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Tämä opinnäytetyö tutkii väripsykologiaa ja värin psykologisia vaikutuksia ihmiseen tilasuunnittelun kautta. Vä-
ripsykologialla tarkoitetaan sitä, miten värit vaikuttavat ihmisen psyykeen. Värit vaikuttavat ihmiseen, minkä 
vuoksi väripsykologiaa tulee tutkia, jotta suunnittelun keinoin saavutetaan mahdollisimman hyvinvoivia tiloja. 
Tämä opinnäytetyö tutkii, miten ihminen havaitsee värejä ja miten värit vaikuttavat ihmisen toimintaan. Ta-
voitteena on selvittää, miten väreillä voidaan edistää ihmisen hyvinvointia ja miten värit vaikuttavat ihmiseen. 
Lisäksi opinnäytetyö tutkii, miten värin avulla luodaan ihanteellisia ympäristöjä tiloihin, joilla on erilaisia tarpeita. 
Tutkimusmenetelmä on kirjallisuuskatsaus.

Opinnäytetyössä selvisi, että ihmisen värinhavaintokyky muuttuu iän myötä. Värit eivät ole myöskään 
välttämättömyys ympäristön havainnoinnille. Väri on ilmiö, joka syntyy kohteen ja katsojan vuorovaikutuksesta. 
Opinnäytetyö osoitti, että väreillä on myös symbolisia vaikutuksia, jotka juontavat juurensa historiasta, esi-
merkiksi kirkon omaksumista väreistä. Symboliikan lisäksi värikokemukseen vaikuttavat muun muassa biologia, 
kulttuuri ja trendit.

Tutkimuksessa, jota opinnäytetyö esittelee osoitettiin, että värisävyn sijaan oleellisempaa värikokemuksen kann-
alta on värin kylläisyys ja kirkkaus. Väripsykologisia tutkimuksia ei ole kovin paljon, sillä yksittäisten värien 
ja väriyhdistelmien tutkiminen on haastavaa. Työ esittelee myös tutkimusta, joka osoitti tummien ja vaaleiden 
värien vaikuttavan mielikuviin tilan avaruudesta. Opinnäytetyö selvitti millaisia tarpeita lasten ympäristöillä ja 
terveydenhuollon tiloilla on.

Väripsykologia perustuu yksilön kokemuksiin, minkä vuoksi sen tutkiminen on haasteellista yleisellä tasolla. 
Väripsykologia on myös aiheena ristiriitainen, sillä sen tutkijat esittävät eriäviä tutkimustuloksia ja mielipiteitä. 

Avainsanat:  väripsykologia, väri, tilasuunnittelu
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Johdanto

Tämä opinnäytetyö käsittelee väripsykologiaa sekä väripsykologisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin 

tilan kautta. Väripsykologiasta puhuessani tarkoitan värin yhteyttä ihmisen psyykeen.

Nykypäivänä painotetaan yhä enemmän ihmisen hyvinvointia ja tähän ollaan valmiita panostamaan 

suurella kapasiteetilla ja jopa kilpailemaan siitä, kuka on hyvinvoivin. Värit liittyvät vahvasti ihmisen 

hyvinvointiin monilla eri tasoilla, joita emme pysty edes tiedostamaan. Väreillä ja niiden eri sävyil-

lä on kuitenkin vaikutusvaltaa psyykeemme. Ympäristön suunnittelijalla on velvollisuus auttaa ihmisiä 

voimaan hyvin rakennetun ympäristön kautta, mihin oleellisesti sisältyy ympäristön värimaailma ja sen 

herättämät psykologiset seuraukset. Mielestäni tätä osuutta ei voi sivuuttaa hyvinvoivan ympäristön 

suunnittelussa. 

Väripsykologia on aihe, jota on syytä tutkia optimaalisen tilasuunnittelun näkökulmasta, jotta tulevai-

suudessa pystytään vaikuttamaan vielä tietoisemmin ihmisen hyvinvointiin ottaen huomioon myös väri-

en vaikutus ihmiseen. 

Tämä opinnäytetyö tutkii tilasuunnittelun vaikutusta ihmiseen värien psykologisten ja symbolisten mer-

kitysten kautta. Tutkin väripsykologiaa länsimaisen kulttuurin näkökulmasta, sillä länsimaisuus on vai-

kuttava tekijä ympäristömme suunnittelussa. Länsimaisen kulttuurin näkökulmalla tarkoitan sitä, miten 

suuri osa länsimaisista ihmisistä kokee värien maailman. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mi-

ten väreillä voi edistää ihmisen hyvinvointia ja miten värit vaikuttavat ihmiseen. Tutkimusmenetelmänä 

käytän kirjallisuustutkimusta.

Opinnäytetyö koostuu neljästä luvusta. Ensimmäisessä luvussa esittelen, miten ihminen havaitsee vä-

riä. Toinen luku käsittelee värien symboliikkaa ja värien merkityksiä länsimaisessa kulttuurissa. Tässä 

luvussa avataan väreistä syntyviä mielikuvia. Kolmas luku kertoo värin vaikutuksesta ihmismieleen ja 

siitä, miten ihminen mahdollisesti reagoi väreihin. Neljäs ja viimeinen luku pureutuu väreihin tilassa, 

siihen miten värejä voidaan hyödyntää ihmisen hyvinvoinnille suotuisalla tavalla. Tämä on varmasti 

olennaisin ja mielenkiintoisin osa tutkielmaa sisustusarkkitehtuurin näkökulmasta.
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Värin havaitseminen

Tässä luvussa käsitellään ihmisen tapaa havainnoida ja aistia värejä. Luvussa avataan 

myös taustoja sille, minkä vuoksi havaitsemme värejä sillä tavoin, miten ne havaitsemme. 

Lähestyn aihetta aistillisesta ja kokemuksellisesta näkökulmasta.

Arnkilin (2007) mukaan väri on ilmiö, joka syntyy kohteen ja havaitsijan vuorovaikutuk-

sessa. Tähän vuorovaikutukseen ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen miljoonien vuo-

sien aikainen ekologinen sopeutuminen sekä havaintotapahtuman biologinen, sosiaalinen ja 

esteettinen tarkoituksenmukaisuus. (Arnkil, 2007, s. 32.) Väriaistimus ei kuitenkaan ole 

vain näkemisen mekanismi, vaan myös kokemus ja tuntemus, joka samanaikaisesti aktivoi 

ajatuksemme ja kognitiivisen eli tiedollisen mekanismimme (Mahnke, 1996, s. 7).

Vaikka voisi kuvitella, että elämä ilman värejä olisi vaikeaa, se ei ole mahdotonta. Ihmi-

nen tulee pitkälti toimeen ilman värejä, sillä tilan ja etäisyyden, esineiden muodon, liikkeen 

ja koon havaitseminen tapahtuu vaaleuserojen perusteella (Arnkil, 2007, s. 18). Toisin 

sanoen havaitaksemme ympäristöämme tarvitsemme valoa värien sijaan. Tämä ei kuiten-

kaan tarkoita, etteikö väri olisi tärkeä, sillä Mahnken (1996) mukaan väri on osa ihmisen 

psykologista ja biologista perimää, mikä tarkoittaa sitä, että väri on välttämätöntä elämälle. 

Värin rooli jatkuu paljon syvemmälle, kuin monesti osataan kuvitellakaan. Väri nimittäin on 

osa elintärkeitä tapahtumia, joilla on ollut oma vaikutuksensa niin kauan, kuin ihmiselämää-

kin on ollut. (Mahnke, 1996, s. 9.) Ihmiselle väri liittyy olennaisesti ravintoon ja lisään-

tymiseen, mikä johtaa värin erottamattomaan liittämiseen itse elämään (Arnkil, 2007, s. 

