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FAKTA HOMMA
TOMRA-automaatteihin palautuneet tyhjät juomapakkaukset 
2014 (TOMRAn tilastot)
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   KIERRÄTYS KUNNIAAN!
Ympäristöasioihin, kierrätykseen ja eri materiaalien uudelleenkäyttöön kiinnitetään 
nykyään entistä enemmän huomiota. Kehitys on todella tervetullutta ja välttämätöntäkin. 
Vastuuntuntoiset ihmiset haluavatkin enenevissä määrin kantaa kortensa kekoon 
yhteisen ympäristömme hyväksi.  

Tyhjien juomapakkausten lisäksi kodeissamme on paljon muutakin kierrätettävää. 
Pahvin- ja paperinkierrätys Suomessa on jokaiselle arkipäivää, mutta näiden lisäksi 
nurkkiin kerääntyy erilaista käytöstä poistunutta kodin pienelektroniikkaa, pattereita, 
matkapuhelimia, energiansäästö- ja led-lamppuja, jne.  

Helpottaakseen kodin pientekniikan kierrätystä, TOMRA on suunnitellut 
asiakasystävällisen keräyspisteen pientekniikalle sijoitettavaksi pullonpalautuksen 
yhteyteen. 

Jatkuvan tuotekehityksen lisäksi haluamme kiinnittää entistäkin enemmän huomiota 
palvelujemme kehittämiseen. TOMRAn huolto-organisaatiota on edelleen tehostettu, 
jotta voisimme tarjota asiakkaillemme jatkossa vieläkin parempaa palvelua! 

TÖLKKI 70,2%

KMP 20,1%

EKO 4,4%

KLP 5,3%

TOMRALTA KIERRÄTYSRATKAISU KODIN 
PIENTEKNIIKALLE
Espoossa kauppakeskus Sello yhdessä 
K-Citymarketin ja Prisman kanssa 
tarjoavat alan edelläkävijöinä asiakkailleen 
uuden kierrätysratkaisun.  

Parantaakseen asiakaspalveluaan 
entisestään on kauppakeskus Sellon 
pullonpalautuksen yhteyteen asennettu 
TOMRAn suunnittelema kodin 
pientekniikan keräyspiste.  Nyt asiakkaat 
voivat palauttaa tyhjien juomapakkausten 
lisäksi käytetyt paristot, pienet 

sähkölaitteet, lamput, jne. Kierrätyksestä 
on tehty helppoa ja miellyttävää ja samalla 
saadaan kerättyä kodeista enemmän 
kierrätettävää materiaalia uusiokäyttöön.

Asiakkaalle keskitetyn kierrätysratkaisun 
etuja ovat helppokäyttöisyys ja siisteys.  
Kaupalle syntyy positiivisen imagoarvon 
lisäksi merkittävä logistinen hyöty, kun 
palautuvat jakeet tulevat yhteen pisteeseen 
samalla pienentäen henkilökunnan 
kuormitusta . 

Vuoden 2014 aikana TOMRAn automaatteihin palautettiin Suomessa yhteensä 
1,3 miljardia pantillista juomapakkausta. 
     
Palautuneiden juomapakkausten keskinäinen jakauma pakkaustyypeittäin: 
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- vähemmän tyhjennys-/ravistuskertoja -  vähemmän katkoksia, työkuormaa ja -kustannuksia
- vähemmän säiliöitä / laatikoita - vähemmän säiliökustannuksia – pienempi tilantarve
- pienempi virrankulutus – pienempi sähkölasku – pienempi hiilijalanjälki 

Uuden sukupolven tökkipuristin otetaan lähiaikoina käyttöön myös TOMRA MultiPac-taustalaitteissa.

UUSI TÖLKKIPURISTIN PIENENTÄÄ KULUJA MERKITTÄVÄSTI ! 

Kunnostettu T-710 BR Mk3 palautusautomaatti.

