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- VALIKOIMA KANNATTAVAAN JA KANNUSTAVAAN VARAINHANKINTAAN - 
- IDEOITA KOTIIN JA PUUTARHAAN - TEHTY MUOVIPULLOISTA -





Kaipasimme pihapiiriin ja kasvihuoneeseen kevyitä ja siirret- 
täviä istutusastioita. Tästä tarpeesta syntyi tuote nimeltään 
Kotisäkki. Pian asiakkaat keksivät Kotisäkkien monikäyttöisyy- 
den ja halusivat meiltä tuotteita mm. kodin säilytykseen, jump-
pakasseiksi ja yrttisäkeiksi. Näistä toiveista olemme luoneet 
sarjan erilaisia tuotteita. Uusina tuotteina valikoimassa ovat 
jykevät Landella -kotisäkit puutarhaan, kodin kierrätyspisteeksi 
tai vaikka halkojen kantoon.

Kotisäkki on erityisen monikäyttöinen tuote. Kierrätysmateriaali 
kiinnostaa kaikkia ja laajasta valikoimasta on helppo valita tuot- 
teet omiin käyttötarkoituksiin. Kotisäkin huopa on valmistettu 
kierrätetyistä muovipulloista. Säkin materiaali on kestävä ja 
myös pestävä.

Kotisäkkien käyttökohteet ovat lähes rajattomat. Edullinen hinta 
mahdollistaa käytön joka puolella kotiasi. Säkeissä voit kantaa 
halkoja takan ääreen, säilyttää vaatteita raikkaasti, varastoida 
tärkeitä asioita hyllyille ja tarvittaessa helposti siirtää tavaroita 
paikasta toiseen. 

Kotisäkkejä voi käyttää kasvatussäkkeinä puutarhassa ja kasvi- 
huoneessa mm. yrteille ja tomaateille tai istuttaa niihin kesä-
kukkia. Yrtit on helppo ottaa Kotisäkissä mukaan kesämökille 
ja viedä jälleen mukana, kun on aika palata kotiin. Voit viedä ne 
myös naapurille kasteltavaksi.

Materiaalina oleva huopa on valmistettu 100 % kierrätetystä 
polyesterimuovista (PET), eli juomapulloista. Huopa valmis-
tetaan neulaamalla kierrätysmuovirakeista huopakangasta. 
Materiaali on hengittävä ja kestävä materiaali moneen käyttöön. 
UV-suoja tarkoittaa, että materiaali ei vahingoitu auringonvalos-
ta. Istutussäkkinä huopa päästää veden läpi, joten kiinnitä huo- 
miota alustaan jolle laitat säkin. 

Hae lisää tietoa ja tutki käyttöideoita Kotisäkeistä verkkosi-
vuiltamme ja seuraa meitä Instagramissa ja Facebookissa. 
Toivomme että tuotteistamme on paljon iloa ja hyötyä.

Hannu Tuomola & Jari Toivonen

Terveiset Vilikkalan kylästä





Basic

Kevyet ja monikäyttöiset perussäkit, tilavuus 23 ja 30 litraa, sekä minisäkki 3 litraa. Säkit 
on helppo taitella kasaan ja laittaa hyllylle, kun ne eivät ole käytössä. Kotisäkin voi täyttää 
sanomalehdillä, laittaa siihen harrastustarvikkeita, leluja, tai säilyttää vaikka perheen 
kengät niissä eteisessä. Jokaisella perheenjäsenellä voi olla käytössä oman värinen 
Kotisäkki. Koti tarvitsee paljon liikuteltavia säilytysratkaisuja!

Minisäkit ovat todella käteviä, vaikka toimiston pöydälle erilaisille tarvikkeille. Niistä on 
helppo tehdä lahjapakkauksia, joiden sisälle voi laittaa esimerkiksi kosmetiikkaa, makeisia 
tai kasvin. Perinteinen säiliöruukku (Ø 17 cm) sopii juuri sopivasti Minisäkin sisään.

VINKKI! Kaikki Kotisäkki -tuotteet voi silittää miedolla lämmöllä ja höyryllä tuotteen sisä- 
puolelta. Näin saat tuotepakkauksesta avaamisen jälkeen vekit helposti pois. Sen jälkeen 
tuote on ryhdikäs ja edustava moneen käyttöön.
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Kotisäkki / 23 litraa - 14,00 €
Värit: grafiitti, harmaa, musta, 

