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Toteutimme suuren unelmamme ja rakensimme talon maaseudulle. 
Moderni musta puutalo sijaitsee järven äärellä Vilikkalan kylässä. Puu- 
tarhamme on suojaisassa laaksossa ja talon terasseilta on upea näky- 
mä järvelle. Maaseudulla on mahdollisuus elää turvallista ja väljää elä- 
mää. Maaseudun rentous antaa luvan nauttia luonnosta.

Puutarhanhoito on mielentila ja tapa rentoutua. Kasvihuoneessa halu- 
simme kasvattaa kurkkuja, chilejä ja tomaatteja siisteissä, siirrettävis- 
sä kasvatussäkeissä. Halusimme säkkien olevan kestäviä ja ylijäämä-
veden valuvan niistä ulos. Tällaisia tuotteita ei ollut saatavilla Suomes-
sa, joten päätimme ryhtyä valmistuttamaan niitä itse.

Yrityksemme idea perustuu monikäyttöisiin huopasäkkeihin. Alkuperäi- 
nen ajatus oli käyttää niitä kasvatussäkkeinä. Ystävämme löysivät sä- 
keille kuitenkin paljon erilaista hyötykäyttöä kodin sisällä. He alkoivat 
käyttää niitä muun muassa apuna tavaroiden siirtämisessä kesämö- 
kille. Näin syntyi Kotisäkki, joka on osa kotisi sisustusta ja järkevä rat- 
kaisu kodin tavaroiden säilyttämiseen ja siirtämiseen. Kotisäkin huopa 
on tehty kierrätysmuovipulloista ja monissa on suunnitteluelementtejä 
pohjoismaisilta suunnittelukumppaneiltamme.

Toivomme, että saat tästä katalogista hienoja ideoita piristämään koti- 
asi. Kotisäkit ovat ratkaisu kodin tavaroiden säilytykseen ja siirtämiseen.

Hannu & Jari

Kotisäkin
tarina



Escher / 30 litraa
34,00 €

Huopaväri: harmaa 
Silkkipainatus: musta

Koko: K 31 cm,  Ø 35 cm
Huopa: paksuus 4 mm

Chevron / 30 litraa
34,00 €

Huopaväri: valkoinen 
Silkkipainatus: musta

Koko: K 31 cm,  Ø 35 cm
Huopa: paksuus 4 mm

Horizon / 30 litraa
34,00 €

Huopaväri: grafiitti 
Silkkipainatus: musta

Koko: K 31 cm,  Ø 35 cm
Huopa: paksuus 4 mm

Muotoilija Ari Kostamon kanssa yhdessä suunniteltu 
Kotisäkki-tuotesarja edustaa pohjoismaista tyyliä. Vä- 
rit täydentävät sisustuksen ja graafiset kuosit herät- 
tävät mielenkiinnon. Kaikissa Kostamo-malleissa poh- 
ja ja kahvat on toteutettu mustalla kontrastivärillä, joka 
pitää säkin siistin näköisenä, vaikka sillä kannettaisiin 
halkoja. Pitkistä kahvoista saat kunnon otteen ja kanta-
minen on helppoa.

Teemme Arin kanssa paljon yhteistyötä ja hän on myös 
suunnitellut yrityksen tunnukset, sinettilogon sekä uu- 
det pakkaukset kaikkiin tuotteisiimme. Olemme on- 
nekkaita, että meillä on näin taitava ja lahjakas yhteis-
työkumppani. Arin suunnittelemissa kuvioissa on sel- 
keyttä ja ne ovat tyylikäs osa kodin arkea.

Kostamo Design



Muovo on suomalainen suunnittelutoimisto, jonka 
suunnittelijat Anni ja Sanna ovat hakeneet näissä 
kuvioissa perinteisen käsityön mallia. Jokainen ko- 
ti kaipaa muutamaa väriläiskää ja näillä muotivä- 
reillä viimeistelet sisustuksen. Muovon Kotisäkeil- 
lä on Design from Finland -merkki ja ne ovat ilah- 
duttavia tuliaisia kenelle tahansa.

Ilman, että tarvitsee maalata seiniä voi sisustukseen 
tuoda piristystä yksinkertaisesti vaihtamalla esillä ole- 
via käyttöesineitä. Muovon kotisäkki voi olla myös ins- 
piraatiosi lähde koko kodin sisustukselle!

