
Suomeen elokuussa 2020 lanseerattu 
TOMRA R1-pullonpalautusautomaatti on 
ollut suurmenestys niin Norjassa, Ruotsissa 
kuin Suomessakin. Viimeisimpänä TOMRA 
R1 lanseerattiin Viroon ja seuraavaksi on 
vuorossa Tanska. Yhteensä TOMRA R1-
automaatteja on myyty reilusti yli 100 kpl, 
joista Suomeen on asennettu 19 kpl ja lisää  
on tulossa. Katso kotisivuiltamme, missä 
sinua lähin TOMRA R1 sijaitsee. 

Tervetuloa lukemaan uudistunutta ja uuden nimen saanutta Pulloposti-lehteämme. Tomra on 
julkaissut omaa asiakaslehteään nimellä Pulloviesti jo maaliskuusta 2010 lähtien. PULLOPOSTI tullaan 
jatkossa lähettämään muutaman kuukauden välein päivittäistavarakauppoihin sekä yhteistyö-
kumppaneillemme sähköpostitse ympäristöä säästäen. Toivottavasti viihdyt seurassamme!

Pullonpalauttajan unelma, TOMRA R1, valloittaa markkinoita
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Kaikissa myymälöissä, joihin TOMRA R1 on asennettu, ovat sekä palautusmäärät että palautustapahtumat 
nousseet merkittävästi, joissakin tapauksissa jopa yli tuplaantuneet! Alla olevassa kuvassa esimerkki 
TOMRA R1:n merkityksestä palautusvolyymeihin. TOMRA R1-automaattiin palautettujen pakkausten 
osuus merkitty sinisellä viivalla.

Pulloviesti on nyt PULLOPOSTI

TOMRA R1 nostaa palautusvolyymeja reilusti

Pullonpalautus nähdään tärkeänä osana kierrätystä ja asiakaskokemusta ja R1:stä onkin lyhyessä ajassa 
tullut uusi pullonpalautuksen standardi: Asiakkaat haluavat palauttaa pakkauksensa puhtain käsin.

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
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/
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Lauri Kangaslahti on toiminut Oy Tomra Ab:n toimitusjohtajana 
kesästä 2019 lähtien. Vuoden 2021 alusta Lauri on lisäksi ottanut 
vastuulleen myös Tomran Pohjois-Euroopan toiminnot. 

”Olen kiitollinen, että voin nyt vaikuttaa entistä laajemmin 
kierrätyksen ja kiertotalouden puolesta. Pohjoismaat ovat 
pantillisten kierrätysjärjestelmien edelläkävijöitä ja näissä maissa 
olemmekin saavuttaneet yli 90 prosentin kierrätysasteet. Näin 
korkeiden palautusvolyymien saavuttaminen on mahdollista 
ainoastaan, jos kierrättämisestä tehdään kuluttajille helppoa, 
vaivatonta ja palkitsevaa”, toteaa Kangaslahti. Koko artikkeli
löytyy Tomran kotisivuilta.

Porissa sijaitsevaan Prisma Mikkolaan asennettiin 
ensimmäisenä Suomessa kaksi TOMRA R1-
automaattia. Useat kuluttajat valitsevat nykyään 
palautuspaikakseen myymälän, jossa on TOMRA R1. 
Kuluttajat haluavat päästä eroon tyhjistä 
juomapakkauksistaan mahdollisimman nopeasti ja 
puhtain käsin. Tästä ihmelaitteesta onkin tullut todella 
suosittu, jonka takia Prisma Mikkolassa päädyttiin 
hankkimaan niitä kerralla kaksi!

”Ensivaikutelmani R1-laitteesta oli äärettömän hyvä. Se tuo aidosti pullonpalautukseen uutta: se on 
nopea ja on näppärää, ettei käsiä tarvitse liata. Päätimme kerralla hankkia kaksi TOMRA R1-automaattia 
ja samalla uusia muutkin palautuslaitteemme. Kun tehdään, tehdään sitten kunnolla”, toteaa 
Satakunnan Osuuskaupan Prismajohtaja Janne Nurmi. 

