
KEINUTUOLIT SUKUPOLVELTA SEURAAVALLE





Onni-keinutuoli on raikas yhdistelmä perinnettä ja 
nykypäivää. Sirojen linjojen ja pienikokoisuutensa 
ansiosta Onni sopii pienempiinkin koteihin. Kei-
numisesta ei kuitenkaan olla tingitty, Onni tarjoaa 
pehmeät ja leppoisat keinut.

Onni-keinutuoli on uusin tulokas Eimi Kalusteen 
keinutuolimallistoon. Se valikoitui suunnittelukil-
pailun voittajaksi vuonna 2012.

Suunnittelijat kertovat:
Idea Onni-keinutuolista syntyi opiskelijavaih-
dossa Ruotsin Lundissa, jossa asuimme vanhalla 
mansikkatilalla. Keinu oli alun perin suunniteltu 
kahden istuttavaksi, niin julkiseen tilaan kuin 
kotiinkin sopivaksi. Halusimme tuoda keinutuolin 
nykypäivään, niin että se voisi löytää tiensä yhä 
useampaan kotiin.
 
Onni on... istua keinutuolissa.

MITAT
leveys 58 cm, korkeus 83 cm, pituus 98 cm 
istuinleveys 50 cm, -korkeus 47 cm, -syvyys 47 cm

PUUVAIHTOEHDOT
musta, valkoinen, luonnonvärinen (koivu)

PEHMUSTEVAIHTOEHDOT
katso esitteen lopusta

TEKNISET TIEDOT
toimitetaan osina kahdessa laatikossa: 80 x 99 x 8 cm ja 
50 x 53 x 4,5 cm, paino yht. 10,4 kg

SUUNNITTELIJAT
Netta Korhonen ja Elina Hildén

Moderni, näppärä, tyylikäs, elegantti, siro, mukava, 
kaunis. Uutta suosikkiamme voi kuvailla monella sanalla.

Onni



MITAT
leveys 56 cm
korkeus 90 cm
pituus 96 cm
 
istuinleveys 49 cm
istuinkorkeus 45 cm
istuinsyvyys 45 cm

TEKNISET TIEDOT
paino 11 kg
kuljetuspakkaus 0,5 m3

Pienikokoinen ja näppärä. Sopii pienempäänkin kotiin.

Einari-keinutuoli on uusi 
klassikko. 

Se viihtyy uusvanhojen 
kirjahyllyjen kaverina ja 
tarjoaa istujalle miellyttä-
vän lukuhetken.

Einari on pienikokoinen, 
joten se löytää helposti 
paikkansa kodista.

Einari



MITAT
leveys 63 cm
korkeus 95 cm
pituus 110 cm

istuinleveys 45 cm

PEHMUSTEVAIHTOEHDOT
kangaspehmuste
aito lampaantalja

TEKNISET TIEDOT
paino 13,8 kg
kuljetuspakkaus 0,5 m3

SUUNNITTELIJA
Anita Karhunen

Säädettävyyden avulla löydät parhaimman asennon.

Konstailematon ja ajaton 
Eden-keinu vie sinut 
paratiisiin. 

Sen säätömahdollisuudet 
takaavat miellyttävän 
istuimisergonomian ja 
keinumisen. 

Kullekin keinujalle voidaan 
säätää oma istumisasento 
istuinkulmaa ja selkänojaa 
säätämällä.

Eden-keinutuoli valmis-
tetaan Eimin periaatteen 
mukaisesti: laadukkaaksi ja 
pitkäikäiseksi.

Keinu on kuin syli.

Eden





Perinteinen

Perinteinen-keinutuoli vie sinut keinumatkalle 
mummolaan, maatalon tupaan tai nykyaikaiseen 
kaupunkikotiin. 

Perinteinen muotokieli on ilmeikäs ja lämminhen-
kinen ja mukavalla tavalla tuttu. Keinutuolin uudet 
herkulliset värit antavat potkua ja elämäniloa 
esimerkiksi lapsiperheen kotiin.

Perinteinen-keinutuolia on valmistettu jo yli 40 
vuotta ja sen on suunnitellut Eimi Kalusteen 
perustaja Eino Tuukkanen.

MITAT
leveys 63 cm, korkeus 106 cm, pituus 104 cm 
istuinleveys 44 cm, istuinkorkeus 47 cm, istuinsyvyys 48 cm

TEKNISET TIEDOT
paino 13,5 kg
kuljetuspakkaus 0,5 m3

PEHMUSTEVAIHTOEHDOT
kangaspehmuste
aito lampaantalja

SUUNNITTELIJA
Eino Tuukkanen

Perinteisen keinutuolimme malli on pysynyt samana jo 
40 vuoden ajan. Toki pientä tuotekehitystä on tehty.