19).

Jollakin toistaiseksi tuntemattomalla tavalla ihminen kykenee erottamaan kohtuullisen hyvin 

esineen pinnan värin sitä valaisevan valon väristä (Arnkil, 2007, s. 206). Tätä ilmiö-

tä värien muuttumattomuudesta valaistuksesta toiseen kutsutaan värin pysyvyysilmiöksi tai 

värikonstanssiksi (Arnkil, 2007, s. 200). Värin havaitsemiseen liittyy myös materiaali ja 

sen pinnan ominaisuudet. Arnkilin (2007) mukaan materiaalilla, johon väri on kiinnittynyt, 

on merkittävä vaikutus siihen, millaiseksi materiaalin koemme. Samoin väri voi myös muut-

taa kokemusta materiaalista sekä sen visuaalisia ominaisuuksia. (Arnkil, 2007, s. 59.) 

On huomioitavaa, että väriä, jota käyttämämme valo ei sisällä, emme pysty näkemään 

kyseisessä valaistuksessa (Rihlama, 1965, s. 127). Karkeasti tämä tarkoittaa sitä, että 

sinisen värinen pöytä ei näytä siniseltä valaistuksessa, jonka valonlähde ei sisällä sinistä 

vastaavaa aallonpituutta.
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Kuva 2

Mitä enemmän väreihin perehtyy ja mitä enemmän värejä tutkii, sitä selvempää on, että ne 

ovat enemmänkin havaitsijan ominaisuus kuin esineiden tai maailman ominaisuus (Arnkil, 

2007, s. 123). Onko siis mahdollista, että luomme ainakin osittain ympäröivän värimaail-

mamme oman päämme sisällä ja saatamme jopa olla ainoita, jotka havaitsevat värejä siten, 

miten niitä itse koemme. Värihavainto ympäristöstä kuitenkin tuo aina mukanaan visuaalisia, 

mielleyhtymiin perustuvia, symbolisia, emotionaalisia, fysiologisia ja synesteettisiä vaikutuksia 

(Mahnke, 1996, s. 10).

Rihlama (1965) kertoo, että 

kuten moneen muuhunkin, myös 

värin havaitsemiseen vaikuttaa, 

minkä ikäinen ihminen on. On 

yleistä tietoa, miten näkökyky 

heikkenee vanhetessa, mutta 

aivan pienen lapsen heikko ha-

vaintokyky ei liene olevan yhtä 

tunnettu seikka. Pienen lap-

sen näkökenttä on aluksi hyvin 

suppea, jolloin hän kykenee 

erottamaan vain valon ja var-

jon vaihtelun värisävyttömänä. 

Myöhemmin reaktiokyky kohtaa 

punaisen ja keltaisen sekä nii-

den lähisävyt lopulta laajentuen 

käsittämään koko väriasteikon. 

Edes aikuisten ymmärrys väreistä 

ei välttämättä ole täysin saman-

kaltainen kaikilla, ainakaan näin ei ole voitu todistaa, mutta värien havaitsemisen poikkeamat 

ovat melko pieniä. (Rihlama, 1965, s. 128.) Onko elämän alun mustavalkoinen värimaail-

ma syy pienten lasten kiinnostukseen värillisiä esineitä ja asioita kohtaan? Voisi kuvitella 

olevan tylsää tutkia neutraaleja sävyjä, kun värien havaintokyky on juuri mullistunut ja verk-

kokalvoille tulvii uutta aistittavaa.
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Värien symboliikkaa ja merkityksiä

Tämä luku avaa tyypillisimpien värien symboliikkaa ja niiden merki-

tyksiä länsimaisen kulttuurin perspektiivistä. Värit herättävät meissä 

vahvoja mielikuvia ja mainitsemalla esimerkiksi punaisen, nousee 

monilla hyvin samankaltaisia ajatuksia siitä, mitä punainen tarkoit-

taa. Värien luomien mielikuvien lisäksi niillä on myös psykologisia 

vaikutuksia. Tämän vuoksi tilasuunnittelun näkökulmasta on tärkeää 

tiedostaa, millaisia merkityksiä väreillä on suurelle osalle tilan käyt-

täjistä.

Arnkilin (2007) mukaan värit ovat toimineet vuosituhansia sym-

boliikan välineinä uskonnollisissa ja sosiaalisissa rituaaleissa, kuten 

hää-, hautajais- ja siirtymäriiteissä. Esimerkkejä värien symboli-

sesta käytöstä ovat kirkkokuntien liturgiset värit sekä sukujen, val-

tioiden ja kuntien vaakunoissa nähtävät heraldiset värit. Tällainen 

värien käyttö perustuu vakiintuneisiin sääntöihin ja sopimukseen, 

joiden avulla on pyritty vahvistamaan kyseisen tahon identiteettiä. 

Pitkäaikainen ja vakiintunut värien käyttö on tehnyt joistakin niistä 

symbolin kaltaisia. (Arnkil, 2007, s. 146.)

Punainen

Kristinuskon symboliikan mukaan punainen on tulen, elämän, va-

pauden, jumalallisen rakkauden ja evankeliumin, hyvän ilmoituksen 

väri, näitä asioita merkitsevä punainen on puhdas punainen, jo-

hon ei ole sekoittunut keltaista, sillä punakeltainen väri symboloi 

kadotusta (Rihlama, 1965, s. 185). Lisäksi Rihlama (2000) 

mainitsee, että voimakas punainen on silmiinpistävä, hyökkäävä 

ja polttavan tuntuinen ja sitä suositellaan käytettäväksi vain piris-

teenä muiden värien yhteydessä, sillä sen on arveltu voivan jopa 

laukaista epilepsiakohtauksen. Punaisen vaikuttaessa taakat tuntu-

vat todellista raskaammilta. Se myös auttaa synnyttämään ideoita, 

mutta ei kehittämään niitä. (Rihlama, 2000, s. 56.) Mahnke 

(1996) kuitenkin ottaa huomioon myös sen, että punainen on 

kiihottava, innostava ja stimuloiva väri, joka kuvastaa intohimoa, 

rakkautta, aktiivisuutta ja lämpöä, mutta myös aggressiota, raivoa 

ja pelottomuutta. Punainen merkitsee elämää ja elämistä, mikä 

luultavasti juontaa juurensa ihmisen aikaisimpiin aikoihin, jolloin 

elämä ja veri yhdistettiin toisiinsa. (Mahnke, 1996, s. 61.)

