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tarinatarina
Story

Kasvatimme kasvatussäkeissämme kurkkua ja 
tomaatteja ensimmäistä kertaa kesällä 2014. Helppojen, 
hyvännäköisten ja tilaa säästävien urbaanien 
puutarharatkaisujen kysyntä oli valtavaa. Kasvatussäkeistä 
tuli heti hitti ja tajusimme, että tätä materiaalia voi 
hyödyntää niin monella eri tavalla. Muovipulloista tehdystä 
huovasta voi suunnitella erittäin esteettisiä ja käytännöllisiä 
laukkuja ja koreja.

Inspiraation lähteenä on kylämme Vilikkala, joka sijaitsee 
Salossa. Ympärillämme on upea luonto ja kaikissa täällä 
otetuissa kuvissa on näkymiä kauniisiin metsiin, järviin ja 
kallioisille kukkuloille. Soratie johtaa kylään, jossa lehmiä ja 
hevosia on enemmän kuin meitä ihmisiä. Haluamme täältä 
käsin levittää ideoita vihreämpään elämään.

Vilikkala suunnittelee kauniita, ekologisesti kestäviä 
säilytyskoreja ja laukkuja tärkeimmille tavaroillesi kotona, 
puutarhassa ja toimistossa. Olipa kyse sitten ostoksista, 
töistä tai mökillä vierailusta, nämä laukut ovat tyylikäs 
ja kestävä ratkaisu tarpeisiisi. Landella kasvatussäkit on 
suunniteltu älykkääseen ja helppoon kasvattamiseen. 
Pohjoismaiset suunnittelukumppanimme ovat luoneet 
tuotteemme esteettiseksi osaksi kotiasi.

Toivomme, että tulet rakastumaan tuotteisiimme! Pysy 
kuulolla, sillä meiltä on tulossa lisää. Olemme vasta 
tarinamme alussa!

Hannu & Jari

Vilikkala designs beautiful, ecologically sustainable felt bags for 
your most important items at home, garden and office. Be it shop-
ping, work or visit to the summer cottage, these bags are a stylish 
and durable solution for your needs. The gardening -line bags 
are designed for smart and easy planting. The felt in our bags is 
made of recycled plastic bottles. Our Nordic Design Partners have 
created our products to be an aesthetic part of your home. 

We grew cucumbers and tomatoes for the first time in our planting 
bags during summer 2014. There was a huge demand for easy, 
good looking and space saving urban gardening solutions. These 
bags became instantly a hit and we realized that this material can 
be utilized in so many different ways and it can be transformed 
into very aesthetic and practical home décor items. 

We hope you will fall in love with our products! Stay tuned as there 
is more to come from us. We are just in the beginning of our story!
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Suosituimpaan tuotesarjaamme kuuluvat säilytyskorit, 
joissa on erityisiä ykstityiskohtia. Huopamateriaali 
on valmistettu muovipulloista ja se  on paksua sekä 
kestävää. Muotoilu ja värivaihtoehdot sopivat kodin eri 
tyyleihin. 

Our most popular product range has baskets with 
special design aspects. The felt material is made of 
plastic bottles and is thick and durable. Design and 
color variations match different styles at home.

CHEVRON
ESCHER

HORIZON

Design Ari Kostamo, Finland
Volume 30 Liters

Height 31 cm
Diameter 35 cm

rPET felt thickness 4 mm
Black Bottom and Handles

ROYAL BLUE
SKY BLUE

GOLDEN OCHRE

Design Muovo, Finland
Volume 30 Liters

Height 31 cm
Diameter 35 cm

rPET felt thickness 3 mm
Monocolor felt
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ruukunsuojaTruukunsuojaT
& ruukku& ruukku
Cachepot

ROYAL BLUE
SKY BLUE

GOLDEN OCHRE

Volume 3 Liters
Height 14 cm

Diameter 17 cm
rPET felt thickness 4 mm

Monocolor rPET felt
The pot is made from post 
consumer plastic waste in 

Finland by Orthex Oy. The pot 
cover is made from recycled 

plastic bottles in China by 
Xiamen Greenfield Ltd. By 

reusing these materials we 
prevent them ending up as 

waste in landfills or rivers and 
seas.

Now this is clever, a self-watering pot! What 
you see here is a pot with drainage and a 
watering pipe. There is even a water-gauge 
which will show when it’s time to top up the 
water. With te pot cover this combo looks 
awesome, the plants love it and there are so 
many ways you can use this combination 
at home. The pot and it’s cover are sold 
together. They are both durable and long 
lasting products. They have extremely good 
durability against UV-light, which means 
that they are not harmed by direct sun light 
even on a window sill. Both are made of post 
consumer plastics.

