
"Tämä kirja on merkittävä teos alallaan, ja se tuli todelliseen 
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Lukijalle
Pidämme itsestään selvänä, että maailma on värillinen, mutta 
kohdistamme tietoisen huomiomme väreihin vasta sitten, kun 
huomaamme niissä jotain yllättävää ja tavanomaisesta poikkea-
vaa. Arkielämässä väri-ilmiöiden kohtaaminen ja värien merki-
tyksen pohdiskelu ovat saattaneet nostaa monen mieleen vaik-
kapa seuraavanlaisia kysymyksiä:

•					Mitä	värit	oikeasti	ovat?
•					Miksi	ympäristö	näyttää	muuttavan	värejä?
•					Miksei	värikarttoihin	ole	aina	syytä	luottaa?
•	 Miten	toimii	hyvä	väriteoria?
•					Minkälainen	väri	oli	myrkynvihreä?
•					Miksi	tietokoneen	kuvaruudun	värit	ja	paperitulos		
							teiden	värit	eivät	koskaan	näytä	vastaavan	toisiaan?
•					Mitä	olennaista	eroa	on	CMYK-	ja	RGB-väreillä?
•					Miksi	keltainen	vihertyy,	kun	sitä	tummennetaan?
•					Mitä	tarkoittavat	metameria	ja	värin	konstanssi?
•					Eikö	siniverisillä	olekaan	punaista	verta?
•					Miksi	piispat	pitävät	purppuranväristä	silkkipaitaa?
•					Mistä	löytyvät	selitykset	värien	vaikutuksille,	ja 
							mistä	tulevat	värisymbolit?

Tämä kirja johdattaa lukijaa löytämään vastauksia näihin ja mo-
niin muihin jännittäviin kysymyksiin. Samalla lukijalle tarjoutuu 
tilaisuus nähdä ja kokea värit ja väri-ilmiöt uudella mielenkiin-
toisella tavalla – pintaa syvemmältä. 

Tässä teoksessa pyrin tarkastelemaan rikasta värien maailmaa 
mahdollisimman monesta näkökulmasta. Teoksessa hahmot-
telen ja esittelen myös teoreettisia selitysmalleja eräiden tun-
netuimpien väri-ilmiöiden ymmärtämiseksi; pätevä teoria kun 
poistaa teorian ja havaittavan arkitodellisuuden väliset ristirii-
taisuudet. Tämä on varmasti eduksi myös väriopetukselle, koska 
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silloin sekä oppimiselle että opettamiselle on tarjolla uskottavat 
ja selkeät peruslähtökohdat. Näistä ehdottomasti ensimmäinen ja 
välttämätön on värin käsitteellinen ymmärtäminen. 

Teoreettisia näkemyksiäni kohtaan saamastani kannustavasta tues-
ta kiitän erityisesti Helsingin yliopiston psykologian professori 
Göte Nymania sekä kuvaamataidon asiantuntijaa professori Antti 
Hassia. Monista	mielenkiintoisista	ja	innostavista	keskustelutuoki-
oista, avusta ja asiatarkistuksista kiitän hyvää ystävääni professori 
Paavo Castrénia ja pitkäaikaista yhteistyökumppaniani tekniikan 
lisensiaatti Matti Jänttiä.	Kiitän	myös	lämpimästi	läheisiä	ystäviäni	
Päivikki Kumpulaista ja Pertti Nummea sekä Harri Lahikaista mo-
nipuolisesta avusta. Värinkäytön historiaan liittyvistä asiatarkistuk-
sista kiitän hollantilaista Jaap Hollenbergia. Valo- ja värimittauksia 
koskevasta asiantuntija-avusta kiitokset saa Leif Riipinen sekä eräi-
den kiviainesten määrittelystä geologian professori Martti Lehtinen. 
Oman tutkimusaineistoni osittaisesta tietokoneavusteisesta käsitte-
lystä	kiitän	Suomen	Gallup	Oy:n	avuliaita	toimihenkilöitä.

Suurimmat kiitokseni osoitan pojilleni Sampsalle ja Kaapolle sekä 
erityisesti vaimolleni Marjalle, sillä ilman heiltä saamaani kannus-
tavaa ja kriittistä tukea tämä teos olisi varmasti jäänyt syntymättä. 

Omistan tämän kirjani kolmannen ja uudistetun painoksen lap-
senlapsilleni Inarille, Otolle ja Leolle ja toivon heille antoisaa ja 
värikästä tulevaisuutta.

Kätkytsaaressa,	Kangasniemen	Luusniemen	kylässä,	elokuussa	2016	

Martti Huttunen

Tämä on kolmas täydetty laitos. 

Teoksen	ensimmäisen	painoksen	kustantaja	oli	WSOY,	2005.
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On helppoa pitää totena sellaista, josta on konkreettista näyttöä ja hylätä 
sellaiset uskomukset, jotka perustuvat vain todistamattomiin väittämiin.

Kun	taiteilija	Josef Albersin taidemaalareiden värihavainnoinnin opetuk-
seen laatima teos Värien vuorovaikutus	ilmestyi	vuonna	1978	(alkuperäis-
teos Interaction of Color,	1963),	se	innosti	suuresti	sekä	taidemaalareita	
että	muitakin	väreistä	kiinnostuneita.	Erityisesti	väriopetukseen	sii-
tä saatiin uutta, näyttävää sisältöä. Teoksen upeilla väritauluilla ja 
harjoitustehtävillä saattoi mainiosti havainnollistaa, miten suuresti 
ympäristö muuttaa värien ulkonäköä. Aivan toisin kuin teoksen suo-
menkieliseen laitokseen laadittu esipuhe antaa ymmärtää, Albers teki 

Miksi pintaa  
syvemmältä?
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Ainekeskeisestä aivokeskeiseen värikäsitykseen
Väri on meille ihmisille niin itsestään selvä ja arkipäiväinen 
ympäristö tekijä, että sen olemuksen pohtiminen alkaa yleensä 
vasta silloin, kun pyydetään vastausta esimerkiksi kysymykseen, 
mitä	väri	on.	Yleisimpiä	ovat	vastaukset,	joissa	väri	määritellään	
valoksi, valon heijastukseksi tai värähtelyksi. Joskus väri saate-
taan määritellä valon ominaisuudeksi. Nämä vastaukset osoitta-
vat, että vastaaja on joutunut kysymyksen äärelle aikaisemmin-
kin, tai että vastaukset on omaksuttu jonkintasoisen väriopillisen 
viitekehyksen opastamana.

