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Websites and the use of them have increased and will significantly increase as
the result of technological advances and digitalization. This change has led to
increased user requirements for technical and visual features. The purpose of
this research is to find tools for companies and organizations to develop their
websites, and to promote their business. Another aim for this research is to find
solutions for the needs and requirements of the users. This Bachelor's Thesis
examines the use of colors in user interface design. The purpose is to clarify
people's associations with colors, and the experience and perception of colors in
user interfaces. The research focuses on the user interfaces of websites. Based on
the literature, three purposes for the use of colors on website interfaces were
identified. These are the use of colors as a design aid, as a visual code, and as an
aesthetical and emotional enhancer. In user interface design, special attention
should be paid to contrast, brightness, color surface areas, strong colors, color
combinations, shades of blue, and color vision deficiencies. The use of colors in
user interface design on websites was found to have a direct impact on the
users' emotions, performance, and user experience, but also on companies'
business. The study was conducted as a literature review.
Keywords: user interface, user interface design, web user interface, colors,
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JOHDANTO

Verkkosivut ja niiden käyttö ovat lisääntyneet ja tulevat lisääntymään merkittävästi teknologian kehittyessä ja maailman digitalisoituessa. Käyttäjillä on nykyään enemmän varaa valita monista eri vaihtoehdoista. Tämä on johtanut
käyttäjien vaatimusten lisääntymiseen aina teknisistä ominaisuuksista visuaalisiin ominaisuuksiin sekä miellyttävämpään käyttäjäkokemukseen. Verkkosivusuunnittelijoiden on pystyttävä vastaamaan ihmisten vaatimuksiin ja yritettävä
ylläpitää käyttäjäsuhteita. (Huang & Fu, 2009.) Värit ovat yksi estetiikan osaalueista ja vaikuttavat verkkosivujen käytettävyyteen sekä käyttäjäkokemukseen. Käytettävyys ja käyttäjäkokemus heijastavat yritysten liiketoimintaan
tuotteiden ja palveluiden kautta tai organisaation sisäisesti muun muassa työtehokkuutena ja työtyytyväisyytenä. (Galitz, 2010.) Väreillä on merkittävä vaikutus ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ne vaikuttavat ihmisten mielialaan,
tunteisiin sekä siihen miten suoriudutaan erilaisista tehtävistä. Oleellista on
huomioida värit tietojärjestelmien suunnittelussa kuten eri verkkosivuilla.
(Hawlitschek, Jansen, Lux, Teubner & Weinhardt, 2016.) Värejä on käytetty jo
useiden vuosien ajan tehostamaan käyttöliittymiä, sujuvoittamaan käyttäjien
toimintaa alustoilla sekä lisäämään visuaalisuutta (Galitz, 2010). Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan värien käyttöä käyttöliittymäsuunnittelussa.
Käyttöliittymä on käsitteenä laaja, joten tarkoitus on keskittyä juuri verkkosivujen käyttöliittymiin. Käyttöliittymällä viitataan tietokoneen osaan ja sen
ohjelmistoon, jonka käyttäjät voivat havaita, ja jota käyttäjät voivat käyttää eri
aistien avulla (Galitz, 2010, s. 4). Käyttöliittymäsuunnittelu on käyttäjäkeskeistä
suunnittelua, joka pyrkii kehittämään teknologioita, jotka tekevät ihmisten arjesta ja elämästä helpompaa, antavat ihmisille hyödyllisiä työkaluja ja auttavat
saavuttamaan positiivisen käyttäjäkokemuksen. (Rosenzweig, 2015, s. 2.)
Käyttöliittymiä ja käyttöliittymäsuunnittelua on tutkittu paljon etenkin
2010-luvun molemmin puolin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana käyttöliittymät ovat kuitenkin muuttuneet ja tulevat muuttumaan uusien teknologioiden
kehittyessä. Näin ollen käyttöliittymäsuunnittelun on kehityttävä muutoksen
mukana, joten aiheen tutkiminen on yhä oleellista. Tutkimuksen tarkoitus on
löytää apuvälineitä yrityksille ja organisaatioille heidän verkkosivujensa kehittämiseen, jotta verkkosivut edistäisivät heidän liiketoimintaansa. On nimittäin
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todettu, että onnistuneella käyttöliittymäsuunnittelulla on suora vaikutus myös
taloudellisesti organisaatioiden liiketoimintaan (Huang & Fu, 2009). Toinen tavoite on pyrkiä vastaamaan käyttäjien tarpeisiin sekä vaatimuksiin, pyrkien
selvittämään ihmisten assosiaatioita väreihin sekä värien kokemista ja havaitsemista. Näihin tavoitteisiin pyritään saamaan vastaus seuraavien tutkimuskysymysten avulla:
•
•

Miten värejä tulisi käyttää verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa?
Mikä vaikutus verkkosivujen värien käytöllä on käyttäjiin ja
liiketoimintaan?

Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Sen tavoite on pyrkiä vastaamaan tutkimuskysymyksiin hyödyntäen alan tieteellistä lähdekirjallisuutta.
Tulosten pohjalta on tarkoitus myös kehittää mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
Lähdekirjallisuus koostuu vertaisarvioiduista artikkeleista sekä useaan otteeseen viitatuista kirjoista. Lähdeaineisto on kerätty käyttäen tieteellisten aineistojen julkaisukanavia Google Scholaria, JYKDOK Finnaa sekä IEEE Xplorea. Hakusanoina on käytetty muun muassa "user interface design", "web design", "usability", "user experience", "color design", "color cognition", "color", "color AND
user interface design". Lähdekirjallisuus vaihtelee vuodesta 1971 vuoteen 2017
asti. Suurin osa lähteistä ajoittuu kuitenkin 2010-luvun molemmin puolin.
Tutkielma koostuu kolmesta pääluvusta, joita seuraa vielä yhteenveto. Ensimmäisessä sisältöluvussa johdannon jälkeen määritellään tutkielman peruskäsitteistöä perehtyen ensin verkkosivusuunnitteluun. Tämän jälkeen määritellään käyttöliittymä, jossa perehdytään tarkemmin graafiseen ja verkkopohjaiseen käyttöliittymään. Käyttöliittymän jälkeen avataan käsite käyttöliittymäsuunnittelu. Lopuksi keskitytään vielä käyttäjäkokemukseen ja käytettävyyteen.
Toisessa sisältöluvussa käsitellään värejä, niiden ominaisuuksia sekä havaitsemista. Samassa luvussa tarkastellaan myös poikkeavia värinäköryhmiä. Viimeisessä sisältöluvussa vastataan tutkimuskysymyksiin tarkastellen värien käyttöä
verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa. Aluksi määritellään värien käyttömahdollisuuksia verkkosivujen käyttöliittymissä. Tämän jälkeen tarkastellaan
värien näkökulmasta onnistuneita ja epäonnistuneita käyttöliittymiä sekä niiden vaikutuksia kuluttajiin ja liiketoimintaan. Sisältölukujen jälkeen on vielä
yhteenveto, jossa kootaan tutkimuskysymysten pohjalta saatuja tuloksia sekä
pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
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2

KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU

Tässä luvussa määritellään tutkielman peruskäsitteistöä. Aluksi avataan laaja
käsite verkkosivusuunnittelu. Tämän jälkeen määritellään käyttöliittymä, jossa
perehdytään tarkemmin graafiseen ja verkkopohjaiseen käyttöliittymään. Käyttöliittymän jälkeen avataan käsite käyttöliittymäsuunnittelu. Lopuksi taustoitetaan vielä käyttäjäkokemukseen ja käytettävyyteen.

2.1 Verkkosivusuunnittelun määritelmä
Verkkosivusuunnittelu (eng. Web design) on iteratiivinen hienosäätöprosessi,
jonka tarkoitus on parantaa verkkosivujen käyttäjien tyytyväisyyttä (Huang &
Fu, 2009). Se käsittää useita eri asioita linkittyen moniin eri ihmisryhmiin. Siihen kuuluu muun muassa visuaalinen suunnittelu, ohjelmointi, HTML-kieli,
navigoitavuus, käytettävyys sekä liiketoiminta. Verkkosivusuunnittelu on siis
monitieteellinen käsite. (Powell, 2002.) Powell (2002) jakaa verkkosivusuunnittelun neljään pääaspektiin: sisältö, teknologia, visuaalisuus ja talous. Sisällön
tarkoitus on tiedottaa ja suostutella käyttäjiä. Teknologia mahdollistaa sivuston
toimintojen toteuttamisen. Visuaalisuus luo sivustolle muodon ja sivuston tarkoitus perustuu yleensä aina johonkin taloudelliseen tavoitteeseen (Powell,
2002). Verkkosivusuunnittelu pyrkii selvittämään, miten käyttäjän huomio
vangitaan sekunneissa, miten hänet saadaan pysymään sivustolla ja miten luodaan miellyttävä käyttäjäkokemus. (Huang & Fu, 2009).
Käyttäjien yhdeksi merkittävimmäksi ongelmaksi verkkosivuilla on havaittu tiedon etsintä valtavasta määrästä informaatiota (Kalbach, 2006). Verkkosivusuunnittelu perustuu yksinkertaisuuteen ja helppoon navigoitavuuteen.
Sen tarkoitus on tarjota selkeää, ajantasaista ja tarkkaa tietoa aihealueen sisällöstä sekä kiinnittää käyttäjien huomio. Verkkosivusuunnittelu on avaintekijä
positiivisten tulosten saavuttamiseksi, sillä se vaikuttaa käyttäjien käsityksiin ja
käyttäytymiseen. (Flavian, Gurrea & Orus, 2009.) Verkkosivusuunnittelun ta-
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voite on suunnitella looginen, luonnolliselta tuntuva ja helppokäyttöinen navigointijärjestelmä sekä informaation esitystapa (Galitz, 2010).
Verkkosivusuunnittelu on ohjelmistosuunnittelua ja siinä merkittävässä
roolissa on ohjelmistojen kanssa vuorovaikutuksessa olevat ihmiset eli käyttäjät.
Verkkosivusuunnittelu perustuukin vuorovaikutteisuuteen, jossa visuaaliset
kokemukset ovat suuressa roolissa eri näyttöjä käyttäessä. (Galitz, 2007, s. 30.)
Osa verkkosivusuunnittelua on värit, jotka toteutetaan yleisesti määritellyillä
koodausjärjestelmillä (Holtzschue, 2012, s. 204). Joustava verkkopohjainen asettelu, joustavat kuvat ja videot sekä järkevä CSS-kielen käyttö verkkosivujen jakamisessa parantavat visuaalisuutta. Lisäksi ne ovat tärkeä osa verkkosivusuunnittelua. (Crespo 2013, s.12g.) Marcotten (2011) mukaan verkkosivusuunnittelun yksi tavoite onkin mahdollistaa käyttäjille erilaiset näkymät käytössä
olevien näyttöjen mukaan. Toisin sanoen käyttäjän käyttämän näytön koko ei
tulisi heikentää käytettävyyttä (Marcotte, 2011).
Verkkosivusuunnitteluun kuuluu olennaisesti innovaatiot, eri rajoitteiden
noudattaminen mutta tietyissä tilanteissa myös niiden rikkominen, jotta verkkosivut pystytään pitämään mahdollisimman jatkuvina ja joustavina. Verkkosivusuunnittelun tulee mahdollistaa käytettävyys monissa eri tilanteissa sekä
varmistaa verkkosivujen käyttö riippumatta tulevaisuuden kehityksestä. Verkkosivusuunnittelussa on esimerkiksi osattava ottaa huomioon niin tuleva kuin
nykyinenkin internetin käyttäjäsukupolvi sekä heidän tapansa käyttää verkkosivuja. (Dawson, 2011, s. 2.)

