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FAKTA HOMMA
TOMRAn tuotteiden vaikutus CO2 –päästöjen 
vähenemiseen.

TOMRA
PULLOVIESTI   

01 2017

Jo 45 vuoden ajan TOMRA on tarjonnut innovatiivisia ratkaisuja 
ja toiminut pullonpalautusjärjestelmien johtavana valmistajana. 
Vuosittain yli 75 000 TOMRA-järjestelmän kautta kerätään huimat 36 
miljardia juomapakkausta! 

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana TOMRA on laajentanut 
toimintaansa myös perinteisen pullonpalautuksen ulkopuolelle. Vaikka 
palautusjärjestelmien valmistus on edelleen päätoimialamme, TOMRA 
valmistaa myös muita materiaalien tunnistamiseen perustuvia 
lajittelujärjestelmiä ruokateollisuuden, kaivosteollisuuden sekä jäte- ja 
metalliteollisuuden tarpeisiin. 

Kaikki TOMRAn tuotteet auttavat säästämään arvokkaita 
luonnonvarojamme, kun materiaalit kierrätetään ja käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Samalla hiilidioksidi- ja muut 
ympäristöpäästöt vähenevät merkittävästi.  Olemmekin ylpeitä 
45 vuotisesta taipaleestamme sekä alan ylivoimaisesti pisimmästä 
tuotekehitys- ja valmistuskokemuksestamme! Näillä eväillä haluamme 
edelleen palvella asiakkaitamme yhteisen ympäristömme hyväksi!

TOMRAn valmistamat laitteet mahdollistavat tehokkaan 
materiaalien lajittelun, kierrätyksen ja uusiokäytön. Näin 
säästetään merkittävästi luonnonvaroja vähentäen samalla 
merkittävästi hiilidioksidipäästöjä.

    TOMRA JUHLII 45 VUOTISTA TAIVALTAAN!                                            

Viereisessä diagrammissa esitetyt luvut laskettu käyttäen EU:n 
määrittelemiä laskentamenetelmiä sekä EU:n raporttia ”Waste 
Management Options and Climate Change” (Tomran arvio).
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METROLLA PULLONPALAUTUKSEEN  
– TAI  VAIKKA JUNALLA!

TOMRA JA SUOMALAINEN SCANFIL  YHTEISTYÖKUMPPANEINA  

TOMRA on toimittanut uudet T9-automaatit ja MultiPac-
taustalaitteet Lauttasaaren Lauttikseen, Niittykummun 
Niittyyn sekä  Matinkylän Isoon Omenaan. 

Nyt sitten odotellaan, että metro saadaan lopultakin 
liikenteeseen :)

Leppävaaran kauppakeskus Selloonkin on toukokuussa 
asennettu uudet Tomra T9-automaatit, joten junallakin 
pääsee palauttamaan pullonsa. Luonnollisesti kaikissa 
kauppakeskuksissa on myös huomioitu autolla ja kävellen 
saapuvat asiakkaat.

Yksi TOMRAn maailmanlaajuisen 
alihankintaketjun merkittävimpiä 
yhteistyökumppaneita on jo yli 10 
vuoden ajan ollut suomalainen Scanfil 
Oyj .  Yhteistyössä TOMRAn kanssa 
Scanfil on mukana jo  protosarjojen 
valmistuksessa – päätyen elektroniikka- 

ja mekaniikkavalmistuksen kautta 
kokoonpanoon, testaukseen ja valmiiden 
tuotteiden toimituksiin.  Scanfilin joustava 
globaali tehdasverkosto kykenee vastaamaan 
TOMRAn korkeisiin laatukriteereihin sekä 
suuriin vaihteleviin tuotantomääriin. 

Pääosa Suomessa myytävistä 
palautusautomaattimalleista (esim. T-9) 
valmistetaan edelleen TOMRAn omilla 
tuotantolinjoilla Norjassa. Suurin osa 
Tomran muista automaattimalleista sekä 
taustalaitteista valmistetaan tällä hetkellä 
Scanfilin Puolan tehtaalla.

Länsimetrolla tullaan pääsemään ostoksille mm. 
Kauppakeskus Lauttikseen, Niittyyn ja Isoon Omenaan.

POK:n projektipäällikkö Pasi Halmeen mukaan Tomran 
ylläpitosopimus on parantanut palautuslaitteiden 
toimintaa, joka vapauttaa myymälän henkilökunnan 
muihin tehtäviin samalla kun hyvin huollettujen lait-
teistojen elinkaari pitenee.

Länsimetron pysäkkien yhteyteen on rakennettu upeita 
uusia kauppakeskuksia tai laajennettu nykyisiä. Laajan 
ja laadukkaan tarjonnan lisäksi kauppakeskusten 
asiakaspalvelua on haluttu parantaa entisestään 
uudistamalla myös pullonpalautusjärjestelmät. 

POK:n projektipäällikkö Pasi Halme on ollut erittäin tyytyväinen 
Tomran luotettaviin toimituksiin sekä huoltopalveluiden laatuun, 
vasteaikaan ja huoltoteknikoiden ammattitaitoon. Erityisesti vian 
yksilöintiä nopeuttava puhelintuki on saanut positiivista palautetta 
myymälöistä. 

”Ajoittain tehtävissä tyytyväisyyskyselyissä ei ole juurikaan mitään 
negatiivista noussut esille, päinvastoin. Kun pääkonttorille ei kuulu 
mitään huoltoon liittyvää palautetta, tiedämme, että kaikki toimii kuten 
pitääkin”, toteaa Halme. ”Asennusten ja huoltojen kohdalta haluan vielä 
kiittää Tomraa muutosjoustavuudesta joita aina silloin tällöin työmailla 
tulee eteen.”