Mitä väri on?
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Weimarin seutu ja ainekeskeinen värikäsitys

Saksa ja erityisesti sen Weimarin seutu on ollut mielenkiintoisella 
tavalla merkittävässä asemassa länsimaisen värisystematiikan ja 
luokittelumenetelmien kehittelyssä. Vaikuttavimpana ”alkuisänä” 
on ollut saksalainen Johann Wolfgang von Goethe	(1749–1832)	väriop-
peineen	(Die Farbenlehre,	1810	ja	Geschichte der Farbenlehre,	1812).	
Myös	meillä	Suomessa	perinteisen	väriopin	sisältöjen	ja	opetus-
menetelmien taustalta löytyvät selkeästi Weimarin perinteet. 

Weimarissa	toimi	1920-luvulla	mm.	taideteollisuusalan	oppilaitos	
Bauhaus, jossa väriopilliset näkemykset saivat luontevasti kaiku-
pohjaa	paikallisen	suurmiehen	näkemyksistä.	Goethen	perinnet-
tä	Bauhaus-koulussa	kehittivät	eteenpäin	väriopin	ja	maalauksen	
opettajina toimineet ja meilläkin hyvin tunnetut taiteilijat Johannes 
Itten ja Josef Albers sekä, omalla ja omintakeisella tavallaan, venä-
läissyntyinen taidemaalari Vasili Kandinski (Wassily Kandinsky).	

Weimarissa vaikutti vuosisadan vaihteessa myös mystikko Rudolf 
Steiner 	(1861–1925),	joka	Goethen	värinäkemyksistä	ja	itämaisis-
ta uskonnoista innoituksen saaneena kehitteli ”hengentieteellistä” 
värioppiaan. Steinerin käsityksen mukaan väreillä oli yliaistilliset 
ja jopa kosmiset voimansa kuten auringolla, kuulla ja planeetoilla. 

Goethen	värikäsitykset	ovat	ilmeisesti	olleet	vaikuttamassa	myös	
vakavasti	otettavaan	saksalaiseen	väritutkimukseen.	Eräs	merkit-
tävistä saksalaisista näkötutkijoista oli fysiologi Herman Helmholtz 
(1821–1894),	joka	jatkoi	ja	täydensi	englantilaisen	Thomas Youn-
gin (1773–1829)	näkemisen	teoriaa	(Young–Helmholtzin	teoria).	
Saksalainen psykologi ja fysiologi Ewald Hering	(1834–1918)	on	
vaikuttanut ns. opponenttiväriteorioiden kehittelyyn sekä muun 
muassa Johannes Ittenin materialistiseen, ainekeskeiseen väriop-
piin ja sen teoreettisiin perusteluihin.

Saksasta	natsivallan	alta	Yhdysvaltoihin	1933	muuttanut	taitei-
lija Josef Albers	tukeutui	Goethen	ainekeskeiseen	värikäsitykseen	
opettaessaan taidemaalareille värien vuorovaikutusilmiöitä. 
Vaikka Alber s erinomaisessa taidemaalareille suunnatussa teok-
sessaan Värien vuorovaikutus	(Interaction of Color)	korosti,	että	hänen	
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Omalla tavallaan värikäsitykset ja erityisesti värien inhimillinen 
merkitys	näkyvät	värien	nimissä.	’Rakkaalla	lapsella’	kuten	värillä	
on monta nimeä. Värien nimeämisen kehityksessä näkyy myös 
kielien kehitys. Itsenäisiä värisanoja on ollut eri kielten kanta-
muodoissa aluksi varsin vähän, jos ollenkaan. Todennäköisesti 
ensin syntyivät vain tummaa ja vaaleaa tarkoittavat sanat. Värisa-
nat	ovat	usein	lainasanoja	toisista	kielistä.	Esimerkiksi	englannin	
kieleen	oranssi	(orange)	tuli	siirtomaahedelmien	(appelsiini,	engl.	
orange)	mukana	yleisesti	käyttöön	vasta	1700-luvulla.	Suomenkie-
lessä	myös	itse	väri-sana	on	germaaninen	laina	(vrt.	ruotsin	kie-
len färg).	Kun	muinaissuomalainen	on	sanonut	”tulen	karvainen”,	

Sanat värien  
edessä ja takana
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Värit ovat visuaalisia adjektiiveja

Värinäkö on monimutkainen aivojen neuropsykologinen tapahtu-
masarja, jossa syntyy erilaisten ulkoisten ja sisäisten ärsykkeiden 
vaikutuksesta väriaistimuksia. Vaikka värit näyttävät olevan katso-
jan ulkopuolella olevassa ympäristössä ja sen objekteissa, on tärke-
ää ymmärtää, että ympäristössä havaittavat värit ovat ainoastaan 
aivojen tulkintatyön tuotteita, jotka vain aivot voivat omistaa. 

Näkötapahtumassa aivot eivät oleta esineen värin muuttuvan, 
vaik ka valaistusolosuhteet varjoineen ja valoineen vaihtelisivat. 
Esineiden	muotojenkaan	ei	nähdä	muuttuvan,	vaikka	katselukul-
maa vaihdettaisiin. Värit ovat siis kohteen laadun määreitä, visu-
aalisia adjektiiveja. Ne ovat ilmaisseet muinoin ja ilmaisevat yhä  

Miten väri-
havainto syntyy
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Yleisestä yksityiseen 
”Väri on tunnetta” tai ”värit ovat makuasioita” ovat ilmaisuja, jotka soittavat, 
miten vaikea on löytää sellaista käsitteellistä lähestymistapaa, jossa 
värien merkityksiä ja vaikutuksia voitaisiin tarkastella ”pintaa syvem-
mältä” sekä yksilön näkökulmasta että toisaalta yleistää niitä vaik-
kapa ympäristönsuunnittelun tai viestinnän tarpeisiin. Tästä syystä 
seuraavassa esitetään malli tai työkalu, joka mahdollistaa teoriassa 
nämä	molemmat	(ns. värisemiotiikan perusteet).	

Oheisessa kaaviokuvassa palkkien pituudella pyritään pelkistetysti 
kuvaamaan värin vaikutuksen ja merkityksen yleistettävyyden as-

Värin  
vaikutuksen ja 
merkityksen tasot

1

3

2

4

5

6
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tetta. On toki selvää, että näitä hyvin monella tavoin toisiinsa kietoutuvia 
vaikutuksia on vaikea rajata erilleen. Varsinkin tasoilla 4-6 on yksilöllisellä 
elämänhistorialla suuri merkitys, minkä vuoksi tasojen välistä jyrkkää luo-
kittelua on syytä tarkastella lähinnä teoreettisesta näkökulmasta.

