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L'Oréal avasi uuden hiuksiin keskittyvän tutkimuslaitoksen 
Pariisissa 

 
 

L’Oréal-konserni on avannut uuden hiustutkimuslaitoksen Pariisissa. Hiuksiin 
erikoistunut L’Oréal Research Centre toimii kuuden ympäri maailmaa sijaitsevan 
tutkimuslaitoksen keskusyksikkönä. Uudella keskuksella on käytössään alan 
huipputekniikka sekä mallintamistyökalut, jotka mahdollistavat eri tutkimusalojen 
välisen laajan ja tuloksellisen yhteistyön. Uusi tutkimuskeskus avattiin keskiviikkona 
28.3.2012. L’Oréal on investoinut hankkeeseen 100 miljoonaa euroa. 
 
 

 
Kuluttajien hiuksiin liittyvät toiveet ovat mitä moninaisimmat. Voidakseen vastata näihin toiveisiin 
entistä paremmin, L'Oréal on ottanut käyttöön Pariisin Saint-Ouenissa sijaitsevan kansainvälisen 
hiustutkimuskeskuksen. Keskuksen tutkimus- ja tuotekehitysohjelma (R&I) kohdistuu yksinomaan 
hiuksiin käsittäen hiusten värjäyksen, hoidon (sampoot, hoitoaineet), muotoilun (suihkeet, geelit, 
vahat) ja permanentit sekä silottamisen ja suoristamisen. 

 

100 miljoonan euron investointi 

Tutkimuskeskus, jonka pinta-ala on 25 000 m² ja jossa työskentelee 500 työntekijää, on yksi kautta 
aikojen suurimpia L'Oréal R&I:n tekemiä investointeja. Henkilökuntaan kuuluu kemistejä, optikkoja, 
raaka-aineiden asiantuntijoita, säätieteilijöitä, nesteisiin erikoistuneita fyysikkoja, tietotekniikan 
ammattilaisia sekä tilastotieteilijöitä. Talon arkkitehtuuri, jossa yhdistyy toimivuus ja viihtyisyys, sekä 
huippuluokan varustelu mahdollistavat laajan ja hedelmällisen yhteistyön eri tutkimusalojen kesken.  
 

Edelläkäyvää teknologiaa: automaatiota, mallintamista ja aistinvaraista arviointia 

Innovaatiovirran turvaamiseksi tutkijoilla on käytössään tehokkaat työkalut, joiden avulla tuotteiden 
koostumuksiin ja käyttöön liittyviä tutkimustuloksia pystytään hyödyntämään aiempaa laajemmin. 
Esimerkiksi robotit jäljittelevät tuotteiden levitystä hiuksiin, ja siitä saatua informaatiota hyödynnetään 
entistä helppokäyttöisempien koostumusten tuottamiseksi. Automaattivaaka on puolestaan punninnut 
lähes miljoona värierää, joita tarvitaan noin 100 000 testattavaa koostumusta varten. 
 
Mallintamisohjelmat käyttävät olemassa olevia tietokantoja virtuaalisten koostumusten kehittämiseen. 
Varsinaiseen tuotekehitykseen valitaan vain ne, jotka parhaiten vastaavat kuluttajien tarpeita.  
 
Tutkimuksilla osoitetun teknisen tehokkuuden ohella tuotteet vaikuttavat myös tunteisiin. 
Tutkimuskeskuksella on palveluksessaan viisikymmentä asiantuntijaa ja käytössään kattavat 
menetelmät, joiden avulla kartoitetaan tuotteiden kuluttajissa aiheuttamia reaktioita ja tuntemuksia. 
 
Kaikki sekä kansainvälisessä tutkimuskeskuksessa että kuudessa paikallisissa tutkimuskeskuksissa 
kerätty informaatio hyödynnetään uusien hiustuotteiden kehitystyössä.  
 

Keskusyksikkö ympäri maailmaa toimiville paikallisyksiköille 

Pariisin Saint-Ouenin tutkimuskeskus on keskusyksikkö verkostossa, jonka muodostaa kuusi 
paikallisesti toimivaa R&I-keskusta. Samalla se on pääkonttori kansainvälisille osastoille, joiden 
vastuualueina ovat hiusten värjäys, hoito ja muotoilu. Kyseiset yksiköt määrittävät jokaiselle 



 

 

hiustuotteelle sopivimman innovaatiostrategian ja vastaavat maailmalaajuisesta tuotevalikoimasta. 
Paikalliset R&I-keskukset sijaitsevat Japanissa, Kiinassa, Intiassa, USA:ssa ja Brasiliassa sekä 
Pariisin Saint-Ouenissa. 

Paikallisilla keskuksilla on niin ikään kaksoisrooli. Yhtäällä ne hyödyntävät Saint-Ouenin 
tutkimuskeskuksen laatimia innovaatiostrategioita ja räätälöivät niitä omia markkinoitaan vastaaviksi. 
Toisaalta ne innovoivat uusia, paikallisten kuluttajien tarpeita vastaavia tuotteita. Paikalliset 
tuoteinnovaatiot voivat myös päätyä kansainväliseen jakeluun. 

Kansainvälinen tutkimuskeskus sekä paikalliset tutkimuskeskukset jatkavat työskentelyä uusien 
kasvukohteiden valloittamiseksi ja täten auttavat omalla panoksellaan konsernia sen tavoitteessa 
saada miljardi uutta asiakasta. ”Saint-Ouenin tutkimuskeskus kuvastaa hyvin strategiaamme tehdä 
kansainvälistä kauneusbisnestä, joka perustuu vahvaan paikallistason asiantuntemukseen koskien 
kuluttajien tarpeita ja toiveita. Haluamme tarjota tuotteita, jotka sopivat kaikille naisille ja miehille 
kulttuurista, kauneusrutiineista ja ostovoimasta riippumatta, sanoo L'Oréalin toimitusjohtaja Jean-Paul 
Agon. 

 

 

 

 
L'Oréal: 
 
Maailman johtava kosmetiikkayritys L'Oréal on toiminut kattavasti kauneuden hyväksi yli 100 vuoden 
ajan. Yrityksen portfoliossa on 27 kansainvälistä, erilaista ja toisiaan täydentävää brändiä. Vuonna 
2011 yrityksen myynti oli 20,3 miljardia euroa. L'Oréal toimii 130 maassa ja sen palveluksessa on 68 
900 työntekijää. Osoituksena yrityksen noudattamasta kestävän kehityksen politiikasta, Corporate 
Knights valitsi L'Oréalin vuoden 2012 Maailman 100 Vastuullisimman Yrityksen listalle. L'Oréal on 

saanut kyseisen kunnianosoituksen jo viitenä vuotena peräkkäin. www.loreal.com 

 

 

 

Lisätietoja: 

PR- ja viestintäpäällikkö Tarja Kuusela 

tkuusela@fi.loreal.com, puh. 09-452 632 92 

 

http://www.loreal.com/
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Tärkeimmät luvut 

 

 

 

L'Oréalin tutkimus ja tuotekehitys vuonna 2011 

 721 miljoonaa euroa  

 613 patenttia 

 3 670 työntekijää  

 55% tuotteiden raaka-aineista on kasviperäisiä 

 45% uusista raaka-aineista noudattaa vihreän kemian periaatteita 

 

The Global Hair Research Centre 

 Hiuksiin keskittyvä tutkimusyksikkö 

 100 miljoonan euron investointi 

 30 tutkimusyksikön käytössä 25 000 m2 

 500 työntekijää 
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2011: 721 miljoonaa euroa 
2010: 665 miljoonaa euroa 
2009: 609 miljoonaa euroa 
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