Kuva 3
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Oranssi

Oranssi on huomiota herättävä väri, joka on loistoa antava ja iloisen 

juhlallinen, siinä on auringonpaistetta ja joskus myös polttavuutta (Rih-

lama, 2000, s. 56). Mahnke (1996) kertoo, että oranssi esiintyy 

innostavana ja stimuloivana värinä, vaalea oranssi mielletään ilahdut-

tavaksi. Oranssista syntyviä mielikuvia ovat hilpeys, energisyys ja so-

siaalisuus. Korkeasti saturoitunut oranssi kuitenkin herättää ajatuksia 

tunkeilevuudesta ja myrskyisyydestä. (Mahnke, 1996, s. 62.) Orans-

siin liittyy myös ruskea, sillä kuten Rihlama (2000) sanoo, ruskea 

on harmaasekoitteista oranssia. Ruskean tummimmat sävyt ovat lujan 

tuntuisia ja toimivat hyvin yhdessä muiden värien kanssa, mutta laajoina 

pintoina käytettynä ne masentavat. Tummanruskea omaa kuitenkin rau-

haa, mikä usein katoaa keskiruskean sävyihin siirryttäessä, jolloin tilalle 

tulee maanläheinen materialismi. Aivan vaaleanruskea, toisin sanoen 

beige koetaan puolestaan erittäin rauhoittavana, mutta yksinään se oh-

jaa helposti virikkeettömyyteen. (Rihlama, 2000, s. 56.) Kummastelen 

tummanruskean masentavaa vaikutusta, liittyykö se juuri sävyn tummuu-

teen? Omakohtaisesti koen kaikki ruskean vivahteet rauhoittavina ja tätä 

näkemystä puoltaa myös Mahnke (1996), jonka mukaan ruskea yh-

distetään psykologisesti mukavuuteen ja turvaan. Ruskea on maallinen, 

viitaten pysyvyyteen, sekä äidillinen ja luotettava. (Mahnke, 1996, s. 

62.)

Keltainen

Mahnke (1996) kuvailee keltaisen olevan kaikkein iloisin väri, se on 

heijastava ja valaiseva. Keltainen yhdistetään aurinkoon viittaaviin elä-

mäniloon ja riemuun. Se edustaa kirkasta tulevaisuutta, toivoa, viisautta 

ja se koetaan laajenevana värinä. (Mahnke, 1996, s. 62.)

Kuva 4
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Vihreä

Vihreä on kristillisen seurakunnan eniten käyttämä symbolinen väri, mikä perustuu viljan kylvämi-

seen, viheriöimiseen ja korjaamiseen (Rihlama, 1965, s. 186). Mahnke (1996) toteaa vihreän 

olevan kaikkein levollisin väri silmälle, sillä silmä tarkentaa verkkokalvolla vihreään. Sen ilmeisimmät 

mielikuvat tulevat luonnosta ja kasvusta ja tässä mielessä vihreä onkin tyypillinen elämän väri. Ku-

ten juuri mainittua, varhaisten ihmiskuntien rituaalit keskittyivät sadonkorjuun odotukseen, mikä tar-

koitti ruokaa ja näin myös elämää. Vihreä on sekoitus keltaisen hilpeyttä ja sinisen arvokkuutta, sen 

positiivisia vaikutuksia ovat tyyneys, virkistävyys ja luonnollisuus, negatiivisia puolestaan yleisyys, pit-

kästyttävyys ja syyllisyys. Luonnon ja elämän värinä tunnettu vihreä on myös väri homeelle, sairau-

delle ja kuolemalle. Jos kysyisimme mikä väri kuvastaa myrkkyä, suurin osa ihmisistä valitsisi vihre-

än. Tämä saattaa olla seurausta 1800-luvun arsenikki päällysteisestä pigmentistä, Pariisin vihreästä, 

jota käytettiin tapettina. Pariisin vihreän käyttö johti lukuisiin kuolemiin. Toisaalta vihreä on identifioitu 

jo keskiajalla myrkyn väriksi. Palataksemme vielä vihreän sävyihin, neutraali vihreä aivan sinisen ja 

keltaisen keskivälissä on rauhoittava. Sävyn siirtyessä huomattavasti keltaista kohti, tulee siitä sti-

muloivampi, kevyempi ja vähemmän vakava. Sinistä kohti se muuttuu kylmemmäksi ja herkäksi ja 

vaaleana sinertävän vihreänä siitä tulee huomattavasti virkistävämpi. (Mahnke, 1996, s. 63.)

Sininen

Rihlama (2000) kertoo sinisen sisustuksen edesauttavan henkistä avautumista. Sininen tuntuu 

avartavan sekä viilentävän tilaa ja sinisen vaikuttaessa kuormat tuntuvat kevenevän. Se on myös 

ympäristönä suotuisa ideoiden kehittämiselle. Sinivioletti puolestaan ohjaa itsetutkiskeluun, totuuden 

etsintään ja intuitioon. (Rihlama, 2000, s. 65.) Mahnke (1996) huomauttaa, että suurin osa 

ihmisistä ei vieroksu sinistä väriä ja sillä onkin rauhoittava vaikutus. Sininen mielletään tyyneyden, 

turvan, lohdun ja mietiskelyn väriksi, mutta mahdollisesti myös masentavaksi ja kylmäksi. Se myös 

yhdistetään hengellisyyteen ja viisauteen, antiikin Roomassa se oli filosofien akateemisen puvun väri. 

Värinä sininen on ylväs edustaen arvokkuutta ja tasapainoa. Mainostuksessa käytetään tummansinis-

tä herättämään varmuutta ja luottamusta, sillä se vihjaa turvasta sekä korkeasta laadusta. Samanai-

kaisesti sininen kuitenkin yhdistetään kylmien ja melankolisten asioiden kanssa. Sininen onkin ainoa 

väri, jolla on sen mukaan nimetty taidemuoto; blues. (Mahnke, 1996, s. 63-64.)

Violetti

Kristillisen symboliikan mukaan violetti kuvaa katumusta ja parannusta, surua synnin vuoksi ja rak-

kautta Jumalaan (Rihlama, 1965, s. 185). Tähän lisäyksenä Mahnke (1996) sanoo, että vi-

oletti on pappisväri, johon pastorit pukeutuvat. Se kuvaa sinisen rehellisyyttä ja punaisen vahvuutta. 

Lisäksi violetti symboloi tunteen sisäistämistä ja sen syvyyttä, arvokkuutta, mystiikkaa ja taikuutta. 

(Mahnke, 1996, s. 64.) Yleisesti purppuranpunaista tai violettia on käytetty vertauskuvana ku-

ninkaallisuudelle (Rihlama, 1965, s. 186). Mahnken (1996) mukaan violetti väri voi aiheuttaa 

yksinäisyyttä ja murheellisuutta. Kuitenkin vaaleampana ja lähempänä punaista siitä tulee sensuelli, 

houkutteleva ja salaileva, myös suloinen ja intiimi. (Mahnke, 1996, s. 64.)
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Musta

Musta assosioituu mielissämme helposti suruun, pahuuteen ja tietämättömyyteen tai jopa salattuun 

tietoon (Arnkil, 2007, s. 146). Kristillisen värisymboliikan mukaisesti musta ei ole väri, vaan 

värin hauta ja pimeyden vertauskuva (Rihlama, 1965, s. 186). Musta imee itseensä kaiken 

valon, eikä luovuta terapeuttisesti tai psykologisesti mitään (Rihlama, 2000, s. 65). Mahnke 

(1996) toteaa, että musta identifioidaan vallaksi, joka saa aikaan pelkoa, esimerkkinä Hitlerin 

SS-joukkojen ja Mussolinin Mustapaitojen mustat univormut. Lisäksi Mahnken väriassosiaatiotutki-

mus osoitti selvästi, että mustan ja punaisen yhdistelmä miellettiin äärimmäisen vihan osoitukseksi. 

Muodissa musta puolestaan osoittaa yleensä statusta, eleganssia ja arvokkuutta. Tällainen malli 

alkoi Louis XII:n hallintokaudella Ranskassa, jolloin mustasta tuli virallinen surun väri, aiemmin 

aristokraatit pukeutuivat mustaan erottuakseen tavallisesta ”värikkäästä” kansasta. Musta korostaa 

muita värejä ja saa ne näyttämään kirkkailta. Äärimmäisen sivistyneisyyden, luksuksen ja laadun 

ilmaus on yhdistelmä mustaa ja kultaa. (Mahnke, 1996, s. 65-66.) 