PIRKANMAAN OSUUSKAUPALLE 
LISÄARVOA PULLONPALAUTUKSEEN 
TOMRAN YLLÄPITOSOPIMUKSELLA!
Pirkanmaan Osuuskauppa (POK ) ja TOMRA solmivat 
ylläpitosopimuksen jo maaliskuussa 2012. Sopimuksen piirissä 
on 58 myymälää ja noin 90 Tomra-palautusautomaattia. Vuonna 
2016 POK:n TOMRA-palautuslaitteiden kautta palautettiin n. 60 
miljoonaa pakkausta.

Katso video: http://www.youtube.com/watch?v=C8KgWmDcvgk
Scanfil 40 vuotta: https://www.youtube.com/watch?v=2bvsequmRew



TOMRA PULLOVIESTI  3 /4

TOMRA CONNECT – LISÄARVOA PULLONPALAUTUKSEEN

Osastollamme myös huolto oli näkyvästi 
esillä. Laitteiston toiminnan seurantaan 
kehitetyillä ohjelmistotyökaluilla 
kerätyn tiedon avulla huollon tarve 
osataan ennakoida ja vika voidaan korjata 
jo etukäteen.

TOMRAN messuosaston ”Smart 
Room’issa” esiteltiin ominaisuuksia, 
joilla estetään erilaiset huijausyritykset. 
Tomra on aina kiinnittänyt erityistä 
huomiota erilaisten palautushuijausten 
estoon. Seuraavassa artikkelissa 
kerromme lisää huijauksen estämiseksi 
kehitetyistä toiminnoista sekä muista 
TOMRA Connect tuotteista.

Uusi viestintäjärjestelmämme, Notify & Assist, lähettää 
tarkkaan yksilöidyn viestin hälytyksestä pullohuoneen 
hoitajalle. Viestin perusteella henkilökunta voi arvioida 
hälytyksen kiireellisyyden. 

Receipt Control, estää pullokuiteilla huijaamisen. Kun 
kassajärjestelmä tunnistaa palautuskuitin yksilöllisen koodin 
avulla, ei kuittien kopiointi tai uudelleen lunastus kassalla ole 
enää mahdollista. 

Raportointityökalun avulla asiakas voi tilata tarvitsemansa 
raportin haluamaansa aikaan tiettyyn sähköpostiosoitteeseen. 
Tällaisia raportteja voisi olla esim. viikkovolyymiraportti tai 
automaattien puhdistusraportti.

Palautusautomaatin näyttöä ja pullokuittia on myös  
mahdollista hyödyntää markkinointikanavina. Näyttöön 
voidaan ladata video tai palautuskuittiin voidaan lisätä 
kohdennettu mainos. 

Myös erilaisia kanta-asiakasohjelmia ja –kortteja voidaan 
hyödyntää palautusautomaatin avulla. TOMRAn oman 
asiakasohjelman ReAct’in kautta asiakas voi tienata itselleen 
erilaisia palkintoja palauttamalla pakkauksia.

EUROSHOP 2017
Tomra oli taas tänä vuonna näkyvästi esillä EuroShop-messuilla. Uusien laiteinnovaatioidemme rinnalla painopiste oli 
TOMRAn kehittämissä palveluissa ja ohjelmistoissa. Tomran huoltopalvelut sekä erilaiset tukitoiminnot kiinnostivat erityisesti, 
kun asiakkaat haluavat saada palautuslaitteistostaan perinteisen pullonpalautustoiminnon lisäksi muitakin hyötyjä irti. 

TOMRA Connect digitaalisten tuotteiden avulla 
kauppias, ketju tai myymälän henkilökunta saa 
lisäarvoa palautusjärjestelmilleen. 

• Notify + Assist
• Receipt Control

CONTROL
• Raportit
• Analyysit

ANALYTICS

• Mainosvideot
• Kuittimainokset                 

IN-STORE MARKETING
• Kanta-asiakas ohjelmat
• Lahjoitus
• ReAct

CONSUMER ENGAGEMENT

TOMRA Notify & Assist ap-
plikaatio lisää tehokkuutta 
ja suunnitelmallisuutta, kun 
palautuslaitteistoa voidaan 
seurata tietokoneen, 
älypuhelimen tai tabletin 
kautta lähes reaaliajassa.



TOMRA PULLOVIESTI  4 /4

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

Huollon asiakaspalvelu

Ilmoitathan aina asiakasnumerosi

As nro:

Puh: 09–825 48230

Sarjanro:

TOMRAn keskushuoltoon soitat 
normaalin puhelun hinnalla! 

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

Aurinkoista kesää!

Koko TOMRAn 45 vuotisen historian ajan tuotekehityksellä 
on ollut suuri painoarvo. Uudet innovaatiomme ovat 
mahdollistaneet laajentumisen kokonaan uusille 
liiketoiminta-alueille. Tänä päivänä Tomran muodostaa 
kaksi vahvaa liiketoimintayksikköä. Vuonna 2016 koko 
konsernin liikevaihto oli ennätykselliset 710 MEUR. 

Kunnianhimoinen tavoitteemme on vahvistaa asemaamme 
kestävämmän kehityksen puolesta jatkossakin. TOMRA on 
kasvava, kannattava ja alansa johtava yritys, joka tavoittelee 
parempaa liiketoimintaa paremman ympäristön puolesta. 

Vuoden 2016 vuosikertomus löytyy emoyhtiön 
nettisivuilta (linkki: https://www.tomra.com/en/investor-
relations/financial-information/annual-reports). Kannattaa 
tutustua. Vuonna 2016 liikevaihdosta pullonpalautuksen osuus oli n. 65%.

TOMRA KONSERNIN LIIKEVAIHDON KEHITYS