1. Arkaainen taso 1 
Ensimmäisellä	arkaaisella	tasolla	tarkoitetaan	alkukantaisia	ja	tahdosta	
riippumattomia, ihmisen anatomisen ja neurologisen perimän säätele-
miä kehon toimintoja.

VÄRIN VAIKUTUS JA MERKITYS 
YLEISESTÄ YKSITYISEEN

1.  Arkaainen taso 1
• Anatomis-neurologinen taso:  biologisen 

evoluution perimän vaikutus tasalämpöisessä 

nisäkkäässä

2.  Arkaainen taso 2
• Neuropsykologinen taso:  aivot oppivat näke-

mään biologisen perimän ehdoin

3.  Kulttuurihistoriallinen taso
• Kulttuuriperinnön visuaalisuuden vaikutus 

ihmisten elämään

4.  Sosiaalinen taso
• Yhteisöllisen elinympäristön ja kasvatuksen 

vaikutus

5.   Kognitiivinen taso
• Älyllisen toiminnan taso:  tietoinen ja 

rationaalinen toiminta

6.   Tunnetaso
• Henkilökohtainen elämystaso:  alitajuinen, 

tiedostamaton toiminta
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Värien näkemisen tutkimuksella, erilaisten värijärjestelmien 
laatimisella ja väriopeilla on ollut oma historiallinen aikansa 
ja merkityksensä. Tässä esitetään eräitä tärkeimpiä alan oppi-
historian teoreetikkoja ja värijärjestelmiä, joista jokaisella on 
ollut vaikutuksensa oman aikansa väritietämykseen sekä nyky-
aikaiseen väritutkimukseen. Väri on nykyisin useiden tieteiden 
tutkimuskohde, joka kiinnostaa mm. fysiikan, psykologian, lää-
ketieteen, kemian ja tietojenkäsittelytieteen tutkijoita. Hyvin 
haastava tutkimuskohde on esimerkiksi erilaisille roboteille so-
veliaan konenäön kehittäminen. 

Väritutkimus on 
monialaista 
tiedettä
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Aivoille on täysin yhdentekevää, millä tavalla näkökohteesta 
tulevien valoje n energiajakaumat ovat syntyneet.

Värien ja väri-ilmiöiden kriittinen tarkastelu tuottaa paljon kysymyk-
siä, joihin tarjolla olevat teoriat eivät aina anna tyydyttäviä vastauksia. 

Miksi	musta	värjää	keltaisen	vihreäksi?	Miksi	punainen	väriaine	
muuttuu ’likaisen ruskeaksi’ tai ’likaisen vihreäksi’ eikä neutraa-
lin	harmaaksi,	kun	siihen	sekoitetaan	vihreää	väriainetta?	Miksi	
keltaiset silmälasit kirkastavat näkökuvan päivänvalossa, vaikka 
ne	suodattavat	osan	valoisuudesta	pois?	Miksi	pääväreinä	pidetyt 
keltainen, punainen ja sininen eivät sittenkään täytä yleisesti hy-
väksyttyjä päävärimääritelmän ehtoja?

Teorioiden tulkinta  
ja väri-ilmiöiden 
ymmärtäminen
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Seuraavassa tuodaan esille esimerkkikuvin joitakin väri-ilmiöitä sekä 
esiteteään selitysmalleina teoria niiden muodostumisesta. Selitysmallit 
perustuvat käsitykseen, että evoluutio on tuottanut ihmisille näköjär-
jestelmän, jonka toimintaa ohjaavat tietyt tarkoitushakuiset mallintu-
misen tavat. Havaintomallien avulla näkökuva rakentuu nopeasti eri-
laisten käänteisväri- ja varjoilmiöiden vuoksi tarkaksi. Näköaisti on 
luonnon oloissa kehittyneelle ihmiselle ympäristöön orientoitumisen 
kannalta	ylivoimaisesti	tehokkain	aisti	(tuntoaistin	jälkeen).	Jatkuvassa	
hengissäselviämisen kamppailussa ovat luonnonvalinnan kautta kar-
siutuneet ”väärien” värien näkijät.

Koska	myös	nykyihmisellä	on	käytössään	geneettisenä	perintönä	sa-
ma ”apparaatti”, on sen toimintaperiaate hyvä tuntea edes osittain, 
jotta ymmärtäisimme väri-ilmiöiden mielekkyyden. Niiden tun temus 
saattaa edesauttaa ymmärtämään myös arkielämässä eteen tulevia 
väreihin liittyviä valintatilanteita. Väritietämys on ainakin ammatik-
seen värien parissa toimiville henkilöille erityisen suota vaa. Näiltäkin 
osin värien ”näkeminen” pintaa syvemmältä on eduksi.

Ei mikään  
väri-illuusio
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Sosiaalisissa yhteisöissä arvoaseman visuaalisilla symboleilla on aina 
ollut ihmisten sosiaalista toimintaa ohjaileva merkitys. Aikanaan 
heimoyhtei söjen tai klaanien käyttämät tunnusmerkit helpottivat 
samastumista ja lujittivat yhteishenkeä. Jo varhaisen esihistorial-
lisen ajan ihmiset maalasivat tätä tarkoitusta varten mm. ihonsa 
värikkäästi. Vanhoissa kulttuureissa juhla- ja surumeikkaukset ja 
sotamaalaukset ovat olleet yleistä visuaalista kulttuuriperintöä. Ny-
kyaikanakin urheilukilpailuissa tiettyjen kilpailijoiden kannattajat 
saattavat maalata kasvonsa yhtenäisillä värisymboleilla. 

Näyttämisen ja 
peittämisen  
estetiikkaa
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Maailman	kulttuureissa	esiintyy	poikkeuksetta	 joitakin	maalli-
sen	(kuninkaallinen)	ja	hengellisen	(jumalallisen	tai	taivaallisen)	
vallan	symboleiksi	miellettyjä	värisävyjä.	Kuninkuudessa,	jota	on	
joskus pidetty jumaluutena tai suoraan jumalilta saatuna valtana, 
korostetaan tiettyjen värien symboliikan kautta erityisesti näitä 
kahta vallan mandaattia.