Valkoinen

Mustan vastakohtana valkoinen yhdistetään hyvyyteen, viattomuuteen ja puhtauteen (Arnkil, 2007, 

s. 146). Mahnke (1996) kertoo sen myös esittävän valoa, toivoa ja pyhyyttä. Psykologisesta 

näkökulmasta valkoinen on puhtaudessaan steriili, mutta sillä ei ole psykoterapeuttisia vaikutuksia. 

Se saa meidät ajattelemaan pidättyväistä ja tunteetonta hoitokäytäntöä ihmisläheisyyden sijaan. 

(Mahnke, 1996, s. 64-65.) Muiden värien yhteydessä käytettynä valkoisella on usein selkeyttä-

vä ja kirkastava vaikutus (Rihlama, 2000, s. 65). Tietyissä olosuhteissa valkoinen voi vaikuttaa 

keltaista keveämmältä, mutta joka tapauksessa lähes valkoiset värit eli pastellivärit ovat visuaali-

sesti kevyempiä kuin tummemmat värit (Arnkil, 2007, s. 237). Valkoinen myös liittyy käsitteisiin 

rauhasta, esimerkiksi Mahnke (1996) huomauttaa valkoisen lipun tarkoittavan loppua sotatoimille 

ja uutta alkua rauhalle, samaa voi tarkoittaa myös rauhan valkoinen kyyhkynen. Sen lisäksi val-

hetta, joka ei ole paha, vaan joka on tarkoitettu säästämään jonkun tunteita, kutsutaan valkoiseksi 

valheeksi. Usein myös odotamme valkoisen olevan valkoista ja häiriinnymme siinä esiintyvistä tah-

roista, esimerkiksi lumella ilmenevistä koirien tarpeista. (Mahnke, 1996, s. 65.)

Harmaa

Harmaa yhdistetään usein teollisuuteen ja moderneihin ihmisen luomiin betoni- ja metallirakennel-

miin (Mahnke, 1996, s. 66). Rihlaman (2000) mukaan harmaa on kaikista väreistä ankein 

ja sen vaikutus on lähinnä masentava. Terapeuttisesti sillä on vain negatiivisia vaikutuksia ja eri-

tyisen negatiivisen vaikutuksen omaa raaka betoninharmaa. (Rihlama, 2000, s. 65.) Tämä on 

mielestäni jopa hälyttävää, sillä ympäristömme koostuu melko paljon betoninharmaasta pinnasta. 

Mahnke (1996) lisää, että harmaasta puuttuu energia, eikä sillä ole omaa tahtoa. Puhdas har-

maa on hiljainen ja rauhallinen, mutta myös ankea, tylsä ja passiivinen, ilman elävyyttä. (Mahn-

ke, 1996, s. 66.)
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Värin vaikutus mieleen

Tässä luvussa pureudutaan psykologiaan ja värin vaikutukseen ihmismielessä. Nyt kun edel-

lisessä luvussa esitetty värisymboliikka on tullut tutuksi, esittelen seuraavaksi psykologisia 

tasoja, jotka vaikuttavat olennaisesti värikokemukseen. Psykologisten tasojen lisäksi käyn läpi 

väritutkimuksia koskien värin kokemista.

Psykologiset tasot

Mahnken (1996) mukaan värikokemukseen vaikuttaa kuusi toisiinsa yhteydessä olevaa ta-

soa ja tekijää: biologiset reaktiot; kollektiivinen alitajunta; tietoinen symboliikka; kulttuuriset 

vaikutukset ja tavat; trendien, muodin ja tyylien vaikutus; henkilökohtainen suhde. Näitä voi 

ajatella pyramidina, jonka perustana toimii biologiset reaktiot, ja huippuna henkilökohtainen 

suhde. Näistä kuudesta tekijästä henkilökohtainen suhde on vuorovaikutuksessa kaikkien mui-

den tekijöiden kanssa. (Mahnke, 1996, s. 10) Se miten ihminen reagoi väriin, väriyhdis-

telmään ja ympäristöön saa aina alkunsa psykologisista syistä, mutta tapahtuma voi myös 

johtaa fysiologiseen reaktioon (Mahnke, 1996, s.6).

Kuva 5
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Mahnke (1996) selittää, että biologiset reaktiot ovat reaktioita, joita emme pys-

ty kontrolloimaan. Ne kuuluvat fysiologisiin toimintoihin, jotka jäävät yksilön ajattelun 

ja tunteiden ulkopuolelle. Jungilaisen psykologian mukaan kollektiivinen alitajunta eli 

joukkoa koskeva tiedostamaton on se osa psyykettämme, jolla ei ole mitään teke-

mistä tietoisten tai alitajuisten reaktioidemme kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että kol-

lektiivinen alitajunta toimii vaistonvaraisesti. (Mahnke, 1996, s. 13-14.) Mahnke 

lisää, että on lukemattomia esimerkkejä assosiaatioista, jotka tulkitaan kulttuurirajoja 

rikkovasti samankaltaisesti joka puolella maailmaa. Sininen yhdistetään taivaaseen ja 

veteen, vihreä luontoon ja punainen vallankumoukseen. Tietyillä kulttuureilla ja ryhmil-

lä uskonnollisille tasoille asti on omia tunnusmerkkejä, joihin liittyy väriassosiaatioita, 

symboliikkaa, näkemyksiä ja totuttuja tapoja. Näillä on oma roolinsa värin kokemi-

seen ja käyttämiseen. (Mahnke, 1996, s. 16.) Esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen 

monivärinen sateenkaarilippu on selkeä kyseisen ryhmän tunnus. Mahnke (1996) 

huomauttaa, että kulttuurisista eroista huolimatta monet reaktiot väriin ovat universaa-

leja. On luonnollista etsiä eroavaisuuksia samankaltaisuuksien sijaan, mutta perus-

samankaltaisuuksien ymmärtäminen on tärkeää ihmisen elinympäristöä suunnitellessa. 

Mitä tulee väritrendeihin, ne voivat hankaloittaa tavoitteiden ja tarpeiden täyttymistä 

ympäristön suunnittelussa. Trendivärit saattavat nimittäin olla ristiriidassa halutun lop-

putuloksen kanssa. Henkilökohtainen suhteemme väriin kuvastaa mieltymyksiämme, 

piittaamattomuutta tai inhoa tiettyjä sävyjä kohtaan (Mahnke, 1996, s. 17-W18).  

Mahnke (1996) sanoo, että henkilökohtaiseen suhteeseen vaikuttaa myös koke-

mukset. Esimerkiksi henkilö, joka on taaperoikäisenä polttanut itsensä siniseen esi-

neeseen, saattaa yhdistää sinisen kuumuuteen, mikä on täysin ristiriidassa yleisen 

värisymboliikan kanssa. (Mahnke, 1996, s.15.) Hazel Rossotti lisää, että väriais-

timuksemme saavat vaikutteita visuaalisista kokemuksistamme koko elinikämme ajan 

(Edwards, 2011, s. 149).
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Kokeminen

Arnkil (2007) kertoo yhdysvaltalaisten tutkijoiden Patricia Valdezin ja Albert Mehrabia-

nin (1994) perusteellisesta väritutkimuksesta koskien värien vaikutuksia tunnereaktioihin. 

