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Värin fysiologia 

• väri on valoa 

• valo on aaltona etenevää 
sähkömagneettista säteilyä 

• joka värillä on oma aallonpituutensa, 
nm/s 

• silmä tulkitsee eri aallonpituuksien 
aiheuttamat aistimukset väreinä 

• ihminen erottaa silmällä n. 160 eri 
värisävyä 

• ihminen ei näe infrapunaista (yli 700 nm) 
ja ultraviolettia (alle 400 nm) 
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Spektri eli päivänvalon kirjo 

• Päivänvalon eri aallonpituuksien 
kirjo l. spektri näkyy sateenkaaressa 

• Tähän spektrijakaumaan perustuvat 
useimmat värijärjestelmät 

• Kircher 1671, Newton, Mayer, 
Lambert, Goethe, Wünsch, Runge, 
Munsell, Ostwald, Frieling, Hård 
1952 
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Väriympyrä 

• 24 sävyä spektrin mukaisessa 
järjestyksessä 

• perusvärejä 3, 4, 6 tai 8 

• vastavärit vastakkain 

• yläpuolella vaaleat, alapuolella 
tummat sävyt 

• koillisessa lämpimät, lounaassa 
viileät sävyt (neutraalihalkaisija) 
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Värin 3 tärkeintä muuttujaa 

 

• Vaaleus/ tummuus: 

 prosentteina 5-100% 

 

• Kylläisyys: värin syvyys, 
väripigmentin määrä % 

 

• Kirkkaus/ sameus: paljonko 
harmaata mukana % 
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        KELTAINEN 

1.  FYYSINEN VAIKUTUS: 

 

- lämmittävä 

- näköä terästävä 

- piristävä 

- sydämensykettä kohottava 

 

=> Huomioväri liikennemerkeissä, 
mainoksissa (hullut päivät) 
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        KELTAINEN 

2.  VAISTOMAINEN TULKINTA: 

 

- aurinkoisuus 

- valoisuus, myönteisyys 

- iloisuus, innostus 

- levottomuus 

 

Kelta-musta-yhdistelmä: 

- vaaran merkki: ampiainen, 
käärme, varoitusnauha, 
skandaalilehdistö 
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            KELTAINEN 

3.  SYMBOLIIKKA: 

 

- ilo, onni   (aurinko) 

- positiivisuus 

- huikentelevaisuus (perhonen) 

- uteliaisuus, opinhalu 

- tieto 

 

Leijonankeltainen: 

- valta, mahti   

- (keltainen sali, kulta) 
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KELTAINEN 

4.  PSYKOLOGINEN KÄYTTÖ: 

 

- halu herättää huomiota 

- itsensä piristäminen 

- iloisuuden viestiminen 

 

- Likaisenkeltainen: kateus 

 

- Vihreänkeltainen: lempivärinä 
oire mielisairaudesta (Van Gogh) 
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        KELTAINEN 

5.  ERI  KULTTUUREISSA: 

 

- Kaukoitä: vallan symboli 

 (Corazon Aquino, Imelda Marcos) 

- Hindukulttuurit: valaistus, 
kuolemattomuus 
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KELTAINEN 
-   nopeus, kiireellisyys (laskut, Hullut päivät) 
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KELTAINEN 
KELTA-PUNAINEN: 

- nopeaa ja edullista asiointia (Shell, Alepa, McDonald’s)  

SITRUUNANKELTAINEN: maitotuotteissa hapan (smetana) 
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KELTAINEN 
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KELTA-MUSTA 
- Voimaa, vahvuutta, pelotusefekti, skandaali… 
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    PUNAINEN 

1.  FYYSINEN VAIKUTUS: 

 

- lämmittävä 

- aih. adrenaliinin eritystä 

 (’nähdä punaista’)  

- nostaa sydämensykettä ja 
verenpainetta 

 

 Huomioväri liikennevaloissa, -
merkeissä, mainoksissa, tyttökaduilla 
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         PUNAINEN 

1.  FYYSINEN VAIKUTUS 

 

Tiilenpunainen: 

 

- herättää ruokahalua enemmän 
kuin mikään muu väri 

 

 sisustusväri ravintoloissa 
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         PUNAINEN 

2.  VAISTOMAINEN TULKINTA: 

 

- spontaani, suora, välitön 

- eloisa 

- lämmin 

- dynaaminen 

- hermostunut 

 

- Tiilenpunainen: 

- turvallinen  
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         PUNAINEN 

3. SYMBOLIIKKA: 

 

- rakkaus (tuli, sydän) 

