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VALLILAN AKSELIN kiinteistö Lemuntiellä Helsingissä on näyttely
tilaksi muutettu entinen teollisuusrakennus – aiemmin Kutterin linjaauto
koritehdas – jonka tilat riittävät laajoihinkin designnäyttelyihin.

”Nyt Vallilan Akselissa on avattu OneTonepalvelukeskus helpot
tamaan värien ja materiaalien hallintaa sisustusprojekteissa”, kertoo 
 OneTone idean isä, ProfilLista Oy:n toimitusjohtaja Tapio Kemi.

”Samassa paikassa toimii myös arkkitehdeille ja rakentajille suun
nattu työpaja, joka auttaa eri materiaalien ja sävyjen hallinnassa ja yhteen 
sovittamisessa. Sisäpintojen sävynhallintaongelmat on parasta ratkaista jo 
suunnitteluvaiheessa.”

Värit ja sävyt yhteensopiviksi
Tapio Kemin mukaan OneTonejärjestelmä esiteltiin FinnBuildmessuilla 
vuonna 2014.

”OneTone on saanut hyvän vastaanoton. Järjestelmän käyttö laajenee 
koko ajan”, hän toteaa.

”Alalla oli jo tiedostettu sävyjen yhteensovittamisen vaikeudet, joten 

OneTone tuli hyvään tarpeeseen. Järjestelmä parantaa julki ja toimiti
larakentamisen väri ja sävymaailmaa.”

Vaikka suunnittelija olisi alun perin valinnut esimerkiksi ovien ja kar
mien sävyt oikein ja toisiinsa sopiviksi, ongelmaksi muodostuu sisus
tustuotteiden valmistajien ja toimittajien suuri määrä. Jos tuote korva
taan asennusvaiheessa toisen valmistajan ’lähes vastaavalla’, sävyt ja 
värit eivät ehkä enää sovikaan yhteen.

”Sen jälkeen lopputulos ei enää ole sisustusarkkitehdin suunnitel
man mukainen.”

”OneTonessa tavoitteena on saada projektipäälliköt koordinoimaan 
sävyjen yhteensopivuutta ja huolehtimaan, että eri toimijat keskuste
levat keskenään. Silloin päästään parempiin lopputuloksiin”, Kemi pai
nottaa.

OneTone-verkosto kasvaa ja kehittyy
OneTone on ProfilLista Oy:n rekisteröimä tavaramerkki. Nyt OneTone
järjestelmässä on mukana useita rakennustuotteiden valmistajia.

UUSI ONETONEJÄRJESTELMÄ
PARANTAA SISUSTUKSEN SÄVYJEN HALLINTAA

TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

KUVAT: TOM APPELROTH

Sisustussuunnittelijoiden avuksi kehitetty OneTone-järjestelmä helpottaa eri 
sisustuselementtien sävyjen ja värien sovittamista yhteen. Listat, paneelit, pinnat, karmit ja 

muut sisustustuotteet on nyt mahdollista saada asennuspaikalle saman sävyisinä ja samasta 
materiaalista valmistettuina – mikä ennen on ollut yllättävän harvinaista.

Profil-Lista oy:n toimitusjohtaja 
Tapio Kemi näyttää, miten 

OneTone-järjestelmä käytännössä 
toimii. Suunnittelija merkitsee 

rakennusohjeisiin, että kohde on 
toteutettava OneTone-järjestelmän 

mukaisesti. Sen jälkeen vastuu 
sävyjen ja materiaalin hallinnasta 

siirtyy hankkeen toteuttajille.
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Tutustu hotellien ja muiden julkisten kohteiden 
innovatiivisiin sisustusmateriaaleihin ja -tekstiileihin. 
Seuraa korkeatasoista oheisohjelmaa ja luentoja, 
joka paneutuvat tekstiilialan ajankohtaisiin asioihin. 
Perehdy ajoissa kauden 2016/2017 kansainvälisiin 
trendeihin, jotka Heimtextilin Theme Park esittelee 
teemalla ”Well-Being 4.0”. Tämän ainutlaatuisen 
mahdollisuuden arkkitehdeille, sisustajille ja 
projektisuunnittelijoille tarjoaa vain Heimtextil, 
projektisisustamisen suurin kansainvälinen 
tapahtuma – vuonna 2016 tiistaista perjantaihin.    

Lisätietoja ja liput:  
heimtextil.de/contract 
info@finland.messefrankfurt.com
Puh. 040 544 5577

Uusia näkökulmia
sisustusprojektiisi.
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”Vuoden kuluessa mukaan on tullut useita uusia valmistajia, myös 
isoja yrityksiä”, Kemi mainitsee.

”Haemme koko ajan OneTonen kumppaniverkostoon uusia alan toi
mijoita, jotka haluavat sitoutua laatuun.”

Vallilan Akselissa on Tapio Kemin mukaan käynyt viime aikoina pal
jon väkeä tutustumassa OneTonejärjestelmään ja sen tarjoamiin mahdol
lisuuksiin.

”Saadun palautteenkin mukaan Suomessa on ollut selvästi tarvetta 
tällaiselle tilalle, jossa erilaisia sävyjä ja värejä voidaan hallita yhdessä pai
kassa.”

Vastedes suunnittelija voi hyödyntää OneTonejärjestelmää työssään 
ja merkitä jo laatimaansa sisustussuunnitelmaan, että kohde toteutetaan 
OneTonen mukaisesti.

”Silloin vastuu sävyjen ja värien oikeasta toteuttamisesta siirtyy muil
lekin toimijoille. Eri tuotteiden sävyt ja materiaalit saadaan täsmäämään”, 
Kemi sanoo.

”Toki yritykset voivat myös postittaa värimalleja toisilleen tai muutoin 
selvittää, minkä sävyisiä ja värisiä tuotteita markkinoilla on – ja mitkä niistä 
ovat keskenään yhteensopivia.”

Myös OneTonejärjestelmään on kehitetty sävy ja värikartastoja.
”ProfilLista Oy pystyy esimerkiksi toimittamaan tilauksesta sellaiset 

listat ja karmit, jotka soveltuvat yhteen tietyn sävyisen oven tai sisustusle
vyn kanssa”, lupaa Kemi.

Hän muistuttaa, että sävyjen ja värien yhteensovittaminen ei lisää val
mistuskustannuksia eikä siis myöskään nosta sisustusprojektien hintaa. 
Sen sijaan sisustus saadaan viihtyisämmäksi.

”Oikeiden sävyjen toteuttamisessa ei ole mikään pakko tehdä komp
romisseja.” n

Onetone keskus hyödyntää myös samoissa tiloissa avattua Interior 
Consulting IC Oy:n mallistobaaria, jossa voidaan säädellä valon 
värilämpötiloja vastaamaan kohteen todellista tunnelmaa. Tapio Kemi 
löysi IKI Formican mallistosta projektiinsa täsmäävän sävyn oviin, 
kalusteisiin ja listoihin.


