
Kesällä Neste K -liikenneasemilla syödään satojatuhansia aterioita
ja juodaan miljoonia kuppeja kahvia
Kesällä liikenneasemat täyttyvät asiakkaista kesälomamatkalaisten pysähtyessä tankkaamaan sekä autoa, kehoa että mieltä.
Kesä on Neste K -liikenneasemilla vuoden vilkkainta aikaa.
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– Kesällä Neste K -liikenneasemien asiakasmäärät lisääntyvät selvästi kesälomamatkaajien lähtiessä liikkeelle. Eniten asiakkaita
liikenneasemilla onkin juuri suosituimpana kesälomakuukautena heinäkuussa, kertoo Neste K liikenneasemakonseptista vastaava
projektijohtaja Mikko Paukkonen.

Neste K -asemien uudistus on alkanut vauhdilla ja kesän aika uudistuu kymmenen liikenneasemaa. Ne tulevat olemaan yksilöllisiä
kokonaisuuksia, sillä kullakin asemalla on omat erityistarpeensa ja mahdollisuutensa sijainnista ja asiakaskunnasta riippuen.
Liikenneasemia yhdistävät kuitenkin laadukkaat palvelut, ruoka sekä viihtyisä miljöö.

Satojatuhansia aterioita ja miljoonia kuppeja kahvia

Neste K -asemien lähtökohtana on tarjota ylivoimaisesti parasta ruokaa maanteillä liikkujille. Ravintola-aterioita myydään kesä-
elokuussa noin 625 000. A la carte -listalla on tarjolla Street foodia ribseineen ja hampurilaisineen. Listalta löytyy myös perinteisiä
leikkeitä, kuten wieninleike.

Kuuma kahvi myy myös kesällä. Tutun tuoreen pannukahvin lisäksi Neste K -asemilta saa jatkossa Nespresson
erikoiskahvivalikoiman. Kesäkuukausina kahvia nautitaan noin 1,75 miljoonaa kuppia eli noin 375 000 litraa. Virvoitusjuomia
kesällä myydään 1,2 miljoonaa pulloa ja tölkkiä.

Polttoainetta Neste K asemilla tankkaa kesäkuukausina 1,8 miljoonaa autoilijaa. Osaan liikenneasemille tulee myös sähköautojen
latauspiste, jolloin lataus on K-Plussa -kortin omistajalle veloitukseton. Tällä hetkellä latauspiste on käytössä Neste K Kirrissä ja
Neste K Teiskontiellä.

Kesäkuukausina Neste K -asemilla pestään autoa 120 000 kertaa. Monet liikenneasemista on varustettu tai varustetaan täysin
uudistetulla Quick Wash pesukadulla. Pesukadulla auto etenee automaattisesti ketjukuljettimella ja pesee yli 20 autoa tunnissa.

Monen kesäautoilijan matkan katkaisee myös lepotauon tarve ja tätä silmälläpitäen liikenneasemien viihtyisyyteen on kiinnitetty
erityistä huomiota. Erityisesti saniteettitilat ovat saaneet uuden tyylikkään ilmeen. Uudistettavia Neste K -liikenneasemia
rakennetaan asiakkailta saadun palautteen pohjalta. Viihtyisyyden lisäksi tilankäytössä pyritään ekologisuuteen ja
käytännöllisyyteen.

Tavoitteena 100 Neste K -aseman verkosto

Nesteen ja Keskon lähes 70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.
Tavoitteena on rakentaa kaikkiaan noin 100 Neste K -aseman verkosto. Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan kymmeniä miljoonia euroja.
Tähän mennessä uudistetut liikenneasemat ovat Neste K Teiskontie Tampereella, Neste K Malmi Helsingissä, Neste K Alikeravantie Keravalla
sekä Neste K Kirri Jyväskylässä.

Neste K -liikenneasemien uudistus on osa Keskon lähimarkkinastrategiaa. Asiakkaille tarjotaan laadukkaita ja yksilöllisiä palveluita, nopeasti ja
vaivattomasti.
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Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkaille palvelua ”Paremman pysähdyksen taktiikan” mukaisesti. Tavoitteena on tarjota asiakkaille
Suomen ylivertaisin liikenneasemakokemus. Nesteen ja Keskon lähes 70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -
liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