MITAT
leveys 61 cm
korkeus 114 cm
pituus 71 cm

istuinleveys 44 cm
istuinkorkeus 45 cm
istuinsyvyys 49 cm

TEKNISET TIEDOT
paino 15 kg
kuljetuspakkaus 0,5 m3

Jousikeinu keinuu ilman jalaksia.

Emilia-keinutuoli on 
keinumisen ammatti-
lainen. 

Jousikeinun jouset 
avustavat keinumi-
sessa ja keinuun on 
helppo istua ja nousta 
ylös.

Emilia on pienikokoi-
nen, se pysyy hyvin 
paikoillaan eikä jätä 
jälkiä lattiaan.

Keinutuoliin on saa-
tavilla korokepalat ja 
kosteussuojat.

Pehmusteet ovat 
irroitettavat ja pestä-
vät. Keinutuolin saa 
myös omalla kankaalla 
verhoiltuna.

Emilia-keinutuolia on 
valmistettu jo yli kaksi-
kymmentä vuotta.

Emilia



MITAT
leveys 56 cm
korkeus 116 cm
pituus 78,5 cm 

istuinleveys 49 cm
istuinkorkeus 45 cm
istuinsyvyys 43 cm

TEKNISET TIEDOT
paino 9,5 kg
kuljetuspakkaus 0,5 m3

SUUNNITTELIJA
Markku Pakkanen

Korkea selkänoja mahdollistaa mukavat päiväunet.

Nap-keinutuolissa on 
mukava istua, ren-
toutua ja ottaa vaikka 
päiväunet.

Keinutuolin selkänoja 
on suunniteltu erityi-
sen miellyttäväksi, se 
kätkee sisäänsä mm. 
erillisen ristiselän tuen.

Niskatyynyn korkeutta 
voi säätää, jotta jokai-
nen keinuttelija löytää 
itselleen mukavimman 
istumisasennon.

Nap





Eimi-keinun istuinosan viimeistelyssä näkyy omien 
puuseppiemme kädenjälki. Tiedämme, että puu on 
materiaali, joka elää ilmankosteuden vaihdellessa. 
Siksi istuinosan ja pinnojen puut lajitellaan tuolikoh-
taisesti puun syykuvioiden ja värisävyjen mukaan. 
Näin yksittäisten osien eläminen on mahdollisim-
man samansuuntaista. Lopputulos on pinnaltaan ja 
väriltään tasainen - kuin yhdestä puusta veistetty.
 
Kestävyys- ja lujuusominaisuuksiltaan ihanteelli-
nen täyskoivuvaneri kestää kulutusta ja taivutusta 
massiivipuuta paremmin. Siksi Eimi-keinun jalakset 
on valmistettu suomalaisesta täyskoivuvanerista. 
Jalakset säilyttävät kaarevan muotonsa kovassakin 
kulutuksessa ja ne kestävät ajan hammasta sukupol-
velta seuraavalle.
 

Jokainen osa viimeistellään käsin ennen kasausta. 
Kasausvaiheessa kappaleet vielä tarkistetaan ja laji-
tellaan niin, että saman keinun osat ovat keskenään 
mahdollisimman saman näköisiä. Myös kasaus on 
käsityötä.
 
Kasattu keinu pintakäsitellään vähintään kahteen 
kertaan. Pintakäsittelykertojen välillä keinu välihio-
taan - jälleen käsin. Suuri käsityön osuus tuotan-
nossa takaa hyvän laadun, sillä mahdolliset virheet 
havaitaan ja pystytään poistamaan jo tuotantovai-
heessa.

Keinutuolien valmistus on 
pilkuntarkkaa puusepäntyötä.

Keinutuoli on keinuva istuin. Keinulla voi keinutella 
huolettomasti, mutta liian kovat vauhdit tai käsinojal-
la istuminen saattavat johtaa keinun kaatumiseen. Ei 
myöskään kannata kiivetä keinutuoliin polvilleen tai 
seisomaan eikä seistä jousikeinun jalkatuella.

Keinutuoli saattaa keinuttaessa hiukan liikkua ja sen 
jalakset voivat jättää jälkiä alustaansa.

Keinutuoli voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja 
tarvittaessa käyttää mietoja puhdistusaineita. Naar-
muttavia aineita tulee välttää. Kankaiden pesuohjeet 
löytyvät kotisivuiltamme www.eimi.fi. Pehmustemateri-
aalit ovat SL1-paloluokiteltuja.