Kulttuurista	riippuen	eräille	väreille	on	aikojen	kuluessa	iskos-
tunut merkityksiä, jotka saattavat ehkä vaikuttaa voimakkaasti 
ihmisten	arkielämään	 ja	värivalintoihin.	Esimerkiksi	Kiinassa	
keisarinkeltainen kuuluu näihin aikansa alueellisiin voimavärei-
hin.	Keltainen	väri	oli	suotu	vain	keisarilliseen	käyttöön.	Luvatto-
masta käytöstä rangaistiin tai ainakin uhattiin rangaista ankarasti. 
Kiinan	keisarin	palatsirakennuksissa	käytettiin	paljon	keltaisia	

Värisymbolit eivät 
synny tyhjästä
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Alastomasta apinasta huoneihmiseksi
Sisätiloihin elämään siirtyneen nykyihmisen keinotekoisessa 
ympäristössä toimivat värien ja valojen vaikutusmekanismit 
samoin kuin muinaisen ihmislajin, ”alastoman apinan”, alku-
peräisessä ympäristössäkin. Tämän tasalämpöisen nisäkkään, 
huoneihmisen, kehollisuus on ulkoilmaan sopeutuneine elin-
toimintoineen yhä täydessä toimintavalmiudessa.  

Ihminen	on	yhä	kehonsa	kahleissa.	Kehomme,	joka	tasalämpöi-
selle nisäkkäälle tyypillisellä tavalla yrittää rekisteröidä ulko-
maailmasta tulevia säteilyviestejä, varautuu aina vuorokauden 
erilaisiin valo- ja sääolosuhteisiin. Perimän ohjailemana aivom-
me oppivat huomioimaan ympäristöolosuhteiden muutokset jo 

Värit sisätilassa
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Rakennettuun	 ympäristöömme	 kuuluu	 yleensä	 eri	 aikakausia	
edustavia rakennuksia, jotka antavat maisemalle kulttuurista sy-
vyyttä.	Merkittävä	osa	tätä	ympäristöä	on	väri,	jonka	maisemaa	
muokkaava vaikutus on suurempi kuin yleensä osataan ajatella.    

Asuntomessut antavat hyviä tilaisuuksia vaalia ja kehittää ra-
kentamisen	 perinteitä.	Messualueiden	 ja	 sinne	 sijoitettavien	
rakennusten suunnittelussa pitääkin huomioida se, että messut 
vaikuttavat voimallisesti suomalaiseen rakennus- ja asumispe-
rinteeseen sekä maisemaan pitkälle tulevaisuuteen – toivotta-
vasti positiivisella tavalla. 

Väri ja kulttuuri  - 
maisema
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Väri ja kulttuuri  - 
maisema

Joukkoviestinnässä joudutaan joskus arvioimaan värien viestinnäl-
lisiä ominaisuuksia tarkkaan. On kuitenkin syytä muistaa, että värit 
sinänsä eivät kanna mitään viestiä. Väri saa viestinnällisen merkityk-
sensä vasta, kun se mallintuu aivoihin esiinnyttyään riittävän usein 
tietyssä kontekstissa eli käyttötilanteessa ja sitten tuttuudessaan myö-
hemmin mahdollistaa nopean havaitsemisen.

Havaitsemisen nopeuden kehittyminen on evoluution aikana tuottanut 
näköjärjestelmään piirteitä, jotka vaikuttavat mer kittäväs ti arkipäivän 
tilanteissa. Näkeminen on ikään kuin aivojen älykästä arvailua: jos 
silmien kautta tulevalle informaatiolle ei muistista löy dy välittömästi 
soveliasta vastinetta, aivot valitsevat muistiin tallentu neista malleista 

Värien erottuvuus 
viestinnässä
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Miten eläimet näkevät värejä?
Eläinten	näkökyvyn	kehityshistoriassa	on	hyvin	monia	vaikuttavia	
tekijöitä, mutta ravinnon löytäminen on niistä merkitykseltään ehkä 
ratkaisevin. On hyvä tarkastella eräiden eläinlajien värimaailmaa ja 
verrata sitä ihmisen värimaailmaan, jotta pystyisimme muodosta-
maan käsityksen oman värinäkökyvystämme erilaisuudesta ja kenties 
sen rajoittuneisuudesta.

Monella	meistä	saattaa	olla	se	käsitys,	että	näkemämme	värimaailma	
on parempi kuin muilla eläimillä. Toisaalta joskus on ihmetelty, miksi 
esimerkiksi koralliriuttojen väriloisto ja siellä uiskentelevien kalo-

Eläinten värit
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Väriteorian avulla selitetään yleispätevästi väri-ilmiöitä

Ihmisten ikiaikainen halu löytää eri värisiä pigmentteja, joilla voisi 
koristautua ja koristella omaa ympäristöään, tai vaikkapa tallentaa to-
dellisuudesta näköiskuvia, reproduktioita, on tuottanut ajan oloon aina 
vain kehittyneempiä ratkaisuja. 

Päävärikäsitekin alkoi jossain vaiheessa hahmottua: mitä vähemmillä 
värisävyillä kuvan saattoi tehdä, sitä parempi. Näin löytyivät myös tai-
demaalaukseen sopivat päävärit, punainen, sininen ja keltainen, joita 
sekoittamalla saattoi syntyä jokseenkin kelvollisia välivärejä. Tämän 
varhaisen kehitysvaiheen jäännettä käytetään yhä vieläkin muun mu-
assa koulujemme väriopetuksessa perustana. 

Seuraava merkittävä kehitysvaihe käynnistyi, kun englantilainen Tho-
mas	Young	ja	saksalainen	Herman	von	Helmholtz	esittivät	teoriansa	

Käänteisväriteoria
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(Young-Helmholtzin	teoria)	näköaistin	kolmivärikanavaisuudesta.	Kun	
kehitystä	vauhdittivat	osaltaan	vielä	skotlantilaisen	James	Maxwellin	
1870-luvulla	värillisillä	negatiivikuvilla	tekemät	kokeet,	jotka	johtivat	ai-
kanaan kirjapainojen värierottelutekniikan kehitykseen, olivat teoreetti-
set edellytykset viestintäteknologian innovaatioille otolliset. Niinpä meil-
lä on nyt mahdollisuus nauttia väritelevision todentuntuisista värikuvista 
sekä	ihailla	painotuotteiden	värikkäitä	nelivärikuvia	(ks.	sivut	58	ja	59).

Tänä päivänä tekniikka on jo niin pitkälle kehittynyttä, että tietokoneen 
ja television kuvaruudun värit osataan tuottaa lähes monokromaattisil-
la	LED-valoilla	(LED¸	Light-Emitting	Diode).	Tästä	herää	väistämättä	
kysymys, miten voi olla mahdollista, että näköjärjestelmämme pystyy 
vuorostaan luomaan näkökuvan värit täydellisinä ainoastaan hyvin 
kapeaspektrisillä	RGB-valoilla	muodostetuista	television	värikuvista				
(ks.	sivu	182).	

