
Keittiöbisnes on 
muutakin kuin 
pullantuoksuinen 
naisten juttu

Punaiset tennarit jalassa 
syntyy kauniita, selkeitä ja 
aikaa kestäviä keittiömal-
listoja. Teollinen muotoi-

lija Asmo Noronen, 40, ei suostu 
luopumaan tennareistaan eikä pa-
nikoimaan yrittämiseen liittyvien 
riskien suhteen. Noronen esitteli 
yrityksensä uusimman keittiömal-
liston syksyllä Habitare-messuilla 
Helsingissä. HELNO Keittiöiden 
Lauttasaareksi nimetty mallisto on 
jatkoa pääkaupunkiseudun kau-
punginosien innoittamalle keit-
tiösarjalle, jossa on jo Kallion, 
Töölön, Tapiolan ja Seutulan mu-
kaan nimetyt mallistot. Lauttasaa-
ri edustaa tyyliltään skandinaavis-
ta 50-lukua.

– Lapsena ihailin kaunislinjai-
sia vanhoja puisia moottorivenei-
tä Jyväskylän satamassa. Kun nyt 
näin sellaisen Lauttasaaren vene-
satamassa, sain idean tästä keittiö-
mallistosta, Noronen kertoo.

Jos Jyväskylässä syntynyt ja kas-
vanut muotoilija suunnittelisi Jy-
väskylälle oman keittiömalliston, 
voisi se saada innoituksensa Raut-
pohjan tykkitehtaan ympärille 
vuosina 1938–39 rakentuneesta 
Rautpohjasta ja funktionalismista.

– Tykkään Rautpohjan vanhois-
ta työläiskerrostaloista, niissä on 
selkeää Suomi-funkista. Kerrosta-
lojen maastokuvioiset katot ovat 
ihan huikea detalji! Myös Vaaja-
kosken funkistalot ovat upeita.

Yrittämisen malli tulee 
suvun perintönä

Taideteollisesta korkeakoulus-
ta Helsingistä vuonna 2001 teolli-
seksi muotoilijaksi valmistuneel-
la Norosella on pitkä työkokemus 
huonekalusuunnittelusta ja -teol-
lisuudesta. Hän on muun muas-
sa työskennellyt Iskulla muotoilu-
johtajana, aluksi Isku Keittiöillä ja 
myöhemmin Isku Kodilla. Aikan-
sa muiden palveluksessa työsken-
neltyään hän päätti perustaa oman 
yrityksen vuonna 2010. Muotoilu-
toimisto HELNO Oy sai nimensä 
Norosten vanhan sukuyrityksen ja 

tuotemerkin HELNOn mukaan. 
Yritys valmisti aluksi hyllystöjä, 
minkä jälkeen se laajensi toimin-
tansa ja perusti uuden keittiömer-
kin, HELNO Keittiöt.

Yrittäjäksi ryhtyminen oli Asmo 
Noroselle luontevaa, sillä hänen 
suvussaan on paljon yrittäjiä.

– Meidän suvussa taidealalla toi-
miminen ja yrittäminen ovat ai-
na sopineet yhteen. Minulla ei ole 
yrittämisestä mitenkään ruusuista 
kuvaa, mutta ei myöskään kauhu-
kuvia.

Norosen isovanhemmat, sisus-
tusarkkitehti Ester Noronen ja 
tehtailija Lauri Noronen perusti-
vat Jyväskylään puusepäntehdas 

HELNO O.Y:n vuonna 1940. Teh-
taalla oli juuret Sortavalassa, jos-
sa ennen sotia toimi O.Y. Helylän 
puusepäntehdas. Nimi HELNO 
tulee Helylästä ja Norosista. Es-
ter Noronen vastasi huonekalujen 
suunnittelemisesta ja Lauri No-
ronen myynnistä ja markkinoin-
nista. Suurten yhteiskunnallisten 
ja taloudellisten muutosten seu-
rauksena tehtaan toiminta hiipui 
1970-luvun alussa.

Isovanhempien ohella myös As-
mon vanhemmat arkkitehti Ola-
vi Noronen ja Eija Noronen ovat 
toimineet yrittäjinä. Heillä oli oma 
arkkitehtitoimisto Jyväskylässä 
vuoteen 2006 asti, jolloin he jäivät 
eläkkeelle.