2.2 Käyttöliittymän määritelmä
Käyttöliittymällä viitataan tietokoneen osaan ja sen ohjelmistoon, jonka käyttäjät voivat havaita, ja jota käyttäjät voivat käyttää katsomalla, kuuntelemalla,
koskettamalla, sille puhumalla tai pelkästään sitä ymmärtämällä (Galitz, 2010, s.
4). Käyttäjät voivat siis käyttää tietokonetta käyttöliittymän avulla (Lal, 2013,
s.10). Käyttöliittymä koostuu kahdesta eri komponentista: syötteestä ja tuloksesta. Syöte kertoo käyttäjän tarpeet, vaatimukset ja toiveet tietokoneelle. Yleisimpiä komponentteja, joilla syöte voidaan lähettää ovat tietokoneen näppäimistö, hiiri, kosketusnäyttö sekä mikki. Tulos taas kertoo tietokoneen välittämät laskelmien ja käyttäjän asettamien vaatimusten tulokset käyttäjälle. Yleisin tietokoneen tuloskomponentti on näyttö. Aistien näkökulmasta myös puhe
ja ääni ovat yleisiä tuloskomponentteja heti näköhavaintojen jälkeen. Tulokset
voidaan esittää esimerkiksi kaiuttimien kautta. (Lal, 2013, s.10; Galitz, 2010, s. 4.)
Graafisen käyttöliittymän perusajatus on, että siinä oleva ensisijainen vuorovaikutusmekanismi on jokin osoitinlaite, joka toimii niin sanottuna käyttäjän
käden elektronisena vastineena. Tällainen osoitinlaite eli objekti voi olla esimerkiksi hiiri. Objektit ovat aina käyttäjän havaittavissa ja käyttäjä pystyy hyödyntämään niitä haluamiensa tehtävien suorittamiseen. Jokainen objekti toimii
muista objekteista riippumattomana vuorovaikutusyksilönä ja omaa standardoidun tuloksellisen käyttäytymisen. Graafisen käyttöliittymän on todettu vähentävän käyttäjän muistivaatimuksia ja erityisesti järjestelmien oppimisvaati-
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muksia. Sen on tieteellisesti todistettu myös hyödyntävän tehokkaasti tietotekniikan ominaisuuksia. Esimerkiksi symboleiden käyttö mahdollistaa tekstiä nopeamman ymmärrettävyyden, poistaa kielelliset haasteet sekä parantaa oikein
käytettynä käyttöliittymän estetiikkaa. (Galitz, 2010, s. 15-19.)
Verkkopohjainen käyttöliittymä on aina myös graafinen käyttöliittymä. Se
sisältää suunnitellun muotoilun ja värien sovitelman. (Holtzschue, 2012, s. 202.)
Verkkopohjainen käyttöliittymä (eng. web user interface, WUI) on sovellus,
joka on toteutettu käyttäen HTML-kieltä, ja jota ylläpidetään paikallisessa tiedostojärjestelmässä tai verkkopalvelimessa (Lal, 2013, s.48). HTML-kieli (eng.
hypertext markup language) on hypertekstin merkintäkieli. Se on Internetin
tärkein ohjelmointikieli ja verkkosivusuunnittelun suunnittelukieli. (Holtzschue,
2012, s. 204.) Verkkopohjainen käyttöliittymä on navigointiympäristö, jossa
käyttäjät liikkuvat sivuilta toiselle (Galitzin, 2010). Sen kautta käyttäjät voivat
suorittaa erilaisia tapahtumia, viestiä toisille käyttäjille sekä etsiä ja hakea eri
sisältöjä (Huang & Fu, 2009). Kyseessä ei ole Galitzin (2010) mukaan kuitenkaan
sovellusympäristö. Verkkopohjaista käyttöliittymää voidaan käyttää verkkoselaimen avulla. Lal (2013) jakaa verkkopohjaisen käyttöliittymän staattiseen
ja dynaamiseen verkkosivustoon. Staattisella verkkosivustolla tarkoitetaan
verkkopohjaista käyttöliittymää, joka on toteutettu HTML-kielellä, CSS-kielellä
tai JavaScriptilla. Dynaaminen verkkosivusto on taas kehitetty hyödyntäen palvelinpohjaista ohjelmointikieltä. Palvelupohjaisia ohjelmointikieliä ovat esimerkiksi PHP/ASP ja RIA-tekniikat sekä HTLM5-pohjaiset sovellukset. (Lal, 2013, s.
48.)
Galitzin (2010, s. 4) mukaan onnistunut käyttöliittymä on sellainen, jonka
avulla käyttäjät voivat keskittyä itse tietoon ja tehtävään eikä niiden takana oleviin mekanismeihin, joita tiedon etsimiseen ja tehtävien suorittamiseen käytetään. Toisin sanoen onnistuneessa käyttöliittymässä itse käyttöliittymää ei tulisi
huomata (Galitz, 2010, s. 4).

2.3 Käyttöliittymäsuunnittelun määritelmä
Käyttöliittymäsuunnittelu on ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen
(eng. HCI, Human-computer interaction) osa-alue. Ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus pyrkii selvittämään, miten käyttäjien tarpeet pystytään täyttämään parhaalla mahdollisella tavalla, kun ihminen ja tietokone toimivat yhdessä. (Galitz, 2010, s. 4.) Galitzin (2010, s. 4) mukaan ihmisen ja tietokoneen
vuorovaikutuksessa on siis kyse suunnittelusta ja muotoilusta, joissa on otettava huomioon eri tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat
•
•
•
•
•

ihmisten tarpeet ja odotukset
ihmisten fyysiset rajoitteet ja kyvyt
nautintoa ja viehätystä herättävät asiat
ihmisten havaintokyvyt ja tiedonkäsittelytaidot
tekniset ominaisuudet ja rajoitteet tietokoneiden laitteistoissa
ja ohjelmistoissa (Galitz, 2010, s. 4).
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Käyttöliittymäsuunnittelu on käyttäjäkeskeistä suunnittelua, joka pyrkii
kehittämään teknologioita, jotka tekevät ihmisten arjesta ja elämästä helpompaa,
antavat ihmisille hyödyllisiä työkaluja ja auttavat ihmisiä saavuttamaan positiivisen käyttäjäkokemuksen (Rosenzweig, 2015, s. 2). Käyttöliittymäsuunnittelu
pyrkii käytettävyyteen sekä käyttäjien tunteiden tasapainottamiseen (Li, Wu, Li
& Yang, 2016). Kuitenkaan pelkkä käytettävyys ei enää riitä, vaan käyttöliittymän tulee olla myös esteettisesti toimiva ja annettava käyttäjälle iloa ja nautintoa (Bonnardel, Piolat, & Le Bigot, 2011). Onnistunut käyttöliittymäsuunnittelu
sisältää hyvin suunnitellut syöte ja tulos -toimintamekanismit, jotka edesauttavat toteuttamaan käyttäjien tarpeet ja ominaisuusvaatimukset tehokkaasti sekä
huomioimaan mahdolliset käyttäjien rajoitukset (Galitz, 2010, s. 4).
Nielsen (1994) on määritellyt kymmenen käytettävyyden heuristiikkaa
käyttöliittymäsuunnittelua varten. Niistä kolme koskee erityisesti estetiikkaa,
visualisuutta, tiedon jäsentelyä sekä värejä. Nämä kolme heuristiikkaa ovat
muistikuormituksen minimointi, joustavuus ja tehokkuus sekä esteettinen ja
minimalistinen muotoilu. Muistikuormituksen minimoinnilla Nielsen (1994)
viittaa työmuistin kuormittavuuden minimointiin. Toisin sanoen tieto pitäisi
olla helposti esillä ja näkyvissä sekä helposti haettavissa. Joustavuudella ja tehokkuudella Nielsen (1994) viittaa käyttäjästä riippumattomaan käytettävyyteen ja käytön tehokkuuteen. Käyttöliittymäsuunnittelun tulee siis taata mahdollisuus räätälöidä toimintoja käyttäjälle sopiviksi. Esteettinen ja minimalistinen muotoilu painottaa tärkeän tiedon esille tuomista ja korostamista. Minimalistisella muotoilulla vältetään tärkeän tiedon jääminen merkityksettömämmän
tiedon varjoon ja käyttäjiltä huomaamattomiin. (Nielsen, 1994.)
Tulevaisuudessa teknologian kehittyessä nousee uusia haasteita myös
käyttöliittymäsuunnitteluun. Nykypäivän ja tulevaisuuden kysymyksiä käyttöliittymäsuunnittelussa ovat muun muassa: miten käyttäjät voivat ymmärtää
isoja määriä dataa? Kuinka käyttäjiä voi auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan
heidän yksityisyyttään ympäristössä, jossa tietotekniikka vaikuttaa kaikilla osaalueilla, kaiken ollessa internetissä ja kaiken ollessa mitattavissa? Miten voidaan hallita tekoälyä käyttöliittymissä? Kuinka suunnitella käyttöliittymä laitteelle, joka yhdistetään sosiaalisiin verkostoihin? (Oulasvirta & Abowd, 2016.)
2.3.1 Käyttäjäkokemuksen määritelmä
Kraft (2012, s. 1-2) määritteli käyttäjäkokemuksen tunteiden ja sujuvuuden
summaksi, jonka käyttäjä kokee käyttäessään laitetta, verkkosivua tai järjestelmää. ISO-standardien (ISO FDIS 9241-210, 2009) mukaan käyttäjäkokemus on
käyttäjälle tuotteen, järjestelmän tai palvelun käytöstä tai ennakoidusta käytöstä
heränneet havainnot ja reaktiot. Käyttäjäkokemus voi olla laaja tunteiden kirjo
aina vihasta ihastumiseen, intohimosta välinpitämättömyyteen ja nöyryytyksestä ylpeyteen ja niin edelleen (Kraft, 2012). Rosenzweigenin (2015, s. 8) mukaan
käyttäjäkokemus on henkilön suhde tiettyyn teknologiaan, tuotteeseen tai palveluun. Se on kokonaisvaltainen kokemus, johon kuuluu eri kosketuspisteitä eri
alustoilla ja laitteilla. Ei siis puhuta vain palvelun tai tuotteen tekniikasta vaan
kaikista tuotteen tai palvelun brändin kosketuspisteistä kuten verkkosivuista,
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verkkokaupoista, käyttöohjeista ja asiakaspalvelusta. Siihen sisältyy fyysinen,
mentaalinen ja mekaaninen vuorovaikutus. Fyysisellä vuorovaikutuksella viitataan ihmisten viiteen eri aistiin. Mentaalisesta vuorovaikutuksesta puhuttaessa
keskitytään muun muassa ongelman ratkaisuun. Mekaanisesta vuorovaikutuksesta puhuttaessa viitataan esimerkiksi laitteiden käyttöön. (Rosenzweigen 2015,
s. 8.)
Käyttäjäkokemus linkittyy vahvasti odotuksiin, joita käyttäjillä on. Mikäli
käyttäjillä on matalat ennakko-odotukset, yllättää tuote helpommin positiivisesti, mikä näkyy parempana käyttäjäkokemuksena. Vastaavasti mikäli ennakkoodotukset ovat korkeat, korreloi se vaikeammin saavutettaviin positiivisiin
käyttäjäkokemuksiin. Kuitenkin onnistuneiden tuotteiden ja vakaiden brändien
halutaan herättävän korkeat odotukset, sillä ne mahdollistavat yleensä korkeamman hinnoittelun. Tämä kuitenkin edellyttää ennakko-odotusten lunastamista tai niiden ylittämistä. Liiketoiminnan näkökulmasta käyttäjäkokemus on
yksi kilpailukyvyn määrittäjä. (Kraft, 2012, s. 2-4.) Kraft (2012, s. 4) toteaakin,
että tuotteen tai palvelun tuominen markkinoille ensimmäisenä ei riitä, vaan
sen on myös herätettävä positiivinen käyttäjäkokemus.
2.3.2 Käytettävyyden määritelmä
Miller (1971) käytti ensimmäisenä termiä käytettävyys kuvaaman helppokäyttöisyyttä. Muutama vuosi myöhemmin Bennett (1979) määritteli käytettävyyden ihmisen suorituskyvyn tehokkuutena. Ajan myötä termi on muokkaantunut ja Shackel & Richardson (1991, s. 24) yksinkertaistivat sen määritelmäksi:
"Ominaisuus, joka mahdollistaa ihmisille jonkin asian helpon ja tehokkaan käytön". Tässä helppoutta peilataan määriteltyyn subjektiivisen arvion tasoon ja
tehokkuutta määriteltyyn ihmisen suorituskyvyn tasoon (Shackel & Richardson,
1991, s. 24). Shackel ja Richardson (1991) määrittivät myös objektiiviset käytettävyyden mittaamisen työvälineet. Välineet ovat tutkimuskysymyksiä ja niitä
on neljä (Shackel & Richardson, 1991, s. 25):
•
•
•
•

Kuinka tehokas käyttöliittymä on?
Kuinka helposti käyttöliittymä on omaksuttavissa?
Kuinka joustava käyttöliittymä on?
Mitkä ovat käyttäjien asenteet?

Käytettävyys on Rosenzweigenin (2015, s. 2) mukaan järjestelmä itsessään.
Se on kaiken kattava ympäristö ja kokemus, jossa käyttäjät toimivat (Rosenzweig, 2015, s. 2). Rosenzweigenin (2015, s. 2) mukaan järjestelmässä toteutuu käytettävyys, mikäli se pystyy tarjoamaan palvelun, jota ihmisten on mahdollista käyttää. Käytettävyys tarkoittaa siis ihmisen tekemän digitaalisen tai
fyysisen esineen tai fyysisen digitaalisuutta sisältävän esineen helppokäyttöisyyttä. Se määrittää, missä määrin ihmiset voivat käyttää laitetta sekä kuinka
sopiva ja käytännöllinen laite on. (Rosenzweig, 2015, s. 2-8.) Käytettävyys on
lyhyesti ilmaistuna helppous, jonka ansiosta käyttäjä voi käyttää käyttöliitty-
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mää tietyn tehtävän toteuttamiseksi (Huang & Fu, 2009). Shackelin ja Richardsonin (1991) tavoin Nielsen (2012) on määritellyt käytettävyyden mittaamiseen
tietyt työvälineet. Nämä työvälineet ovat viisi laatuominaisuutta, jotka eroavat
hieman Schakelin ja Richardsonin (1991) mallista. Nielsenin (2012) laatuominaisuudet ovat opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheet ja tyytyväisyys.
Verkkosivuista puhuttaessa käytettävyys tutkii, mitkä elementit tekevät
verkkosivuista käyttäjälle helpot käyttää (Flavian ym., 2009). Nielsen (1994) on
määritellyt verkkosivujen käytettävyyden helppoutena oppia käyttämään järjestelmää sekä helppoutena omaksua järjestelmän perustoiminnot. Siihen kuuluvat tehokas verkkosivujen suunnittelu, virheiden välttäminen sekä kuluttajan
yleinen tyytyväisyys. (Nielsen, 1994.) Käytettävyys on laatuominaisuus, joka
arvioi käyttöliittymän käytön helppouden (Flavian ym., 2009). Se on osa käyttöliittymä- ja verkkosivusuunnittelua, ja se nähdään myös käyttäjäkokemuksen
osa-alueena. (Rosenzweig, 2015, s. 7.) Käytettävyys korreloi suoraan käyttäjäkokemukseen ja tehoton käyttöliittymä vaikuttaa negatiivisesti käytettävyyteen.
Käytettävyys onkin avainasemassa verkkosivujen menestymisen kannalta.
(Huang & Fu, 2009.)
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3

VÄRIT

Tässä luvussa käsitellään värejä, niiden ominaisuuksia sekä värien havaitsemista. Aluksi määritellään, miten värit nähdään ja havaitaan sekä mitä ominaisuuksia väreillä on. Määrittelyn jälkeen siirrytään värien psykologiseen sekä
fysiologiseen kokemiseen. Lopuksi tarkastellaan vielä poikkeavia värinäköryhmiä.

