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Pullonpalautuksen vallankumous on nyt täällä 
 

Elokuussa 2020 Tomra lanseerasi Suomeen aivan 

uudentyyppisen TOMRA R1-

pullonpalautusautomaatin, johon voi kerralla kaataa 

yli 100 tyhjää muovipulloa ja tölkkiä -  puhtain käsin.  

Palautustapahtuma on miellyttävämpi ja 

merkittävästi nopeampi, kun juomapakkauksia ei 

enää tarvitse syöttää yksi kerrallaan. TOMRA R1 on 

moninkertaisesti nopeampi kuin perinteiset 

palautusautomaatit. 

Kaupan lisäksi myös kuluttajat, jotka selvästi arvostavat nopeaa ja siistiä palautusta, ovat ottaneet 

todella innokkaasti vastaan tämän ihmelaitteen. Pullonpalautuksesta on nyt tullut enemmän WOW! 

TOMRA R1 saanut runsaasti mediahuomiota 
 

Suomen ensimmäinen TOMRA R1 asennettiin Vantaalle K-Citymarket Tammistoon. Uutinen 

palautuspullojen suursyömäriksikin kutsutusta TOMRA R1-automaatista sai runsaasti mediahuomiota  ja 

se noteerattiin lähestulkoon kaikissa Suomen päämedioissa. Myös kuluttajien innostus ja positiivinen 

vastaanotto on näkynyt sosiaalisessa mediassa käydyissä keskusteluissa ja kommenteissa. Lue lisää 

TOMRA R1:n saamasta mediahuomiosta kotisivuitalmme.  

Pullonpalautus, joka on todella WOW!  
 
TOMRA R1:n saama suosio on yllättänyt täysin K-Citymarket Tammiston 

kauppiaat Kimmo Sivosen ja Sari Luoteen (kuvassa). ”Palautusmäärät 

nousivat saman tien yli kaksinkertaisiksi ja ovat siellä pysyneet. Meille on 

tullut pullonpalauttajia jopa Lahdesta saakka, ihan TOMRA R1:n takia. 

Mielenkiinto uutta palautustapaa kohtaan on niin suurta, että R1-

automaatille on kertynyt jonoa, vaikka muut automaatit olisivat olleet 

vapaana” iloitsee kauppias Kimmo Sivonen. 

”Asiakaspalautteetkin ovat olleet mukavaa kuultavaa – Nopeus, vaivattomuus 

ja varsinkin puhdas palautus on ollut kaikkien mieleen. Olemme erittäin 

tyytyväisiä voidessamme helpottaa asiakkaitamme palauttamaan pulloja ja 

tölkkejä. Ja mukava on kauppiaanakin edistää kierrätystä,” jatkaa Sivonen. 

https://www.tomra.com/en
https://www.facebook.com/TOMRAFinland/
https://twitter.com/TOMRACollection?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/tomracollection/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/tomra-Finland/
https://www.tomra.com/fi-fi/collection/reverse-vending/reverse-vending-news/2020/r1-suomi
https://www.tomra.com/fi-fi/collection/reverse-vending/reverse-vending-news/2020/r1-launch
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Vastuullisuus kunniaan – kiitos kun kierrätät      

Tomra haluaa omalta osaltaan 

helpottaa kierrätystä ja kannustaa 

ihmisiä palauttamaan tyhjät 

juomapakkaukset sen sijaan, että ne 

päätyisivät luontoon tai kaatopaikalle. 

Palautetuista pakkauksista saatu 

arvokas materiaali halutaan kerätä 

talteen ja käyttää uudelleen.  

Suomalaiset ovat innokkaita 

juomapakkausten kierrättäjiä. 

Suomessa palautettiin vuoden 2019 

aikana huikeat 1,9 miljardia 

juomapakkausta. Mitä sujuvampaa 

pullonpalautus on, sitä useampi 

kierrättää!  

TOMRA R1-automaatin avulla 

kierrätys on entistäkin nopeampaa ja siistimpää. Nyt jokainen voi säästää luontoa pullo kerrallaan - tai 

tässä tapauksessa yli 100 pulloa kerrallaan!  

