Hiusten värjäämi-
sessä käytettävät ha-
pettamattomat väriai-
neet 

b) 0,5 %  

 30.9.2004 

58 Acid Red 33 
(CAS-nro 3567-
66-6) (CI 
17200) ja sen 
suolat  

Hiusten värjäämises-
sä käytettävät hapet-
tamattomat väriaineet 

2,0 %   30.9.2004 

59 Ponceau SX 
(CAS-nro 4548-
53-2) (CI 

Hiusten 
värjäämisessä 
käytettävät 

2,0 %   30.9.2004 
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Nro Aine  Valmiste – käyttö Enim-
mäismäärä 

Muut rajoi-
tukset 

Varoitus-
merkinnät 

Määräaika 

14700) ja sen 
suolat 

hapettamattomat 
väriaineet 

60 Basic Violet 14 
(CAS-nro 632-
969-5) (CI 
42510) ja sen 
suolat 

a) Hiusten 
värjäämisessä 
käytettävät hapettavat 
väriaineet 

a) 0,3 % Yhdessä 
vetyperoksidi
n kanssa 
suurin 
käyttöpitoisuu
s 0,15 % 

  b) Hiusten 
värjäämisessä 
käytettävät 
hapettamattomat 
väriaineet 

b) 0,3 %  

 30.9.2004 

61 Musk xylene 
(CAS-nro 81-
15-2) 

Kaikki kosmeettiset 
valmisteet lukuun 
ottamatta 
suuhygieniavalmisteit
a 

a )1,0 % 
hienoissa 
hajusteval
misteissa 

b) 0,4 % 
eau de 
toilette –
tuotteissa 

c) 0,03 % 
muissa 
tuotteissa 

  30.9.2004 

62 Musk ketone 
(CAS-nro 81-
14-1)  

Kaikki kosmeettiset 
valmisteet lukuun ot-
tamatta suuhy-
gieniavalmisteita 

a) 1,4 % 
hienoissa 
hajusteval
misteissa 

b) 0,56 % 
eau de toi-
lette -tuot-
teissa 

c) 0,042 % 
muissa 
tuotteissa 

  30.9.2004 
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Liite 5 

 
 

A. SALLITUT AURINGONSUOJA-AINEET 

 
Nro Aine Enimmäismäärä Muut  

rajoitukset 
Varoitusmer

kinnät 

— —   — — — — — — — — — — —   — — — — — — — —  — — —   
26 Dimethicodiethylbenzalmalonate (CAS-

nro 207574-74-1) 
10 %   

27 Titanium dioxide 25 %   

————— 
 

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2003. 
Kuluttajille ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa 15 huhtikuuta 2004 jälkeen kosmeettisia 

valmisteita, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia. 

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2003 

 
Ministeri Jari Vilén 

 
 
 

Ylitarkastaja Anne Haikonen 
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