3.1 Väri ja värin näkeminen
Usein mielletään, että valon aallonpituudet olisivat itsessään värillisiä. Näin ei
kuitenkaan ole. Värien näkeminen perustuu kahteen asiaan: valoaallon vastaanottamiseen sekä havaitun valoaallon yhdistämiseen opittuun värin nimeen.
Ihminen pitää todellisena värinä sitä, joka vastaanotetaan silmän varsinaiseen
vastaanottimeen stimulaatiossa vastaanotettavan valoaallon kanssa. (Galitz,
2010, s. 622.) Ihmisen silmän takana sijaitsevassa verkkokalvossa, jolle silmä
muodostaa havaitun kuvan, sijaitsee kahdenlasia valoa vastaanottavia soluja.
Nämä solut ovat tappi- ja sauvasolut. Sauvasolut havaitsevat kaikki valoisuuden eri tasot, mutta eivät värejä. Tappisolut taas havaitsevat tietyt aallonpituudet, kuten aallonpituudet, joilla värit havaitaan. (Johnson, 2014, s. 37-40.) Tappisoluja käytetään siis värien havaitsemiseen (Li ym., 2016). Sauvasolut mahdollistavat ympäristön hahmottamisen hämärässä kuten kynttilän valossa sekä
pimeässä, johon silmä pikkuhiljaa mukautuu. Päivänvalossa ja kirkkaiden valojen alla silmä hyödyntää taas tappisoluja. Ihmisen visuaalinen järjestelmä on
herkkä kontrastille eikä suoranaisesti kirkkaudelle. Tämä mahdollistaa saman
värin havaitsemisen sekä auringonvalossa että varjossa. (Johnson, 2014, s. 37-40.)
Värin nimen yhdistäminen koettuun valoaaltoon on taas opittu ilmiö, joka perustuu aikaisempiin kokemuksiin ja tiettyjen visuaalisten tuntemusten assosiaatioihin värien nimien kanssa. Tämän takia värit voidaan kuvata vain ihmisten
havaintojen raportoinnin perusteella. (Galitz, 2010, s. 622.) Toisin sanoen visuaaliset ärsykkeet kulkevat silmän värekalvolta aivokuoreen, joka synnyttää värihavainnon useiden aistielinten vuorovaikutuksessa sekä yhdistää havainnon
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siihen liitettyihin assosiaatioihin (Li ym., 2016). Ihmisen silmä on herkkä aallonpituuksien visuaaliselle spektrille, joka vaihtelee 400–700 nanometrin välillä.
Visuaalisen ympäristön esineet säteilevät tai heijastavat valoaaltoja edellä mainitulla spektrin alueella absorboimalla valoaaltoja spektrin muille alueille. Hallitseva aallonpituus, joka on havittu, yhdistetään tiettyyn värin nimeen. (Galitz,
2010, s. 622.)
Pääväreiksi määritellään yleensä keltainen, syaaninsininen ja magentanpunainen. Näitä päävärejä kutsutaan subtraktiivisiksi pääväreiksi. Ne syntyvät
valoisuutta vähentävässä värienmuodostuksessa, jossa väriaineita sekoitetaan.
Subtraktiivisia päävärejä käytetään eri painatuksissa kuten painokuvissa ja teksteissä esimerkiksi painomediassa. Subtraktiivisesssa värien muodostuksessa esineen heijastaessa kaikki valo, havaitaan valkoinen väri ja mikäli esine absorboi kaiken valon nähdään esine mustana. (Grannell, Sumner & Synodinos,
2012, s.121.) Pääväreiksi määritellään toisinaan myös valaistun valon päävärit
punainen, vihreä ja sininen. Näiden värien aallonpituudet yhdistyvät pareittain,
jolloin saadaan magentanpunaista, syaaninsinistä ja keltaista sekä kaikki muut
spektrissä näkyvät värit. Kaikkien kolmen päävärin yhdistyttyä koetaan valkoinen väri. (Galitz, 2010, s. 624.) Valaistun valon päävärit syntyvät valovärejä
sekoittaessa, valoisuutta lisäävässä värinmuodostuksessa. Tätä kutsutaan myös
additiiviseksi värinmuodostukseksi. Valaistun valon päävärejä eli additiivisia
päävärejä käytetään usein eri näytöillä. (Grannell ym., 2012, s.120-121.) On loogista, että teknologiassa kuten tietokoneissa hyödynnetään pääsääntöisesti juuri
additiivista värijärjestelmää värien näyttämiseen, sillä ihmisen värien havaitsemisjärjestelmä on samankaltainen kuin useimmissa teknologian laitteissa kuten näytöissä ja tietokoneissa. Tämä johtuu siitä että, verkkokalvolla olevia tappisoluja on kolmenlaisia: punaiselle, vihreälle ja siniselle valolle herkkiä. Toisin
sanoen havaitsemme samat päävärit, joita näytöt ja tietokoneet hyödyntävät.
Ihmisen aivokuoressa sijaitsevat neuronit pystyvät vähentämään verkkokalvolle tulevia signaaleja ja muodostamaan eri värejä hyödyntäen pääväreihin perustuvia kolmea eri värin vastustajakanavaa. Nämä värin vastustajakanavat ovat
vihreä-punainen, sininen-keltainen ja musta-valkoinen. (Johnson, 2014, s. 37-39,
45.) Kuitenkin digitaalisten järjestelmien suunnittelijat ja muotoilijat käyttävät
toisinaan subtraktiivista värijärjestelmää työskennellessään eri kuvioiden ja
kuosien kanssa, sillä subtraktiivinen värijärjestelmä tuottaa luonnollisia väriyhdistelmiä ja väripaletteja (Grannell ym., 2012, s.121).
Väriin liittyy kolme perusominaisuutta: värisävy, kroma ja arvo. Värisävy
on värin spektrin aallonpituuden koostumus. Se välittää tiedon siitä, mistä väristä on kyse, mutta ei määritä tarkemmin esimerkiksi värin tummuutta tai
kirkkautta. Kroma eli kylläisyys on värin puhtaus harmaasta värin kirkkaimpaan versioon. Mitä kylläisempi värisävy on, sitä pidemmälle se näkyy ja sitä
helpommin se on tunnistettavissa ja toisin päin. Värin arvo eli voimakkuus on
värin suhteellinen vaaleus tai tummuus valkoisesta mustaan. Yleensä vaaleuseroja kuvataan vaaleanpunaisen ja tummansinisen avulla. Jotkut värisävyt ovat
luonnostaan vaaleampia tai tummempia kuin toiset. Keltainen nähdään erittäin
vaaleana ja violetti hyvin tummana. Pitkät aallonpituudet heijastavat ja säteilevät lämpimiä sävyjä kuten punaista ja lyhyet aallonpituuden värit ovat kylmiä
sävyjä kuten sininen. Värit ovat sävyn, kroman ja arvon yhdistelmiä, mikä
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mahdollistaa sadat tuhannet värien variaatiot. Tämän takia värien tarkat mitat
ovat harvoin määritelty kirjallisuudessa. (Galitz, 2010, s. 622-624).
Väripyörä eli ympyrävärikartta on Newtonin kehittämä työkalu värien
suhteiden ymmärtämiseen ja eri värimaailmoiden luomiseen. Väripyörä on toteutettu tiettyä kaavaa hyödyntäen. Kolme pääväriä ovat sijoitettuna ympyrälle
niin, että jokaiselle värille jää kolmasosa ympyrästä. Välivärit taas muodostuvat
päävärien väliin päävärien sekoittuessa keskenään. Pää- ja välivärien sekoittuessa keskenään muodostuu niiden väliin eri väli- ja päävärien sävyjä (eng. tertiary colors). Väriympyrän pääväreillä ei viitata valoisuutta lisäävässä värienmuodostuksessa syntyviin pääväreihin punaiseen, siniseen ja vihreään, vaan
subtraktiivisessa värinmuodostuksessa syntyviin pääväreihin syaaninsiniseen,
magnetanpunaiseen ja keltaiseen. Tällöin välivärit väripyörässä ovat vihreä,
violetti ja oranssi. Väripyörät vaihtelevat hieman toisistaan. Joissakin värien
siirtymät ovat jatkuvia eli värit on yhdistetty toisiinsa sujuvasti. Toisissa väripyörissä värit ovat taas eroteltu toisistaan selkeillä väripalkeilla. Kaikissa väripyörissä värit sijoittuvat kuitenkin samaan kohtaan ympyrää värien yhdistämisestä riippumatta. (Grannell ym., 2012, s. 120.)
Väripyörä on siis kehitetty subtraktiivisessa värinmuodostuksessa syntyville väreille. Vastaavasti additiivisessa värinmuodostuksessa syntyville väreille
on oma niin sanottu värikartta eli binäärinen värikoodijärjestelmä. Valoisuutta
lisäävässä värienmuodostuksessa syntyviä värejä hyödynnetään yleisesti teknologian laitteissa. Tietokonetoiminnot perustuvat binäärikoodiin ja vastaavasti
myös yleisesti näytöissä käytetyt värit noudattavat binäärikoodia. Binäärikoodit
muodostuvat kolmen päävärin sinisen, punaisen ja vihreän ympärille. Binäärinen värikoodi sisältää 256 väriä välillä 0-255. Jokainen väri koodataan niiden
intensiteetin mukaan pikseleinä. Nolla ilmaisee värin kokonaisvaltaisen puutteen ja 255 on maksimiväri. Esimerkiksi punainen väri on 255,0,0; vihreä väri
ilmaistaan 0,255,0 ja sininen koodataan 0,0,255. Välivärit keltainen, syaaninsininen ja magentanpunainen saadaan sekoittamalla päävärejä. Esimerkiksi keltaisen ollessa vihreän ja punaisen sekoitus koodataan se 255,255,0. Syaaninsinen
on vastaavasti 0,255,255, sillä se sisältää sinistä ja vihreää. Musta ei koostu mistään pääväristä, joten se saa koodin 0,0,0, kun taas valkoinen on kaikkien kolmen pääväri, joten se merkitään 255,255,255. (Holtzschue, 2012, s. 204-206.)
Binäärisen värikoodijärjestelmän lisäksi on käytössä heksadesimaalijärjestelmä verkkosivujen värien määrittämiseen. Heksadesimaalijärjestelmä sisältää
16 symbolista koodia koostuen numeroista 0-9 ja kirjaimista A-F. Se käyttää
samaa periaatetta kuin binäärijärjestelmä, 00 ollessa värin kokonaisvaltainen
puute ja FF edustaen maksimiväriä. Heksadesimaalijärjestelmällä punainen on
siis FF0000, vihreä 00FF00 ja sininen 0000FF. Musta ilmaistaan 000000 ja valkoinen FFFFFF. Välivärien määrittäminen perustuu myös samaan periaatteeseen
binäärijärjestelmän kanssa. Keltainen on täten FFFF00, syaaninsininen 00FFFF ja
magentanpunainen FF00FF. (Holtzschue, 2012, s. 204-206.)
Binääri- ja heksadesimaalijärjestelmän koodit ovat helposti käännettävissä
päittäin ja lähes jokaiselle värille on myös löydettävissä koodia vastaavat nimet.
Aikaisessa vaiheessa kehitetyillä värimonitoreilla oli kuitenkin rajallinen bittisyvyys. Ratkaisuksi siihen kehitettiin selainturvallinen väripaletti (eng. Websafe palette), johon kuuluu 216 väriä binäärijärjestelmän 256 väristä, sisältäen
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koko sävyvalikoiman. Nämä 216 väriä havaitaan yleensä aina samalla tavalla
riippumatta näytöstä tai tarkkuudesta. (Holtzschue, 2012, s. 204-206.) Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) on havainnollistettu muutamia värejä binäärisen
värikoodijärjestelmän sekä heksadesimaalijärjestelmän avulla.
TAULUKKO 1 Värit esitettynä binääri- ja heksadesimaalijärjestelmän avulla
Väri
Binäärijärjestelmä
Heksadesimaalijärjestelmä

Punainen
Vihreä
Sininen
Keltainen
Syaaninsininen
Magentanpunainen
Musta
Valkoinen