Golden Ochre / 30 litraa
30,00 €

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

Royal Blue / 30 litraa
30,00 €

Huopaväri: sininen 
Silkkipainatus: sininen

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

Sky Blue / 30 litraa
30,00 €

Huopaväri: sininen 
Silkkipainatus: sininen

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

Muovo



Leikkisän tyylikäs kuviomaailma on islantilaisen ko- 
dintuotemallisto Ihanna Homen perustajan, Ingibjörg 
Hanna Bjarnadottirin käsialaa. Ingibjörgin tyylin lähtö-
kohtana on islantilainen funktionaalisuus ja veistoksel- 
lisuus, joka sopii upeasti myös suomalaisiin koteihin. 
Suunnittelijan tunnetuin tuote on lintuaiheinen Krummi 
-vaateripustin.

Ihannan Kotisäkeissä on hillityn väriset ja elävät kuvi- 
ot. Säkkien kahvat ovat mustan väristä aitoa nahkaa. 
Loops on erittäin suosittu lastenhuoneen aarteiden säi- 
lytyssäkki, sekä kosteutta pelkäämätön pyykkisäkki. 
Black Dots on elegantti harrastussäkki ja Experience si- 
vistynyt kodintarvikkeiden säilytyssäkki.

Ihanna

Black Dots / 30 litraa
34,00 €

Huopaväri: grafiitti 
Silkkipainatus: musta

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

Loops / 45 litraa
39,00 €

Huopaväri: musta 
Silkkipainatus: valkoinen
Koko: K 47 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



Pipsa -laukku on upea monitoiminen kantoapu moneen 
arkiseen toimintaan ja harrastuksiin. Pipsa Hurmerinta 
on saanut idean tähän laukkuun ainaisesta tylsästä ta- 
varoiden siirtämisestä paikasta toiseen. Tämän voi teh- 
dä tyylikkäämminkin! Kehitimme yhdessä suuren suo- 
sion saavuttaneen reissulaukun ostoksille, retkille, mö- 
kille 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 pai- 
kasta toiseen. Laukussa on sisällä yksi koko laukun 
mittainen sivutasku ja magneettisulkijoita, joilla avaus-
ta saa pienemmäksi.

Pipsa

Pipsa / 70 litraa
45,00 €

Huopaväri: grafiitti 
Koko: 60 x 40 x 30 cm
Huopa: paksuus 3 mm



Helposti siirrettävät Landella-säkit somistavat ja kruu- 
naavat juhlatilaisuudet, kuten häät tai puutarhajuhlat. 
Tilaisuuden jälkeen voit nauttia kukista vielä koko ke- 
sän kotona. Kesäkukat voit istuttaa kätevästi myös juh- 
lapaikalla, sillä L-koon säkkiin mahtuu sopivasti 50 lit- 
ran multasäkki. Säkit ovat kevyitä ja ne on helppo tyh- 
jentää, puhdistaa ja säilyttää seuraavaa käyttökertaa 
varten. Materiaalissa on UV-suoja, joten auringonvalo 
ei vahingoita niitä vuosienkaan käytön jälkeen.

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

Landella

M / 22 litraa
17,00 €

Huopaväri: musta 
Koko: K 37,5, L 30 cm
Huopa: paksuus 4mm

L / 52 litraa
22,00 €

Huopaväri: musta 
Koko: K 50, L 40 cm

Huopa: paksuus 4mm

S / 6,2 litraa
11,00 €

Huopaväri: musta 
Koko: K 25, L 20 cm

Huopa: paksuus 4mm

VINKKI! Kisko-ripa auttaa kantamaan sä- 
kit ergonomisesti paikoilleen. Ripa so- 
pii kantokahvaksi tuotteisiimme, jois- 
sa pohjan läpileikkaus on 35 cm, eli 
käytännössä kaikkiin muihin paitsi mi- 
nisäkkeihin ja S-koon Landella-säkkiin.

Kisko-kantoripa
5,00 €

Materiaali: kotimainen koivu 
Puun pinta: käsittelemätön

Koko: P 45, L 2,5 cm



Kevyet ja monikäyttöiset perussäkit, tilavuus 23 ja 30 
litraa, minisäkki 3 litraa. Säkit on helppo taitella kasaan 
ja laittaa hyllylle, kun ne eivät ole käytössä. Kotisäkin 
voi täyttää sanomalehdillä, laittaa siihen harrastustar- 
vikkeita, leluja, tai säilyttää vaikka perheen kengät niis- 
sä eteisessä. Jokaisella perheenjäsenellä voi olla käy- 
tössä omanvärinen Kotisäkki. Koti tarvitsee paljon lii- 
kuteltavia säilytysratkaisuja!