Jousikeinun liike syntyy jousista ja ne saattavat välillä 
”nykäistä” keinuttaessa. Tämä on keinun ominaisuus, 
ei sen vika. 

Jousikeinu saattaa keinuessa narista jousen materi-
aalista ja rakenteesta johtuen. Mahdollista narinaa 
ja naksahtelua voidaan vähentöä laittamalla jousen 
kiinnityskohtiin hiukan esimerkiksi ompelukoneöljyä. 
Vari öljyn joutumista jalasten väliin.

Jouset suositellaan vaihdettavaksi yksityiskäytössä 
muutaman (2-4) vuoden välein käytöstä riippuen. 
Julkiskäytössä jouset tulee vaihtaa vuosittain. Vaihda 
aina molemmat jouset.

Keinutuolien hoito- ja huolto-ohjeet

Keinuissamme käytetään Eimi-liitosta. 
Olemme kehittäneet sen itse.
Eimin keinuissa käytetään Eimi-liitosta, jossa pyöreät 
kappaleiden pinnat kalibroidaan mittatarkoiksi puris-
tamalla. Pinnan puristettu pää liimataan säänkestävällä 
liimalla halkaisijaltaan täsmälleen samansuuruiseen rei-
kään. Liitoksessa puu elävänä, kimmoisana materiaali-
na pyrkii palautumaan, jolloin liitos kiristyy entisestään.

Osien syiden suunnat huomioidaan liitoksessa, jolloin 
osien eläminen on mahdollisimman yhdenmukaista. 
Saumojen väleissä ei ole lakkaa tai muita pinnankäsit-
telyaineita, joten liitokset pysyvät tiiviisti paikoillaan. 
Selkänojien sivutolpat liitetään istuimeen varmoin ja 
tukevin kiilaliitoksin.



Pienteollisuutta 
Lahdessa vuonna 

1969.



Eimin tarina
Eimi Kaluste Oy on perheyritys, joka kasvoi 
yhden sukupolven elinaikana pienestä kellari-
verstaasta Suomen suurimmaksi keinutuolien 
valmistajaksi. Yrityksen historia onkin pohjim-
miltaan kertomus kahdesta rutiköyhästä nuores-
ta, heidän elämänuskostaan, ahkeruudestaan ja 
sitkeydestään - Einosta ja Armista.
 
1920-luvulla Hartolan pitäjässä, missä Eino 
Tuukkanen syntyy köyhän muonapiian isättö-
mäksi pojaksi ja Armi Tenni syrjäisen pientilan 
tyttäreksi.
 
Einon äiti Hilma Tuukkanen oli Kalhon kartanon 
navettapiika, joka teki pitkää päivää lähestul-
koon pelkällä muonapalkalla. Hilma ja hänen 
kuusi lastaan asuivat kartanon työväelle raken-
netussa ahtaassa ja hatarassa mökissä, jonka 
lattia oli vain osittain laudoitettu ja talvella lumi 
tuprusi oven alta sisään. Hilman muonapalkasta 
huolimatta ruokaa oli niukalti suurelle lapsi-
katraalle. Hyvinä päivinä syötiin suolakalaa ja 
perunaa, mutta oli niitäkin aikoja, jolloin muun 
ruoan puutteessa pöydän kannelle jauhettiin 
suolaa ja kastettiin siihen leipää.
 
Jos Tuukkasen lapsilla ei ollut varaa samaan 
kuin muilla, korvasivat he puutteen kekseliäi-
syydellä ja näppäryydellä. Eino veisti sukset 
koivupölleistä, rakensi itse napakelkan, kärryt 
ja luistimet. Hänen ensimmäinen liikeideansa 
oli suksivoiteen tekeminen sulattamalla ja 
sekoittamalla kynttilän pätkiä, saippuaa, tervaa 
ja kumisaappaan vartta. Seos pakettiin metal-
liputkiloon, ja Eino kaupitteli tuotettaan muille 
lapsille hyvällä menestyksellä. Oli itsestään sel-
vää, että piian perheessä lapset lähtivät leivän 
hankintaan heti, kun ikää ja voimia karttui. Niin 
teki Einokin, joka lopetti koulun ja lähti talveksi 
metsätöihin ja kesäksi tukinuittoon vain hiukan 
yli kymmenvuotiaana.
 
Armi Tenni kasvoi syrjäisellä pientilalla, jossa oli 
neljä hehtaaria kivisiä peltoja, hiukan metsää ja 
paljon velkaa. Vaikka suoranaista nälkää Tennil-
lä ei nähty, elämisen ehdot olivat niukat. Armi 
osallistui pienestä pitäen talon töihin, mutta 
sai käydä kouluakin kokonaista kuusi vuotta. 
Lopulta sotavuonna 1943 silloin 14-vuotias tyttö 

kuitenkin lähetettiin Helsinkiin piiaksi tuomari-
perheeseen.
  