255,0,0
0,255,0
0,0,255
255,255,0
0,255,255
255,0,255
0,0,0
255,255,255

FF0000
00FF00
0000FF
FFFF00
00FFFF
FF00FF
000000
FFFFFF

3.2 Värien psykologinen ja fysiologinen kokeminen
Ihmiset reagoivat väreihin eri tavalla. Reaktiot ja värien herättämät tunteet voivat perustua lapsena opittuihin assosiaatioihin tai yleisesti eri asioihin yhdistettyihin väreihin sekä ympäristöön ympärillämme. Kulttuuri vaikuttaa myös värien herättämiin assosiaatioihin. (Galitz, 2007, s. 698; Li ym., 2016.) Bonnardel,
Piolat, & Le Bigotion (2011) tekemän tutkimuksen mukaan esimerkiksi kanadalaiset, saksalaiset sekä japanilaiset pitivät keltaista väriä epämiellyttävänä.
Harmaasta väristä pitivät kanadalaiset, kun taas saksalaiset pitivät sinistä väriä
miellyttävimpänä. Toisin sanoen kulttuureilla on iso merkitys ja se tulee huomioida myös värejä käyttäessä. (Bonnardel ym., 2011.)
Yleisesti eri värien havaitseminen perustuu kontrasteihin eikä suoranaisesti värien kirkkauksiin. Kykymme havaita värejä riippuu värien esittämistavasta. (Johnson, 2014, s. 37.) Johnson (2014, s. 40) on määritellyt kolme tekijää,
jotka vaikuttavat kykyymme erottaa eri värit toisistaan. Nämä ovat vaaleus,
värialueen koko ja erottelu. Mitä vaaleampia värit ovat, sitä vaikeampi niitä on
erottaa toisistaan. Samoin mitä pienempi tai ohuempi esine tai värialue on, sitä
hankalampi todellista väriä on erottaa. Myös mitä enemmän kahta väriä on erotettu toisistaan, sitä vaikeampi on värieroja huomata. Toisin sanoen, mikäli
erottelu vaatii silmien liikettä värialueiden välillä, on värit vaikeampi erottaa.
(Johnson, 2014, s. 40.) Seuraavassa kuviossa (kuvio 1) on havainnollistettu kuvaparien avulla Johnsonin (2014, s. 41) kolme tekijää, jotka vaikuttavat värien
havaitsemiseen. Kuviossa (kuvio 1) vasemmalla on havainnollistettu vaaleutta,
keskellä värialueiden kokoa ja oikealla värien erottelua toisistaan.
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KUVIO 1 Johnsonin (2014, s. 41) kolme värien erottamiseen vaikuttavaa tekijää

Värien havaitsemiseen ja erottamiseen vaikuttavat vahvasti ulkoiset tekijät
kuten ympäristö. Ympäristötekijöitä voivat olla esimerkiksi käyttäjien käyttämät toisistaan poikkeavat näytöt, värien vaihtelevuus näytöistä riippuen sekä
katseluympäristöt. Tietokoneiden näyttöjen esittämiin väreihin vaikuttavat teknologioiden ja ohjainohjelmiston lisäksi myös väriasetukset. Värieroja voi olla
jopa saman mallin näytöillä, joissa on samat asetuksetkin. Esimerkiksi keltainen
saatetaan nähdä vaalean ruskeana joillain näytöillä ja toisin päin. Jotkin värit
saattavat näyttää samalta, vaikka toisella näytöllä ne ovat selkeästi kaksi toisistaan poikkeavaa väriä. Tämä tapahtuu usein varsinkin näytöillä, jotka hyödyntävät pelkästään harmaansävyjä. (Johnson, 2014, s. 37-45.) Vastaanotettava väri
johtuu paljon siis myös käytössä olevan näytön ominaisuuksista, eikä aina tarkkaan suunnitellut värit näyttäydy samalla tavalla katsojalle kuin suunnittelijalle.
Kutenkaan näillä värieroilla katsojan ja suunnittelijan välillä ei ole merkitystä,
sillä verkkosivun kuvat eivät muodostu subtraktiivisista väreistä, vaan ovat
additiivisen värinmuodostuksen tulosta. (Holtzschue, 2012, s. 203-204.)
Myös käyttäjän katsomiskulmalla on vaikutusta värien havaitsemiseen.
Usein näytöllä oleva värit aistitaan eri tavalla suoraan näyttöä katsoessa kuin
jostaikin eri kulmasta katsottuna. Myös ympäröivällä valaistuksella on merkitystä. Voimakas näyttöön kohdistuva valo heikentää ensin värit ja sen jälkeen
vaaleat ja tummat alueet. Tämä johtaa värinäyttöjen muuntautumiseen eri harmaansävyiksi näytöiksi. Esimerkiksi auringossa näyttöjä voi olla hyvin vaikea
käyttää, sillä värejä on vaikea erottaa. Ainoastaan eri tummuusasteet ovat havaittavissa. (Johnson, 2014, s. 45.) Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) on havainnollistettu katsomiskulman ja valaistuksen vaikutusta värien havaitsemiseen. Kuviossa (kuvio 2) molemmat sekä A ja B neliöt ovat saman väriset, vaikka B neliö
näyttääkin näyttöä suoraan katsottuna vaaleammalta kuin neliö A. Katsomiskulmaa muuttaessa voi huomata värien yhteneväisyyden.
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KUVIO 2 Havainnollistus katsomiskulman ja valaistuksen vaikutuksesta värien havaitsemiseen (Johnson, 2014, s. 40)

Eri väreistä on kehittynyt eri ihmisille tietyt tarkoitukset riippuen siitä,
missä ympäristössä ja tilanteessa ne havaitaan. Odottamattomat värit ja eri tilanteiden kanssa ristiriitaisten värien käyttö aiheuttaa hämmennystä ja sekaannusta. Esimerkiksi vihreä Stop-liikennemerkki saattaisi aiheuttaa hämmennystä,
sillä vihreä väri assosioidaan liikenteessä kulkuluvaksi. Värien merkitys voi
kuitenkin vaihdella eri ihmisten välillä. (Galitz, 2007, s. 698.)
Värit herättävät myös erilaisia tunteita ihmisissä ja käyttäjissä (Li ym.,
2016; Bonnardel ym., 2011). Terada, Yamauchi ja Iton (2012) mukaan värisävyt
ja niiden erot herättävät ihmisissä tunteet. Esimerkiksi punainen herättää tärkeyden tunteen ja keltainen assosioi iloisuuteen (Swasty & Adriyanto, 2017, s.
18). Valoaallon muoto ja sen kesto taas vaikuttavat siihen, miten voimakas tunne ihmisessä herää (Terada, Yamauchi & Ito, 2012). Osa väreistä herättää jännitystä ja kiinnostusta, kun taas joillain väreillä on rentouttava vaikutus katsojaan.
Esimerkiksi viileillä väreillä kuten sinisen eri sävyillä on huomattu olevan rentouttava vaikutus, kun taas lämpimämmät värit kuten keltainen ja punainen
ovat vähemmän suotuisia värejä tietyissä ympäristöissä, sillä ne herättävät jännitystä. Värit voivat saada aikaan voimakkaita ja heikkoja reaktioita katsojassa.
Ne herättävät tunteiden lisäksi katsojan huomion ja vaikuttavat ihmisen arvostelukykyyn sekä päätöksentekoon. (Bonnardel ym., 2011.) Alla olevassa taulukossa (taulukko 2) on tarkemmin eritelty eri värien herättämiä positiivisia ja
negatiivisia tunteita ja assosiaatioita.
TAULUKKO 2 Värien kokeminen verkkosivujen käyttöliittymissä
Väri
Värin positiivinen koke- Värin
negatiivinen
minen
kokeminen
Punainen
tärkeys, tehokkuus, uu- Aggressiivisuus, huotuus,
houkuttelevuus, lestuttavuus,
hallitsevuus, jännittävyys, hermostuneisuus
virkistävyys, voimakkuus,
vahvuus

Oranssi

Keltainen

ainutlaatuisuus, ystävällisyys, energisyys, assosioi
liikettä, eläväisyys, suoruus, iloisuus, avomielisyys, lämpöisyys
Iloisuus, innostus, antiikkisuus (tummat sävyt),
värikkyys, ekstroverttiys,
hauskuus, valoisuus, eloisuus, nuorekkuus, tyytyväisyys

halpuus, intimiys, raskaus

hyödyttömyys, pinnallisuus, raukkamaisuus

Lähde
(Swasty
&
Adriyanto,
2017, s. 18);
(Galitz, 2007, s.
698-699); (Bonnardel, Piolat,
& Le Bigot,
2011)
(Swasty
&
Adriyanto,
2017, s. 18);
(Galitz, 2007, s.
698-699)
(Swasty
&
Adriyanto,
2017, s. 18);
(Galitz, 2007, s.
698-699);
(Bonnardel,
Piolat, & Le
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Bigot, 2011)
Turkoosi

virkistävyys

Vihreä

kasvu, vakaus, ympäristö
ja talous teemat, rauhallisuus, sovittelevuus, hyväntahtoisuus, optimistisuus, virkistävyys, harmonisuus, lujatahtoisuus
turvallisuus,
avoimuus,
rauhallisuus (vaaleat sävyt), vahvuus ja luotettavuus (tummat sävyt), kohtuullisuus,
syvällisyys,
unelmoitavuus, harmonisuus, älyllisyys, mysteerisyys, rationaalisuus, hellyys
Ylellisyys,
romantiikka
(vaaleat sävyt), arvoituksellisuus (tummat sävyt),
vakavuus, kuninkaallisuus

Sininen

Violetti

Musta

voimakkuus, ajattomuus,
hienostuneisuus

Valkoinen

yksinkertaisuus, puhtaus,
hyveellisyys/siveys

Harmaa

muodollisuus,
tomuus

Kermanvalkoinen

tyylikkyys,
yksinkertaisuus, mukavuus

Vaalean ruskea

nöyryys

puolueet-

tunteettomuus,
etäisyys, hyödyttömyys
kateellisuus, kokemattomuus

(Galitz, 2007, s.
698-699)
(Swasty
&
Adriyanto,
2017, s. 18);
(Galitz, 2007, s.
698-699)

aggressiivisuus,
kylmyys, melankolisuus,
introverttiys

(Swasty
&
Adriyanto,
2017, s. 18);
(Galitz, 2007, s.
698-699); (Bonnardel, Piolat,
& Le Bigot,
2011)

surullisuus

(Swasty
&
Adriyanto,
2017, s. 18);
(Galitz, 2007, s.
698-699)
(Swasty & Adriyanto, 2017, s.
18)
(Swasty & Adriyanto, 2017, s.
18)
(Swasty & Adriyanto, 2017, s.
18)
(Swasty & Adriyanto, 2017, s.
18)

ärtyneisyys

melankolisuus

(Swasty & Adriyanto, 2017, s.
18)

3.3 Poikkeavat värinäköryhmät
Poikkeavilla värinäköryhmillä tarkoitetaan yleisesti värisokeita eli henkilöitä,
joilla on jonkinlainen värien havaitsemiseen liittyvä vajavaisuus (Galitz, 2007, s.
697). Värinäkövaje johtuu silmän verkkokalvolla sijaitsevien tappisolujen epänormaalista toiminnasta (Li ym., 2016). Värisokeus ei kuitenkaan tarkoita kyvyttömyyttä nähdä värejä. Se tarkoittaa yhden tai useamman värikanavan nor-
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maalista poikkeavaa toimintaa. Värinvälityskanavilla viitataan aiemmin esiteltyihin vihreän, punaisen ja sinisen värin muodostamiin vastustajakanaviin.
(Johnson, 2014, s. 43.) Poikkeaviin värinäköryhmiin kuuluu 8 % miehistä ja
0,5 % naisista. Yhteensä värinäköhäiriöistä kärsii maailman väestöstä 4,25 %. (Li
ym., 2016.) Todellisuudessa hyvin harva ihminen on täysin värisokea, vaan
suurimmalla osalla tähän prosentuaaliseen joukkoon kuuluvista ihmisistä on
ongelmia erottaa tai havaita vain tiettyjä värejä. Täysin värisokeita miehistä ja
naisista on noin viisi tuhannesta. Yleisimmät värit, joiden havainnoiminen aiheuttaa vaikeuksia ovat punainen, vihreä ja sininen. Punaisen värin puutteellista havainnoimista kutsutaan protanopiaksi eli punasokeudeksi, vastaavaa vihreän värin puutteellista havainnointia deuteranopiaksi eli vihersokeudeksi ja
sinisen värin puutetta sinisokeudeksi eli tritanopiaksi. Punasokeita on kaikista
ihmistä 2,04 %, vihersokeita 6,39 % ja sinisokeita 0,003 %. (Galitz, 2007, s. 697698.) Poikkeavat värinäköryhmät esiintyvät toisinaan myös väripareina. Yleisimmät väriparit, joissa värivaje havaitaan ovat puna-vihersokeus sekä keltasinisokeus. (Li ym., 2016.) Ihmiset, jotka kärsivät värien puutteellisesta havaitsemisesta eivät pysty erottamaan kaikkia normaaleja värejä, mutta voivat havaita eroja värien vaaleudessa ja voimakkuudessa (Galitz, 2007, s. 697-698). Tulisi
kuitenkin huomioida, että värien puutteellinen havaitseminen ei tulisi olla käyttäjälle este näyttöjen tehokkaalle käytölle, sillä visuaalisuus on oleellinen tekijä
tehokkuuden ja vuorovaikutteisuuden lisäämisessä ja parantamisessa. (Galitz,
2007, s. 697-698; Li ym., 2016).
Seuraavassa taulukossa (taulukko 3) on koottu muutamia yleisimpiä värejä, jotka havaitaan eri tavalla värinäköryhmästä riippuen (Barnett, 1993; Fowler
& Stanwick, 1995). Taulukossa (taulukko 3) on esitetty jokaisen kolmen poikkeavan värinäköryhmän havainnot väreistä.
TAULUKKO 3 Poikkeavien värinäköryhmien havaitsemat värit
Todellinen väri
Punasokean havainto Vihersokean havainto
Punainen
Ruskea
Punainen

Sinisokean havainto
Punainen

Keltainen
Purple

Vihertävän keltainen
Tummansininen

Oranssi
Punainen

Syvempi keltainen
Syvän punainen

Vihreä

Vihreä

Vaaleanruskea

Vihreä

Ruskea
Sininen

Ruskea
Sininen

Punertavan ruskea
Sininen

Ruskea
Vihreä

Oranssi

Keltainen

Oranssi

Oranssi

Li, Wu, Li ja Yang (2016) ovat myös havainnollistaneet puna-vihersokeiden havainnot muutamista eri väreistä. Havainnollistus näkyy seuraavassa kuviossa
(kuvio 3), jossa vasemmalla on alkuperäinen väri ja oikealla punavihersokeiden havainto alkuperäisestä väristä.
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KUVIO 3 Puna-vihersokeiden havainnot alkuperäisistä väreistä (Li, Wu, Li, Yang, 2016)
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4

VÄRIT VERKKOSIVUJEN
SUUNNITTELUSSA

KÄYTTÖLIITTYMÄ-

Tässä luvussa tarkastellaan värien hyödyntämistä verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa. Aluksi määritellään värien käyttömahdollisuuksia verkkosivujen käyttöliittymissä. Tämän jälkeen tarkastellaan värien näkökulmasta onnistuneita ja epäonnistuneita käyttöliittymiä sekä niiden vaikutuksia kuluttajiin,
että liiketoimintaan.

