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Vantaalla uudistuu kolme Neste K -liikenneasemaa, Neste K Rajatorppa, Neste K Keimola Itä sekä Neste K Korso. Asemat saivat
uusia palveluja ja samalla asemien sisustus uusittiin täysin. Lisäksi henkilökunnan ruokaosaamista on kehitetty
ruokakoulutusten avulla.

Vantaan uudistuneista Neste K -liikenneasemista Rajatorppa ja Keimola Itä avautuivat uudistuneina asiakkaille joulukuun alussa. Korson
asemalla remontti jatkuu osittain vielä tammikuun puolelle, mutta asema on auki asiakkaille. Liikenneasemien yrittäjinä jatkavat vanhat tutut
kauppiaat, Rajatorpassa Petri Lehti, Keimola Idässä Mika Huikko ja Korsossa Milla Hiltunen.

Kaikki K-ryhmän liikenneasemat uudistuivat täysin ja palvelevat asiakkaitaan Keskon ja Nesteen yhteisesti rakentaman Neste K -
liikenneasemakonseptin alla. Suomen Neste K -liikenneasemat eivät ole toistensa kopioita, vaan kullakin asemalla on omat erityistarpeensa ja
mahdollisuutensa sijainnista ja asiakaskunnasta riippuen. Neste K -liikenneasemat uudistetaan asiakkailta saadun palautteen pohjalta.

Vantaan uudistetut Neste K -asemat mukaan laskettuna pääkaupunkiseudulla on uudistettu jo kahdeksan Neste K -liikenneasemaa kuluvan
vuoden aikana.

Uudistuneet palvelut asiakkaille ja autoille

Uudistuksen jälkeen Vantaan Neste K -asemille syntyi viihtyisä miljöö, uudistetut tyylikkäät saniteettitilat sekä laadukkaat palvelut autoilijoille.
Asemat tarjoavat siistit ja modernit mittarikentät polttoaineiden tankkaukseen sekä laadukkaita lisäpalveluja, jotka vaihtelevat asemasta
riippuen. Neste K Korsossa uusittiin myös uusinta teknologiaa hyödyntävä Quick Wash autonpesupalvelu, joka erikoisleveytensä myötä pystyy
vastaanottamaan isotkin pakettiautot (korkeus 290 cm, leveys 250 cm).

Neste K -asemien uudistusten yhteydessä myös henkilökunnan ruokaosaamista kehitetään ruokakoulutusten avulla. Neste K Korsossa ja
Rajatorpassa asiakkaita palvelee täysin uudistettu kahvila uusine herkkuineen. Neste K Keimola Idässä aloittaa uusi Koon Keittiö, joka tarjoilee
uudistetun ruokalistan. Listalta löytyy uusia tavallistakin maukkaampia aterioita, mutta myös vanhat suosikit. Kaikissa kohteissa asiakkaita
palvelevat edelleen myös ruokakaupan palvelut.

Kaikkien nyt Vantaalla uudistuvien liikenneasemien palveluihin lukeutuu Kotipizzan palapalvelu, jossa tuttuja ja laadukkaita pitsoja saa mukaan
otettaviksi tai paikan päällä nautittaviksi. Aina tuoreen pannukahvin lisäksi liikenneasema tarjoaa kahvin ystäville uusia Nespresson
erikoiskahveja.

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.

Neste K -liikenneasemien uudistus on osa Keskon lähimarkkinastrategiaa, jossa asiakkaille tarjotaan laadukkaita ja yksilöllisiä palveluita,
nopeasti ja vaivattomasti. 

Lisätietoja:
K-kauppias, Neste K Rajatorppa, Petri Lehti, p. 0500 457 642
K-kauppias, Neste K Keimola Itä, Mika Huikko, p. 0400 308 193
K-Kauppias, Neste K Korso, Milla Hiltunen, p. 040 5277 663
Ketjujohtaja, Neste K -liikenneasemakonsepti, Mikko Paukkonen, p. 050 567 9761

Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkaille palvelua ”Paremman pysähdyksen taktiikan” mukaisesti. Tavoitteena on tarjota asiakkaille
Suomen ylivertaisin liikenneasemakokemus sekä parasta ruokaa maanteillä liikkujille. Nesteen ja Keskon lähes 70 yhteistä asemaa
muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.