Minisäkit ovat todella käteviä vaikka toimiston pöy- 
dälle erilaisille tarvikkeille. Niistä on helppo tehdä lah- 
japakkauksia, joiden sisälle voi laittaa esimerkiksi kos- 
metiikkaa, makeisia tai kasvin. Perinteinen säiliöruuk- 
ku (Ø 17 cm) sopii juuri sopivasti Minisäkin sisään. 

Basic

Kotisäkki / 30 litraa
18,00 €

Värit: grafiitti, harmaa, 
musta, punainen, vihreä
Koko: K 31 cm,  Ø 35 cm
Huopa: paksuus 2 mm

Kotisäkki / 23 litraa
14,00 €

Värit: grafiitti, harmaa,
musta, punainen, vihreä
Koko: K 24 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

VINKKI! Kaikki Kotisäkki-tuotteet voi 
silittää miedolla lämmöllä ja höyryllä 
tuotteen sisäpuolelta. Näin saat tuo- 
tepakkauksesta avaamisen jälkeen ve- 
kit säkistä helposti pois. Sen jälkeen 
tuote on ryhdikäs ja edustava moneen 
käyttöön.



Kavasto-toimistolaukku on helposti siirrettävissä ja tar- 
vittaessa toimistolta mukaan otettava. Laukkuun mah- 
tuu kätevästi isokin kannettava tietokone. Tuotteen 
huopa on kierrätysmuovipulloista valmistettu, kuten 
myös laukun pohjalevy. Monikäyttöisissä taskuissa on 
otettu huomioon mm. toimistotarvikkeiden, latausjoh-
tojen ja puhelimen säilytys. Laukun vetoketjulliset tas- 
kut pitävät tulosteet ja asiakirjat siisteinä.

Suojakankaat, taskut ja neulokset ovat kestävää poly- 
esterikangasta. Irrotettavan olkahihnan lisäksi laukun 
käsikahvat ovat riittävän pitkät, jotta sitä on mukava 
kantaa olalla. Kannettavalle tietokoneelle tai asiakir- 
joille tarkoitettu säilytyspussi kiinnitetään magneeteil-
la. Säilytyspussia voi käyttää myös erikseen, kun ei ole 
tarvetta koko laukulle.

Monipuoliset kantomahdollisuudet ja suuri määrä eri- 
laisia taskuja mahdollistavat mm. laitteisiin liittyvien 
varusteiden hyvän organisoinnin. Toimistolaukku edis- 
tää digitalisaatiota ja työntekijöiden mahdollisuuksia 
tehdä monipaikkatyötä.

Kavasto
Uitmus-reppu on neutraali ja sopii hyvin yhteen myös 
muodollisten toimistovaatteiden kanssa yhteen. Jos- 
kus on myös tarvetta tyylikkäälle toimistorepulle, jonka 
voit laittaa selkään siirtyessäsi paikasta toiseen, vaik- 
kapa polkupyörällä. Repussa on erityisen paksut peh- 
musteosat ja sen polyesterikangas on tavanomaista 
paksumpaa, jotta se kestää kovaakin kulutusta kauan. 
Reppu on myös aina ryhdikäs.

Repussa on paljon säilyttämiseen liittyviä taskuja ja 
erillinen tasku tietokoneelle selkäosassa. Dokumentit 
saa kätevästi etupuolen pikataskusta. Sisällä on verk- 
kotasku juomapullolle ja useita pieniä taskuja, joista 
saa irtotavarat helposti esiin.

Toimistolaukku-tuotteet soveltuvat työ- ja opiskeluta-  
paan, johon kuuluu liikkuminen ja edustaminen. Käy- 
tämme kestäviä materiaaleja ja neutraaleja värejä.  
Elegantit tuotteet sopivat myös virallisiin tilaisuuk-  
siin. Jokaiseen tuotteeseen tulee yksi kerros lisää us- 
kottavuutta hyvällä suunnittelulla ja materiaalivalin-
noilla. Huopa on aina PET-muovipulloista valmistet-
tua. Toimistolaukku-tuotteet on suunnitellut muotoili-
ja Ari Kostamo.

