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Vuonna 1972 norjalaisveljekset Tore ja Petter Planke kehittivät 

maailman ensimmäisen pullonpalautusautomaatin, kun 

paikallinen kauppias halusi ratkaisun tyhjien pullojen tuomaan 

ongelmaan. Idea siis lähti puhtaasti kauppiaan tarpeesta. 

Kauppiaiden ja kuluttajien tarpeet  ja toiveet ovatkin aina olleet 

TOMRAn tuotekehityksen keskiössä. 

Vuosien varrella ja panttijärjestelmän myötä pullonpalautusautomaatit 

yleistyivät nopeasti. Nykyään TOMRAn palautusjärjestelmiä on 

asennettu jo yli 80 000 kpl yli 60 maahan. Kuluneen vuoden aikana 

TOMRAn laitteiden avulla on kierrätetty yli 45 miljardia juomapakkausta!  

Kuluttajat arvostavat nopeaa ja siistiä kierrätystä. TOMRAn järjestelmien 

avulla palauttaminen on helppoa ja vaivatonta, joka kannustaa 

kierrättämään. Toimiva pullonpalautusjärjestelmä on myös tärkeä osa 

asiakaskokemusta ja vastuullisuutta.  

Jokainen kierrättävä asiakas sekä jokainen kauppias ja kauppaketju ovat 

osaltaan auttaneet meitä saavuttamaan tämän 50 vuoden 

virstanpylvään. Kiitos yhteisestä matkasta paremman huomisen puolesta 

kuuluu kaikille vastuullisille kierrättäjille sekä kaupalle, joiden 

palautuspisteiden kautta kuluttajat voivat osallistua kierrättämiseen!  

Suursuosion niin kuluttajien kuin kauppiaidenkin keskuudessa 

saavuttanut TOMRA R1 on ollut Suomessa jo reilu kaksi vuotta.  

TOMRA R1 on ollut alusta asti kuluttajien mieleen — tyhjät 

juomapakkaukset halutaan palauttaa mieluiten suoraan 

kassista kertakippauksella, nopeasti ja puhtaasti! Tästä uudesta 

palautustavasta on selkeästi tullut pullonpalautuksen uusi 

standardi. 

Marketing Clinicin syksyllä 2021 tekemän tutkimuksen mukaan 

100% kyselyyn vastanneista haluaisivat palauttaa tölkit & 

muovipullot mieluiten TOMRA R1-automaattiin. Jopa 70% 

valitsevat ostospaikakseen myymälän, josta R1 löytyy. 

Nyt Suomeen on myyty jo 46 TOMRA R1-automaattia, ja lisää 

on tulossa! Kahden ensimmäisen vuoden aikana Suomessa 

palautettiin pelkästään R1-automaatteihin 212 miljoonaa 

juomapakkausta ja hyvityksiä maksettiin 31,7 miljoonaa euroa. 

Lähimmän TOMRA R1-automaatin löydät täältä. 

TOMRA R1 Suomessa jo yli kaksi vuotta 

Kierrätyksen ytimessä jo yli 50 vuotta! 

https://www.facebook.com/TOMRACollectionFinland
https://twitter.com/TOMRACollection?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/tomracollectionfinland/
https://www.linkedin.com/company/tomra-finland/about/
https://r1.tomra.com/fi/?fbclid=IwAR2WwHu-X7klqyRiSF8vINKy0yhT1ork89-JEqw08H820FC-tsvwWVi-4Ik
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TOMRA tuo kiertotalouden 
TAHTOON 
Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO avaa 25.11.2022 

ympäristöä, kestävää kehitystä ja ilmastonmuutosta 

käsittelevän Menneen talven lumet-näyttelyn. Näyttely kertoo 

ja havainnollistaa urheilu– ja liikuntakulttuurin yhteyden 

ympäristömme haasteisiin ja ratkaisuihin. TOMRA tuo 

näyttelyyn kiertotaloussisältöjä, joiden kautta käsitellään 

urheilukulttuuriin liittyviä valintoja kestävämmän 

tulevaisuuden puolesta. 

TAHDON johtaja Jukka-Pekka Vuori arvostaa TOMRAn panosta tärkeän 

ympäristöteeman käsittelyssä: ”Kiertotalouden ratkaisut ovat 

merkittäviä urheiluun ja liikuntaan liittyvien päätösten ja 

kulutusvalintojen kannalta. Haluamme avata sitä, mikä merkitys 

jokaisen panoksella on tässä ympäristökokonaisuudessa, ja herätellä 

suomalaisia pohtimaan omia urheiluharrastuksiin liittyviä 

kulutusvalintojaan.” 