- seksi   

- sota  (veri, liha) 

- viha 

- punainen matto 

- punainen vaate 

 

- Tiilenpunainen: 

- turvallisuus (tiilitalo) 
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        PUNAINEN 

4.  PSYKOLOGINEN KÄYTTÖ: 

 

- energian viestiminen 

- seurallisuus 

- spontaanisuus 

- aktiivisuus 

- urheilullisuus 
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        PUNAINEN 
 

4.  PSYKOLOGINEN KÄYTTÖ: 

 

Viininpunainen:  kypsyys, arvokkuus 

 

Tiilenpunainen: lämpö, nautiskelu, 
maanläheisyys 

 

Vaaleanpunainen: hempeys, naivius, 
haaveellisuus 

 

Puna-musta: 

- Aggressiivisuus 

    (ralli, urheilu, sota) 
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        PUNAINEN 

5.  ERI  KULTTUUREISSA: 

 

- Hindukulttuurit, myös Venäjä, 
Kiina ja Egypti: elämänvoima,  
hedelmällisyys (hääpuvut) 

- Kiina: onni, voima 

- Sosialististiset maat: 
kansanvallan ja kommunismin 
symboli  

     (NL, Kiina) 
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PUNA-VALKOINEN  

- raikkaus, selkeys, spontaanisuus, kuluttajalähtöisyys (Marianne, 
Viking Line, Anttila, Asko, Citymarket jne..) 

- tyypillinen vähittäiskaupassa 
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PUNA-SINI 
- kontrasti tuo jännitettä ja särmää viestiin 
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PUNA-SINI-VALKO 
- perusvärien yhdistelmä, tuttu ja tavallinen 

- selkeä, raikas, positiivinen, jonkin verran dynaaminen 
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TIILENPUNAINEN 

- lämmin, turvallinen,  

- kypsä, hillitty 

- tyypillinen ravintola- 
ja rakennusalalla 

 

- vrt. ärhäkkä 
magenta 
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PUNA-MUSTA 
- jännittävä, dynaaminen, kaupunkikulttuurinen 

- tyypillinen voimaa, liikettä ja maskuliinisuutta korostavilla aloilla: 
ralli, urheilu, metalli- ja rakennusala 
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MUSTA-PUNA 
- dynaaminen, aggressiivinen, kaupunkikulttuurinen 

- tyypillinen voimaa,  liikettä, maskuliinisuutta ja nuoruutta korostavilla 
aloilla 
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           ORANSSI 

1. FYYSINEN VAIKUTUS: 

 

- hormonitoimintaa kiihottava 

- ruuansulatusta edistävä 

- piristävä 
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           ORANSSI 

2. VAISTOMAINEN TULKINTA: 

 

- energinen, vauhdikas 

- voimistaan varma 

- ekstrovertti 

- pirteä 

- ’päälle käyvä’ 

- huomiota hakeva 

 

Tumma, likainen oranssi:  

-    haluaa vain hyötyä muista 
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           ORANSSI 

3. SYMBOLIIKKA 

 

- energia (tuli, hehku) 

- pirteys (appelsiini, aurinko) 

- kiire  (tulipalo) 

- rauhattomuus 
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     ORANSSI 

4. PSYKOLOGINEN KÄYTTÖ: 

 

- energisyys, pirteys 

- ekstroverttisuus 

- huomion halu 

- omaperäisyys 

- aktiivisuus 
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          ORANSSI 

5. ERI KULTTUUREISSA 

 

Hindukulttuurit:  tunne-elämä,  

                     aistit (2. chakra) 

 

Poltettu oranssi idässä: 
munkinkaavun väri, 
itsekieltäymys 
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ORANSSI 
- aktiivinen, energinen, nopea, kohti tuleva 

- tyypillinen nopean palvelun aloilla (Expert, Huoneistokeskus, 
Carrol’s, Aurinkomatkat…) 
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ORANSSI 

- lämmin, orgaaninen, iloinen, voimaa antava 

- pehmeä, miellyttävä 
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 RUSKEA/ 
 HARMAA 

1.  FYYSINEN VAIKUTUS: 

 

- tyynnyttävä 

- neutraali 
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RUSKEA/    
HARMAA 

2.  VAISTOMAINEN 
TULKINTA: 

 

- maanläheinen  (ruskea) 

- arkinen (harmaa) 

- realistinen, rationaalinen 

- järkevä, maltillinen 

- tylsä 
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   RUSKEA/ 
HARMAA 

3.  SYMBOLIIKKA: 

 