Tutkimuksen tulokset tukivat vahvasti väitettä, jonka mukaan väreillä on kyky herättää 

ihmisissä emotionaalisia reaktioita. Sen sijaan tutkimus osoitti, ettei värisävyillä ole yh-

teyttä tunnereaktioihin. Värin kirkkauden ja kylläisyyden suhde emotionaalisiin reaktioihin 

todistettiin kuitenkin olevan vahva ja ennustettavissa. Kirkkautta ja kylläisyyttä lisätes-

sä myös värin miellyttävyys lisääntyi, näistä kirkkaus vaikutti miellyttävyyteen enemmän. 

Miellyttävimpinä sävyinä pidettiin kirjon ääripäitä eli sininen-vihreä ja punainen, joista 

sininen-vihreä oli selkeästi punaista miellyttävämpi. Sävyn miellyttävyys laski jyrkästi vä-

rikirjon keskialueella, jossa keltainen koettiin vähiten mieluisaksi väriksi. Kaikista sävyistä 

aktivoivimmaksi osoittautui vihertävänkeltainen ja heti tämän perään sinivihreä. Vihertä-

vänkeltainen ja sinivihreä koettiin siis aktivoivampina kuin vihreä, keltainen, oranssi, pu-

nainen ja magenta. Tutkimustulos osoittaa siis aivan päinvastaista kuin, mitä mielikuvia 

punainen ja oranssi useimmilla herättää. Aktivaation huomattiin myös kasvavan voimak-

kaasti kylläisyyttä lisätessä. Samoin kylläisemmät ja tummat värit koettiin hyökkäävämpinä 

kuin vaaleat värit ja värit, joissa lisättiin kirkkautta. Aivan vaaleimmissa väreissä kuiten-

kin kirkkauden kasvaessa, kasvoi myös kokemus värin hyökkäävyydestä. (Arnkil, 2007, 

s.249-251.) Lisäksi Lars Sivikin, Byron Mikellidesin ja muiden löydös osoittaa, että 

värin rauhoittavuuteen ja kiihottavuuteen vaikuttaa enemmän värin kylläisyysaste kuin sen 

sävy: voimakkaat värit koettiin kiihottavina ja vaimeat värit rauhoittavina (Arnkil, 2007, 

s.248).

Kuva 6
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Värin vaikutus ihmismieleen on oikeastaan melko monimutkaista, on otettava huo-

mioon itse väri, sen kirkkaus, kylläisyys ja näiden yhteisvaikutus sekä mitä suun-

nittelussa halutaan saavuttaa. Värin kylläisyydellä ja vaaleudella on vähintään yhtä 

suuri merkitys kuin värisävyllä (Arnkil, 2007, s.251). Arnkil lisää, että värien 

psyykkisiä vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti melko vähän, ellei oteta huomioon 

värimieltymyksiin kohdistuvaa tutkimusta. Värien vaikutusten tutkiminen ei ole help-

poa, mikä on varmasti syy tutkimusten harvinaisuudelle. Monet olemassa olevista 

tutkimustuloksista viittaavat siihen, että monet värien fyysisiksi vaikutuksiksi väitetyt 

ilmiöt, kuten vaikutus verenpaineeseen tai pulssiin ovat psyykkisiä. Toinen usein 

esiintyvä tutkimustulos on, että psykologiset vaikutukset eivät johdu värin sävystä, 

vaan muista tekijöistä. Yksittäisiä värejä ja väriyhdistelmiä on kuitenkin huomatta-

van hankalaa tutkia irrotettuna niiden ilmenemismuodoista, asiayhteyksistä ja muista 

ympäröivistä väreistä. Väreillä on myös usein väitetty olevan hoidollisia vaikutuksia.                         

Värien terapeuttista vaikutusta selitetään värien yhteydellä valoon ja sen aallonpi-

tuuksiin. (Arnkil, 2007, s.244-246.) Mahnke (1996) selittää, että keinotekoinen 

valo, jonka spektri eroaa huomattavasti luonnonvalosta saattaa aiheuttaa adreno-

kortikooppisen hormonin tuotantoa aivolisäkkeessä. Adrenokortikooppisen hormonin 

tuotanto puolestaan saa lisämunuaiskuoren tuottamaan stressihormoni kortisolia. 

Tällaisen reaktion aiheuttava keinotekoinen valo koetaan yleensä valkoisena valona. 

(Mahnke, 1996, s.12.)

Arnkilin (2007) mukaan värit ovat merkittävässä roolissa paikan identiteetin luo-

misessa, esimerkiksi työympäristön viihtyvyyden rakentamisessa. Värit vahvistavat 

yhteisön ja yksilön imagoa. (Arnkil, 2007, s.246.) Arnkil (2007) lisää, että 

ihmiset kokevat värejä eri tavoin. Toisille tummat sävyt ovat masentavia, toisille 

ne tarkoittavat turvaa ja lämpöä. Jotkin ihmiset kokevat kirkkaat värit piristävinä ja 

toiset taas levottomina. Erilaiset kokemukset näkyvät kotien sisustuksissa. (Arnkil, 

2007, s.239.) Tässä huomaa, että vaikka väreistä kuinka tekisi tutkimusta ja nii-

den pohjalta oletuksia värien ominaisuuksista, eivät väreistä tehdyt väittämät aina 

päde yksilötasolla.

Psykologi Ingrid Riedel huomauttaa, että luonnon väreillä on todennäköisesti pysyvin 

vaikutus värikokemukseen (Mahnke, 1996, s.59). Rihlama (2000) kertoo, että 

on tärkeää käyttää värejä täyttämään tyhjiötä, joka syntyy työpaikkojen ja asuntojen 

vähäisestä kosketuksesta luontoon. Värien vaikutus ihmisen terveyteen on nimittäin 

todistettu tieteellisesti. (Rihlama, 2000, s.50.) Värit tuovat lohtua ja mielihyvää, 

joskus tunne on jopa fyysinen (Arnkil, 2007, s.120). Arnkilin (2007) mukaan 

ennen koetut värit vaikuttavat siihen, miten värejä kokee nykyhetkessä. Värit elävät 

pitkään mielensisäisinä kokemuksina aistimuksen jälkeen. (Arnkil, 2007, s.54.)
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Värit tilassa

Tämä luku on sisustusarkkitehtuurin näkökulmasta olennaisin, sillä tässä luvussa kerro-

taan värin vaikutuksesta tilaan. Tutkimustiedon ja teorian lomassa tuodaan esiin muuta-

mia esimerkkejä tiloista, joissa on hyödynnetty väripsykologiaa.

Arnkil (2007) toteaa värin antavan tilalle identiteetin ja ilmeen, minkä lisäksi väri 

myös jäsentää, painottaa ja rytmittää rakennusmassoja sekä sisätiloja. Vaikka väri ei 

ole välttämätön edellytys etäisyyksien ja syvyyksien hahmottamiseen, tekee se tilakoke-

muksesta rikkaamman ja mielenkiintoisemman. (Arnkil, 2007, s. 214.) Väriaistin me-

nettäminen saattaisi olla meille psyykkisesti ylipääsemätön trauma, mutta tummuus-vaa-

leusaistin menetys tekisi meistä käytännössä sokeita, sillä informaatio tummuudesta ja 

vaaleudesta on oleellisinta aivoillemme, jotta voimme hahmottaa muotoja, tilaa ja liikettä 

(Arnkil, 2007, s. 94). Mahnke (1996) kertoo värin ja valon olevan päätekijöitä 

arkkitehtonisessa ympäristössä. Tutkimustulokset ovat osoittaneet valon ja värin vaikutta-

van ihmiseen sekä visuaalisella, että ei-visuaalisella tasolla. (Mahnke, 1996, s.3.)