TOMRAn toimitusjohtaja Lauri Kangaslahti korostaa TAHDON 

ympäristöteeman yhteiskunnallista merkitystä: ”Olemme toimineet jo 

yli 50 vuotta kiertotalouden missiomme eteen. Tavoitteemme on 

muuttaa tapoja, joilla hankimme, käytämme ja kierrätämme raaka-

aineita. On hienoa, että pääsemme herättämään ajatuksia tästä 

yhdessä TAHDON kanssa urheilun kielellä.” 

Jyrki Immonen on aloittanut lokakuun lopussa TOMRAn 

liiketoiminnan kehityspäällikkönä ja asiakastuen esimiehenä. 

Jyrkillä on vahva kokemus operatiivisesta sekä kaupallisesta 

kehitystyöstä eri toimialojen ja asiakkuuksien parissa, 

viimeisimpänä optisella alalla EssilorLuxottican palveluksessa. 

Sisäisiä prosesseja kehittämällä Jyrki haluaa nostaa TOMRAn palvelutasoa 
edelleen: ”Ensisijaisena tavoitteenani on kehittää ja yhtenäistää 
toimintatapojamme ja nostaa asiakaskokemus seuraavalle tasolle.”  

”Lisäämällä ja optimoimalla asiakastuen resursseja sekä parantamalla 
teknistä osaamistamme, voimme palvella asiakkaitamme vieläkin 
tehokkaammin. Tulemme myös jatkossa hyödyntämään entistäkin 
aktiivisemmin digitaalisia työkalujamme ja seuraamaan säännöllisesti 
palautuslaitteistojen toimintaa etäyhteyksiä käyttäen. Näin voimme 
reagoida mahdollisiin vikoihin jo ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia 
myymälässä. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että asiakas saa 
tarvitsemansa avun nopeasti ja ammattitaitoisesti,” toteaa Jyrki.  

TOMRA haluaa jatkossakin tarjota parasta palvelua sekä yhdessä kaupan 
kanssa edistää helppoa kierrätystä tarjoamalla kuluttajille luotettavat ja 

nopeat kierrätysratkaisut.♻ 

Asiakaskokemus seuraavalle tasolle 

https://www.facebook.com/TOMRACollectionFinland
https://twitter.com/TOMRACollection?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/tomracollectionfinland/
https://www.linkedin.com/company/tomra-finland/about/
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OY TOMRA AB 
  

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 Pulloposti-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.  

TOMRA osallistui tänäkin vuonna 5.11. Helsingin 
Messukeskuksessa järjestetyille K-Team Päiville. Myös 
TOMRAn osastolla riitti hulinaa! Suurta huomiota sai niin 
kauppiaiden kuin kuluttajienkin suursuosikiksi noussut 
TOMRA R1 palautusahmatti. 

Kiinnostusta herätti myös tilatehokas T70 TriSort, joka vie 
vain 2m² lattia-alaa ja silti hyväksyy, lajittelee sekä varastoi 
kaikki pantilliset pullot ja tölkit sekä puristaa tölkit ja 
muovipullot. 

Osastollamme esiteltiin myös uusi Onnenpantti – hyvän 
mielen arpajaiskonsepti, jossa lahjoittamalla pullopanttinsa 
hyväntekeväisyyteen voi voittaa jopa 10 000 euron 
lahjakortin! Onnenpantti-ohjelma on saatavilla kaikkiin 
TOMRAn kosketusnäytöllisiin palautusautomaatteihin.  

Kysy lisää TOMRAn tuotteista: myynti@tomra.com. 
 

Mukana K-Team Päivillä 

Tiesitkö, että Suomessa panttijärjestelmä otettiin käyttöön jo yli 70 vuotta sitten, 
kun lasipulloille määrättiin pantti? Suomalainen panttijärjestelmä ja toimiva 
pullonpalautus ovat kierrätyksen kulmakiviä ja erinomainen esimerkki 
kiertotaloudesta.  
 
Suomi onkin tyhjien juomapakkausten kierrätyksen mallimaa – yli 90% ostetuista 

juomapakkauksista kierrätetään.♻ Iso kiitos tästä kuuluu vastuullisille kuluttajille 
sekä kauppiaille, jotka mahdollistavat tehokkaan kierrätyksen omissa 
palautuspisteissään. Lue lisää Suomen panttijärjestelmän historiasta täältä. 

Panttijärjestelmä Suomessa jo yli 70 vuotta! 

https://www.facebook.com/TOMRACollectionFinland
https://twitter.com/TOMRACollection?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/tomracollectionfinland/
https://www.linkedin.com/company/tomra-finland/about/
mailto:myynti@tomra.com
mailto:asiakaspalvelu@tomra.com
mailto:tiedotteet@tomra.com
https://www.tomra.com/en/privacy.
https://onnenpantti.fi/
mailto:myynti@tomra.com
https://languagesites.tomra.com/fi-fi/collection/reverse-vending/reverse-vending-news/2022/drs-in-finland