- maa, materia (ruskea)   

- tuhka, pilvet, kivi (harmaa) 

- turvallisuus 

- tavallisuus 

- arki, työ  (harmaa arki) 

- säännöt 

- säästäväisyys 

- miliisimäisyys (ruskea puku) 

- armeija (harmaa puku) 
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RUSKEA/     
HARMAA 

4.  PSYKOLOGINEN KÄYTTÖ: 

 

- turvallisuuden tarve 

- vähään tyytyminen 

- itsensä alikorostus 

- estetiikan kieltäminen 

 

- Suklaa/kaakao/pähkinäsävy: 

- herkuttelu, mukavuudenhalu 
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RUSKEA 
- ei juuri käytetä yritysvärinä arkisuutensa takia 

- apuvärinä: turvallinen, perinteistä kertova 
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BEIGE/HARMAA 

Pehmeät sävyt:  

- tyylikästä eleettömyyttä 

- harmoniaa 

 

Ruskea paperikääre: 

- vanhanaikaisuutta, perinteitä 

Harmaa paperikääre: ekologiaa 
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           VIHREÄ 

1.  FYYSINEN VAIKUTUS 

 

- rauhoittava 

- lepuuttava 

- tasaa sydämensykettä 

 

Kirurginvihreä: 

- eniten silmää lepuuttava väri 
=>  kirurgintakki, 
näyttöpäätteen taustaväri 
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                VIHREÄ 

2.  VAISTOMAINEN TULKINTA 

 

- luonto, metsä, ruoho 

- luonnollinen 

- rauhallinen 

- mehevä 

- herkullinen 

 



Vaula Norrena/Valores Consult   

www.semiotiikka.com 

        VIHREÄ 

3.  SYMBOLIIKKA 

 

- kasvu (ruoho, metsä) 

- uusi alku (itu) 

- elämä   

- toivo 

- rauha, tasapaino 

- liikennevalossa: saa mennä 

 

Harmaanvihreä: rahan väri 

Kalpeanvihreä: kateus, paha 
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             VIHREÄ 

4.  PSYKOLOGINEN KÄYTTÖ 

 

- myönteiset, sovinnolliset 
aloitteet (vihreä verka) 

- hermojen lepuuttaminen 

- luovuus 

- vapautuminen 

- luonnonläheisyys 
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          VIHREÄ 

4.  PSYKOLOGINEN KÄYTTÖ 

 

Myrkyn/tummanvihreä: 
myrkyllisyys, kateus, petturuus, 
paha 

 

Metallin/ harmaanvihreä: 

    taloudelliset edut tärkeitä 

 

Vaalean vihreä: uusi alku 
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    VIHREÄ 

5.  ERI KULTTUUREISSA 

 

Arabikulttuurit: 

pyhä uudestisyntymisen väri, ei 
sopiva vaatteissa 

 

Suomi: metsän ja maaseudun 
väri 
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VIHREÄ LÄMMIN 
-  miellyttävää, kiireetöntä palvelua, harmoniaa, ystävällisyyttä, 

luonnonmukaisuutta 

-  palvelualat, metsäala, paperitehtaat 
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VIHREÄ LÄMMIN 
- Vihreät  ja maaseutua puolustavat tahot: MTK, Keskusta, Vihreä Liitto 
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VIHREÄ VIILEÄ 
- viileä rationaalisuus, järki- ja hyötyajattelu 

- teknologiaa, raha-asiaa, ’laboratoriotoimintaa’ 
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VIHREÄ VAALEA 
- uutuus, nuoruus, viattomuus, uusi alku 

- tehostevärinä viestii uutuudesta 

- päävärinä esiintyy lähinnä lasten ja nuorten brändeissä 
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     SININEN 

1. FYYSINEN VAIKUTUS: 

 

- rauhoittava 

- sydämen sykettä hidastava 

- verenpainetta alentava 

- silmää lepuuttava 
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      SININEN 

2. VAISTOMAINEN 
TULKINTA: 

 

- tyynnyttävä 

- rauhallinen 

- tasapainoinen 

- sovinnollinen 

- lempeä 

- neutraali 

- luotettava  
(laivastonsininen) 
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       SININEN 

3. SYMBOLIIKKA: 

 

-     totuus, viisaus  
(avaruus) 

- uskollisuus 

- toivo (taivas, meri) 

- rauha 

- etäisyys 

 

Vaaleansininen: 

- haaveet (taivas) 

- lepo (vesi) 

- lähimmäisenrakkaus  
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           SININEN 