LED-valoilla	aikaansaatua	RGB-värikuvaa	voidaan	tarkastella	erään-
laisena oman kolmivärikanavaisen näköjärjestelmämme toiminnan 
peilikuvana. Näin tehtäessä päästään väistämättömästi siihen pää-
telmään, että  silmän verkkokalvon eri tappisolutyyppien toiminnan 
päällekkäisyys	valon	spektrillä	on	toki	fysiologinen	tosiasia	(ks. sivu 
28),	mutta	tuo	päällekäisyys	ei	suinkaan	ole	meille	värien	näkemisessä	
välttämätöntä	(ks.	sivu	77).

Käyttökelpoiseen väriteoriaan

Edelliseen	viitaten	seuraavassa	esitetään	tiivistäen	tässä	teoksessa	jo	
aikaisemmin esille tulleita tekijöitä, joista muodostuu perusta käyttö-
kelpoiselle väriteorialle.

Väriopetuksen	yhteydessä	on	usein	tapana	(joidenkin	mielestä	jopa	vält-
tämätöntä)	opettaa	mahdollisimman monta eri väriteoriaa. Taustalla on 
nähtävästi uskomus, että mitä useampia teorioita tunnetaan, sitä parem-
min osataan käyttää värejä oikein ja kyetään selittämään eteen tulevia 
väri-ilmiöitä	”tieteellisesti”	pätevämmin.	Mutta	löytyykö	tälle	käsitykselle	
järjellisiä	perusteluja?	Eikö	olisi	parempi	omaksua	sellainen	teoria,	joka	
yksin selittää väri-ilmiöt mahdollisimman laaja-alaisesti ja vieläpä niin, 
että kuka tahansa voi myös itse omakohtaisesti todeta, kuinka hyvin teoria 
ja	koettu	todellisuus	kohtaavat?	
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Värijärjestelmiä (ns. väriat-
laksia) erilaisine vastavä-
reineen on luotu monista 
lähtökohdista ja moneen 
tarpeeseen.

Perinteisen väriopppimme vastaväri-
teoriaa perustellaan usein sillä, että 

niin kutsutut vastavärit tuottavat 
sekoittuessaan neutraalia harmaa-
ta.	(vrt.	esim.	Johannes	Itten,	Värit 

taiteessa)	Tämä	on	yhäkin	toteen-
näyttämätön väite - vain uskomus-

tietoa: vastaväripareista ei koskaan 
voi sekoittaa harmaata.	 Ei	 edes	 luonto	

osaa niitä tehdä, miten sitten me ihmiset vaikkapa vesivärejä 
serkoitellen.	Kyseiset	vastaväriparit	 eivät	myöskään	 toteuta	
toisiaan jälkikuvissa, mutta käänteisvärit sen tekevät aivan 
varmasti	(ks.	sivut	92-93).	

Vastavärit kuulukoot jo väriopuksen oppihistoriaan

Miksi	nyt	esiteltävän	teorian	yhteydessä	ei	silti	voisi	käyttää	tut-
tua vastaväri -käsitettä, sillä onhan siitä monen mielestä tullut 
jo	”kiveen	hakattu	totuus”?	Siksi,	että	käänteisväriteoria	pyrkii	
eroon juuri vastaväri -käsitteen moniselitteisyydestä ja epätark-
kuudesta.	 	Eihän	ole	milloinkaan,	eikä	missään	edes	 sovittu,	
minkä	värijärjestelmän	(väriopin)	vastaväriparit	olisivat	niitä	
”oikeita” vastavärejä. Vastaväri -käsiteessä on aivan liian tiu-
kassa epätieteellisyyden painolasti - voisiko sanoa ”poispese-
mättömänä”. Tämän vuoksi käänteisväri on käsitteenä erinmo-
maisen käyttökelpoinen. Sitä paitsi tätä käsitettä käytetään jo 
tietokoneteknologian yhteydessä. Annettakoon siis vastaväri-
opeille	jo	omat	sivunsa	väriopin	oppihistorian	lehdillä	(ks.	luku 
Väritutkimus on monialaista tiedettä	s.	46)..Värejä ei ole ilman silmiä! 

Näkemämme värit ovat väri-ilmiöitä, joiden olemassaolon ja vi-
suaalisen ulkonäön vain aivot voivat aidosti todistaa.  Mitä	tämä	
tarkoittaa?	



28

Vaikka värit näyttävät olevan katsojan ulkopuolella olevassa ym-
päristössä ja sen yksityiskohdissa, olisi tärkeää vihdoin ymmärtää, 
että värit ovat vain ja ainoastaan erilaisten ulkoisten valoärsykkei-
den sekä hermostollisten reaktioiden yhteisvaikutuksesta aivoissa 
syntyneitä tulkinnan tuotteita - siis vain näköaistimuksia. Niitä 
ei näin ollen voi löytää mistään aivojen ulkopuolisesta ”todelli-
suudesta”, eli väreillä ei ole mitään fysikaalista olomuotoa. Sekin 
on tarpeellista huomioida, että aivoille on täysin yhdentekevää, 
millä tavalla näkökohteesta tulevien valojen spektrijakaumat ovat 
kulloinkin syntyneet. Tämä on väistämätön evolutiivinen tosiasia 
(ks.	sivu	35)..Emme näe väri-illuusioita! 

Harva väreistä kiinnostunut lukija on välttynyt näkemästä ha-
vainnekuvia, joilla eräät väriasiantuntijoina pidetyt henkilöt esit-
televät, miten suuresti väri muuttuu, kun se nähdään sekä valossa 
että	varjossa	(ks.	varjoilmiö	sivu	84).	Tällaisilla	todisteluilla	yri-
tetään osoittaa, että värinäkömme onkin itse asiassa epäluotetta-
va,	että	näemme	(kuten	he	havainnekuvillaan	yrittävät	paljastaa)	
vääristyneitä värejä eli ”väri-illuusioita”. Niinpä väriin on usein 
liitetty	sanonta,	että	kaikki	ei	ole	sitä,	miltä	näyttää.	Tämä	EI	to-
dellakaan voi pitää paikkaansa.

