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Neste K Tikkurila -liikenneaseman uudistusremontti on valmistunut Tikkurilan keskustassa Vantaalla ja palvelee uudella
ilmeellä. Asema uudistui niin palveluiltaan kuin pinnoiltaan itsepesu- ja itsehuoltohallia myöten.

Seuraavina vuosina kaikki K-ryhmän liikenneasemat uudistuvat täysin ja palvelevat asiakkaitaan K-ryhmän ja Nesteen yhteisesti
rakentaman Neste K liikenneasemakonseptin alla. Jokaisen liikenneaseman uudistuksessa muutosta on ohjannut asiakkailta
saatu palaute.

Neste K Tikkurilan uudistukseen liittynyt remontti on nyt lopullisesti valmistunut usean kuukauden uudistustyön jälkeen.

– Tärkein uudistus asemalla on, että lähes kaikki aseman pinnat, laitteet ja valaistukset on uusittu. Lopputulokseen olen erittäin
tyytyväinen, asema on asiakkaalle päin entistä selkeämpi ja raikkaampi kokonaisuus, kertoo Neste K Tikkurilan K-kauppias
Petteri Sopula.

Palvelut autoilijoille säilyvät kattavina ja uudelta liikenneasemalta löytyy laaja valikoima autoilijoiden tuotteita. Myös autonpesu
uudistui uudella pesukoneella ja jatkossa asiakkaita palvelee uusinta teknologiaa hyödyntävä QuickWash pikapesupalvelu.
Autohallissa asiakas pääsee itse huoltamaan ja pesemään autoaan – asemalta löytyy myös autonnostin.

– Asema on keskeisellä paikalla ja keskeinen osa Tikkurilan keskustan julkikuvaa, joten on hienoa, että nyt myös me pääsemme
osaltamme uudistamaan Tikkurilan keskustaa tehden siitä entistä vetovoimaisemman kaupunginosan elää ja yrittää, sanoo
Sopula.

Ruokapalvelut paranevat

Liikenneaseman kahvila uudistettiin Koon kahvilaksi ja samalla aseman ruokatarjonta uudistuu 2020-luvulle tarjoten herkullisia
uutuuksia. Remontin lisäksi myös henkilökunnan ruokaosaamista on syvennetty Food Camp Finlandin ravintolakoulutuksissa.

Aina tuoreen pannukahvin lisäksi Neste K Tikkurila tarjoilee tulevaisuudessa kahvin ystäville uusia Nespresson erikoiskahveja.
Lisäksi uutuutena Tikkurilaan tuli tuttuja makuja tarjoileva Kotipizzan Pala -palvelu. Liikenneasema palvelee edelleen myös
ruokakaupan palveluillaan, josta löytyy hyvä valikoima ruoanlaiton perusraaka-aineita.

Neste K Tikkurila sisustetaan viihtyisäksi oleskelumiljööksi, jonka lisäksi ruokailutilojen istumapaikkojen määrää asemalla
kasvatetaan. Saniteettitilat saivat uuden tyylikkään ilmeen, joka hakee vaikutteita suomalaisesta metsästä. Tilan taustalla kuuluu
linnunlaulua.

Tavoitteena 100 Neste K -aseman verkosto 

Nesteen ja K-ryhmän 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.

Asemilla asiakkaille tarjotaan monipuolista ja laadukasta ruokaa joko paikan päällä nautittavaksi tai mukaan otettavaksi. Suomen
Neste K -liikenneasemat eivät ole toistensa kopioita, vaan kullakin asemalla on omat erityistarpeensa ja mahdollisuutensa
sijainnista ja asiakaskunnasta riippuen.

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

Lisätietoja:
K-kauppias Petteri Sopula, p. 050 452 0099
Ketjujohtaja Mikko Paukkonen, Neste K -liikenneasemat, 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 K-ryhmän lähes
70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

K – jotta kaupassa olisi kiva käydä. 



K – jotta kaupassa olisi kiva käydä. 