3. SYMBOLIIKKA: 

 

Indigon sininen: 

- iäisyys (avaruus) 

- viisaus 

- telepatia (3.silmä, otsachakra) 

 

Univormun sininen: 

(poliisi, bussikuskit) 

- luotettavuus 

- virkavaltaisuus 

- säännöt, rutiinit  
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     SININEN 

4. PSYKOLOGINEN KÄYTTÖ: 

 

- Ystävällisyys 

- Myötätunto, huolehtiminen 

- Tasapainoisuus 

- Kodin arvostus 

- Rauhallisuus 
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     SININEN 

5. ERI KULTTUUREISSA: 

 

Yhdenmukainen tulkinta lähes 
kaikissa kulttuureissa 
(perustuu taivaan ja meren 
sineen) 

 

Suomi: tärkeä kansallisväri 
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SININEN 
 
- Suomalaisuuden perusväri, mieluisa monilla toimialoilla 

- Kirkas sininen: suomalaista (Suomen lippu)  

 

- Finnair  

- Fazer  

- Valio 

- Helsinki  

- Avainlippu 



Vaula Norrena/ Valores Consult 

www.semiotiikka.com 

SININEN 
 
- Raikas, turvallinen, perinteinen 

- Maitobrändien tunnusväri Suomessa 
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SININEN TUMMA 

-  hillittyä, turvallista, varovaista, arvokasta 

- teknologiaa, lääkkeitä, vakuutuksia, valtion palvelua 

  

- Nokia 

- Silja Line 

- HKL 

- Sampo 

- Pohjola 

- Matkahuolto 

- Poliisi 
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SININEN INDIGO 
-  fiksua, futurologista, henkistä, tyylikästä 

- tietoteknologiaa, palvelua 

 

- Elisa 

- Nokia 

- Volvo 

- Polar 
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SININEN + lisäväri  
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         TURKOOSI 

1.  FYYSINEN VAIKUTUS 

 

- ’antiseptinen’ 

- virkistävä 

 

 Ikkunanpielet Etelä-
euroopassa: kärpästen 
karkotus 

 Kurkkupastillit, suuvesi, 
hammastahna, 
ilmanraikastajat 
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         TURKOOSI 

2.  VAISTOMAINEN 
TULKINTA 

 

- myönteinen 

- puhdas, raikas 

- viaton, vilpitön 

 

Vihreänturkoosi:  

- itsekäs 
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         TURKOOSI 

3.   SYMBOLIIKKA 

 

- loma, lepo (etelän meri) 

- puhdistus ( 

- raikkaus  (kasvovesi) 
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         TURKOOSI 

4.   PSYKOLOGINEN KÄYTTÖ 

 

- omaperäisyys 

- etelän kaipuu 

 

Vihreänturkoosi:  

- ylpeys, oikullisuus 
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       TURKOOSI 

5.   ERI KULTTUUREISSA 

 

Hindut:  Kurkkuchakra, 
hengitystä ja 
kommunikaatiota helpottava 

 

Etelä-Eurooppa: kodin suojelu 
lialta/ pahalta 

Etelä:  turkoosikivi suojelee 
’pahalta silmältä’ 
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TURKOOSI 
- raikkauden ja puhdistuksen merkkiväri: 

- puhdistusaineet, purukumit, kurkkupastillit jne. 

- uuden, omaperäisemmän modernin merkkiväri 
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          VIOLETTI 

1.   FYYSISET VAIKUTUKSET: 

 

- ’syväpuhdistava’, väitetään 

- kirkkaana ärsyttävä 

 

    (Sveitsissä värivalohoidossa 
saatu vaikutuksia mm. 
selluliitin poistossa) 
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         VIOLETTI 

2.   VAISTOMAINEN TULKINTA: 

 

- arvokas, juhlava 

- dramaattinen, jopa 
pompöösi 

- ärsyttävä 

- harras (kirkon väri) 

 

HUOM! Eniten ristiriitaisia 
tunteita herättävä väri, 
monet vihaavat violettia 

 

 



Vaula Norrena/Valores Consult   

www.semiotiikka.com 

     VIOLETTI 

3.   SYMBOLIIKKA: 

 

- arvokkuus 

- mahtailu  (kuninkaiden väri) 

- magia, taikuus 

 

- Kirkossa: katumus, parannus, 
toivo 

 

- Purppura: valta, kuninkaat, 
salaperäisyys 
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     VIOLETTI 

4.   PSYKOLOGINEN KÄYTTÖ: 

 