4.1 Värien käyttö verkkosivujen käyttöliittymissä
Graafisessa käyttöliittymässä voi esiintyä jollakin näytöllä yli 16 miljoonaa väriä
(Galitz, 2010, s. 23-24). Näytöillä pystytään näkemään paljon suurempi väriskaala verrattuna esimerkiksi eri tulosteisiin. Näyttökuva on siis mahdollisesti
väririkkain käytössä oleva esitystapa. (Holtzschue, 2012, s. 203.) Väreillä on todella iso rooli kaikissa käyttöliittymissä ja niiden suunnittelussa (Grannell ym.,
2012, s. 120). Värit lisäävät ulottuvuuden ja realismin käyttöliittymän käytettävyyteen (Galitz, 2010, s. 621). Värejä käytetään verkkosivujen käyttöliittymissä
muotoilutyökaluna näytön jäsentämisessä, tiedon ja datan luokittelussa sekä
visuaalisena koodina. Niitä voidaan käyttää myös näytön houkuttelevuuden
lisäämiseen sekä luonnollisten objektien aitouden kasvattamiseen. (Galitz, 2010,
s. 625.)
Muotoilun apuvälineenä väri voi edesauttaa paremman rakenteen ja merkityksen luomista näytölle. Värin hyödyntäminen muotoilun apuvälineenä on
erityisen tärkeää silloin, kun suuria tietomääriä on sisällytettävä näytölle ja
komponenttien erottaminen on ongelmallista etäisyyksien takia. (Galitz, 2010, s.
625.) Nimittäin on todettu, että ihmiset eivät kykene loputtomiin sisäistämään
uuttaa tietoa, sillä kognitiiviset kuormitusrajoitukset tulevat vastaan (Rosenzweig, 2015, s. 11). Eri informaatioryhmien erottelu toisistaan sekä alueellisesti erotettujen toisiinsa liittyvien kenttien yhdistäminen värien avulla ovat
tehokkaita muotoilun keinoja pienentäen kognitiivista kuormittavuutta. (Galitz,
2010, s. 625.) Väreillä voidaan lisätä käyttäjän huomiota, sillä ne kiinnittävät
huomion ihmisen silmiin. Värien avulla pystytäänkin korostamaan relevantteja
tietoja helposti ja tehokkaasti. (Galitz, 2010, s. 621.) Niiden avulla voidaan ohja-
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ta katsetta haluttuun suuntaan ilman, että käyttäjä lukee yhtäkään verkkosivulla esiintyvää sanaa (Beaird, 2007, s. 4). Värien käyttö on paljon joustavampi
kuin moni muu estetiikan menetelmä käytettävissä olevien värien lukumäärän
vuoksi. (Galitz, 2010, s. 625.)
Tehokas värien käyttö vaatii relevanttien ja tunnettujen värien käyttöä. Relevanteilla väreillä viitataan väreihin, joiden avulla mahdollistetaan käyttäjän
huomion kiinnittyminen tärkeään informaatioon, kuten oleellisiin näyttökomponentteihin. Värien käyttö visuaalisena koodina mahdollistaa tiedon kategorisoimisen ja käyttäjän toimimisen käyttöliittymässä ilman konkreettisen tekstin
lukemista. Se helpottaa tiedon löytämistä ja tiedon tärkeyden arviointia. Väreillä pystytään ohjastamaan käyttäjää monimutkaisenkin järjestelmän läpi, mutta
se vaatii yleensä värien tuntemisen tai niiden sisäistämisen. (Galitz, 2010, s. 625.)
Värien käytössä tulee huomioida ihmisten mahdolliset visuaaliset rajoitteen
kuten värin havaitsemisrajoitteet (Rosenzweig, 2015, s. 11).
Väreillä voidaan kuvata ympärillä olevaa maailmaa realistisemmin ja lisätä näytön vetovoimaa. Vetovoiman lisääminen heijastaa miellyttävämpään
käyttäjäkokemukseen ja työskentelyyn. (Galitz, 2010, s. 625.) Värien käyttö
verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa koostuu värien kontrastista, täydentävyydestä ja eloisuudesta. Jokainen väri herättää tietyn tunnelman. Esimerkiksi punainen herättää huomiota ja vihreä tuo mieleen rauhan. (Grannell
ym., 2012.) Värien käyttö verkkosivuilla ei pelkästään vaikuta kuluttajien ajatuksiin ja odotuksiin, vaan luo myös luotettavuutta verkkosivuun (Hawlitschek,
Jansen, Lux, Teubner, Weinhardt, 2016). Seuraavassa taulukossa (taulukko 4) on
koottu edellä avattuja värien käyttötarkoituksia verkkosivujen käyttöliittymissä.
TAULUKKO 4 Värien käyttö verkkosivujen käyttöliittymissä
Värien käyttö näytön muotoilun apuvälineenä

- elementtien liittäminen
ryhmiin
- erillisten tietoryhmien
erottelu
- näytöllä erotetun tiedon
yhdistäminen
- tärkeän tiedon korostaminen erottelemalla se muusta
informaatiosta
- käyttäjän johdattaminen
haluttuun suuntaan

Värien käyttö visuaalisena
koodina

- näyttö komponenttien
tunnistamisessa
- ideoiden, prosessien tai
sekvenssien loogisen rakenteen hahmottamisessa
- tiedon lähteiden havaitsemisessa
- tiedon aseman havaitsemisessa
- näytön vetovoiman lisää-

Värien käyttö estetiikan ja

Lähde
(Galitz,
2010,
s.
625);
(Rosenzweig, 2015, s. 11);
(Beaird, 2007, s. 4)

(Galitz, 2010, s. 625); (Rosenzweig, 2015, s. 11)

(Galitz, 2010, s. 625); (Gran-
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tunteiden lisääjänä

minen
- luonnollisten objektien
realistinen kuvaileminen
- tunnelman lisääminen
- luo luotettavuutta

nell ym., 2012); (Hawlitschek ym., 2016).

4.2 Värien epäonnistunut käyttö verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa
Pelkkä värien lisääminen käyttöliittymään ei johda parempaan käytettävyyteen,
vaan värejä on käytettävä harkitusti. Epäonnistuneella värien käytöllä huonosta
käyttöliittymästä tulee vain värillinen huono käyttöliittymä tai mahdollisesti
entistä huonompi käyttöliittymä. (Galitz, 2007, s. 696.) Värien vääräoppinen
käyttö käyttöliittymässä voi olla käyttäjän toiminnalle häiritsevää ja visuaalisesti väsyttävää sekä heikentää näin ollen järjestelmän käytettävyyttä (Galitz, 2010,
s. 621). Se voi estää käyttäjän tehokasta tiedon etsintää, mikä voi johtaa turhautumiseen tai meneillään olevan tehtävän keskeyttämiseen (Huang & Fu, 2009).
Ongelmia usein aiheuttaa itse havaintojärjestelmä, ihmisen silmän fysiologiset
ominaisuudet sekä käyttäjän odotukset verrattuna toteutukseen (Galitz, 2007, s.
696).
Verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota värien määrään. Liian monen värin käyttöä samanaikaisesti tulisi välttää, sillä se
saattaa pahimmassa tapauksessa poistaa värien hyötyvaikutukset. (Galitz, 2007,
s. 723-725.) Liiallinen värien käyttö lisää hämmennystä ja sekaannusta. Se häiritsee tiedon omaksumista, johtaa virheellisiin assosiaatioihin ja kasvattaa tiedon prosessointiin kuluvaa aikaa. Tämä puolestaan korreloi stressin lisääntymiseen, mikä johtaa virheiden kasvuun. (Rosenzweig, 2015, s. 11.) Värien käytön
tulisi siis mahdollistaa tehokas viestintä eikä luoda mahdollisimman värikästä
näyttöä (Galitz, 2007, s. 723-725).
Värejä tulee myös suunnitella kohderyhmien mukaan. Vanhempien ikäryhmien käyttäjien sekä useita tunteja näytön ääressä työskentelevien ihmisten
on vaikea havaita esimerkiksi matalan kirkkaustason värejä. Tämä johtuu siitä,
että iän myötä silmän tehokkuus heikkenee ja himmeämmät värit eivät ole enää
havaittavissa. Silmälle on myös tyypillistä mukautua väriin pitkän katseluajan
myötä. Käytetyt värit näytöllä eivät saisi myöskään olla samaa kirkkautta, sillä
yhtä kirkkaita värejä on vaikea erottaa toisistaan helposti. (Galitz, 2007, s. 723725.)
Näön heikentyessä myös pienten pinta-alojen hahmottaminen vaikeutuu.
Usein liiketoimintakaavioissa ja muissa piirroksissa on käytetty pieniä värialueita, mikä heijastaa käyttäjien epäselvyyden lisääntymiseen. Kaavioiden ja värialueiden tulisi olla mahdollisimman suuria, jotta tarkasti harkitut värit voidaan
havaita ja erottaa toisistaan. Esimerkiksi värien sekä niiden vaaleuden ja kylläisyyden vääristymiä aiheutuu usein pienillä värialueilla. (Galitz, 2007, s. 725.)
Usein havaittu ongelma verkkosivuilla on käytettyjen ja ei-käytettyjen
linkkien erottaminen toisistaan. Usein erot näiden linkkien välillä on tehty käyt-
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täen sinisen eri sävyjä. Sinisen eri variaatiot ovat värivalikoima, joka ihmisen
silmän on vaikein havaita. (Johnson, 2014, s. 42.) Toisin sanoen sinisten tekstien,
ohuiden viivojen ja pienien muotojen käyttöä tulisi välttää, sillä ne näyttävät
usein sumeilta. Myös vierekkäisiä värejä, jotka sisältävät vain eri määrän sinistä
on vaikea ihmisen erottaa, joten niiden käyttöä tulee tarkoin miettiä. Vaikka
erityisesti sinisen sävyjä on ihmisen vaikea erottaa, tulisi myös muita värejä –
lukuun ottamatta mustaa, harmaata ja valkoista – välttää käyttämästä pienissä
yksityiskohdissa. Pieniin yksityiskohtiin sopii parhaiten juuri musta, harmaa ja
valkoinen väri. Laajojen näyttöjen reuna-alueilla sekä pienten symbolien ja
merkkien reunoilla tulisi välttää punaista ja vihreää väriä, sillä silmämme verkkokalvon reunat eivät ole erityisen herkkiä punaiselle ja vihreälle, vaan havaitsevat paremmin esimerkiksi keltaisen ja sinisen värin. (Galitz, 2007, s. 725.)
Värien käytössä tulisi myös huomioida niihin liitetyt assosiaatiot. Osa
epäonnistunutta värien käyttöä on käyttää värejä odottamattomalla tavalla.
Esimerkiksi punaisen käyttäminen kylmää ilmaisevana värinä aiheuttaisi
hämmennystä ja olisi vastaan juurtunutta assosiaatiota. (Galitz, 2007, s. 725.)
Johnson (2014, s. 45-46) on määritellyt neljä tekijää, joita tulisi välttää
verkkosivuilla, joiden tiedonvälitys perustuu väreihin ja niiden ominaisuuksiin.
Nämä neljä tekijää ovat seuraavat:
1. Vältä pieniä eroja värien kylläisyydessä, kirkkaudessa ja sävyssä.
2. Vältä niiden väriparien käyttöä, joita poikkeavat värinäköryhmät eivät kykene erottamaan.
3. Älä turvaudu pelkkiin väreihin.
4. Vältä vahvojen vastavärien keskinäistä käyttöä.
Ensimmäisen Johnsonin (2014, s. 45-46) tekijän mukaan tulisi välttää hiuksenhienoja värieroja sekä varmistaa, ettei värien välinen kontrasti ole liian pieni.
Galitz (2007, s. 723-725) pitää myöskin oleellisena tekijänä värien kontrastieroja.
Värit, joissa ei ole tarpeeksi kontrastia on vaikea erottaa. Tulisi siis kiinnittää
huomiota, että näytön taustavärillä ja sen päällä esiintyvillä väreillä on keskenään tarpeeksi iso kontrastiero. (Galitz, 2007, s. 723-725.)
Poikkeavat värinäköryhmät tulisi myös huomioida Johnsonin (2014) ohjeiden mukaan. Kaikkien tummien värien käyttöä tulisi välttää tummanpunaisen, -sinisen ja -violetin kanssa. Sen sijaan näiden kolmen värin kanssa tulisi
käyttää vaalean keltaista ja -vihreää. Myös seuraavia väriyhdistelmiä tulisi välttää: tummanpunainen-musta, tummanpunainen-tummanvihreä, sininenvioletti, vaaleanvihreä-valkoinen. (Johnson, 2014, s. 45-46.) Verkkosivut tulisi
siis suunnitella hyödyntäen värejä, jotka mahdollistavat samanlaisen käyttäjäkokemuksen mahdollisesta värivajeesta riippumatta (Li ym., 2016). Tätä tukee
myös Nielsenin heuristiikkojen ajatus, siitä että käyttöliittymän tulee toimia
moitteettomasti käyttäjästä riippumatta (Nielsen, 1994.)
Kolmannen Johnsonin tekijän mukaan ei tulisi turvautua vain värien varaan. Värejä tulisi käyttää yhdessä muun muassa symbolien kanssa. (Johnson,
2014, s. 45-46.) Myös Galitzin (2007, s. 723-725) mukaan verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa ei tulisi luottaa yksinomaan pelkkiin väreihin, sillä on
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tärkeää huomioida esimerkiksi poikkeavat värinäköryhmät sekä ympäristön
valaistuksen vaikutus värien havaitsemiseen. On siis luotettava myös muihin
tekniikoihin ja estetiikan osa-alueisiin. Tulisi siis välttää pelkkään väriin perustuvaa koodi- tai toimintajärjestelmää, sillä kaikki käyttäjät eivät pystyisi tätä
sisäistämään. (Galitz, 2007, s. 723-725.) Toisinaan verkkosivuille on saatava
mahtumaan myös paljon tekstiä tiiviiseen tilaan pakattuna. Tällöinkään ei kannata hyödyntää pelkästään värejä tekstin selkeyden parantamiseen, vaan mieluummin tulisi hyödyntää esimerkiksi rivijakoja. (Galitz, 2007, s. 725.)
Vastavärejä kuten punaista, vihreää, sinistä ja keltaista, tulisi välttää käyttämästä keskenään neljännen ohjeen saralla. Vastavärien rinnakkainen tai päällekkäinen käyttö aiheuttaa käyttäjässä häiritsevän aistimuksen, joten sitä tulisi
välttää. (Johnson 2014, s. 45-46.) Myös Galitzin (2007, s. 723-725) mukaan todella
kylläiset värit eli spektrin äärimmäiset värit eivät toimi keskenään. Esimerkiksi
sinisen ja punaisen sekä liilan ja keltaisen värin keskinäistä käyttöä tulisi välttää.
Tällaisia vältettäviä väripareja ovat myös punainen-vihreä, keltainen-sininen ja
sininen-vihreä. Kylläisten värien keskinäinen käyttö voi aiheuttaa silmissä keskittymisvaikeuksia, värähtelyjä ja varjojen harhakuvia. Kylläisten värien jatkuva näkeminen voi aiheuttaa visuaalista sekaannusta sekä väsymystä. Tästä
syystä kylläisiä värejä tulisi välttää myös usein luettavissa tai huomioitavissa
näyttökomponenteissa. Kuitenkin yksinkertaisilla näytöillä punainen-vihreä ja
keltainen-sininen saattavat toimia tai ainakin ne ovat parempia vaihtoehtoja
verrattuna punainen-keltainen ja sininen-vihreä -väripareihin. (Galitz, 2007, s.
723-725.) Seuraavassa kuviossa (kuvio 4) on esitetty esimerkki epäonnistuneesta
värien käytöstä verkkosivulla.