TOMRAn uudessa EasyPac-taustalaitteistossa on 1.5.2015 
alkaen otettu käyttöön uuden sukupolven tölkkipuristin, jonka 
puristustulos on jopa 2 x parempi kuin useilla edelleen käytössä 
olevilla kuluneilla tölkkipuristimilla. 

Uudella tölkkipuristimella eurolavakokoiseen kartonkilaatikkoon 
mahtuu n. 4000 tölkkiä ( riippuen tölkkien kokojakaumasta ), kun 
vanhimmilla kuluneilla puristimilla jäädään alle 2000 tölkin! 
Sileän puristustuloksen ansiosta väliravistukset käytännössä 
poistuvat kokonaan ja tyhjennysväli pitenee aiempaan verrattuna 
ratkaisevasti  tuoden huomattavia säästöjä heti.

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄMME KUULUU 
MEILLE KAIKILLE !

Tyhjien juomapakkausten palautushan on 
varsinainen ekoteko, jonka suomalainen 
kuluttaja yhdessä vähittäiskaupan kanssa 
osaa maailman parhaiten. Tärkeä osa 
ekologisesti kestävää yhtälöä on myös 
käytöstä poistettujen palautuslaitteiden 
asianmukainen kierrätys.

TOMRAn pullonpalautusautomaatit ja 
taustalaitteet on valmistettu  suurimmaksi 
osaksi joko uusiokäytettävistä metalleista  
tai energiatuotantoon kelpaavista  
materiaaleista. Vanhojen laitteistojen 
purun yhteydessä tarjoamme aina 
järjestelyä materiaalien kierrätykseen 
ympäristöviranomaisten  hyväksymän 
yhteistyökumppanin avulla.

AUTOMAATIN UUSI ELÄMÄ
Uusiokäytön optimaalisin vaihtoehto 
on saattaa parhaat toimintakuntoiset 
ja riittävän nykyaikaiset laitteet 
tehdaskunnostettuina takaisin 
asiakaspalveluun. 

TOMRA ei tarjoa teknisesti vanhentuneita 
kunnostettuja laitteita  asiakkailleen.  
Vanhin laitetyyppi, jota tarjoamme 
edelleen on v. 2007 alkaen valmistettu 
värinäytöllinen TOMRA T-710 MK3 
palautusautomaatti. Vain TOMRA 
voi tarjota käytettyjä automaatteja 
viimeisimmillä ohjelmistopäivityksillä 
varustettuna.  
 
Ammattimaisesti tehtaan 
kunnostusohjelman läpikäyneet T-710 
MK3-automaatit ovat luotettava ja 
toimintavarma vaihtoehto, kun halutaan 
pitää laiteinvestointi mahdollisimman 
alhaisena esim. pienissä myymälöissä tai 
väliaikaisissa palautuspisteissä.

Meillä on heti toimitettavissa valmiiksi 
tehtaan kunnostusohjelman läpikäyneitä 
siistejä T-710 MK3-palautusautomaatteja 
edulliseen hintaan. Myös joitakin kun-
nostettuja ProPac-puristinyksiköitä on 
tarjolla. Kysy lisää TOMRAn myynnistä 
Jussilta p. 0400-711 751.
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Olemme uudistaneet huolto-
organisaatiomme voidaksemme edelleen 
kehittää ja parantaa palvelujamme. 

Asiakaspalvelu ja Online ovat yhdistäneet 
voimansa ja uudeksi tiimivetäjäksi on 
nimitetty Sami Saari. Entistä tiiviimmässä 
yhteistyössä vianmääritys nopeutuu ja 
palautuslaitteiston tila voidaan arvioida 
paremmin jo huoltokutsun aikana. Hyvin 
usein vika on mahdollista korjata linjoja 
pitkin, eikä huoltoteknikkoa aina tarvitse 

lähettää paikan päälle. Kustannussäästön 
lisäksi  jää käyttökatkos myymälässä 
mahdollisimman lyhyeksi. 