Säiliöruukku on kätevä, kaikkien suoma-
laisten tuntema Pauliina ruukku! Ruukus-
sa on välikerros ja sen alle muodostuu 
säiliöosa, johon on helppo lisätä vettä 
kasteluputken avulla. Putkessa on mitta-
tikku, joka näyttää milloin on aika lisätä 
vettä. Ruukunsuojan kanssa tämä yhdis-
telmä näyttää upealta, kasvit rakastavat 
sitä ja on niin monia tapoja, kuinka voit 
käyttää tätä yhdistelmää kotona. Ruukku 
ja sen ruukunsuoja myydään yhdessä. 
Muovi kestää erittäin hyvin UV-valoa, 
joten suora auringonvalo ei vahingoita 
niitä edes ikkunalaudalla. Molemmat on 
valmistettu kierrätysmuovista.
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TOTETOTE
laukutlaukut
Tote Bags

TV-keittiömestari ja entinen supermalli Pipsa Hurmerinta on 
suunnitellut nämä tote -laukut. Huopa on valmistettu kierrä-
tetyistä PET-pulloista. Isommassa laukussa on yksi iso tasku 
sisäpuolella. Sivuilla ja päällä on magneettikiinnikkeet, joilla 
saa laukkua suljetummaksi. Pienemmässä laukussa on 2 
sylinterin muotoista pussia, jotka on kiinnitetty sisäpuo-
lelle. Niissä voit kantaa juomapullosi tai vaikka yrttipussit 
pystyasennossa. Yksinkertainen mutta niin hyödyllinen idea! 
Tyylikäs kantolaukku jokapäiväiseen kantotarpeeseen. 
Täyttää ostos-, urheilu-, piknik- ja kesämökkeilyyn liittyvät 
kantotarpeesi. Viikonloppulaukun tilavuus on 70 litraa ja se 
on luotu tyylikkäitä seikkailuja varten! 32 litran kantokassi 
on ihanteellinen ostosmatkallesi. 

Large tote bag created by Finnish TV-chef and former super model 
Pipsa Hurmerinta. Felt is made of recycled PET -bottles. The 
larger bag has one large pocket on the inside. There are magnetic 
fasteners on the sides and on the top to keep the opening more 
closed. The smaller bag has 2 cylinder shape pouches attached 
on the inside. You can carry your drinking bottle or flower bouquet 
in upright postion. Simple but so usefull idea! Stylish tote bag for 
everyday carrying needs. Fulfills your shopping, sports, pic-nic 
and summer cottage related carrying needs. The Weekender has a 
volume of 70 litres and is created for your stylish missions! The 32 
liter tote -bag is optimal for your shopping trip.

PIPSA 70 L

Volume 70 Liters
Height 40 cm
Lenght 60 cm

Width 30 cm
rPET felt thickness 3 mm

Dark grey rPET felt

PIPSA 32 L

Volume 32 Liters
Height 40 cm
Lenght 40 cm

Width 20 cm
rPET felt thickness 3 mm

Dark grey rPET felt
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Kavasto-toimistolaukku on helppo kuljettaa mukana ja 
tarvittaessa ottaa mukaan toimistolta. Laukkuun mahtuu 
kätevästi isokin kannettava tietokone. Tuotteen huopa on 
valmistettu kierrätetyistä muovipulloista, kuten myös pussin 
paksu sisäpohjapohja. Monikäyttötaskuissa voit säilyttää 
esimerkiksi toimistotarvikkeita, latausjohtoja ja matka-
puhelimen. Laukun vetoketjulliset taskut pitävät tulosteet 
ja asiakirjat siistinä. Suojakankaat, taskut ja neuleet on 
valmistettu kestävästä polyesterikankaasta. Irrotettavan 
olkahihnan lisäksi laukun kahvat ovat riittävän pitkät, jotta 
laukkua on mukava kantaa olkapäällä. Keskellä laukkua on 
magneeteilla kiinnitettävä erillinen tasku kannettavalle tieto-
koneelle tai asiakirjoille. Sen voi ottaa kätevästi mukaan kun 
et tarvitse koko laukkua. Monipuoliset kantomahdollisuudet 
ja suuri määrä erilaisia taskuja mahdollistavat työvälineiden 
hyvän järjestämisen. Toimistolaukku edistää digitalisaatiota 
ja työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä useassa 
paikassa tai monitoimitilassa. Laukku on pakattu erilliseen 
litteään postituslaatikkoon. Laatikon voi lähettää sellaise-
naan ja sen koko on 51*38*9,5cm.

