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VÄRIKARTALTA syys/talvi 2016–17 löytyy 

viileän puhtaita pastelleja, jotka sopivat tekni-

siin materiaaleihin ja sporttiviitteisiin katumuo-

dissa. Rauhallisten sävyjen joukossa on voima-

kas ja näyttävä purppura sekä muutama syvä 

metsän sävy.    

– Teemoina ovat kehollisuus, itseilmaisu

ja ympäristön inspiroima intuitio, sanoo Tuija 
Maija Piironen Suomen Intercolor ICfin ry:stä.

Tulevan syksyn ja talven väritrendit on pää-

tetty jo kaksi vuotta sitten kansainvälisessä 

Intercolor-kokouksessa. Väriosaaminen on niin 

tärkeä osa monella alalla, että suuntalinjat on 

ennustettava hyvissä ajoin. Vuoden aikana 

Intercolor-kokouksia on kaksi. Silloin 15 jäsen-

maata kokoontuvat kahdeksi päiväksi yhteen 

värien äärelle.

– Kokous alkaa Encounters-tilaisuudella,

joka on verkottumista ja yhteydenpitoa elin-

keinoelämän kanssa, Piironen kertoo. 

Toisena päivänä workshopataan. Kokous-

pöydille levitetään inspiroivia kuvia ja materiaa-

leja. Värien valintaan vaikuttavat ajankohtaiset 

ilmiöt ja tapahtumat. Agendalla saattavat olla 

Lady Gagan hullut aurinkolasit tai esimerkiksi 

ebola-virus. Syys/talvi 2016–17-malliston väri-

valinnat pohjautuvat terveyselämän trendeihin. 

– Laboratoriomaisen kliinisten sävyjen taus-

Suomen Intercolor 
ICfin ry yhdessä muun 
15 Intercolor-jäsenmaan 
kanssa kokoontuu kaksi 
kertaa vuodessa yhteen 
valitsemaan tulevan 
kauden in-sävyt. Väri-
valintoihin vaikuttavat 
vallitseva kulttuuri, talous 
ja maailmantilanne.
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Istanbulin Intercolor-kokouksessa 
marraskuussa 2014 hahmoteltiin syksy/
talvi 2016–17 -kauden suuntaviivoja. 
Kuvassa Saksan, USA:n, Turkin, 
Englannin ja Korean edustajia.
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talla on havaintoja hyvinvointibisneksen kas-

vusta ja kiinnostuksesta kehon hoitoon. Ter-

veyttä tarkkaillaan nykyisin erilaisten appsien 

avulla. Värit kuvastavat lääketieteen kehitystä 

ja suojautumista erilaisia epidemioita vastaan. 

Niistä uutisoidaan yhä paljon.

Yllätyksiä ei tulevan kauden väreissä Piiro-

sen mukaan ole. Pohjoisilla leveysasteilla talvi-

kauden kartalla näkyy tummaa ja toisaalta läm-

mittäviä sävyjä. Kesäkarttaa hallitsevat kirkkaat 

ja heleät sävyt. 

– Kauden värit eivät ole ihan päinvastai-

sia, vaan ne jopa sekoittuvat toisiinsa. Väreissä 

näkyy myös siirtymisiä kaudesta toiseen, Piiro-

nen huomauttaa.

Muoti ja design puhuttavat

 Workshopin lopputuloksena syntyy 

ICfin-väriennuste. Värejä on yhteensä noin 30 

neljässä eri ryhmässä. Ennuste tiivistää kansain-

välisen asiantuntijaverkoston ajatustenvaihdon 

ja yhteistyön tuloksen. Vaikka Intercolor-jäsen-

maita on yhteensä 15, väritrendeistä ollaan 

yleensä yksimielisiä.

– Monista ilmiöistä keskustellaan pitkään ja 

kiihkeästi. Erilaisia näkemyksiä ja painotuksia on, 

ja ne pyritään huomioimaan, Piironen kertoo.

Väreistä keskustellaan yleisesti, mutta tie-

tyt osa-alueet puhuttavat enemmän. Muoti on 

yksi niistä.

– Muoti, design, taide, arkkitehtuuri ja elo-

kuvat ovat osa-alueita, joiden värimaailmasta 

keskustellaan paljon. Aasiassa, Euroopassa ja 

USA:ssa on usein erilaisia painotuksia.

Kaikki jäsenmaat soveltavat kokouksen 

antia omille markkinoilleen.

– Väriehdotuksistamme kukin toimija nap-

paa itselleen sopivammat. Emme siis suoraan 

osoita tärkeimpiä värejä, vaan ennuste kulkee 

vielä monen suodattimen läpi. Joka kaudella 

on aina mukana klassisia sävyjä, sillä ne ovat 

ajattomia. 

”Monista ilmiöistä 
keskustellaan 
pitkään ja kiihkeästi. 
Erilaisia näkemyksiä 
ja painotuksia on, 
ja ne pyritään 
huomioimaan.”

– Tuija Maija Piironen

Trendit