KUVIO 4 Esimerkki epäonnistuneesta värien käytöstä verkkosivun käyttöliittymässä

Graafisen käyttöliittymän näytön asettelulla ja ulkonäöllä on vaikutus
käyttäjään monella tapaa. Hämmennystä herättävät ja tehottomat käyttöliittymät voivat heijastaa esimerkiksi negatiivisesti työtehtävien suorittamiseen ja
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sitä kautta virheiden potentiaaliseen kasvuun. Käyttöliittymän käyttö saatetaan
pysyvästi lopettaa epäonnistuneen käyttöliittymäsuunnittelun myötä. Huono
käyttöliittymäsuunnittelu herättää käyttäjässä usein myös negatiivisia tunteita
kuten turhautumista, lisääntynyttä stressiä ja ärtymystä, mikä saattaa johtaa
jopa laitteeseen kohdistuvaan fyysiseen voimankäyttöön. (Galitz, 2010, s. 4-5.)
Ihmiset saattavat yhdistää eri värejä toisiinsa psykologisten ja fysiologisten tekijöiden myötä ja sitä kautta luokitella asioita, jotka eivät oikeasti ole tarkoitettu
luokitelluksi keskenään. Tämä johtaa yleensä hämmennykseen ja hidastaa käyttöliittymän käyttöä. (Galitz, 2007, s. 696.)

4.3 Värien onnistunut käyttö verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa
Käyttäjät luovat 50 millisekunnissa ensivaikutelman verkkosivusta ja päätöksen
sivulle jäämisestä, joten onnistuneella värien käytöllä on merkittävä rooli käyttöliittymissä (Bonnardel ym., 2011). Värien tehokkaalla käytöllä voidaan korostaa tiedon loogista organisointia, helpottaa näytöllä esiintyvien komponenttien
erottamista toisistaan, korostaa eri elementtien välisiä eroja sekä tehdä käyttöliittymästä mielenkiintoisempi. Verkkosivuilla käytettäessä harmonisia väriyhdistelmiä, houkuttelee ja sitoo se vierailijoita sekä luo tasapainoisen visuaalisen
kokemuksen käyttäjälle. (Galitz, 2010, s. 621.) Harmoniaa voidaan luoda toistuvilla kirkkailla painikkeiden väreillä sekä samanvärisillä otsikoilla (Beaird, 2007,
s. 12). Tasapainon luominen värien ja verkkosivujen käyttöliittymän välille on
olennaista, jotta tasapaino saavutetaan kaikilla sivuilla (Bonnardel ym., 2011).
Esimerkiksi eri kokoisten alueiden tummuuseroilla luodaan tasapaino verkkosivulle (Beaird, 2007, s. 11). Värien onnistunut käyttö edistää verkkosivun visuaalista estetiikkaa sekä helpottaa käyttöliittymän informaation havaitsemista
lisäten tehokkuutta ja parantaen käyttäjäkokemusta etenkin väriergonomian
suhteen (Li ym., 2016). Onnistunut käyttö lisää myös verkkosivun luotettavuutta, joka on edellytys verkkosivun tarjoajan ja kuluttajan välillä, jotta verkkosivun toiminta olisi taattu (Hawlitschek ym., 2016).
Värejä tulisikin aina käyttää vain tarkoituksenmukaisesti. Värit joilla ei ole
varsinaista tarkoitusta ovat tarpeettomia ja usein myös visuaalisesti häiritseviä.
Hyväksyttäviä käyttötarkoituksia edellä mainittujen lisäksi ovat muun muassa
valittujen linkkien ja relevantin tiedon korostaminen, sivuston identifiointi ja
realistisuuden lisääminen. Käytettävien värien tulee olla monelle eri alustalle ja
selaimelle sopivia. (Galitz, 2007, s. 722-723.) Turvallista onkin käyttää selainturvallista väripalettia. Nämä värit havaitaan yleensä aina samalla tavalla riippumatta näytöstä tai tarkkuudesta. (Holtzschue, 2012, s. 206; Galitz, 2007, s. 722723.) Kuitenkaan laitteiden ja ohjelmistojen kehityttyä ja entisestään kehittyessä
selainturvallinen paletti ei ole enää niin olennainen kuin ennen (Holtzschue,
2012, s. 207). Lisäarvoa verkkosivuille tuo myös värien käyttö, joka mahdollistaa sivuston muuntamisen mustavalkoiseksi vähentämättä verkkosivun arvoa
tai muuttamatta sen ominaisuuksia käyttökelvottomiksi. Osalla käyttäjistä on
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nimittäin yhä käytössä mustavalkoinen tietojärjestelmä. (Galitz, 2007, s. 722723).
Värien käytössä minimalisuus voittaa runsauden. Liian monen värin käyttö vaikeuttaa oleellisten asioiden havaitsemista sekä hankaloittaa näytön alueiden hahmottamista. Minimalistinen värien käyttö edesauttaa sisällön ymmärtämistä, pitää näytön tasapainoisena ja graafisesti yksinkertaisena. Värien minimoinnilla pystytään myös vähentämään verkkosivujen latautumisaikaa. Sanonta "ei se määrä, vaan se laatu" pätee siis hyvin värien käytössä verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa. Värejä valittaessa tuleekin miettiä kontekstia.
Niitä ei tulisi valita kontekstista irrallaan ja muista väreistä erillään. (Galitz,
2007, s. 717.)
Taustaväriä valittaessa tulee miettiä sen sopivuutta muihin mahdollisiin
taustaväreihin. Tällaisia tilanteita voi olla esimerkiksi silloin, kun tausta on jaettu kahtia. Samoin eri tekstien, kuvioiden ja kaavioiden sekä symbolien on toimittava loogisesti keskenään sekä taustavärin kanssa. (Galitz, 2007, s. 722-723.)
Galitzin (2007, s. 717) mukaan kultainen sääntö on valita ensin taustavärit ja sen
jälkeen vasta muut taustavärin päällä esiintyvät värit. Yhdelle verkkosivulle tai
-sivustolle olisi hyvä valita keskenään samankaltaisia värejä tai samaa värimaailmaa olevia värejä. Se luo verkkosivuille identiteetin ja helpottaa käyttäjää
hahmottamaan yhteenkuuluvat kokonaisuudet. (Galitz, 2007, s. 722-723.) Joskus
jopa minimaalisen väripaletin käyttö voi helpottaa verkkosivujen yhdistämisessä. Tähän palettiin kuuluu vain musta, valkoinen, vihreä ja sininen väri. (Beaird,
2007, s. 5.)
Taustavärin tehtävä on koota näytöllä ilmenevät elementit yhdeksi kokonaisuudeksi erottaen ne muusta näytöstä. Sen on oltava hienovarainen ja nimensä mukaan jäätävä tekstien, symboleiden ja tiedon varjoon. Oleellista on
käyttää taustavärejä, jotka eivät kilpaile etualan värien kanssa. Korkearesoluutioisilla näytöillä suositellaan käytettäväksi etualan värinä kuten tekstien värinä
mustaa. Tällöin taustavärin suositellaan olevan vaalean sävyinen ja matala intensiteettinen kuten luonnonvalkoinen tai vaalean harmaa. Myös pastellin värit,
erityisesti spektrin keskiosan värit soveltuvat hyvin taustaväreiksi. Tummia
taustavärejä tulisi käyttää ainoastaan tilanteissa, joissa verkkosivun alue halutaan erottaa varsinaisesta näytöstä. Mikäli tarvetta tummalle taustalle on, tulisi
silloin käyttää niin sanottuja kylmiä värejä eli lyhyen aallonpituuden omaavia
värejä kuten sinistä ja mustaa. Etenkin sininen on hyvin toimiva taustaväri, sillä
silmän verkkokalvo on sille herkkä vain verkkokalvon reunaosista eikä keskialueelta. Tummaa taustaväriä vasten tulisi loogisesti taas käyttää vaaleampia
etualan värejä, jotka erottuvat selkeästi tummasta taustaväristä. (Galitz, 2007, s.
722-723.)
On todettu, että lämpimämmät sävyt lisäävät vuorovaikutteisuutta paremmin kuin viileät sävyt (Hawlitschek ym., 2016). Soldatin, Sinclairin ja Markin (1997) tutkimuksesta selviää kuitenkin viileiden sävyjen positiivinen vaikutus koetuloksiin sekä ostopäätökseen. Sinisävyiseen verkkotenttiin osallistuneet
saivat parempia tuloksia kuin punasivuiseen vastaavaan e-tenttiin osallistuneet
(Soldat, Sinclair, Markin, 1997). Vastaavasti verkkokaupoissa käytetyt sinisen
sävyt ovat korreloineet vahvempaan ostopäätökseen kuin punaisten värien
käyttö vastaavilla sivustoilla (Bonnardel ym., 2011). Bonnardelin, Piolatin ja Le
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Bigotin (2011) mukaan taustavärit, jotka saavat käyttäjässä aikaan rentouden
tunteen ovat myös värejä, jotka edesauttavat verkkosivun latautumista nopeammin. Seuraavassa taulukossa (taulukko 5) on vielä koottu taustavärejä ja etualan värejä, jotka sopivat ja eivät sovi keskenään Galitzin (2007) mukaan. Taulukossa esiintyvä lyhenne "K.I." viittaa korkeaan intensiteettiin.
TAULUKKO 5 Taustavärien ja etualan värien yhteensopivuus
TAUSTAVÄRI
ETUALANVÄRI

