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Päävärit

Keltainen
Punainen
Sininen

● Värisävyt, joista kaikki muut värit 
voidaan sekoittaa

● Ei voida sekoittaa muista väreistä



  

Välivärit

Oranssi = keltainen + punainen
Violetti = punainen + sininen
Vihreä = sininen + keltainen

● Syntyvät 
sekoittamalla 
kahta pääväriä



  

Toisen asteen värit
”kolmannen sukupolven värit”
2-osainen nimi, josta 

käy ilmi sävyn 
lähdevärit:

Keltaoranssi
Punaoranssi
Punavioletti
Sinivioletti
Sinivihreä

● Syntyvät sekoittamalla yhtä pääväriä ja yhtä 
väliväriä



  

Lähivärit ja vastavärit

Lähivärit
● Sijaitsevat 

väriympyrässä 
vierekkäin (3-5 
sävyä)

– Esim. oranssi-
punaoranssi-
punainen

● Luonnostaan 
harmonisia

Vastavärit 
(=komplementit)

● Sijaitsevat 
väriympyrässä 
toisiaan vastapäätä

● Mikä tahansa 
vastaväripari 
sisältää kaikkia 
kolmea pääväriä



  

Sävy, valööri ja kylläisyys

Sävy
= värin sävy = värin paikka spektrissä 

(aallonpituus) = lähdeväri

Valööri
= värin vaaleus – tummuusaste

● Musta – valkoinen -yhdistelmä 
voimakkain

● Harmaa altis muuttumiselle, jos sitä 
ympäröi voimakas väri (muuttuu sen 
vastavärin suuntaan)



  

Kylläisyys
= värin himmeys ja/tai kirkkaus

● Määritellään värin puhtauden ja 
pigmenttipitoisuuden mukaan

● Värejä murretaan niiden vastaväreillä 
sekä mustalla, valkoisella ja harmaalla

● Kun puhdasta väriä murretaan, sen 
voima/loisto heikkenee murtajan 
voimasta riippuen



  

Kylmät ja lämpimät värit

Lämpimät värit
● Keltainen, oranssi, 

punainen
● Ilmentävät ainetta 

ja maata → ovat 
raskaita

● Nousevat, lähestyvät 
ja laajenevat

● Suurin kylmä – lämminkontrasti puna-
oranssin ja sinivihreän välillä

Kylmät värit
● Violetti, sininen, 

vihreä
● Luovat avaruuden ja 

ilmavuuden tuntua 
→  ovat kevyitä

● Laskevat, pakenevat 
ja supistuvat



  

Perusasioita suunnittelusta

● Huomioi jo heti 
aluksi tuotteen:

– Käyttötarkoitus
– Käytettävät 

materiaalit
– Aikarajoitteet ↔ 

 työn laajuus
– Omat taidot

● Sommittelussa 
mietittävää:

– Rytmi
– Dynamiikka
– Tasapaino

● Symmetria ja 
asymmetria

– Jännite
● Syntyy 

rinnastamalla 
vastakohtia
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