Arnkil (2007) selittää värikontrastien luovan 

tilasarjoihin jännityksiä ja niiden purkautu-

mista. Värillisessä huoneessa oleskelu saa 

aikaan näköaistin adaptoitumisen. Näköaistin 

adaptoituminen tarkoittaa sitä, että väri koe-

taan ensin voimakkaana, mutta ajan kulues-

sa värin voimakkuuden koetaan laskeneen. 

Joskus värillisestä huoneesta siirtyminen eri 

väriseen huoneeseen aiheuttaa suksessiivisen 

eli peräkkäisen kontrastin. Tällöin tilan havai-

taan sävyttyneen edellisen tilan vastavärillä. 

(Arnkil, 2007, s.235.) Esimerkiksi henkilön 

ensin oleskeltua tilassa, jossa vallitsee vihreä 

ja siirtyessä toiseen tilaan, saattaa seuraava huone sävyttyä verkkokalvoillamme 

punertavaksi, vaikkei huone olisikaan punainen. Se, miten värejä havaitaan voi 

myös muuttua sen mukaan, millaisia värejä ympärillä on, tätä kutsutaan simultaaniseksi 

kontrastiksi (Arnkil, 2007, s.143).

Arnkilin (2007) mukaan Ruotsissa on tutkittu tummien ja vaaleiden värien vaikutus-

ta tilakokemukseen. Tutkimusten mukaan lähes poikkeuksetta tummien värien koettiin 

pienentävän tilaa ja vaaleiden päinvastoin laajentavan sitä. Koehenkilöt kokivat tilan 

matalaksi, jos katto oli seiniä tummempi. Tummien seinien puolestaan koettiin lähene-

vän toisiaan, kun taas vaaleiden koettiin loittonevan toisistaan. (Arnkil, 2007, s.236.) 

Kuva 7
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Tilan väritys tuntuukin yleensä luontevimmalta, kun se 

kevenee alhaalta ylöspäin eli lattian ollessa tummin ja 

katon vaalein pinta (Rihlama, 2000, s.52). Kirkkaat 

ja voimakkaat värit toimivat parhaiten vakituisen kat-

selukohteen sivuilla ja yläpuolella, josta väri vaistotaan 

taustamusiikin kaltaisesti (Rihlama, 2000, s.50). Ko-

kemus rakenteellisuudesta lisää viihtyvyyttä, minkä vuoksi 

kantavan rakenteen korostaminen esimerkiksi värein on 

yleensä perusteltua sekä suositeltavaa (Rihlama, 2000, 

s.52).

Arnkil (2007) sanoo tilojen värimaailmoissa olevan 

kyse mielikuvien herättämisestä. Esimerkiksi ham-

maslääkärin värjääminen verenpunaiseksi ei ole kovin 

suositeltavaa. Kellertävät värit puolestaan tekevät tilan 

tunnelmasta kodikkaan ja lämpimän. Värit saavat ai-

kaan voimakkaitakin mielleyhtymiä esiintyessään suurina 

alueina. (Arnkil, 2007, s.23.) Arnkil (2007) lisää, 

että siniset värit koetaan usein tilaa avartavampina kuin 

punaiset, mutta pelkkä sävy ei vaikuta tilakokemukseen. 

Sävyn tummuudella on selkeämpi vaikutus siihen, miten 

avaraksi tai sulkeutuneeksi tila koetaan. (Arnkil, 2007, 

s.236.) Huolellinen harkinta tilan käyttökontekstin ja 

sen tarpeiden suhteen on värejä oleellisempaa ja tär-

keämpää tilasuunnittelussa (Edwards, 2011, s.145).

Rauhallisena ja tasapainoisena sävynä vihreä sopii ym-

päristöksi mietiskelyä ja keskittymistä vaativiin tehtäviin 

(Rihlama, 1965, s.181). Samoin myös sinisellä vä-

ritetty tila koetaan rauhalliseksi ja viihtyisäksi, väreistä 

sininen vaikuttaa olevan myös suurimmassa suosiossa 

ympäri maailman (Rihlama, 1965, s.181). Rihlama 

(2000) lisää vihreän auttavan luomaan tasapainoista 

ympäristöä. Myös vaalea turkoosi vihreän ja sinisen kir-

joon kuuluvana on rauhoittava, se luo miellyttävän taus-

tan erityisesti ihmiskasvojen lämpimyyden korostajana. 

Kirkkaan turkoosi puolestaan vaikuttaa suurina pintoina 

lähinnä negatiivisesti. Rihlama sanoo punaisen ja orans-

sin pienentävän tilaa ja suosittelee näiden värien käyttöä 

vain pieninä määrinä. Keltainen puolestaan lämmittää 

tilaa ja se on ympäristönä elämänmyönteinen. (Rihla-

ma, 2000, s.56.) On mielenkiintoista verrata Rihlaman 

väitettä keltaisesta Patricia Valdezin ja Albert Mehrabianin 

(1994) tutkimustulokseen siitä, kuinka keltainen koettiin 

epämiellyttävimpänä värinä. Toisaalta värin epämiellyttävyys 

ei tarkoita sitä, ettei väri olisi siedettävä tai ettei kukaan 

pitäisi siitä. Se ei myöskään tarkoita, etteikö värillä voisi 

olla myönteisiä vaikutuksia. Vaikuttaa siltä, että jokaisella 

värillä on omat puolensa sekä positiiviselta että negatiivi-

selta vaikutukseltaan. Näiden teorioiden pohjalta ei pitäisi 

ryhtyä välttelemään tiettyjä värejä, vaan oppia käyttämään 

niitä sopusuhtaisesti pitäen niiden psykologiset vaikutukset 

mielessä. Jos väriteorioita noudattaa orjallisesti, ei lopulta 

ole yhtäkään väriä käytettävänä tai värimaailma muuttuu 

hyvinkin yksitoikkoiseksi.

Loppujen lopuksi väriteorioiden sijaan ratkaisevaa hyvinvoin-

tia lisäävälle tilalle on suunnittelijan hyvä maku, kokemus 

ja herkkyys värin tilalliselle olemukselle (Arnkil, 2007, 

s.239). Arnkilin (2007) mukaan nykyajan arkkitehtuuria 

ja ympäristönsuunnittelua kritisoidaan aika ajoin värien vie-

roksumisesta. Moni kokee värittömän ympäristön steriiliksi 

tai ankeaksi. (Arnkil, 2007, s.246.) Rihlama (1965) 

muistuttaa yksilöillä olevan jossain määrin omanlaiset vä-

rinäkemyksensä ja lempivärinsä. Siksi julkisissa tiloissa ei 

ole mahdollista päätyä tulokseen, joka olisi jokaiselle yksi-

lölle paras mahdollinen. Julkisten tilojen suunnittelussa tu-

lisikin pyrkiä käyttämään mahdollisimman yleispäteviä väri-

yhdistelmiä, jotta värit eivät aiheuttaisi vahinkoa yhdellekään 

yksilölle, mutta vaikuttaisivat positiivisesti suureen osaan 

ihmisjoukkoa. (Rihlama, 1965, s.108.) Suunnittelijana 

on pakko hyväksyä, ettei kaikkia ole mahdollista miellyttää, 

siksi värejä ei myöskään pidä ottaa kovin vakavasti. On 

hyödyllistä tiedostaa värien mahdolliset vaikutukset ja ot-

taa ne huomioon suunnittelukohteessa, mutta niiden ei tule 

määrittää koko tilallista suunnitelmaa.
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Lasten ympäristö

