
Jatkuvaa työtä vihreämmän 
valoviestinnän ja kestävien 
ratkaisujen puolesta
Case Tammerneon Oy



Täyden palvelun valomainostalo

• Tammerneon Oy tarjoaa 
ulkovalomainonnan vakio- ja 
erikoisratkaisuja aina 
valomainossuunnittelusta ja 
valmistuksesta asennukseen ja 
huoltoon asti 

• Toimiala: Metalliteollisuus, henkilöstöä
n. 80, liikevaihto v. 2009: n. 8 milj. €

• Marko Korhonen, Quality Manager
p. 050 91 93 341

• www.tammerneon.com
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Päämarkkina-alue



Kestävää kehitystä
määrätietoisella työllä

• Tammerneon pyrkii huomioimaan ympäristönäkökohdat kaikessa 
toiminnassaan kehittämällä ja valmistamalla kestäviä
valoviestinnän ratkaisuja. 

• Yrityksellä on ISO 14001:2004 ympäristösertifikaatti ja ISO 
9001:2000 laatusertifikaatti.

• Yritys on 40 vuoden ajan kehittänyt toimintaansa 
ympäristöystävälliseen suuntaan
– Tehostamalla jätehuoltoa ja kierrätystä
– Käyttämällä kaukolämpöä
– Siirtymällä pulverimaalaukseen, ympäristöystävällisempään 

pintakäsittelyyn ja LED-tekniikkaan
– Panostamalla T&K-toimintaan tuotteiden elinkaarikustannusten 

alentamiseksi
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Laadukkaat ja kestävät ratkaisut kilpailuvalttina
• Tammerneonin tuotteiden ekologinen jalanjälki on minimoitu käyttämällä

ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä raaka-aineita ja komponentteja sekä
prosesseja, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän

• Oikeilla valinnoilla tuotteiden visuaalinen ja taloudellinen käyttöikä on saatu 
optimoitua, jolloin mm. huoltotarve vähenee ja elinkaarikustannukset pienenevät

• Panostamalla kestäviin ratkaisuihin ja laadukkaaseen lopputulokseen 
Tammerneon on saavuttanut merkittävää kilpailuetua mm 
ympäristöolosuhteiltaan vaativilla Norjan, Suomen ja Saksan markkinoilla.

”Hyvänä näyttönä tuotteidemme kilpailukyvystä vaativissa olosuhteissa on 
asiakassuhteemme Statoil Retail Europeen, jonka tavaran toimittajana 
olemme olleet jo vuodesta 1993 lähtien. Olemme toimittaneet vuosien varrella 
valomainoksia sadoille asemille ja kaikkiin maihin, joissa Statoil Retail
Europella on jakeluasemia”, sanoo Quality Manager Marko Korhonen.
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Kestävät valomainonnan 
ratkaisut ovat kilpailuvaltti 
vaativissa eurooppalaisissa 
olosuhteissa 
Yhteenveto



Jatkuvaa työtä tuotteen 
elinkaarikustannusten minimoimiseksi

• Tammerneon Oy on vaalinut luontoa säästäviä, 
kestäviä periaatteita yli 40 vuoden ajan. 

• Tuotteiden ekologinen jalanjälki on minimoitu 
käyttämällä ympäristöystävällisempiä ja 
kestävämpiä raaka-aineita ja komponentteja sekä
prosesseja, jotka kuormittavat ympäristöä
mahdollisimman vähän.

• Oikeilla valinnoilla tuotteiden visuaalinen ja 
taloudellinen käyttöikä on saatu optimoitua, jolloin 
mm. huoltotarve vähenee ja 
elinkaarikustannukset pienenevät

• Panostamalla kestäviin ratkaisuihin ja 
laadukkaaseen lopputulokseen Tammerneon Oy 
on saavuttanut merkittävää kilpailuetua mm 
ympäristöolosuhteiltaan vaativilla eurooppalaisilla 
markkinoilla

• Yrityksellä on ISO 14001:2004 
ympäristösertifikaatti ja ISO 9001:2000 
laatusertifikaatti.
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Sertifikaatit Järjestelmät 
ja seuranta

Valinnat ja 
lupaukset

Tuotekehitys  Valmistus ja 
prosessit

Toimitus-
ketjut

Pystytys, 
käyttö ja 
huolto 

Käyttöikä ja 
loppu‐sijoitus 


