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     Pullonpalautus tärkeä osa kierrätystä 
TOMRA R1-palautusautomaatteja on reilussa vuodessa asennettu Suomeen jo 32 kpl, ja lisää on 
tulossa! Lähimmän R1-automaatin löydät tästä linkistä. 

Laitteiden kova kysyntä osoittaa sen, että niin asiakkaiden kuin kauppiaidenkin kokemukset ovat 
olleet hyviä. Pullonpalautus nähdään tärkeänä osana kierrätystä ja asiakaskokemusta. Ja mitä 
sujuvampaa pullonpalautus on, sitä useampi osallistuu kierrättämiseen��� 

 

TOMRA R1 tutkitusti - WOW! 
 
Syyskuussa 2021 Marketing Clinic suoritti TOMRAn toimeksiannosta tutkimuksen Suomessa, Ruotsissa ja 
Norjassa. Tutkimusta varten haastateltiin kuluttajia ja kauppiaita R1-myymälöissä. Tarkoituksena oli selvittää, 
mitä etuja TOMRA R1-automaatti on tuonut kaupoille ja kuluttajille, sekä sitä, miten R1 on vaikuttanut 
kuluttajien palautuskäyttäytymiseen.  
 

 

TOMRA R1 – kuluttajien suosikki  
 
Tutkimuksen perusteella TOMRA R1-
palautusautomaatin tärkeimmät edut kuluttajille 
ovat nopeus, vaivattomuus ja se, ettei pakkauksiin 
enää tarvitse koskea käsin. Kuluttajat todella 
arvostavat sujuvaa ja puhdasta pullonpalautusta. 

Jopa 65 prosenttia kuluttajista kertoivat pitävänsä 
TOMRA R1:n hankintaa joko tärkeimpänä tai 
keskimääräistä tärkeämpänä parannuksena 
myymälässä. Lisäksi he kokevat R1:n parantaneen 
myymälän imagoa, palvelutasoa sekä heidän 
asiakaskokemustaan, kun palauttamisesta on 
tehty helpompaa. 

Kuluttajat osaavatkin jo toivoa R1:n hankintaa, 
joka on ohjannut ja lisännyt myös kauppiaiden 
investointihalukkuutta. 

 
 

https://www.instagram.com/tomracollectionfinland/
https://www.linkedin.com/company/tomra-finland/
https://r1.tomra.com/fi/
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Asiakasmagneetti                                                                                                
 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että TOMRA R1 suorastaan houkuttelee asiakkaita.  
Kaikki tutkimukseen vastanneet kuluttajat kertoivat palauttavansa tyhjät 
juomapakkauksensa mieluiten R1-automaattiin.  

 
Yli 70 prosenttia vastaajista kertoi valinneensa asiointipaikakseen juuri tämän  
R1- myymälän, kun aikoivat samalla käynnillä palauttaa pulloja ja tölkkejä.  
 
Jopa 30 prosenttia suomalaisista kuluttajista kertoi asioivansa ko. R1-myymälässä 
nykyään useammin siksi, että sieltä löytyy R1-automaatti. 

 
Tämä uusi palautustapa on kuluttajille mieluisin. Vastaajista jopa 80 prosenttia 
suosittelisi TOMRA R1-automaattia varmasti tai melko varmasti ystävilleen ��� 

 

Palautusmäärät jopa yli viisinkertaistuneet 
 
Tutkimuksen mukaan R1-laitteisiin palautetaan kerralla isompia määriä kuin perinteisiin  
automaattimalleihin. Kaikissa R1-myymälöissä palautusmäärät ovat kasvaneet merkittävästi, joissakin 
tapauksessa jopa viisinkertaistuneet – WOW!  

 

Kilpailuetu 
Kaikki tutkimukseen vastanneet kauppiaat kertoivat olevansa todella tyytyväisiä TOMRA R1:n hankintaan. 
Kasvaneilla palautusmäärillä ja asiakasvirralla on myös ollut positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Kauppiaat 
kokevat TOMRA R1:n parantaneen heidän kilpailukykyään ja asiakaspalveluaan. Myös kauppiaat vahvistavat 
saaneensa paljon positiivista palautetta asiakkailtaan. Positiivisena nähtiin myös, että R1:n myötä 
palautuspiste pysyy siistimpänä, eikä jonoja synny enää niin usein.  

Kauppiaat pitävät helppoa ja sujuvaa pullonpalautusta erittäin tärkeänä myös kierrättämisen ja 
vastuullisuuden näkökulmasta���. Lue lisää TOMRA R1 kuluttajatutkimuksesta kotisivuiltamme. 

Turussa K-Citymarket Länsikeskus investoi kerralla kahteen 
TOMRA R1-automaattiin 
Myös KCM-Länsikeskuksen kauppias Juha Jylli on tyytyväinen  
hankintaansa. ”R1-automaattien käsittelynopeus on huima,  
ja laitteiden käyttö on hygieenistä. Uskon, että  
laitteet ovat tuoneet meille uusiakin asiakkaita”, sanoo Jylli.  
 
Juha Jyllin mielestä kauppojen tulee huolehtia asiaankuuluvista 
kierrätysmahdollisuuksista. ”Hyvään kaupassakäynti- 
kokemukseen kuuluu se, että eri jakeet voi kerralla 
palauttaa kierrätykseen. Se on vastuullisuusteko, jossa  
meidän pitää olla vahvasti mukana”, toteaa Jylli. 

https://www.instagram.com/tomracollectionfinland/
https://www.linkedin.com/company/tomra-finland/
https://www.tomra.com/fi-fi/collection/reverse-vending/reverse-vending-news/2021/r1-survey
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WOW! TOMRA R1 lanseerauskampanja voitti Finnish Comms 
Awards kilpailun 
TOMRA ja Viestintätoimisto Drum voittivat Finnish Comms 
Awards kilpailun kategoriassa ”Kauppa ja Palvelut”. Kilpailutyön 
aiheena oli TOMRA R1-automaatin lanseeraukseen liittyvä 
markkinointi ja viestintä Suomessa. 

 
Finnish Comms Awards kilpailussa palkitaan viestintätoimisto, 
asiakas ja yhteistyökumppanit. Kilpailussa olennaista on 
asiakkaan tavoitteiden tukeminen markkinoinnin ja viestinnän 
keinoin. Kilpailussa arvioidaan yhteistyön arvoa sekä 
vaikuttavuutta tavoitteiden saavuttamisessa.  

 
Vuoden 2021 Finnish Comms Awards kilpailuun ilmoittautui 132 
työtä 15 eri kategoriassa. 10. juhlavuoden parhaat viestintätyöt 
palkittiin 11.11.2021 Helsingissä, Valkoisessa Salissa pidetyssä 
gaalassa. Lue lisää Finnish Comms Awards-kilpailusta täältä. 
 
 
TOMRAn palkinnon kävi noutamassa Oy Tomra Ab:n toimitusjohtaja ja 
Pohjois-Euroopan toiminnoista vastaava johtaja, Lauri Kangaslahti. 
Viestintätoimisto Drumin palkinnon vastaanottivat Noora Happonen 
yhdessä Jenni Jääskeläisen kanssa. (Katso kuva vasemmalla). 
      
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

OY TOMRA AB 
 
myynti@tomra.com 
www.tomra.fi 

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

 
09-825 48 230 

 
 
    asiakaspalvelu@tomra.com 
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