Uusi palautusmylly houkuttelee asiakkaita myymälään 

Myymälöissä, joihin TOMRA R1 on asennettu, sekä asiakastapahtumat että palautusmäärät ovat 

kasvaneet merkittävästi. Esimerkiksi K-Citymarket Tammistossa palautusmäärät ovat yli tuplaantuneet 

TOMRA R1 automaatin myötä. Pian asennuksen jälkeen KCM-Tammiston TOMRA R1-laitteeseen 

palautettiin yli 28 000 juomapakkausta yhden ainoan päivän aikana. Tämä on uusi maailmanennätys, 

sillä koskaan aiemmin ei yhdessä ainoassa päivässä olla palautettu yhteen palautusautomaattiin näin 

paljon tyhjiä juomapakkauksia – WOW!  

Kun TOMRA R1 oli ollut käytössä Tammistossa 1,5 kuukautta, laitteeseen oli palautettu jo 1 000 000 

pakkausta! Asiakkaat todella arvostavat siistiä ja sujuvaa palautusta ja ovat valmiita tulemaan 

pitemmänkin matkan päästä palauttamaan tyhjät juomapakkauksensa TOMRA R1-automaattiin. 

Voidaankin sanoa, että TOMRA R1 suorastaan houkuttelee asiakkaita myymälään. Ja mikä parasta – 

palauttavat asiakkaat useimmiten myös jäävät ostoksille samaan myymälään.                                        

Alla KCM-Tammiston omien toimenpiteiden ja TOMRA R1-automaatin yhteisvaikutus palautusmääriin.  

 

Volyymit heinäkuu – syyskuu 2020 (R1 määrät punaisella)

  

K-Citymarket Kupittaalla Turussa panostetaan kierrätykseen. 

https://www.tomra.com/en
https://www.facebook.com/TOMRAFinland/
https://twitter.com/TOMRACollection?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/tomracollection/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/tomra-Finland/


  
     

  

 

 
TOMRA PULLOVIESTI 02| 2020    

TOMRA R1-
palautusautomaatteja 
asennetaan kiihtyvään tahtiin 
ympäri Suomen  
 
TOMRA R1 on ollut iso menestys! Vuoden 2020 

aikana niitä asennetaan S-Marketteihin, 

Prismoihin ja K-Citymarketteihin yhteensä 14 kpl 

ympäri Suomen. Myös ensi vuodelle on jo saatu 

tilauksia ja uskomme, että kesään 2021 mennessä 

TOMRA R1 löytyy kaikista Suomen suurimmista 

kaupungeista.  

 
Premium Care-ylläpitosopimus tuo 
huolettomuutta  
 

TOMRA R1 laitteistoon liitetään aina Tomra Premium Care 

ylläpitosopimus, johon sisältyy kaikki huoltotyöt, varaosat, sekä 

digitaaliset työkalut. Ennakoivalla ylläpidolla ja jatkuvalla 

etäseurannalla varmistetaan laitteiston katkeamaton toiminta 

ja oikea-aikaiset toimenpiteet. Premium Care 

ylläpitosopimuksen veloitus perustuu palautusmääriin. 

Tomran huolto 
palveluksessasi! 

 

 

Sarjanumerot löytyvät laitteisiin 

kiinnitetyistä tarroista, ks. kuva vasemmalla.  

 

Tomran keskushuoltoon soitat 
normaalin puhelun hinnalla!  
 

OY TOMRA AB 
Elannontie 5 
01510 Vantaa 
Puh: 09-825 48 20 
www.tomra.fi 
myynti@tomra.com 

TOMRA KESKUSHUOLTO:  
ma-pe klo  8 -21 
la klo  8 -18 
su klo 12-18 
 
09-825 48 230 

 

asiakaspalvelu@tomra.com 
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tiedotteet@tomra.com.  Saatamme kuitenkin jatkossa lähettää palveluihimme tai tuotteisiimme liittyviä tärkeitä tiedotteita, kuten esim. 
huoltotiedotteita. Lue lisää tietosuojastamme: : https://www.tomra.com/en/privacy.  Osoitelähde: Tomran asiakasrekisteri.  

https://www.tomra.com/en
https://www.facebook.com/TOMRAFinland/
https://twitter.com/TOMRACollection?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/tomracollection/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/tomra-Finland/
https://www.tomra.com/fi-fi/collection/reverse-vending/tomra-care-program
http://www.tomra.fi/
mailto:myynti@tomra.com
mailto:asiakaspalvelu@tomra.com
mailto:tiedotteet@tomra.com
https://www.tomra.com/en/privacy.