Asmo Norosen mukaan ihmisil-
lä on paljon ennakkoluuloja yrittä-
miseen liittyen. Hänen mielestään 
yrittäjänä toimiminen ei ole sen 
kummempaa kuin mikään muu-
kaan työ. Kaikki riippuu siitä, mi-
ten ihminen itse suhtautuu asioi-
hin.

 – Mikäli maailma sattuisi muut-
tumaan radikaalisti ja sen seurauk-

Jyväskyläläislähtöisen Asmo Norosen 2010 perustamana yritys 
Muotoilutoimisto HELNO jatkaa sukuyrityksen perinteitä. 
Hyllystöt ja keittiömallistot suunnitellaan sopimaan myös 
kaupunkiasuntojen pieniin tiloihin.

TEKSTI JA KUVA: MINNAMARIA KOSKELA

sena oma bisnekseni kaatuisi, ei 
kyseessä olisi maailmanloppu. Sit-
ten tekisin jotain muuta.

Hyvin toimivia keittiöitä 
pieneen tilaan

Asmo Noronen vastaa HELNOn 
tuotteiden suunnittelusta. Yrityk-
sessä uskotaan erikoistumiseen ja 
tuotekehittelyyn. Tuotteiden osat 
valmistetaan eri puolilla Suomea, 
siellä, missä niiden valmistus hal-
litaan parhaiten. Keski-Suomessa 
valmistetaan muun muassa kaap-
pien ovia.

Suurin osa HELNOn asiakkais-
ta asuu Helsingissä. Yrityksellä on 

kivijalkaliike 
Runeberginka-
dulla Helsingin 
Töölössä, min-
kä ohella sillä 
on myös verk-
kokauppa. Val-
taosa keittiöistä 
menee 1950-lu-

vulla rakennettuihin kerrostaloi-
hin, joihin uusitaan putkisanee-
rausten yhteydessä keittiöt.

– Meidät tunnetaan yrityksenä, 
joka pystyy toteuttamaan pieneen-
kin tilaan hyvin toimivan keittiön. 
Isossa keittiössähän suunnittelemi-
nen on paljon helpompaa, sen kun 
latoo kaappeja peräkkäin. Pienissä 
tiloissa kaikki neliömetrit ja kuu-
tiot täytyy käyttää hyvin hyödyksi.

Helsingin ohella HELNOn keit-
tiömalleja on tilattu myös Tur-
kuun, Tampereelle, Jyväskylään, 
Pohjanmaalle, Pohjois-Karjalaan 
ja Ouluun. Asiakkaat eivät profiloi-
du iän, ammatin tai tulotason mu-
kaan, mutta siihen myymälässä on 
kiinnitetty huomiota, että liikkees-
sä käy paljon miehiä.

– Keittiöbisnestä markkinoidaan 
pullantuoksuisena naisten juttuna, 
mutta meillä käy asiakkaina pal-
jon yksinäisiä miehiä ja miespare-
ja. Miehet uskaltavat tulla meille, 
sillä me emme utele heiltä milloin-
ka se pikku rouvakin pääsee käy-
mään paikan päällä, Asmo toteaa 
naurahtaen.

"  Meillä käy asiakkaina paljon 
yksinäisiä miehiä ja miespareja. 
Me emme utele heiltä, että 
milloinkas se pikku rouvakin 
pääsee käymään paikan päällä.

Selkeys, ajattomuus ja punaiset tennarit. Siihen Asmo Norosen 
tyyli perustuu. Taustalla japanilaisen MUJI-lifestyleketjun 
Habitare-messuilla esittelemä puinen MUJI-mökki.
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Kallio on HELNOn suosituin keittiömallisto. Siinä, kuten 
muissakin yrityksen malleissa on korkeapainelaminaatilla 
päällystetty vaneritaso, joka on helppohoitoinen ja 
kulutusta kestävä. HELNO käytti vastaavaa rakennetta 
työtasoissa jo 1940-luvulla. Kuva: Helno
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Kauan tyhjillään ollut, historial-
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saa uuden elämän, kun Garantia 

Rakennus rakentaa As Oy Casa 

Lauréniin kaikkiaan 23 asuntoa 

vanhaan päärakennukseen sekä 

samaan pihapiiriin valmistuvaan 

uudisrakennukseen. 
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Casa Laurénin piirustukset ovat 

peräisin itsensä kansallisarkkitehti 

Alvar Aallon piirustuspöydältä.  

Nyt rakennus palautetaan alku-

peräiseen asuunsa. Aallon Casa 

Laurén tarjoaa jatkossa viihtyisän 

kodin kenties juuri sinulle!
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