Lapset innostuvat ja kaipaavat voimakkaita värejä, lukuun ottamatta vastasyntyneitä, 

joiden ympärillä tulisi käyttää vaaleita värejä vasta kehittyvän näköaistin vuoksi (Rih-

lama, 2000, s. 50). Näköaistin alkutaipaleella lapsi kiinnostuu erityisesti punaisesta 

ja keltaisesta, sillä kuten luvussa Värin havaitseminen kerrottiin, punainen ja keltainen 

ovat ensimmäiset värit, jotka lapsi havaitsee. Rihlaman (1965) mukaan siitä huoli-

matta, että lapset pitävät väreistä, ei niiden käyttö kirjavina pintoina välttämättä auta 

pääsemään toivottuun lopputulokseen. Sen sijaan yksivärisiä taustoja hyödyntämäl-

lä voidaan korostaa värikkäiden lelujen ja vaatteiden väri-iloa. (Rihlama, 1965, s. 

185.) 

Rihlama (2000) pitää päiväkoteja kiinnostavina suunnittelukohteina värien osalta, 

sillä värien avulla voidaan luoda näkymiä, jotka kiehtovat lasten mielikuvitusta. Las-

ten ympäristöissä pystytään myös käyttämään iloisempaa väriasteikkoa, kuin aikuisten 

käyttämissä tiloissa. Lasten ympäristöjä suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon, 

että niissä yleensä työskentelee aikuisia, joiden terveellisestä työympäristöstä on myös 

huolehdittava. Ratkaisuna voisi toimia seinän värityksen jakaminen vaakasuuntaisiin 

ylöspäin vaaleneviin vyöhykkeisiin, jolloin pienten ihmisten maailma on mahdollista pitää 

värikkäämpänä, kuin aikuisen katselualue. On kuitenkin huomioitava, ettei lastenkaan 

ympäristöä tule täysin täyttää voimakkailla väreillä, sillä ne saattavat olla liian aktivoivia 

ja varsinkin punaista on syytä käyttää hillitysti. Eräässä kokeessa on nimittäin todet-

tu, että vain punaisilla palikoilla leikkivät lapset käyttäytyvät leikissään jonkin verran 

aggressiivisemmin kuin muun värisillä palikoilla leikkivät. Kuitenkin se, että lelut ovat 

värikkäitä ja taustapinnat rauhallisempia, tekevät tilasta miellyttävän. Jos värien kirjoa 

on joka puolella tilaa, saattaa lasten ympäristö hajota, eikä se enää ole mieleinen. 

Huolella harkituin värein sekä muotojen ja valojen sijoittelulla voidaan saada aikaan 

tilallisia ratkaisuja, joiden lomassa lapset ja henkilökunta säästyvät stressaavalta väri-

kylläisyydeltä. (Rihlama, 2000, s. 84.)



18

Archdailyn (2020) artikkelissa esitellään thaimaalaista lastensairaalaa, jonka suunnittelun avain-

asemassa ovat lasten mittasuhteet ja ajatus leikistä parantavana voimana. Jokainen lapsi haluaa 

pitää hauskaa ja etsii ympäristöstään keinoja pitää hauskaa, siksi EKH Lastensairaalan suun-

nittelijat lähestyivät sairaalan sisustusta hauskuus mielessä pitäen, jokaisesta odotushuoneesta 

on esimerkiksi tehty leikkipaikka. Lasten maailma on luotu käyttämällä erilaisia muotoja, värejä 

ja symboleja, jotka koostuvat hienovaraisesti kaartuvista viivoista, välttäen tarkoituksellisesti täy-

dellisiä geometrisia muotoja. Vapaa muotokieli saa pienten ihmisten kokemuksen tilassa tuntu-

maan rajoittamattomalta ja avoimelta. Pastellivärit herättävät lapsen mielikuvituksen, minkä vuoksi 

sairaalan väritys koostuu pastellin sävyistä: sininen, punainen, keltainen ja vihreä. Suunnittelijat 

uskovat, että lapset pääsevät nauttimaan sairaalan sisätiloista oman mielikuvituksensa mukaan 

ja kehittämään omaa yksilöllistä kokemustaan tilasta. Käytävätilat valaistaan epäsuoralla valais-

tuksella tavoitteena välttää kirkkaasta ja suorasta valaistuksesta aiheutuvaa aistien ärsyyntymistä. 

Sairaalasta löytyy neljä eri huonetyyppiä yön yli jäävien potilaiden käytettäväksi. Ne on sisustet-

tu eläinteemoin ja näihin liittyvin pastellivärein. (EKH Children Hospital, 2020.)

Kuva 8 Kuva 9
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Terveydenhuollon tilat

Rihlaman (2000) mukaan värit ovat tärkeitä jokaisessa elämän ympäristössä, 

mutta erityisen tärkeitä ne ovat paikassa, jossa sairastunut ihminen oleskelee. 

Normaalitilanteessa ihminen liikkuu ja saa luonnollisesti uusia virikkeitä ympä-

ristön muuttuessa, mutta sairastuessa ympäristö pysyy usein samana. (Rihla-

ma, 2000, s.85.) Arnkil (2007) kertoo väreillä olevan välillisesti parantava 

vaikutus, minkä huomaa siitä, että usein pitkäaikainen oleskelu sairaalaympä-

ristössä johtaa laitostumiseen. Laitostumista edesauttavat neutraali ympäristö ja 

visuaalisten virikkeiden puute, jolloin ajan ja paikan kokemus vähenevät. Hyvällä 

värisuunnittelulla voidaan vähentää ajasta ja paikasta vieraantumisen tunnetta, 

ja siten edistää psyykkistä hyvinvointia sekä potilaan toipumista. (Arnkil, 2007, 

s.246.) Erityisesti kroonikkosairaaloissa ja pitkäaikaissairaiden ympäristöissä on 

tärkeää huomioida potilaan katseen pääasiallinen suunta ja siitä aukeavat näky-

mät (Rihlama, 2000, s.86).

Rihlama (2000) huomauttaa, että tekstiilit muodostavat suuren osuuden sai-

raalaympäristön sisustuksesta. Muun muassa potilasvuoteiden välisiä verhoja ja 

ikkunoiden verhoja hyödynnetään valon sekä näkyvyyden säätelyssä. Nämä ver-

hot ovat yleensä vaaleasti kuvioituja valkoisella pohjalla siksi, ettei huone sävyty 

verhojen ja valon yhteisvaikutuksesta ja näin häiritsisi mahdollisia tutkimuksia. 

Samaa ohjetta hyödynnetään potilashuoneiden pinnoissa, jotka ohjaavat valon 

kulkua. (Rihlama, 2000, s.86.) Arnkil (2007) lisää henkilökunnan vaatetuk-

sen olevan usein väriltään sinistä tai vihreää. Sininen ja vihreä luovat optisen 

vastapainon leikkaushaavojen punaisuudelle ja neutraloi veritahroja harmahtaviksi. 

(Arnkil, 2007, s.251.) Samasta syystä Rihlama (2000) sanoo leikkaushuo-

neiden värimaailman olevan suurimmaksi osaksi turkoosin vihreää. Tämä väri 

auttaa leikkauksissa paljastuvien elimistöjen ja verenkierron tarkkailussa. (Rihla-

ma, 2000, s.86.)