- erikoisuuden tavoittelu 

- dramaattinen persoonallisuus 

- ennakkoluulottomuus 

 

Tumma violetti:   henkisyys 
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     VIOLETTI 

5.   ERI KULTTUUREISSA: 

 

- Monissa vanhoissa 
kulttuureissa: spirituaaliset 
arvot 

- Hindut: päälaki-chakra, yhteys 
jumalaan 

 

- Purppura: valta, kuninkaat, 
salaperäisyys 
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VIOLETTI 
- ei juuri yritystoiminnassa käytetty (Sonera, entiset säästöpankit) 

- kirkon väri 
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       VALKOINEN 

1.   FYYSISET VAIKUTUKSET: 

 

- valoa heijastava 

- isona pintana tyhjän tilan 
vaikutelmaa luova 

 

- mielletään valoksi, tilaksi 
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         VALKOINEN 

2.   VAISTOMAINEN 
TULKINTA: 

 

- puhdas 

- kirkas 

- valoisa 

- salliva 

- hoivaava 
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      VALKOINEN 

3.   SYMBOLIIKKA: 

 

- hyve  (enkeli, lääkärin takki) 

- uudestisyntyminen (arkku) 

- hoiva (hoitajan puku) 

- puhtaus  (lakana, laboratorio) 

- viattomuus  (vauva) 

- siveys   (hääpuku) 

- anteliaisuus  

- yläluokkaisuus (miesten valk. 
puku jne) 
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       VALKOINEN 

4.   PSYKOLOGINEN KÄYTTÖ: 

 

- viattomuuden viestiminen 

- puhtaus 

- hoivaavuus, parantaminen 

- uutuus 

- joukosta ’parempana’ 
erottuminen 
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      VALKOINEN 

5.   ERI KULTTUUREISSA: 

 

Kaukoitä:   

kuolema= jälleensyntyminen,  

ilo, rauha 

 

Kristinusko: ylösnousemus 

 



Vaula Norrena/ Valores Consult 

www.semiotiikka.com 

VALKOINEN 
- useimmiten  

     ’taustavärinä’ 

 

 

 

- maitotuotteet 

- lääkkeet  

- terveydenhoito  

- laboratoriopuhtautta  

 edustavat alat 

- talviliikuntapalvelut  
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          MUSTA 

1.   FYYSISET VAIKUTUKSET: 

 

- imee auringonlämpöä 

- imee valoa 

- pimentää isona pintana 

 

- mielletään ’raskaaksi’ ja 
’liikkumattomaksi’ 
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           MUSTA 

2.  VAISTOMAINEN TULKINTA: 

 

- arvokas, hillitty 

- etäinen 

- salaperäinen 

- synkkä 

- surun väri 
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         MUSTA 

3.  SYMBOLIIKKA: 

 

- kuolema (hautajaispuku) 

- murhe   

- viha  

- loppu (hauta, musta aukko) 

- hiljaisuus (yö) 

- tyhjyys, ei-mitään 
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               MUSTA 

4.  PSYKOLOGINEN 
KÄYTTÖ: 

 

- halu kätkeytyä 

- suojautumisen tarve 

- arvokkuus- ja 
etäisyysviestintä 

- halu dramatisoida 

- luopuminen 
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    MUSTA 

5.  ERI KULTTUUREISSA: 

 

Arabikulttuurit: 

Suojautumisen väri  

(naisten kaavut) 

 

Design-kulttuuri: arkkitehdit, 
graafikot, designerit 

Asiantuntijakulttuuri: mustat 
puvut 

 

 



Vaula Norrena/ Valores Consult 

www.semiotiikka.com 

MUSTA 
- dramaattista, voimaa, kovuutta, absoluuttista osaamista 

- ’voima-alat’ 
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MONIVÄRISYYS 
- monipuolisuutta, monesta osasta koostuvaa, runsautta, leikkiä 
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Miten erottua yhä 
värikkäämmässä maailmassa? 

• Printissä nelivärisyys 
ja isot kuvituspinnat 
jättävät logot 
varjoonsa 

 

• Sähköpostin kasvu: 
nettilomakkeisto? 

• Nettisivut tärkeä osa 
yrityskuvaa 

 

• Muu ulkoasun 
hallinta: pääkonttori, 
jakeluautot, työasut, 
henkilökunta…  
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VÄRIKKYYS KASVAA 
- yltäkylläisessä ympäristössä yksinkertainen erottuu 

- konservatiivisella toimialalla uusi väri huomataan 

- brändin johdonmukaisuus yhä tärkeämpää! 

 