punainen, vihreä
Koko: K 24 cm,  Ø 35 cm
Huopa: paksuus 2 mm

Kotisäkki / 30 litraa - 18,00 €
Värit: grafiitti, harmaa, musta, 

punainen, vihreä
Koko: K 31 cm,  Ø 35 cm
Huopa: paksuus 2 mm

Minisäkki / 3 litraa - 7,00 €
Värit: grafiitti, harmaa, musta, 

pinkki, punainen
Koko: K 14 cm,  Ø 17 cm
Huopa: paksuus 2 mm





Leikkisän tyylikäs kuviomaailma on islantilaisen kodintuotemallisto Ihanna Homen 
perustajan, Ingibjörg Hanna Bjarnadottirin käsialaa. Ingibjörgin tyylin lähtökohtana on 
islantilainen funktionaalisuus ja veistoksellisuus, joka sopii upeasti myös suomalaisiin 
koteihin. Suunnittelijan tunnetuin tuote on lintuaiheinen Krummi -vaateripustin.

Ihannan Kotisäkeissä on hillityn väriset ja elävät kuviot. Säkkien kahvat ovat aitoa mustan 
väristä nahkaa. Loops on erittäin suosittu lastenhuoneen aarteiden säilytyssäkki, sekä 
kosteutta pelkäämätön pyykkisäkki.
 

Ihanna
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Loops / 45 litraa - 39,00 €
Huopaväri: musta 

Silkkipainatus: valkoinen
Koko: K 47 cm,  Ø 35 cm
Huopa: paksuus 3 mm

Black Dots / 30 litraa - 34,00 €
Huopaväri: grafiitti 

Silkkipainatus: musta
Koko: K 31 cm,  Ø 35 cm
Huopa: paksuus 3 mm

Experience / 23 litraa - 29,00 €
Huopaväri: harmaa 

Silkkipainatus: musta
Koko: K 24 cm,  Ø 35 cm
Huopa: paksuus 3 mm





Muovo on suomalainen suunnittelutoimisto, jonka suunnittelijat Anni ja Sanna ovat 
hakeneet näissä kuvioissa perinteisen käsityön mallia. Jokainen koti kaipaa muutamaa 
väriläiskää ja näillä muotiväreillä voit sen toteuttaa helposti. Muovon Kotisäkeillä on 
Design from Finland -merkki ja ne ovat ilahduttavia tuliaisia kenelle tahansa. 

Muovo
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Muovo / 30 litraa - 30,00 €
Huopaväri: Royal Blue 

Silkkipainatus
Koko: K 31 cm,  Ø 35 cm
Huopa: paksuus 3 mm

Muovo / 30 litraa - 30,00 €
Huopaväri: Golden Ochre 

Silkkipainatus
Koko: K 31 cm,  Ø 35 cm
Huopa: paksuus 3 mm

Muovo / 30 litraa - 30,00 €
Huopaväri: Sky Blue 

Silkkipainatus
Koko: K 31 cm,  Ø 35 cm
Huopa: paksuus 3 mm





Pipsa -laukku on upea monitoiminen kantoapu moneen arkiseen toimintaan ja harras- 
tuksiin. Pipsa Hurmerinta on saanut idean tähän laukkuun ainaisesta tylsästä tavaroiden 
siirtämisestä paikasta toiseen. Tämän voi tehdä tyylikkäämminkin! Kehitimme yhdessä 
uskomattoman reissulaukun ostoksille, retkille, mökille ja moneen vaativaan keikkaan. 
Laukun tilavuus on todella suuri 70 litraa!

Laukusta tuli nopeasti erittäin suosittu julkkisten ja avustajien backstage roudauslaukku. 
Pipsa -laukussa suuri määrä tavaroita siirtyy siististi ja tyylikkäästi paikasta toiseen. 
Laukussa on sisällä yksi koko laukun mitallinen sivutasku ja neppareita joilla avausta 
saa pienemmäksi.

Pipsa
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PUB70 / 70 litraa - 45,00 €
Huopaväri: grafiitti 

Koko: L 60 cm, K 40 cm,  S 30 cm
Huopa: paksuus 3 mm





Kun istutat säkkeihin kesäkukkia ja kasveja, voit Landella -säkeillä varmistaa, että kukat 
ovat loistossaan juuri siinä paikassa puutarhaa missä on kulloinkin paras. Kauneimmassa 
kukassa olevat kasvit ja suuret heinät voit tuoda pihaportin viereen ja oven pieleen. 
Virkistystä kaipaavat kasvit voit viedä suojaan ja varjoon palautumaan. Landella -säkki 
on kuusikulmainen ja tukeva rakenteeltaan, mutta silti kevyt kantaa. Kun lähdet lomalle 
voit viedä säkit naapuriin kasteltavaksi, tai ota ne vaikka mökille mukaan!