The Kavasto office bag can be easily carried and, if necessary, 
taken from the office with you. The bag can conveniently hold 
even a large laptop. The felt of the product is made of recycled 
plastic bottles, as is the thick inner bottom base of the bag. In the 
multi-purpose pockets, you can store e.g. office supplies, charging 
cables and the mobile phone. The bag’s zippered pockets keep 
prints and documents neat. Protective fabrics, pockets and knits 
are made of durable polyester fabric. In addition to the detachable 
shoulder strap, the handles of the bag are long enough for the bag 
to be comfortable carried on the shoulder. A separate pouch for 
the laptop or documents is attached with magnets in the middle. 
The pouch can also be used separately when there is no need for 
the whole bag. Just take the laptop pouch with you. Versatile car-
rying possibilities and a large number of different pockets enable 
good organization of work equipment. The office bag promotes 
digitalisation and opportunities for employees to work in multiple 
locations or in an multispace office. THIS PRODUCT IS PACKET IN 
A FLAT POSTAGE BOX. The box can be send as it is and the box is 
sized 51*38*9,5cm.

KAVASTO 40  L

Volume 40 Liters
Height 45 cm
Lenght 35 cm

Width 25 cm
Dark grey rPET felt 

black polyester
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Uitmus -reppu on neutraalin näköinen reppu paljon liik-
kuvalle työntekijälle. Suunniteltu monipaikkatyöhön ja 
monitoimitiloihin. Repun takaosassa on erillinen tasku 
isommallekin kannettavalle tietokoneelle. Lisätty eri-
tyisen paljon hengittäviä pehmusteita, jotka suojaavat 
selkää, laukun sisältöä ja tekevät laukusta ryhdikkään.
Kangas on tavallista paksumpaa, jotta laukku kestää 
pitkään ja sopii myös virallisiin tilaisuuksiin. Laukussa 
on pieniä taskuja pikakäyttöä varten ja verkkotasku 
juomapullolle tai latureille, sekä asiakirjatasku edes-
sä. Laukun on suunnitellut suunnittelija Ari Kostamo. 
Tuotteessa on Design from Finland -logo.

Tämä tuote sopii räätälöitäväksi, esimerkiksi voit hel-
posti lisätä organisaation logon brodeeraamalla. Tämä 
tuote on pakattu litteään postituslaatikkoon. Laatikon 
voi lähettää sellaisenaan ja sen koko on 51*38*9,5cm.

Neutral looking backpack for a mobile worker. Designed for mul-
ti-site work and multi-purpose facilities. The back of the backpack 
has a separate pocket for even a larger laptop. The design has a 
lot of padding to protect the contents and the bag also always 
looks upright.

The fabric is thicker than usual so that the bag lasts a long time 
and looks upright even when going to formal occasions. The bag 
has small pockets for quick use and a mesh pocket for a drink 
bottle or chargers. The bag is designed by designer Ari Kosta-
mo. The product has the Design from Finland logo telling about 
investments in design.

This product is suitable for customizing, like you can easily add the 
logo embroidery of the organization. There is no brand logo on this 
bag, so you can establish your own! THIS PRODUCT IS PACKET IN 
A FLAT POSTAGE BOX. The box can be send as it is and the box is 
sized 51*38*9,5cm.

UITMUS 20  L

Volume 20 Liters
Height 48 cm
Lenght 30 cm

Width 14 cm
Grey Polyester
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kasvatuskasvatus
säkitsäkit
Planting Bags
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LANDELLA 52  L

Volume 52 Liters
Height 50 cm

Diameter 40 cm
Black 4 mm  rPET felt 

Nämä suuret kasvatussäkit on valmistettu kierräte-
tyistä PET-pulloista ja ne on suunniteltu puutarhaan. 
Huopamateriaalilla on hyvät UV-ominaisuudet, joten 
säkki ei vahingoitu auringonvalossa. Materiaali pitää 
rakenteensa myös pakkasessa. Mullan voi laittaa suo-
raan säkkiin istutusta varten. Aseta pussi alustalle, joka 
kestää lävitse tulevan ylimääräisen kosteuden. Voit 
kantaa säkissä esimerkiksi halkoja ja asettaa säkin ta-
kan ääreen. Ihanteellinen ratkaisu mm lehtien, kenkien 
ja vaatteiden säilytykseen. Täydellinen apu tavaroiden 
siirtämiseen paikasta toiseen helposti. 