Vaikka värejä pidetään asiantuntijoiden taholla jo yleisesti vain 
aivojen tuottamana näköaistimuksena, paljastuu, että ainakin  
”väri-illuusioiden” esittelijöiden värin käsite ei olekaan vielä täy-
sin	kirkastunut	(ks.	sivu	16).	

Todellisuudessa nämä ”väri-illuusi-
ot” osoittavat erinomaisen hienosti, 
miten äärimmäisen tärkeä tekijä on 
värien pysyvyys tunnistettavina vai-
keissakin	valaistustilanteissa	(=	värin	
konstanssi),	sillä	niiden	tulee	välittää	
tietoa ympäristön käytettävyden laa-
dullisesta	 tilasta	 (ks.	 viereisen	 sivun	

Tunnistamme vaivatto-
masti keltaisen suotimen 
läpi sinisen ja sinisen 
suotimen läpi ketaisen 
värin muiden värien 
joukosta.

Tutki seuraavan sivun 
kuutioiden värejä. 
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havainnekuva).	 Esineiden	 muotojen-
kaan ei oleteta muuttuvan, vaikka niiden 
katselukul	maa	 vaihdettaan	 (=	muodon	
konstanssi).	Väri on meille visuaalinen 
adjektiivi (ks.	sivu	83).		

Kun	 tarkastelemme	 kyseisiä	 väri-
illuusioina esitettyjä havainnekuvia, 
joissa fysikaalisesti sama objekti 
nähdään sekä valossa että varjossa, 

tai	erilaisessa	valaistuksessa	(kuten	oheisissa	kuvissa),	meidän	
tulisi ymmärtää, että havainnekuvissa yksikään väri ei esiinny 
yhtään aidon koskemattomampana kuin joku toinen. Väri on 
meille aina juuri sellainen, millaisena se kulloisessakin ympä-
ristössä	näyttäytyy.	(Ks.	myös	kuvat	sivuilla	15	ja	31.)		.Värillä ei koskaan voi olla neutraalia ympäristöä!  

Käänteisväri-ilmiössä	näkökuvamme muokkautuu tarkoituksen-
mukaiseksi värikontrastitilanteissa. Toisiinsa rajautuvat värialueet 
korostavat toisiaan käänteisesti. Ilmiössä näkökohteen yksityis-
kohdat piirtyvät irti taustastaan, jolloin näkökuvamme sisältö sel-
kiytyy ja ympäristön visuaaliset ominaisuudet paljastuvat merkit-
tävästi	paremmin	(vrt.	kuvat	sivuilla	84-85):

a)	viereisen	värin	punaisuus	tukahduttaa	kohdevärin	punaisuutta,	jos-
ta seuraa, että syaaninsinisyys punaisen käänteisvärinä pääsee esille,

b)	vihreä	vuorostaan	tukahduttaa	toisessa	vihreyttä,	jolloin	ma-
gentanpunaisuus vihreän käänteisvärinä voi korostua,

c)	sinisyys	taas	tukahduttaa	toisen	sinisyyttä,	jolloin	keltaisuus	
käänteisvärinä voi päästä esille,

d)	tummuus	korostaa	toisessa	vaaleutta	ja	vaaleus	tummuutta.

Tästä voidaankin päätellä, että yksittäinen näkökuvan väri on jo itses-
sään väri-ilmiö, sillä väriä ei koskaan voida irrottaa ja siirtää itsenäi-
seksi ja erilaisilla laitteilla mitattavissaolevaksi visuaaliseksi suureeksi 
johonkin siihen vaikuttamattomaan ympäristöön. Väriin vaikuttama-

Vasemman kuution 
sininen onkin fysikaali-
sesti kellertävän harmaa 
ja oikean keltainen 
fysikaaalisesti sinertävän 
harmaa.

Tämä osoittaa, mten 
värinäkömme on 
kehittynyt erinomaiseksi 
tuunistamaan väriviestejä 
hyvinkin vaikeissa valo-
olosuhteissa.
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tonta neutraalia ympäristöä ei yksinkertaisesti voi olla olemassa; har-
maakaan	ei	sitä	ole.	(Ks.	myös	Edwin	Land,	s.	54.)

Kun	puhumme	väri-ilmiöistä,	puhumme	tällöin	yksittäisten	väri-
en	ulkonäön	vaihteluista	erilaisissa	havaintotilanteissa.	Lähes	aina	
vaihtelut ovat sellaisia, ettei niitä voida edes havaita ilman erityis-
järjestelyjä	 (vrt.	 ”paljastuskuva”	 edellisellä	 sivulla).	 Kuvasta	 voi	
helposti päätellä senkin tosiasian, ettei minkään erilaisia valojen 
mitta-arvoja antavien teknisen laitteiden avulla voida ennustaa, 
millaisena väri omassa ympäristössään meille kulloinkin näyttäy-
tyy.	(Ks.	esimerkit	sivuilla	75	ja	85.).Näköjärjestelmämme näyttää värien havaitsemisessa toimivan 
sittenkin suoraviivaisemmin kuin on kuviteltu! 

Fysiologi	 Ewald	 Heringin	 sekä	 myöhemmin	 muiden	 oletukset	
vasta(kkais)väripareista	 (ks.	 sivu	50)	on	varsin	helppo	 todeta	vir-
heellisiksi	muun	muassa	jälkikuvien	äärellä	(ks.	sivu	92	ja	171).	Toi-
siaan	poissulkevia	väripareja	onkin	kolme	(joista	musta-valkoinen	
puuttuu),	eikä	niiden	 joukossa	ole	 taiteilija	Johannes	Ittenin	väri-
opin punainen-vihreä, keltainen-violetti eikä sininen-oranssi -väri-
pareja,		(ks.	oheinen	kaavio).

Anatomisesti monitasoista ja neurologisesti monivaiheista näkö-
järjestelmän toimintaa voidaan havainnollistaa väritelevision ku-
vanmuodostuksella,	jossa	kuva	syntyy	RGB-värikanavien	valoilla	
(R	=	red,	punainen;	G	=	green,	vihreä;	B	=	blue,	sininen).	Värien	
näkemistä voidaankin kutsua additiiviseksi eli valoisuutta lisää-
väksi järjestelmäksi, kuten kutsutaan väritele-
visionkin värinmuodostusta. Niinpä värinäön 
toimintaa kuvattaessa ilmaisu värikanava on 
erinomaisen käyttökelpoinen: RGB-väripyl-
väillä	 (värikanavilla)	 voidaan	 havainnollistaa	
tappisolujen keskinäistä aktiivisuuden tilaa sil-
loin,	kun	ne	reagoivat	tiettyyn	väriin	(ks.	vierei-
nen	kuva).	