Helposti siirrettävät Landella -säkit somistavat ja kruunaavat juhlatilaisuudet, kuten 
häät tai puutarhajuhlat. Tilaisuuden jälkeen voit nauttia kukista vielä koko kesän kotona. 
Kesäkukat voit istuttaa kätevästi myös juhlapaikalla, sillä L-koon säkkiin mahtuu juuri 
sopivasti 50 litran multasäkki. Säkit ovat kevyitä ja ne on helppo tyhjentää, puhdistaa ja 
säilyttää seuraavaa käyttökertaa varten. Materiaalissa on UV-suoja, joten auringonvalo ei 
vahingoita niitä vuosienkaan käytön jälkeen.

VINKKI! Kisko -ripa auttaa kantamaan säkit ergonomisesti paikoilleen. Ripa sopii kanto- 
kahvaksi tuotteisiimme, joissa pohjan läpileikkaus on 35 cm, eli käytännössä kaikkiin 
muihin paitsi minisäkkeihin ja S-koon Landella -säkkiin. Valmistettu Suomessa kotimai-
sesta koivusta. Pituus 45 cm. Läpimitta 2,5 cm. Puun pinta on käsittelemätön.

Landella
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L / 52 litraa - 22,00 €
Kisko-kantoripa - 5,00 €

Huopaväri: musta 
Korkeus: 50 cm
Leveys: 40 cm

Huopa: paksuus 4mm

M / 22 litraa - 17,00 €
Huopaväri: musta 
Korkeus: 37,5 cm

Leveys: 30 cm
Huopa: paksuus 4mm

S / 6,2 litraa - 11,00 €
Huopaväri: musta 

Korkeus: 25 cm
Leveys: 20 cm

Huopa: paksuus 4mm





Tuotteissamme käytettävä huopa on 100 % kierrätysmateriaalia, 
eli se on tehty PET-muovipulloista. Prosessissa rakeiksi jyrsityt 
muovipullot sulatetaan ja puhdistettu massa neulataan huopa-
materiaaliksi. Materiaali on erittäin kestävää ja sitä voi pestä ja 
silittää. Myyntipakkauksessa on selkeät merkinnät tuotteen 
käyttötarkoituksesta, materiaalista ja hoito-ohjeista.

Koska materiaali on muovia, voi mullan laittaa suoraan säkkiin 
ja säkki kestää vuosia ilman, että se hajoaa. Huopa on myös 
pakkasen kestävää, se on UV-resistentti ja ei haalistu auringos-
sa. Huopa päästää ylimääräisen veden läpi, joten kannattaa 
kiinnittää huomiota alustan kestävyyteen. 

Kaikki Kotisäkit sopivat kasvatussäkeiksi, mutta mullan pikku-
hiljaa tuoma maa-aineksen väri tulee vaaleissa väreissä läpi. 
Mustat ja grafiitin väriset 23 ja 30 litran Kotisäkit ovat erinomai-
sia kasvatussäkkejä puutarhassa yrteille ja esimerkiksi kasvi-
huoneessa tomaateille ja kurkuille. Juuret saavat ilmaa huovan 
läpi ja huopamateriaali sitoo kasvin mikrojuuria. Juuret eivät 
kierrä säkissä ja kasvi saa jämäkän juuripaukun. 

Huopa pitää säkissä tasaisen kosteuden ja ilmavuuden. Kaikkia 
säkkejä voi käyttää missä tahansa ruukunsuojana. Minisäkeistä 
on helppo rakentaa roikkuva yrttitarha, esim. ripustamalla yrtti- 
säkit nauloihin kuormalavaan. 

Kotisäkit valmistetaan Kiinassa ja pullot kerätään Kiinasta. 
Teemme tiivistä yhteistyötä ompelimon kanssa ja varmistumme 
yhdessä laadusta ja tuotannon kestävyydestä. Lue lisää tuottei- 
demme valmistuksesta verkkosivuiltamme. 

Saamme paljon kysymyksiä mikromuovista. Kaikesta muovista 
irtoaa kulumisen myötä mikromuovia. Säkin huopa on raken-
teeltaan tiivistä ja siitä ei irtoa partikkeleita kuin kovassa han-
kauksessa. Kotisäkkien etu on, että ne on tehty muovipulloista, 
jotka eivät ole enää saastuttamassa vesistöjä tai kaatopaikalla 
hajoamassa luontoon. Verkkosivuillamme on paljon erilaista 
tietoa ja vastaamme mielellämme lisätiedusteluihin.

Tuotetietoa



www.vilikkala.fi

Postiosoite:
Vilikkala Tradehouse Oy

Vilikkalantie 777, 25110 Kruusila

Käyntiosoite:
(varasto, sovi käynti etukäteen)

Vilikkala Tradehouse Oy
Bulevardi 10, 25410 Suomusjärvi

tradehouse@vilikkala.fi
+358 50 339 6797