Kun Einon ja Armin hääkelloja soitettiin helmi-
kuussa 1951, alkoi tyhjätasku nuoripari rakentaa 
perheelleen kotia sinnikkäästi puurtaen. 
Ensimmäisestä pikkuruisesta mökistä siirryttiin 
kerta kerralta suurempaan kotiin, ja aina kun 
yrityksen laajentaminen sitä edellytti, muutet-
tiin kuusilapsisen perheen kotitalo epäröimättä 
yrityksen pääomaksi. 1960-luvun alussa Tuukka-
sen kellariverstaalla valmistettiin monenlaista 
käyttötavaraa koriste-esineistä ovenkarmeihin. 
1963 sai yritystoiminta virallisen muodon - 
perustettiin toiminimi E.I. Tuukkanen. Hiljaisina 
kausina kehiteltiin omia tuotteita, joita Armi 
kaupitteli lahtelaisiin liikkeisiin. Kun raha oli 
tiukimmillaan, kutoi Armi myyntiin kintaita ja 
teki ompelutöitä - ja taas selvittiin seuraavaan 
isompaan tilaukseen saakka.
 
Vuonna 1965 voitiin puhua jo sarjatuotannosta, 
kun verstaalla alettiin valmistaa englantilai-
selle tehtaalle hiusharjojen puisia pohjalevyjä 
ja suomalaisille huonekalutehtaille sohvien ja 
tuolien runkoja. Vääksyyn vuonna 1969 valmis-
tuneet uudet tuotantotilat muuttivat Tuukkasen 
puusepänverstaan lopullisesti käsityöpajasta 
pienteollisuudeksi. Yrityksellä meni hyvin, 
mutta vanha mestari Eino Tuukkanen kaipasi 
ammatillisesti haastavampaa työtä. Lopulta 
Eino Tuukkanen löysi vertaisensa vastuksen, 
kun hän ryhtyi kehittämään omaa keinutuoli-
mallia. Sen piti näyttää hyvältä, keinua herkästi 
ja kestää mielellään ihmisikä. Vuonna 1975 
pitkällisen tuumailun ja fiilailun tuloksena syntyi 
ensimmäinen keinutuoli, joka ristittiin yrityksen 
uuden liikenimen mukaan Eimi-keinuksi.
 
Kun Eimi Kalusteella 1990-luvulla toteutettiin 
sukupolven vaihdos, olivat keinutuolit jo yrityk-
sen tärkein tuote. Vanhan mestarin Eino Tuuk-
kasen kuollessa vuonna 1999 oli Eimi Kaluste 
Oy kasvanut Suomen suurimmaksi keinutuolien 
valmistajaksi. Vuodesta 2003 Yritys on toiminut 
Padasjoella omissa 2000 neliön tiloissa.



Eimi Kaluste Oy:n 
nimi on yhdistelmä 
perustajien Eino ja 
Armi Tuukkasen 

etunimistä.



Kangasvaihtoehdot

Mine 56 Ring 734

Petsattu pyökin sävyyn

Vispipuuro

Musta

Musta

Mine 57 Fiero 35

Ring 737 Krepee 10

Mine 129 Ring 737 Fiero 52

Luonnonvärinen koivu Luonnonvärinen koivu

Herukka

Petsattu ruskea

Lemmikki

Valkoinen Valkoinen

Ring 734 Taft 01 Taft 02

Garden 7 Iona 51

Petsattu pähkinä

Sammal

Puuvaihtoehdot

Onni-keinutuoli Muut Eimi-keinutuolit

Muut Eimi-keinutuolit

Herkkuvärit

Tarkista ajantasaiset tiedot kangas- ja puuvaihtoehdoista: www.eimi.fi

Keinujen puumateriaali on koivu. Puumallien värit ja sävyt ovat vain suuntaa antavia. Sama 
väri voi näyttää hieman eri kulmista tarkasteltuna aivan erilaiselta - värisävy on riippuvainen 
valaistuksesta ja valolähteen suunnasta.

Kankaiden värit ja sävyt ovat vain suuntaa antavia. Sama kangas voi näyttää hieman eri kulmista 
tarkasteltuna aivan erilaiselta - värisävy on riippuvainen valaistuksesta ja valolähteen suunnasta.

Onni-keinutuoli



Eimi Kaluste Oy

www.eimi.fi

info@eimi.fi

010 422 1300
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