Edellä	 mainittuja	 RGB-värejä,	 jotka	 ovat	
myös	 näköjärjestelmämme	 päävärejä	 (”pään	
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värejä”),	 tulisikin	 lähtökohtaisesti	aina pitää ensisijaisina pää-
väreinä. Vuorostaan välivärejä ovat kahden kanavan yhdistel-
minä	näkemämme	CMY-värit.	Kukin	näistä	väreistä	havaitaan,	
kun	 näköjärjestelmän	RGB-värikanavista	 kaksi	 toimii	 aktiivi-
sesti kolmannen ollessa passiivinen. Huomioitavaa on, että vih-
reä ei ole sille keltaisen ja sinisen värin yhdistelmä. Silmät eivät 
osaa maaleja sekoittaa (ks.	värikennostot	sivulla	93).	.Väittämä: Perinteisesti pääväreinä pidetyt keltainen, punai-
nen ja sininen eivät suinkaan täytä yleisesti hyväksyttyä pää-
värien määritelmää: päävärejä ei saada aikaan muita värejä 
sekoittamalla!

Suositussa väriopetuksemme teoriassa pääväreistä sekoitetaan 
sujuvasti,	mutta	virheellisesti	värivalojen	(RGB)	ja	väriaineiden	
(CMY)	värinmuodostukset	keskenään	(ks.	oheinen	kuva):	

keltainen (Y)	on	kahden	värin,	eli	punaisen	(R)	ja	vihreän	(G)	muo-
dostama	yhdistelmä	(väliväri)	additiivisessa	eli	valoisuutta	lisäävässä	
värinmuodostuksessa	(esim.	television	RGB-värit)	tai	se	on	yksi	pää-
väri subtraktiivisessa värinmuodostuksessa	 (esim.	 CMYK-lehti-
kuvissa,	valokuvissa	tai	väritulosteissa);

punainen	 (R)	 onkin	 magentanpunaisen	 (M)	 ja	 keltaisen	 (Y)	
muodostama yhdistelmä (väliväri) subtraktiivisessa eli valoisuut-
ta vähentävässä värinmuodostuksessa tai se on yksi pääväri ad-
ditiivisessa	värinmuodostuksessa	(vrt.	television	RGB-värit);

sininen	(B)	on	magentanpunaisen	(M)	ja	syaaninsinisen	(C)	muodos-
tama yhdistelmä (väliväri)	subtraktiivisessa eli valoisuutta vähentäväs-

sä värinmuodostuksessa tai se on yksi pääväri 
additiivisessa	 värinmuodostuksessa	 (vrt.	 televi-
sion	RGB-värit).	

Kaikki	 ympärillämme	 nähtävät	 värit	 selittyvät	
viimekädessä näköjärjestelmämme värikanavien 
yhteisvaikutuksen aiheuttamina tulkintoina, oli-
vatpa ne sitten sinisen ja punaisen maalin seoksia, 
sanomalehden nelivärikuvia, värejä television ku-
varuudulla tai läikkyviä värejä saippuakuplassa.
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.Punaisen vihreitä värejä on sittenkin olemassa, vaikka 
vanhat väriteoriat toisin väittävät!

Perinteiseen	värikäsitykseemme	on	kuulunut	pitää	Ewald	Heringin	
esittämästä uskomuksesta alkaen punaista ja vihreää toisensa pois-
sulkevina	vastapareina	(ks.	sivu	50).

Punaisen	vihreät	 värit	 (R+G=Y)	ovat	 kuitenkin	värejä	muiden	
joukossa. Niitä tosin sanotaan keltaisiksi, vihertävän keltaisiksi 
tai punertavan keltaisiksi riippuen siitä kumpaa näköjärjestelmän 
värikanavaa näkökohde kulloinkin aktivoi enemmän, punaista vai 
vihreää. Tummina näitä ”puhreita” värejä nimitetään usein olii-
vinvihreiksi,	likaisen	vihreiksi,	ruskeiksi,	jne.	(ks.	sivut	61--62).

On tärkeää huomata, että punaisen ja vihreän yh teisvaikutuksesta 
syntyvä keltainen on näköjärjestelmän kahden värikanavan tuot-
tama	väriaistimus	(R+G=Y)	siinä	kuin	sinivihreä,	syaaninsininen	
(G+B=C)	tai	sinipunainen,	magentanpunainen	(R+B=M)	(ks.	si-
vun	167	kaaviokuva).

Tässä yhteydessä on vielä tarpeen huo-
mioida, että emme voi tummentaa kel-
taista mustalla pigmentillä, emmekä tie-
tokoneen	 näyttöruudulla	 punaisen	 (R)	
ja	 vihreän	 (G)	 osavalon	 valoisuutta	 vä-
hentämällä ilman, ettei keltainen muutu 
vihertäväksi. Toisin sanoen keltaisella ei 
näytä näiltä osin olevan lainkaan tummia 
sävymuotoja,	 kuten	muilla	 väreillä	 	 (ks.	
vielä	sivut	79-80).

.Emme voi koskaan nähdä syaaninpu-
naisia, magentanvihreitä emmekä sini-
senkeltaisia värejä, koska ne muodostuvat 
toisensa poissulkevista käänteisväreistä!

Punaisen vihreät värit
kuuluvat arkipäiväiseen 
näkökuvaamme. 
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1    syaaninpunainen on ”nollaväri”   
						(C=G+B)+R=0

2				magentanvihreä	on	”nollaväri”							
     .(M=R+B)+G=0

3    sinisenkeltainen on ”nollaväri”         
     .B+(Y=R+G)=0

Emme	 voi	 nähdä	 kyseisiä	 värisekoituksia	 vä-
reinä, sillä näissä kaikissa kolme päävärikana-
vaa	 (R	G	 B	 =	 L	M	 S)	 tuottaa	 yhtäaikaisen	 ja	
tasasuhtaisen näköaistimuksen, kuten oheisten 
havainnekuvien keskellä olevat värisävyttömät 
”nollaruudut”	osoittavat	(ks.	sivu	29	ja		kaavio	
sivulla	167).