Uitmus

Kavasto / 40 litraa
79,90 €

Väri: grafiitti/musta
Koko: 45 x 35 x 25 cm

Paino: 1200 g

Uitmus / 20 litraa
59,90 €

Väri: harmaa/musta
Koko: 48 x 30 x 14 cm

Paino: 900 g



Tuotteissamme käytettävä huopa on 100 % kierrätys- 
materiaalia, eli se on tehty PET-muovipulloista. Proses- 
sissa rakeiksi jyrsityt muovipullot sulatetaan ja puh- 
distettu massa neulataan huopamateriaaliksi. Mate- 
riaali on erittäin kestävää ja sitä voi pestä ja silittää. 
Myyntipakkauksessa on selkeät merkinnät tuotteen 
käyttötarkoituksesta, materiaalista ja hoito-ohjeista.

Kotisäkit valmistetaan Kiinassa ja pullot kerätään Kii- 
nasta. Teemme tiivistä yhteistyötä ompelimon kanssa 
ja varmistumme yhdessä laadusta ja tuotannon kes- 
tävyydestä. Lue lisää tuotteidemme valmistuksesta 
verkkosivuiltamme. Facebook ja Instagram sivuiltam- 
me löydät lisää hauskoja ja hyödyllisiä käyttöideoita.

Kotisäkin materiaali
ja valmistus

Kuvassa takana musta ja grafiitti sekä edessä harmaa 3 litran Basic-minisäkki.

Tiedoksi

Kotisäkki puutarhassa
ja kasvatussäkkinä

Koska materiaali on muovia, voi mullan laittaa suoraan 
säkkiin ja säkki kestää vuosia hajoamatta. Huopa on 
myös pakkasenkestävää, se on UV-resistentti, eikä siis 
haalistu auringossa. Huopa päästää ylimääräisen ve- 
den läpi, joten alustan kestävyyteen kannattaa kiinnit-
tää huomiota.

Kaikki Kotisäkit sopivat kasvatussäkeiksi, mutta mul- 
lan maa-aineksen väri tulee vaaleissa väreissä pikku- 
hiljaa läpi. Mustat ja grafiitin väriset 23 ja 30 litran Ko- 
tisäkit ovat erinomaisia kasvatussäkkejä puutarhassa 
yrteille ja esimerkiksi kasvihuoneessa tomaateille ja 
kurkuille. Juuret saavat ilmaa huovan läpi ja huopa- 
materiaali sitoo kasvin mikrojuuria. Juuret eivät kierrä 
säkissä ja kasvi saa jämäkän juuripaukun.

Huopa pitää säkissä tasaisen kosteuden ja ilmavuu-
den. Kaikkia säkkejä voi käyttää missä tahansa ruu- 
kunsuojana. Minisäkeistä on helppo rakentaa roikku-  
va yrttitarha, esim. ripustamalla yrttisäkit nauloihin 
kuormalavaan.

Saamme välillä kysymyksiä mikromuovista. Kaikesta 
muovista irtoaa kulumisen myötä mikromuovia. Säkin 
huopa on rakenteeltaan tiivistä ja siitä ei irtoa partik- 
keleita kuin kovassa hankauksessa. Kotisäkkien etu 
on, että ne on tehty muovipulloista, jotka eivät ole enää 
saastuttamassa vesistöjä tai kaatopaikalla hajoamas-
sa luontoon. Verkkosivuillamme on aiheesta lisätietoa 
ja vastaamme mielellämme lisätiedusteluihin.



Tämän pussin huopakankaasta piti tul- 
la Kotisäkki, mutta jotain meni pieleen. 
GLOBE HOPE pelasti tilanteen ja he te- 
kivät materiaalista käteviä vetoketjul- 
lisia pussukoita. Nimekseen tuote sai 
Aijala-pussukka, Kiskossa (Salo) sijait- 
sevan kylän mukaan. Huopa on valmis- 
tettu kierrätysmuovipulloista. Se on sa- 
manvärinen kuin Pipsa-jättilaukku ja su- 
jahtaakin hyvin sen sivutaskuun. Tois- 
taiseksi saatavilla oleva tuote-erä.

Aijala
18,00 €

Väri: grafiitti
Koko: 17 x 22 x 5 cm

Huopa: paksuus 3 mm

Globe Hope

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

#tehtymuovipulloista
#kotisäkki #vilikkala


