
”Isoisäni nimeä kantava Sulo on 
lapsen mukana kasvava ja muuntu-

va istuinkaluste. Sen toiminta pe-
rustuu innovatiiviseen selkänojaan, 
jota kääntämällä tai säätämällä tuoli 

muuntuu käyttäjälleen sopivan kokoi-
seksi. 

Yksi tuoli palvelee käyttäjäänsä koko 
lapsuuden ajan.”

Petteri Häkkinen
muotoilija & vuoden ikäisen Adelen isä

www.studiohaekkinen.fi/sulo

Petteri on valmistunut muotoilijaksi Lahden 
Muotoiluinstituutista 2012. 

Petterin SULO-lastentuoli oli vuoden 2016 
Iskun Suomi100-suunnittelukilpailun finaa-
listi Habitaressa.

Tämän vuoden Habitaressa, aivan Café 
Panoraman ja seminaarialueen vieressä, 
Design Lahti -osastolla, 6k80 SULO lansee-
rataan suurelle yleisölle, sillä tuoli on tulossa 
markkinoille. 

Suloisesti tervetuloa!

6-HALLI Design Lahti 6K80

LISÄTIETOJA: Jaakko Vesalainen 0400 565 311 • jaakko@vesalainen.fi
www.sulotuoli.fi • Instagram: @sulotuoli • Facebook: @SULOtuoli
#sulotuoli #DesignLahti



SULOISEN SIMPPELI
SULO on skandinaavisen selkeälinjainen ja 
käytännöllinen kaluste, joka on suunniteltu 
kestämään läpi lapsuuden sukupolvelta 
toiselle ja jakamaan arjen sekä juhlat.

LISÄTIETOJA
Jaakko Vesalainen
0400 565 311
jaakko@vesalainen.fi



Petteri on valmistunut muotoilijaksi Lahden 
Muotoiluinstituutista 2012. Sitä ennen jo 
artesaanipuusepäksi. Toki muutkin materi-
aalit ovat tuttuja, mutta yksi on rakkain.
 Koulutuksensa ja kokemuksensa ansios-
ta Petteri ymmärtää materiaalin ominai-
suuksia ja rakenteita. Lisäksi muotoilijana 
Petteri keskittyy valmistettavuuteen.
 
”Puuseppätausta auttaa, koska voin teh-
dä omat prototyyppini ja uniikkitilaukset. 
Uskon, että minulla on kalusteteollisuudelle 
paljon annettavaa ja uusia ideoita.”

Kuten #BOWTIE, jossa yhdistyivät puuse-
pän käsityö ja moderni puuntyöstö.  
 Esteettisyys ja käytännöllisyys ovat 
tärkeitä ominaisuuksia jokaisessa projek-
tissa. Ne eivät rajaa pois iloa ja hauskuutta, 
joita aina löytyy Petterin muotoilusta. Hyvä 
esimerkki on myös Ducky-keinutuoli tai 
jälleen 2017 palkittu UNO-tuoteperhe.
 Petterin SULO-lastentuoli oli vuoden 
2016 Iskun Suomi100-suunnittelukilpailun 
finalisti Habitaressa. 
 Vihdoin SULO saadaan markkinoille 
syksyllä 2018.

SYDÄN SYKKII PUULLE

w
w

w
.sulotuoli.fi • Instagram

: @
sulotuoli

Facebook: @
SU

LO
tuoli

#
sulotuoli #

DesignLahti



PETTERI on kotoisin Päijät-Hämeestä, 
Sysmästä. Ammattiin Petteri on opiskellut 
Lahdessa ja tehnyt pitkään yhteistyötä 
paikallisten toimijoiden kanssa. Onhan Lah-
della pitkä historia suomalaisessa kaluste-
muotoilussa ja -valmistuksessa. 

Nykyään Petteri asuu Kaisa-vaimon, reilun 
vuoden ikäisen Adele-tytären ja perheen 
perhoskoira Jerryn kanssa Itä-Helsingissä. 
Pelloille ei silti ole pitkä matka.
 Lähes joka päivä Petteri suuntaa silti 
Sysmän suuntaan, Lahteen. Petteri toimii 
ISKUlla muotoilijana. 