Käänteisväri-ilmiö näkökuvassa 
Näköjärjestelmämme toimintatapaa tarkastel-
taessa huomataan, että käänteisvärit

a)  laimentavat / neutraloivat toisiinsa  

- sekoittuessaan / yhdistyessään additiivises-
sa, valoisuutta lisäävässä värinmuodostukses-
sa, jolloin värit vaalentavat toisiaan aina val-
koiseksi asti;

-	sekoittuessaan	optisessa,	diffuusissa	(sumeas-
sa)	 värinmuodostuksessa,	 jolloin	nähdään	mo-
lempien värien valoisuuksien keskiarvoja aina 
neutraalin harmaaksi asti;

- sekoittuessaan subtraktiivisessa, valoisuutta vä-
hentävässä värinmuodostuksessa aina mustaksi , 
”pimeäksi”	asti	(ks.	oheinen	kuva);

b)		vahvistavat  /  korostavat toisiaan raja-
kontrastissa;

c) paljastavat / toteuttavat toisensa jäl-
kikuvissa, kuten oheisessa havainnekuvassa 
nähdään,	siis	toisin	kuin	teoriat	vasta(kkais)



34

väreistä virheellisesti väittävät. Ilmiössä toteutuu myös mustan 
(pimeän,	tumman)	ja	valkoisen	(valoisan,	vaalean)	”vastavoimai-
suus”	(ks.	vielä	sivun	92	kuvaesimerkit).	Minkälainen	on	tällöin	
tappisolujen ja muiden verkkokalvon solujen, kuten gangliosolu-
jen	vaikutus	näkökuvaan,	siitä	ei	ole	varmuutta?		

Jälkikuvat ovat näköjärjestelmämme tuottamia näköaistimuk-
sia, jotka ovat ärsykekuvaansa nähden käänteisvärisiä. Ne syn-
tyvät kohteesta tulevaan valoon adaptoitumisen eli mukautu-
misen jälkitilan seurauksena.

Näköjärjestelmä pyrkii aina valoärsykkeen jälkeen välittömäs-
ti palautumaan tasapainotilaan - ”nollatilaan”. Tästä seuraa, 
että	 näemme	 jonkin	 aikaa	 värillisen	 jälkikuvan	 (suksessiivi-
kontrasti),	 joka	on	vuorostaan	valoärsykkeelle	adaptoitumat-
tomien näkösolujen yhteistyön tuotos. Jälkikuvan väreistä siis 
puuttuvat ärsykekuvan valoihin ”väsyneiden” näkösolujen ak-
tiivisuus	(ks.	kuva	oikealla).	

Miksi	keltaisesta	 (Y=R+G)	 tulee	vihreää	 (G),	kun	siihen	sekoi-
tetaan	 syaaninsinistä	 (C=G+B)?	 Ilmiö	 näkyy	 hyvin	 valoisuutta	
eli luminanssia vähentävässä, subtraktiivisessa värinmuodostuk-
sessa:	kun	keltaiseen	(Y)	lisätään	syaaninsinistä	(C)	pigmenttiä,	
poistaa se keltaisen aistimisesta syaaninsinisen käänteisvärin, 
punaisen	(R)	osuutta	pois,	kunnes	 jäljellä	on	enää	vain	vihreää	
(G).	Kun	 syaaninsinisen	 osuus	 lisääntyy,	 kas-
vaa sinisen osuus ja värisävy muuttuu yhä sel-
vemmin syaaninsiniseksi.

Miksi	keltaisesta	(Y=R+G)	tulee	punaista	(R),	kun	
siihen	 sekoitetaan	 magentanpunaista	 (M=R+B)?	
Tässäkin parhaiten ilmiö näkyy valoisuutta vä-
hentävässä, subtraktiivisessa värinmuodostukses-
sa:	kun	keltaiseen	(Y)	lisätään	magentanpunaista	
(M)	pigmenttiä,	poistaa	se	keltaisen	aistimisesta	
magentan	 käänteisvärin,	 vihreän	 (G)	 osuutta	
pois,	kunnes	jäljellä	on	enää	vain	punaista	(R).	
Kun	magentan	osuutta	 lisätään,	 sinisen	osuus	
kasvaa ja värisävy muuttuu yhä selvemmin 

Katso jonkin aikaa
vasenta ristiä ja siirrä 
sitten katseesi toiseen 
ristiin, niin näet kään-
teisväriset jälkikuvat. 
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magentanpunaiseksi. 

Miksi	syaaninsinisestä	(C=R+B)	tulee	si-
nistä, kun siihen sekoitetaan magentan-
punaista	 (M=R+B)?	 Niin	 ikään	 tässäkin	
ilmiö näkyy parhaiten valoisuutta vähen-
tävässä, subtraktiivisessa värinmuodos-
tuksessa:	kun	syaaninsiniseen	(C)	lisätään	
magentanpunaista	 (M)	 pigmenttiä,	 pois-
taa se syaaninsinisen aistimisesta magen-
tan	 käänteisvärin,	 vihreän	 (G)	 osuutta	
pois, kunnes jäljellä on enää vain sininen 
(B).	Kun	magentan	osuutta	 lisätään,	pu-
naisen osuus kasvaa ja värisävy muuttuu 
yhä selvemmin magentanpunaiseksi. 

”Esineen väri ei synny sen heijastaman valon aallonpituudesta, vaan kaikesta muusta 
sen ympärillä. Väri ei siis ole ympäristön ominaisuus, vaan aivojen ominaisuus.”  
(Edwin	Land)
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Väriaistin toimintaperiaateet...

Yhteenvetona	voidaan	todeta,	että	ihmiselle	lajityypillisessä	värien	näke-
misessä eli väriaistissa erottuu selvästi kolme toiminnallista perusperiaatetta:

1)	näköjärjestelmä	prosessoi	näkökuvaa	silmän	verkkokalvolta	
alkaen kolmivärikanavaisesti,

2)	käänteisväri-ilmiö, jossa yksittäisen näkökohteen omassa 
värissä voimistuu sitä ympäröivän värin käänteisvärisyys ja 
valoisuusero, se ikään kuin piirtää kohteen tarkoituksellisesti 
irti taustastaan,

3)	varjoilmiö, jossa aivot pyrkivät pitämään näkökuvan värit 
tunnistettavina	(=	värin	konstanssi)	vaikeissakin	valaistusolo-
suhteissa.

Väriaistimuksessa voivat olla mukana tappisolujen lisäksi  myös 
hämäränäköön erikoistuneet sauvasolut sekä omalla tavallaan 
silmän	verkkokalvon	muutkin	solut	(ks	Sinisiirtymä	s.	76).

Tekniset sähkömagneettisen säteilyn ilmaisimet toimivat vain 
kolmivärikanavaisesti. Niille ei ole osattu vielä kehittää muun 
muassa käänteisväri- ja varjoilmiön ”näkökykyä”. 
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