MUSTA

MUSTA

x

SININEN

VIHREÄ

hyvä
hyvä
hyvä

K.I. VIHREÄ
KELTAINEN

hyvä

hyvä
hyvä
hyvä
hyvä

MAGENTA

hyvä

RUSKEA
VALKOINEN

hyvä

RUSKEA

hyvä
huono
huono
hyvä
hyvä

hyvä

huono
hyvä

HARMAA
K.I. VALKOINEN

x

huono
x
hyvä
huono

huono
huono
huono
hyvä
huono

K.I. PUNAINEN

MAGENTA

huono
huono
huono

PUNAINEN

K.I. MAGENTA

PUNAINEN

hyvä

K.I. SININEN
K.I. SYAANI

SYAANI

x

SININEN
SYAANI

VIHREÄ

x
huono

huono
hyvä

huono
hyvä

VALKOINEN

hyvä
hyvä
huono

hyvä
huono
hyvä
huono
x
huono
huono

huono

huono
huono
x
huono
x

Eri alojen ja alueiden koko tulee myös huomioida käyttöliittymäsuunnittelussa. Isoilla alueilla tulisi pyrkiä käyttämään tasaisia ja yhtenäisiä värejä, sillä
ne latautuvat nopeammin ja helpottavat käyttäjien havainnointia. Myös mitä
pienempi elementti on sitä vähemmän värejä tulisi käyttää. (Galitz, 2007, s. 722723.) Isommilla alueilla toimii yleensä parhaiten vaaleat sävyt, sillä niistä saadaan esimerkiksi teksti hyvin erottumaan. Pienemmillä alueilla tummemmat
sävyt ovat taas toimivampia, sillä silloin niihin on helpompi kiinnittää huomiota. Esimerkiksi verkkosivulla, joka on jaettu kahteen osaan - pienempään ja
isompaan sarakkeeseen - pienempi sarake tulisi olla tumman sävyinen ja isompi vaalean sävyinen. Tällöin isommalta alueelta saadaan teksti hyvin erottumaan ja pienempään navigointisarakkeeseen pystytään kiinnittämään käyttäjän
huomio. (Beaird, 2007, s. 11.)
Johnson (2014, s. 45-46) on määritellyt neljä eri ohjetta, miten käyttää värejä onnistuneesti verkkosivuilla, joiden tiedonvälitys perustuu väreihin ja niiden
ominaisuuksiin. Nämä neljä ohjetta ovat seuraavat:
1. Erota värit kylläisyyden, kirkkauden ja sävyn perusteella.
2. Käytä selvästi erottuvia värejä.
3. Käytä väripareja, jotka poikkeavat värinäköryhmät kykenevät erottamaan.
4. Käytä värejä yhdessä merkkien kanssa.
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Ensimmäisen ohjeen mukaan tulisi varmistaa, että värierot ovat tarpeeksi isoja
ja värien välinen kontrasti on tarpeeksi suuri. Värierot voidaan testata muuttamalla värisävyt niitä vastaaviksi harmaansävyiksi. Mikäli harmaansävyinä värejä ei pystytä erottamaan toisistaan, ovat ne liian samankaltaisia. (Johnson,
2014, s. 45-46.) Myös Galitzin (2007, s. 722-723) mukaan kontrastieroilla on suuri
merkitys etenkin taustavärien ja niin sanottujen etualanvärien välillä. Etualanvärejä ovat esimerkiksi tekstit, kuviot ja symbolit. Puhuttaessa taustaväreistä ja
etualanväreistä tulisi taustavärien ja etualanvärien olla keskenään mahdollisimman erilaisia. Toisin sanoen etualanvärien tulee erottua taustaväristä, jotta
luettavuus ja havaitseminen ovat mahdollista. Etualan- ja taustavärien väliset
kontrastit ovat siis olennaista selvittää. Mitä isompi elementin alue on, sitä vähemmän kontrastia tulee olla taustavärin ja elementtien välillä ja toisin päin.
Joskus kuitenkin teoriassa yhteen sopivat värit eivät sovi keskenään yhteen todellisuudessa. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi muut visuaaliset elementit (Galitz, 2007, s. 722-723.)
Johnsonin (2014, s. 45) toisen ohjeen mukaan tulisi käyttää värejä, jotka
ihmiset erottavat värien aiheuttaman signaalin perusteella. Signaali voi olla positiivinen tai negatiivinen. Kuten aiemmin mainittiin visuaalinen järjestelmämme yhdistää tai vähentää verkkokalvon kartiosolujen signaalit muodostaen
kolme värinvastustajakanavaa. Nämä kanavat olivat punainen-vihreä, keltainen-sininen ja musta-valkoinen. Ihminen erottaa parhaiten juuri värit, jotka
saavat aikaan vahvan tai neutraalin signaalin eli toisin sanoen punaisen, vihreän, sinisen, keltaisen, mustan ja valkoisen. Muut värit aiheuttavan signaalin
useammalla kuin yhdellä kanavalla, mikä johtaa siihen, että niiden erottaminen
on hitaampaa. Tulisi siis pyrkiä käyttämään edellä mainittuja kuutta eri väriä
etenkin symboleissa ja painikkeissa sekä korostaessa tärkeää informaatiota.
(Johnson, 2014, s. 45-46.) Näitä korkean voimakkuuden värejä tulisi kuitenkin
Galitzin (2007, s. 722-723) mukaan välttää käyttämästä taustaväreinä, sillä ne
voivat visuaalisesti helpommin väsyttää silmää pitkään katsottuna.
Poikkeavat värinäköryhmät tulisi myös huomioida Johnsonin ohjeiden
mukaan (Johnson, 2014, s. 45-46). Verkkosivut tulisi suunnitella hyödyntäen
värejä, jotka mahdollistavat samanlaisen käyttäjäkokemuksen mahdollisesta
värivajeesta riippumatta. Esimerkiksi vihreän värin kanssa tulisi käyttää väriä,
joka sopii myös vaaleanruskean kanssa, sillä vihersokeat näkevät vihreän vaaleanruskeana. (Li ym., 2016.) On esimerkiksi todettu, että tummanpunaisen, sinisen ja -violetin kanssa toimivia värejä ovat vaaleankeltainen ja -vihreä
(Johnson, 2014, s. 45-46).
Neljännen Johnsonin ohjeen mukaan värejä tulisi käyttää yhdessä muiden
elementtien kanssa kuten liitettynä symboleihin. Näin ollen turvataan käytettävyys mahdollisista värien havaitsemiseen liittyvistä ongelmista riippumatta.
(Johnson, 2014, s. 45-46.) Seuraavassa kuviossa (kuvio 5) on esitetty esimerkki
onnistuneesta värien käytöstä verkkosivun käyttöliittymässä.
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KUVIO 5 Esimerkki onnistuneesta värien käytöstä verkkosivun käyttöliittymässä

Ihmisen työmuisti on rajallinen ja on tutkittu, että keskiverto ihmisen
työmuistiin mahtuu kahdesta seitsemään asiaa parin sekunnin ajaksi kerrallaan
(Engle, 2002). Värien avulla voidaan useampi asia yhdistää ja lajitella, mikä vähentää työmuistin kuormittavuutta. Onnistunut käyttöliittymäsuunnittelu parantaakin tuottavuutta. Selkeä ja luotettava käyttöliittymä voi parantaa tuottavuutta jopa 20 %. Onnistunut käyttöliittymäsuunnittelu voi myös tehostaa käyttäjien tehtävien suoritusnopeutta neljänneksellä. Samalla myös virheiden määrä
laskee 25 %. Onnistuneen käyttöliittymäsuunnittelun on todettu myös vähentävän päätöksentekoon kuluvaa aikaa 40 %. Asianmukaisella käyttöliittymäsuunnitelulla onkin positiivinen vaikutus suorituskykyyn. (Galitz, 2010, s. 6.)

4.3.1 Onnistuneen värien käytön vaikutukset liiketoimintaan
Värien käyttö on muutakin kuin visuaalinen lisäys. Sillä on suora vaikutus
myös liiketoimintaan. Jotkut yritykset jopa yhdistetään suoraan väriin. Tällaisia
ovat esimerkiksi maailman suurin monikansallinen kahvilaketju Starbucks ja
italialainen urheiluautomerkki Ferrari sekä sosiaalisen median palvelu Facebook. Starbucks assosioidaan heti vihreään, Ferrari punaiseen ja Facebook siniseen väriin. (Swasty & Adriyanto, 2017, s. 18.) Väri on merkittävä osa brändiä ja
yrityksen logoa sekä vahva identifioija (Beaird, 2007, s. 6).
Onnistunut käyttöliittymä on erityisen tärkeä käyttäjille, sillä se on väylä
hyödyntää järjestelmän ominaisuuksia ja väline suorittaa välttämättömiä toimintoja. Ominaisuuksien hyödyntämisellä ja tehtävien suorittamisella on taas
suora vaikutus organisaation asiakassuhteisiin ja liiketoiminnan kannattavuuteen. (Galitz, 2010, s. 4-5.) Onnistunut käyttöliittymäsuunnittelu kasvattaa tuloja
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ja kerryttää voittoa (Huang & Fu, 2009). Se vähentää myös työntekijöiden koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia, sillä koulutusaika systeemiin on lyhyempi
sen toimiessa mutkattomasti. Onnistuneen käyttöliittymäsuunnittelun myötä
myös tukilinjojen kustannukset vähenevät, sillä apua käyttöliittymän käyttöön
tarvitaan harvemmin. Työntekijöiden työtyytyväisyys myös kasvaa turhautumisen ja ärtymyksen vähenemisen myötä. Työntekijöiden työtyytyväisyys taas
heijastaa parempaan asiakaspalveluun ja parempiin asiakaskohtaamisiin, mikä
taas edistää liiketoimintaa. (Karat, 1997)
Värien käytön katsotaan vaikuttavan paljon myös kuluttajan ostopäätökseen. Ostopäätökseen vaikuttaa useita tekijöitä, mutta etenkin visuaalisista tekijöistä väreillä on eniten vaikutusta. (Swasty & Adriyanto, 2017, s. 18.) Holtzschuen (2012, s. 203) mukaan kuluttajat ovat väittäneet värien olevan merkittävin yksittäinen tekijä ostopäätöksessä. Tutkimusten mukaan valkoisen ja mustan lisäksi muiden värien käyttö on erityisen oleellista. Etenkin mainoksissa ja
suorapostissa värit herättävät huomiota ja lisäävät vastaamista niihin. Ostopäätöksessä, jossa kuluttaja ei ole riittävän motivoitunut viemään ostopäätösprosessia loppuun asti, väreillä pystytään suostuttelemaan ja nopeuttamaan päätöksentekoa. Esimerkiksi käyttäjien ensivaikutelmaa voidaan tehostaa ja samalla vakuuttaa kuluttajia jo ostoprosessin alkuvaiheissa. (Swasty & Adriyanto,
2017, s. 18). Värien tulee myös olla mahdollisimman lähellä todellisen tuotteen
väriä, jotta ostopäätös tehdään ja siihen ollaan tyytyväisiä (Holtzschuen 2012, s.
203). Oleellista liiketoiminnan kannalta on siis pyrkiä vaikuttamaan värien
avulla kuluttajien käyttäytymiseen ja asenteisiin (Swasty & Adriyanto, 2017, s.
18). Väreillä voidaan myös vaikuttaa kuluttajien arvosteluun ja sitä kautta siihen, suosittelevatko he sivustoa muillekin. Värit ovat myös merkittävässä osassa käyttäjien päätöstä palata verkkosivulle vielä uudestaan. (Bonnardel ym.,
2011.)
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5

YHTEENVETO

Verkkosivut ja niiden käyttö ovat lisääntyneet merkittävästi teknologian kehityttyä ja yhä kehittyessä sekä maailman digitalisoituessa. Tämä on johtanut
käyttäjien vaatimusten lisääntymiseen aina teknisistä ominaisuuksista visuaalisiin ominaisuuksiin sekä miellyttävämpään käyttäjäkokemukseen. Näin ollen
myös tarve verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelulle on lisääntynyt. Tässä
tutkielmassa pyrittiin selvittämään värien käyttöä verkkosivujen käyttöliittymissä sekä värien käytön vaikutuksia käyttäjiin ja liiketointaan. Tutkielma suoritettiin tieteellisenä kirjallisuuskatsauksena, jossa tutkimuskysymyksiin pyrittiin saamaan vastaus tieteellisen lähdekirjallisuuden pohjalta. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat:
•
•

Miten värejä tulisi käyttää verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa?
Mikä vaikutus verkkosivujen värien käytöllä on käyttäjiin ja
liiketoimintaan?