Rihlaman (2000) mukaan valkoinen ei sellaise-

naan ole hoitava väri, sillä yksinään sen mielle-

tään tarjoavan tyhjyyttä. Tämä aiheuttaa monille 

lohduttomuuden tunteita valkoisessa sairaalaym-

päristössä. Lyhyinä ajanjaksoina hyvin vaalealla 

violetilla on lohduttava vaikutus toipilaisiin ja sure-

viin, mutta pitkäaikaiseksi ympäristöksi se ei heille 

sovi. Lämpimät värit sen sijaan koetaan elvyttä-

viksi. (Rihlama, 2000, s.65.) Käytävä- ja läpi-

kulkutiloissa, kuten portaikoissa värejä voi käyttää 

rohkeasti tuomaan vaihtelua tilasarjoihin (Rihlama, 

2000, s.86).

Kuva 10
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Vaija (2018) kirjoittaa esimerkiksi Paimion parantolan rakennuksen ja sisustuksen suunnittelun 

lähteneen liikkeelle ennen kaikkea pyrkimyksestä edesauttaa tuberkuloosipotilaiden parantumista. 

Paimion parantolan suunnittelija Alvar Aallon sanotaan olleen tarkka parantolan sävyistä ja värejä 

onkin käytetty hyvin monipuolisesti. Aalto suunnitteli Paimion parantolan värimaailman yhdessä 

koristemaalari Eino Kaurian kanssa. Potilashuoneiden katot väritettiin vihreän eri sävyillä. Vä-

ritettyjen kattojen tarkoitus oli rauhoittaa potilaita. Aalto on kuvaillut potilashuoneita näin: ”Sei-

nät vaaleita, katot tummempia, jotta huoneelle tulisi rauhallisempi yleissävy makaavan potilaan 

kannalta katsoen. Huoneen yleisvalopiste on potilaan pään yläpuolella seinän ja katon yhtymä-

kohdassa, jolloin valonlähde siis on makaavan potilaan katselukulman ulkopuolella.” Nykyään 

Paimion parantolan alkuperäisiä pintoja ei enää ole juuri jäljellä useiden remonttien ja moderni-

sointien jäljiltä. Se kuitenkin tunnetaan rikkaasta värimaailmastaan. Esimerkiksi aulan ja portaikon 

keltainen lattia tuo tilaan energisen yksityiskohdan. (Vaija, 2018.)

Rihlama (2000) kertoo psykiatrisissa sairaaloissa hyödynnettävän värejä ja niiden auttavan 

merkittävästi eri tavoin henkisesti vammautuneita henkilöitä. Vaalea keltainen, joka ei ole räi-

keä auttaa erittäin masentuneiden parantumisessa ja ylivilkkaita hyödyttää siniviolettiin, siniseen 

ja turkoosiin taipuvat sävyt. Vaaleina nämä sävyt tekevät ympäristöstä levollisen. Punainen ja 

oranssi ovat kiellettyjen värien listalla, sillä ne saattavat aiheuttaa paljonkin vahinkoa kiihdyttäes-

sään mielen erilaisia toimintoja. Ainoastaan todella vaaleanpunaisella voi olla yhdessä valkoisen 

ja vaaleansinisen kanssa positiivisia vaikutuksia. Kalusteissa tulee välttää tummia värejä ja eri-

tyisesti mustaa, sillä ne luovat liian voimakkaita kontrasteja psykiatriseen sairaalaympäristöön. 

(Rihlama, 2000, s.86.)

Kuva 11
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Yhteenveto

Aiemmista käsittelyluvuista voi huomata, ettei väripsykologia ole yksinkertainen aihe. Se 

perustuu paljolti yksilön kokemuksiin, joita on haastavaa tutkia yleisellä tasolla. Opinnäyte-

työn tavoitteena oli selvittää, miten väreillä voi edistää ihmisen hyvinvointia ja miten värit 

vaikuttavat ihmiseen.

Väripsykologiasta puhuttaessa on ensinnäkin ymmärrettävä, miten väriä ylipäätään havai-

taan. On myös keskeistä tiedostaa taustalla vaikuttavat tekijät ihmisen biologisesta peri-

mästä ja evoluutiosta lähtien. Väripsykologiaan vaikuttaa monen asian summa; mistä koki-

ja on kotoisin, millaisessa kulttuurissa hän on elänyt, mitä hän on kokenut.

On kuitenkin paljon väreihin liittyviä piirteitä, joiden merkitykset vastaavat toisiaan ym-

päri maailmaa. Nämä yhdistävät tekijät ovat niitä, joiden avulla väripsykologiaa voidaan 

hyödyntää ympäristön suunnittelussa ja edistämään ihmisen hyvinvointia tilasuunnittelun 

keinoin. Väripsykologian avulla suunnittelija ymmärtää tuoda tiloihin sellaisia värejä, jotka 

vaikuttavat mahdollisimman moneen yksilöön positiivisesti ja välttää sellaisia värejä, joista 

aiheutuu vahinkoa. Itse värisävyä tärkeämpää on kuitenkin tunnistaa värin kirkkauden ja 

kylläisyyden vaikutukset ihmiseen. Kirkkaus ja kylläisyys ovat avainasemassa värin koke-

misessa. Lähes kaikkien värien miellyttävyys lisääntyy, kun kirkkaus tai kylläisyys kasvaa. 

On kuitenkin yksilöstä kiinni, miten värien tummuusasteiden vaihtelun kokee, sillä jotkut 

pitävät tummaa ympäristöä miellyttävämpänä, toiset taas kokevat vaalean ympäristön mu-

kavampana. Myös kontrastierot tekevät usein tilasta miellyttävämmän. Väripsykologia toi-

miikin tilasuunnittelun apuna parhaiten silloin, kun suunnittelija tunnistaa kulloisenkin tilan 

tarpeet ja tavoitteet.

Väripsykologia on kovin ristiriitainen aihealue, sillä aiheeseen perehtyneet tutkijat saatta-

vat olla hyvinkin eri mieltä värien psykologisista vaikutuksista. Tämä on kuitenkin täysin 

inhimillistä, onhan aihekin lähellä ihmistä ja ratkaisuja voi olla niin monia, kuin ihmisiäkin 

on. Väripsykologia on vielä melko tuntematon aihe, jota olisi syytä tutkia lisää. Väripsy-

kologian keinoin voidaan nimittäin lisätä tilasuunnitteluun uusi ulottuvuus, joka edesauttaa 

ihmisen hyvinvointia.

Opinnäytetyössä käytetyt lähteet keskittyvät suurimmaksi osaksi Harald Arnkilin, Seppo 

Rihlaman ja Frank H. Mahnken kirjoituksiin. Lähteet esittelevät värioppia ja väripsykologiaa 

eri perspektiiveistä, kuitenkin pitäen sisällään myös yhtäläisyyksiä. Kaikki opinnäytteessä 

käytetyt lähteet ovat peräisin luotettavilta ja arvostetuilta tahoilta varmistaen opinnäytetyön 

laadun. Opinnäytetyö käsittelee tutkimusaihetta ja -kysymystä virtaviivaisesti. Käsittelyluku-

jen järjestys on looginen ja auttaa lukijaa sukeltamaan väripsykologian maailmaan mah-

dollisimman ymmärrettävällä tavalla. Opinnäytetyössä esitellyt tilaesimerkit tukevat tekstissä 

esitettyä teoriaa, mutta tilasuunnittelun esimerkkejä voisi olla enemmän. 
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