Kenttähuollon uudeksi tiimivetäjäksi 
on nimitetty Pekka Kaarlela, jonka 
johdolla myös kenttätyöskentelyä 
tullaan tehostamaan  entistään. 
Pekka vastaa asennusten ja 
huoltokäyntien aikatauluttamisesta 
sekä huoltoteknikoiden ammattitaidon 
jatkuvasta ylläpitämisestä.

Tarkempi ja nopeampi vianmääritys 
sekä  asiantunteva puhelintuki 
yhdessä tehokkaan ja ammattitaitoisen 
kenttähuollon kanssa takaavat 
asiakkaillemme entistä joustavamman 
ja kustannustehokkaan palvelun. 
TOMRAn huolto palvelee laajojen 
päivystysaikojemme puitteissa myös koko 
kesän ajan!

VÄHEMMÄLLÄ ENEMMÄN – PILOTISTA MENESTYKSEKSI!
TOMRAn EasyPac-pilottiasennus yhdessä 
HOK-Elannon kanssa alkoi helmikuussa 2014.

S-Market Kaivokselassa ikääntynyt 
kahden automaatin järjestelmä korvattiin 
yhdellä T-9 automaatilla + EasyPac-
taustalaitteistolla. Kaksi automaattia 
oli korvattavissa yhdellä T-9:n ja 
EasyPacin nopeuden ja toiminnallisten 
ominaisuuksien ansiosta.  

Samalla saavutettiin merkittävä tilahyöty. 
S-Market Kaivokselassa järjestelmä 
on nyt ollut käytössä yli vuoden. 
Apulaismyymäläpäällikkö Kaj Telenius on 
uuteen järjestelmään todella tyytyväinen.  
”Asiakkaat ovat huomioineet positiivisesti 
automaatin nopeuden. Pakkausten 
tunnistamista ei enää tarvitse odottaa, kun 
ne menevät automaatin läpi saman tien.” 

Kahden automaatin korvaamista yhdellä 
Telenius kommentoi: ”Nopea automaatti 
vetää hyvin, eikä jonoista ole ollut haittaa. 
Ruuhka-aikoinakin jonossa on ollut 
enimmillään kolme asiakasta.” Telenius 
jatkaa vielä: ”Henkilökunnan mielestä 
uusi järjestelmä on vaivaton ja helppo pitää 
puhtaana.”

S-Market Kaivokselan taustalaitteisto ennen EasyPac’in asennusta. TOMRA EasyPac’in asennuksen myötä pullohuoneeseen saatiin runsaasti lisää tilaa ja se on 
huomattavasti helpompi pitää siistinä.

TOMRA PALVELEE ENTISTÄKIN PAREMMIN!
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Huollon asiakaspalvelu

Ilmoitathan aina asiakasnumerosi

As nro:

Puh: 09–825 48230

Sarjanro:

OY TOMRA AB 

Elannontie 5
01510 Vantaa
Puh: 09-825 48 20
www.tomra.fi 

TOMRA KESKUSHUOLTO: 
ma-pe klo 8-21
la klo 8-18
su klo 12-18

09-825 48 230

huolto@tomra.com
www.tomra.fi
myynti@tomra.com

TOMRAn keskushuoltoon soitat 
normaalin puhelun hinnalla! 

Muistattehan ilmoittaa 
asiakasnumeronne sekä huoltoa 
kaipaavan laitteen sarjanumeron,  
kun tilaatte huollon. 
 
Tiedot löytyvät laitteisiin 
kiinnitetyistä tarroista   
(Katso oikealla.)

että vuosittain jokaista suomalaista kohden 
laskettuna palautetaan  
217 tölkkiä 
65 kierrätysmuovipulloa (KMP) 
19 kierrätyslasipulloa (KLP)

* Lähde: Palpa

Lämpimät  
kesäterveiset

TIESITKÖ...