”Inspiraationi saan usein arkisista asioista. 
Kun jokin ei toimi mietin miten voisin tehdä 
asian itse paremmin. Monesti parhaat oival-
lukset syntyvät hetkessä, eikä niitä hetkiä 
voi etukäteen määritellä.”

Petterin tyyli on pelkistettyä, tuotteet 
näyttävät kevyiltä, mutta rakenteelliset 
ratkaisut ovat kestäviä. Ihan kuin Petteri 
itsekin. Sysmäläistä selkeyttä, urbaanilla 
twistillä ja poikamaisella vakavuudella.

Miten isyys tulee vaikuttamaan muotoili-
jaan, jää vielä nähtäväksi.

JUURET SYSMÄSSÄ
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SULO on nimetty Petterin isän isän lempeän 
ja lapsenlapsiaan rakastaneen Sulo-papan 
mukaan. Sulo-pappa on jo 20 vuotta sitten 
jättänyt maallisen vaelluksen taakseen. 
Sukupolvien kaari elää vahvana, kun SULO 
on nykyään jokapäivä käytössä. 
 Reilun vuoden ikäinen Adele istuu isänsä 
tekemässä tuolissa useamman kerran päi-
vässä ja empiriset testit ovat olleet ilahdut-
tavia. SULO toimii kuten pitääkin. 
 Samalla voi opetella Sulo-papan hausko-
ja sanontoja ja harjoitella vaikka R-kirjain-
ta: ”Rissasen rouvan ruskean röijyn repivät 
rottarumilukset rinnasta rikki”.

Petterin vaimo Kaisa Sinisalo viettää 
perhevapaataan Adelen kanssa. Kaisa on 
dSign Vertti Kivi & Co:n sisustusarkkitehti, 
eli perhepiiristä löytyy asiantuntemusta, 
jonka kanssa muotoilija voi hioa ja prässä-
tä ideoistaan timanttisia.

”Kaisa on aina kertonut reilun rakentavasti, 
mutta armollisesti mikä ideoissani on hyvää 
tai tarvitsee kehittelyä. Minulle muotoilija-
nakin Kaisa on tärkeä henkilö. On hienoa, 
että kotona ymmärretään mitä teen ja mikä 
siinä on Se Juttu.”

ISOISÄ & MUUSAT INSPIROIVAT
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Jaakko Vesalaisen isän perustama A. 
Vesalainen Oy oli sukupolvenvaihdoksen 
jälkeen erikoistunut toimistokalusteisiin. 
Petterin muotoiluosaamista myytiinkin 
alussa Aasiaan yrityksen kautta.
 Jaakolla ja perheyrityksessä työskente-
levällä Hanna-vaimolla on pitkään kytenyt 
haave edistää ja elvyttää omalta osaltaan 
lahtelaista muotoilua.
 Kun SULOlle ei yllättäen tuntunutkaan 
löytyvän valmistajaa ehdotti Jaakko, että 
hänen perheyritys voisi hyödyntää suh-
teitaan ja alkaa valmistaa SULOa. Liikkeel-
lelähtö sujui vaivatta.

”Meidän mielestä SULO oli ja on niin hyvä 
tuote että olisi ollut sääli, jos se ei olisi pääs-
syt markkinoille”

Jaakon ja Hannan perheen lapset ovat jo 
koululaisia. Pikkulapsiarki näyttäytyy nyt 
ihan erilaiselta, kun perspektiivi on muut-
tunut ja yöunetkin ovat jo pitkiä ja katkea-
mattomia.

”Siihen sumuun ja sirkukseen on ihana tuo-
da rauhallisuutta, kauneutta ja käytännölli-
syyttä. Sitä itsekin kaipasi” 

LAHTELAISET TUOLIKÄTILÖT
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LISÄTIEDOT

Myyntiin liittyvät:
Jaakko Vesalainen  
0400 565 311
jaakko@vesalainen.fi

Muotoiluun liittyvät:
Petteri Häkkinen
044 3721 659
info@studiohaekkinen.fi

6-HALLI Design Lahti 6K80

www.sulotuoli.fi 
Instagram: @sulotuoli
Facebook: @SULOtuoli
#sulotuoli #DesignInLahti