These large felt bags are made of recycled PET bottles and they 
are designed for garden planting. The felt material has good UV 
-properties and there fore the bag is not harmed by sunlight. The 
material also also holds it’s structure in freezing temperatures. Soil 
can be directly placed in the bag for planting. Place the bag on a 
ground that can bare the excess water dripping through. You can 
use the bag for even carrying heavy items like logs and setting 
them by the fireplace. Also ideal for storing important items like 
magazines, shoes and clothes. Perfect aid in moving items from 
one place to another with ease. 

LANDELLA 22  L

Volume 22 Liters
Height 38 cm

Diameter 30 cm
Black 4 mm rPET felt 



basicbasic
mallistomallisto

 Basic Storage Baskets
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BASIC 23  L  
Volume 23 Liters

Height 24 cm
Diameter 35 cm

2 mm  rPET felt
Colors: cray, graphite, black, 

red and green 

BASIC 30 L  
Volume 23 Liters

Height 31 cm
Diameter 35 cm

 2 mm rPET felt
Colors: cray, graphite, black, 

red and green 

Basic-malliston säilytyskorit ja ruukunpäälliset 
ovat kodin sisustamiseen ja säilytykseen soveltuvia 
monikäyttötuotteita. Huopa on 2 mm paksu, joten 
huopasäkki on helppo viikata hyllylle, kun sitä ei 
tarvitse.

The storage baskets and pot covers of the Basic collection are 
multipurpose products suitable for home decoration and storage. 
The felt is 2 mm thick, so it’s easy to put the felt bag on the shelf 
when you don’t need it.

BASIC 3 L  
Volume 3 Liters

Height 14 cm
Diameter 17 cm
 2 mm rPET felt

Colors: cray, graphite, black, 
red , pink and white 

Suitable as pot cover
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KISKO

Untreated Birch
45x2x2 cm

AIJALA

Excess rPET
Globe Hope product

Dark Grey rPET felt
17x22x5 cm

KISKO kantoripa on tarkoitettu säilytyskoreille 
ja säkeille, joiden pohjan halkaisija on yli 30 cm. 
Valmistettu käsittelemättömästä koivusta ja puulla 
ei ole pintakäsittelyä. Täydellinen apu tavaroiden 
siirtämiseen säkkien kanssa helposti paikasta toiseen. 
Tällä tuotteella ei ole tuotekorttia tai tarraa.

Kätevä pussukka etätyövälineille, kuten kuulokkeille, 
hiirelle ja johdoille. Nesessääri pienille tavaroille. 
AIJALA-pussukan huopakankaasta piti tulla aivan 
toinen tuote, mutta jokin meni pieleen. GLOBE 
HOPE pelasti päivän ja he tekivät materiaalista 
käteviä vetoketjullisia pusseja. Tuote sai Aijala 
-nimensä, Kiskossa (Salo) sijaitsevan kylän mukaan. 
Huopamateriaali on valmistettu kierrätetyistä 
muovipulloista. Se on samanvärinen kuin Pipsa -laukku 
ja sopiikin hyvin sen sivutaskuun.

KISKO Wooden carrying stick is for Home Bags with bottom 
diameter over 30cm. Made of untreated birch and the wood has 
no surface handling. Perfect aid in moving items with bags from 
one place to another with ease. This product has no product card 
or sticker. 

Handy pouch for remote working equipment such as headphones, 
mouse and cables. Travel bag for small items. The felt fabric of the 
AIJALA pouch was supposed to become a totally another product, 
but something went wrong. GLOBE HOPE saved the day and they 
made handy zippered pouches from the material. The product got 
its name Aijala bag, after a village in Kisko (Salo). The felt material 
is made from recycled plastic bottles. It is the same color as the 
Pipsa giant bag and fits well into its side pocket.
 que le sac géant Pipsa et se range bien dans sa 
poche latérale.

oheisoheis
tuotteettuotteet

 Accessories



yhteysyhteys
tiedottiedot
Contact

Vilikkala Tradehouse Oy
Bulevardi 10
25410 SUOMUSJÄRVI
FINLAND
tradehouse@vilikkala.fi
https://vilikkala.fi
+358505772675