Suomalaista kiertotalousajattelua ja kierrätysintoa maailmalle

Suomen ensimmäinen kahden TOMRA R1-automaatin 
palautuspiste Prisma Mikkolaan

Vuosi 2020 oli huippuvuosi palautusmäärissä mitattuna, koronasta huolimatta. Palautusmäärät 
kasvoivat Suomessa n. 2 miljardiin pakkaukseen v 2020. Pelkästään Tomran automaattien kautta 
palautetettujen juomapakkausten määrä nousi huikeat 7,3% edelliseen vuoteen verrattuna. 
Kasvusuunta näyttää jatkuvan, sillä  alkuvuodesta 2021 palautusmäärät ovat edelleen kasvaneet n. 
11% vuoden takaisiin määriin verratuna, ja kesä on vasta edessäpäin! Suomi onkin jo pitään ollut 
esimerkillinen tyhjien juomapakkausten kierrättämisessä - jatketaan samaan malliin! Kiitos kun 
kierrätät♻

Palautusmäärät kasvavat vuosi vuodelta

https://www.tomra.com/fi-fi/collection/reverse-vending/reverse-vending-news/2021/laurin-nimitys
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/
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Pullonpalautuksen maailmanennätys Kupittaalle!
Lokakuussa 2020 K-Citymarket Kupittaan kauppias 
Hannu Aaltonen valjasti asiakkaansa palautusjahtiin 
lyödäkseen aiemman n. 28 000 pakkauksen ennätyksen. 
Turkulaiset ottivatkin haasteen vastaan ja palauttivat 
yhden vuorokauden aikana pelkästään TOMRA R1-
automaattiin huimat 33 328 pakkausta – WOW!

Jo 30 vuotta kauppiaana toimineen Hannu Aaltosen 
mukaan TOMRA R1:n hankinta oli myymälälle niin 
asiakas-, imago- kuin ympäristöteko.

TOMRA R1 on nostanut palautusvolyymeja kaikkialla, niin myös Kupittaalla. ”Meillä volyymit ovat nousseet 
jopa 30 prosenttia R1:n myötä. Uskon, että R1 vetää asiakkaita puoleensa kauempaakin, sillä nykyään 
kiireiset asiakkaat arvostavat siistiä ja sujuvaa palautusta”, sanoo Aaltonen. ”Pullonpalautuksen rooli on 
kasvanut ja koen, että tämä on kuluttajien kannalta suurin muutos päivittäistavarakaupassa koko tällä 
vuosituhannella”, jatkaa Aaltonen.

Kesä tulee, oletko valmis?
Kesän lähestyessä juomien myynti ja myös myös 
palautusmäärät tulevat kasvamaan huomattavasti. Varsinkin 
mökkipaikkakunnilla palautusvolyymit saattavat 
moninkertaistua. Ennen kesäsesongin alkua kannattaakin 
varmistua, että pullonpalautuslaitteisto on toimintavarma ja 
palvelee asiakkaita ilman katkoksia koko kesän ajan. Tarjoa 
asiakkaallesi paras asiakaskokeumus myös kesällä ja tilaa 
perusteellinen Recond-tekninen pesu vielä ennen sesongin 
alkua.

Voit myös laajentaa nykyistä ylläpitosopimustasi haluamallasi määrällä Recond-pesukertoja. Recond-
sopimuksen hintaan sisältyvät kaikki puhdistukseen liittyvät työ- ja matkakulut. Samalla käynnillä 
laitteisto käydään yhdessä läpi ja haluttaessa kuluneet osat vaihdetaan samoilla matkakuluilla. 
Vaihtotyön ja varaosat veloitamme hinnastomme mukaan.

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

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

09-825 48 230

asiakaspalvelu@tomra.com

  
     

  
 
Unsubscribe:  Mikäli et enää jatkossa halua vastaanottaa Pulloviesti-lehteä TOMRAlta,  lähetä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen 
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.  
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