Ensimmäisenä perehdyttiin lähdekirjallisuuden pohjalta aihe-alueen tieteellisiin käsitteisiin verkkosivusuunnitteluun, käyttöliittymään, käyttöliittymäsuunnitteluun, käyttäjäkokemukseen sekä käytettävyyteen. Käyttöliittymäsuunnittelu on ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen osa-alue ja
kuuluu myös laajempaan kokonaisuuteen eli verkkosivusuunnitteluun. Tutkielman käsitellessä verkkosivujen käyttöliittymiä oli oleellista jakaa käyttöliittymät graafiseen ja verkkopohjaiseen käyttöliittymään. Käyttöliittymiin perehtyessä huomattiin, että verkkopohjainen käyttöliittymä on samalla myös graafinen käyttöliittymä hyödyntäen muun muassa HTML-kieltä. Todettiin myös,
että käyttöliittymäsuunnittelua on tutkittu jo useiden vuosien ajan ja Nielsen
(1994) on määritellyt kymmenen nykyäänkin ajankohtaista käytettävyyden
heuristiikkaa käyttöliittymäsuunnittelua varten. Näistä heuristiikoista käsiteltiin kolme, sillä ne koskevat erityisesti estetiikkaa, visualisuutta, tiedon jäsentelyä sekä värejä. Nämä kolme heuristiikkaa ovat muistikuormituksen minimointi, joustavuus ja tehokkuus sekä esteettinen ja minimalistinen muotoilu. Iso osa
käyttöliittymäsuunnittelua on myös käyttäjäkokemus, johon vaikuttaa esimer-
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kiksi käytettävyys. Miller on määritellyt käytettävyyden ensimmäisen kerran jo
1971, jonka jälkeen se on muokkautunut useaan otteeseen. Käytettävyyttä määritellessä perehdyttiin myös kahteen tunnettuun käytettävyyden mittaamiseen
hyödynnettyyn työkaluun, jotka ovat Shackelin (1991) objektiivisen käytettävyyden mittaamisen työvälineet sekä Nielsenin (2012) viisi laatuominaisuutta.
Seuraavana käsiteltiin värejä, niiden ominaisuuksia sekä värien havaitsemista. Perehdyttiin tieteellisen kirjallisuuden pohjalta värien fysiologiseen ja
psykologiseen havaitsemiseen sekä kokemiseen huomioiden myös poikkeavat
värinäköryhmät. Lähdekirjallisuuden pohjalta havaittiin, että värien näkeminen
perustuu kahteen tekijään: valon aallonpituuksien havaitsemiseen silmän verkkokalvolla sekä silmän havaintojen yhdistämiseen opittuihin värien nimiin
(Johnson, 2014, s. 37-40; Galitz, 2010, s.622). Värien havaitsemiseen liittyy vahvasti kulttuuri, ympäristö, kontrastit, opitut assosiaatiot sekä kirkkaus. Todettiin myös, että päävärit, joiden pohjalta eri värejä yhdistellään tai vähennetään
voidaan jakaa kahteen ryhmään: subtraktiivisiin ja additiivisiin pääväreihin
(Grannell ym., 2012, s.120-121; Galitz, 2010, s.624). Tarkemmin tässä tutkielmassa perehdyttiin additiivisiin pääväreihin eli punaiseen, vihreään ja siniseen, sillä
niitä hyödynnetään teknologian laitteissa sekä ne ovat värit, jotka ihmisen silmä
havaitsee pääväreinä. Todettiin myös, että molempiin pääväreihin perustuen on
suunniteltu omat värikartat, joita hyödynnetään muun muassa verkkosivujen
käyttöliittymäsuunnittelussa. Värikanavien normaalista poikkeavaa toimintaa
tutkiessa selvisi, että poikkeavat värinäköryhmät voidaan jakaa kolmeen pääryhmään; puna-, viher- ja sinisokeisiin. Täysin värisokeita väestöstä on vain
0,005% (Galitz, 2007, s. 697-698).
Viimeisenä käsitteistöön perehtymisen jälkeen pyrittiin vastaamaan
aiemmin esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Aluksi selvitettiin värien käyttömahdollisuuksia verkkosivujen käyttöliittymissä. Tämän jälkeen tarkasteltiin
epäonnistunutta ja onnistunutta värien käyttöä verkkosivuilla sekä värien käyttöön liittyviä ongelmia ja mahdollisuuksia. Lopuksi selvitettiin vielä värien käytön vaikutuksia käyttäjiin ja liiketoimintaan. Huomattiin, että värit vaikuttavat
moneen asiaan ja niitä on oleellista käyttää harkitusti. Värien käyttö pohjautuu
aina tarkoitukseen. Niitä voidaan käyttää muun muassa muotoilun apuvälineenä, visuaalisena koodina sekä estetiikan että tunteiden lisääjänä. Lähdekirjallisuuden perusteella todettiin myös, että verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota useaan eri osa-alueeseen jo pelkästään värien osalta. Tällaisia isompia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi kontrasti, kirkkaus, värialueiden pinta-alat, vahvat värit, väriyhdistelmät, sinisen sävyt sekä
poikkeavat värinäköryhmät. Seuraavassa taulukossa (taulukko 6) on koottu
tarkemmin väreihin liittyviä tekijöitä, joita tulee välttää ja joita tulee käyttää
verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa.
TAULUKKO 6 Yhteenveto epäonnistuneesta ja onnistuneesta värien käytöstä verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa
Epäonnistunut
värien Onnistunut värien käyttö
Lähde
käyttö
Yleinen
- värejä käytetty epäharki- - värejä käytetty tarkoituk- (Beaird, 2007,
tusti
senmukaisesti
s. 5); (Galitz,
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- värien odottamaton käyttö
- käytetty liikaa värejä
- käytetty pelkkiä värejä

- huomioitu konteksti
- värejä käytetty minimalistisesti
- käytetty värejä yhdessä
merkkien ja symbolien kanssa
- tausta- ja etualan värien välillä tarpeeksi iso kontrasti

Kontrasti

- kontrasti liian pieni
- pienet värisävyerot

Kirkkaus

- samaa kirkkautta olevia
värejä käytetty
- matalan kirkkaustason
värejä käytetty

- käytetty kirkkaita värejä
painikkeissa

Väri-alat

- käytetty pieniä värialueita
- pienillä värialueilla kuten
teksteissä käytetty värikkäitä värejä
- laajojen pintojen tai pienten
symbolien/merkkien
reunalla käytetty punaista
tai vihreää
- käytetty pienillä alueilla
useita eri värejä

Vahvat
värit
(punainen,
vihreä, sininen, keltainen, musta,
valkoinen)
Sinisen
sävyt

- vahvoja värejä (ei koske
valkoista/mustaa) käytetty
taustavärinä

- pienillä värialuilla kuten
teksteissä käytetty valkoista,
mustaa tai harmaata
- laajojen pintojen reunalla
käytetty esim. sinistä tai keltaista
- pienillä aloilla käytetty vähän värejä
- isoilla aloilla käytetty tasaisia, yhtenäisiä värejä
- käytetty alueiden välisiä
tummuuseroja
- pienellä alalla käytetty
enemmän kontrastia kuin
isolla alalla
- taustaväreinä käytetty vaaleita värejä/ pastellinsävyjä
eli spektrin keskiosan värejä/
kylmiä värejä kuten sinistä tai
mustaa
- vahvoja värejä käytetty merkeissä, painikkeissa, informoinnissa

- sinistä käytetty pienillä
alueilla kuten teksteissä ja
linkeissä
- sinisen eri sävyjä käytetty
vierekkäin

- käytetty sinistä teemaa
verkkotenteissä ja verkkosivuilla
- käytetty sinistä taustavärinä

Väriyhdistelmät

- käytetty korkea intensiteettisen punaisen, vihreän,
sinisen, keltaisen väriyhdis-

- huomioitu tarpeeksi isot
kontrastierot ja värisävyerot
- käytetty selainturvallista

2007, s. 717725);
Johnsonin (2014,
s. 45-46)
(Galitz, 2007,
s. 723-725);
Johnsonin
(2014, s. 4546)
(Galitz, 2007,
s. 723-725);
Johnsonin
(2014, s. 4546)
(Beaird, 2007,
s. 11); (Galitz,
2007, s. 723725);
Johnsonin (2014,
s. 45-46)

(Galitz, 2007,
s. 723-725);
Johnsonin
(2014, s. 4546)

(Galitz, 2007,
s. 723-725) ;
(Johnson,
2014, s. 42);
(Soldat ym.,
1997); (Bonnardel ym.,
2011)
(Galitz, 2007,
s. 723-725);
(Holtzschue,
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Poikkeavat
värinäköryhmät

Lisäarvo

telmiä

väripalettia

- käytetty poikkeaville värinäköryhmille
vaikeasti
havaittavia värejä
- esim. sininen-liila ja tummanpunainen-musta
väriyhdistelmiä käytetty

- käytetty värejä, jotka toimivat keskenään myös poikkeaville värinäköryhmille
- esim. tummanpunaisen, sinisen ja -violetin kanssa
käytetty vaalean keltaista ja vihreää
- käytetty yhtenäisiä värejä
verkkosivuilla ja otsikoissa
- käytetty värejä, jotka toimivat myös mustavalkoisina

2012, s. 206);
Johnsonin
(2014, s. 4546)
(Galitz, 2007,
s. 723-725);
(Johnsonin,
2014, s. 4546); (Li ym.,
2016)
(Beaird, 2007,
s. 12); (Galitz,
2007, s. 722723)

Värien käytöllä todettiin olevan monia vaikutuksia myös käyttäjiin sekä
liiketoimintaan. Epäonnistuneen värien käytön huomattiin olevan toiminnalle
häiritsevää, visuaalisesti väsyttävää, hämmennystä ja sekaannusta herättävää
(Galitz, 2010, s. 621; Galitz, 2007, s. 723-725). Sen myös katsottiin lisäävän stressiä, ärtymystä ja turhautumista muiden negatiivisten tunteiden ohella (Huang
& Fu, 2009). Usein epäonnistunut värien käyttö johtaa myös virheellisiin assosiaatioihin vaikuttaen käytettävyyteen negatiivisesti (Galitz, 2010, s. 4-5; Galitz,
2007, s. 723-725). Pahimmassa tapauksessa se estää tehokkaan tiedon etsimisen,
heikentää tiedon omaksumista, kasvattaa tiedon prosessointiin kuluvaa aikaa
sekä saattaa johtaa meneillään olevan tehtävän keskeyttämiseen (Galitz, 2007, s.
723-725; Huang & Fu, 2009). Joskus epäonnistunut värien käyttö aiheuttaa silmissä keskittymisvaikeuksia, värähtelyä ja harhakuvia (Galitz, 2007, s. 723-725).
Onnistuneella värien käyttö taas houkuttelee ja sitoo käyttäjää, edistää visuaalista estetiikkaa, helpottaa havaitsemaan oleellisen informaation muusta
tiedosta lisäten tehokkuutta sekä tuottavuutta (Galitz, 2010, s. 621; Li, Wu, Li,
Yang, 2016). Se myös lisää verkkosivun luotettavuutta luoden tasapainoisen
visuaalisen kokemuksen käyttäjälle ja samalla parantaen käyttäjäkokemusta
(Bonnardel ym., 2011; Galitz, 2010, s. 621; Hawlitschek ym., 2016; Li ym., 2016).
Onnistunut verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelu vähentää työmuistin
kuormittavuutta ja samalla korreloi positiivisesti suorituskykyyn sekä vähentää
päätöksentekoon kuluvaa aikaa (Galitz, 2010, s. 6).
Onnistunut värien käytöllä huomattiin olevan vaikutus organisaation
asiakassuhteisiin sekä liiketoiminnan kannattavuuteen (Galitz, 2010, s. 4-5). Se
kasvattaa tuloja ja kerryttää voittoa esimerkiksi vähentämällä koulutuksesta
aiheutuvia kustannuksia (Huang & Fu, 2009; Karat, 1997). Onnistunut värien
käyttö näkyy myös työtyytyväisyytenä, joka taas korreloi parempiin asiakaskohtaamisiin edistäen liiketoimintaa (Karat, 1997). Onnistuneella värien käytöllä todettiin olevan myös positiivinen vaikutus kuluttajien ostopäätökseen
(Holtzschuen, 2012, s. 203; Swasty, Adriyanto, 2017, s. 18).
Värien käyttöä verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa on tutkittu paljon ja aiheesta löytyy tarkkoja sekä enemmän suuntaa antavia ohjeita. Suurin
osa aiemmista tutkimuksista on keskenään samaa mieltä, mutta eniten eri mielisyyksiä herättää vahvojen värien eli punaisen, sinisen, vihreän ja keltaisen vä-
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rin käyttö. Värien havaitseminen on yksilöllistä, kuten on myös väreihin liitetyt
assosiaatiot. Värien sopivuus ja väriyhdistelmien toimivuus perustuvat tutkittuihin fysiologisiin, psykologisiin ja ympäristöllisiin tekijöihin, mutta osaltaan
eri väreistä pitäminen on mielipidekysymys. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista selvittää, miten verkkosivujen värit voitaisiin räätälöidä yksittäiselle käyttäjälle parhaiten sopivaksi. Kuitenkin nykypäivänä ja tulevaisuudessa kuluttajat
vaativat yhä enemmän verkkosivuilta, mihin esimerkiksi liiketoiminnan kannalta on tärkeä pystyä vastaamaan. Vaikka tutkimuksia värien käytöstä verkkosivujen käyttöliittymäsuunnittelussa on toteutettu useita, keskittyvät ne pääsääntöisesti 2010-luvun alkupuolelle. Nykypäivänä ja tulevaisuudessa käyttöliittymät ja sen myötä myös käyttöliittymäsuunnittelu kehittyvät. Tulevaisuudessa voisikin miettiä, miten värien avulla voidaan helpottaa entisestään kasvavien data määrien ymmärtämistä ja hallitsemista sekä miten tekoälyä tai koneoppimista voisi hyödyntää värien käytössä verkkosivujen käyttöliittymissä.
Miten esimerkiksi verkkosivujen personointi värien osalta toimisi tekoälyn
avulla. Toisaalta teknologioiden kehittyessä voisi kiinnittää erityistä huomiota
poikkeaviin värinäköryhmiin ja siihen, miten uusien teknologioiden avulla voitaisiin verkkosivujen käyttöliittymistä tehdä väreiltään yhteneviä riippumatta
siitä, kuuluuko johonkin poikkeavaan värinäköryhmään.
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