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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 27.9.2017 – Turku/Riihimäki 

Riihimäellä käyttöön mobiililippu 

Riihimäen joukkoliikenne on ottanut käyttöön PayiQ Tickets 

lippupalvelun. Uuden sukupolven mobiililippu on edullinen ja 

vaivaton tapa hyödyntää joukkoliikennettä eri puolella Suomea. 

 

”Uusi mobiililippu on kätevä vaihtoehto käteiselle. Lipun voi ostaa 

milloin tahansa ennen bussiin nousua, vaikka pysäkillä odottaessa. 

Lippuvaihtoehtoina mobiililippusovelluksessa ovat alkuvaiheessa 

aikuisten ja lasten kertaliput sekä 30 päivän kaupunkilippu. Liput 

kelpaavat vain paikallisliikenteen busseissa.” kertoo Riihimäen kaupungin 

liikennetekniikan asiantuntija Kimmo Männistö.   

 

Mobiililiput ostetaan PayiQ Tickets-sovelluksella, joka on ladattavissa ilmaiseksi 

älypuhelimille Google Play ja App Store-kaupoissa. Mobiilisovellus tukee kaikkia käytetyimpiä 

maksutapoja kuten puhelinlaskun yhteydessä maksettavaa Mobiilimaksua sekä pankki- ja 

luottokortteja. 

 

"Kehittämämme neljännen sukupolven Ticketing as a Service -alusta mahdollistaa uuden 

aikakauden palveluiden ja lipputuotteiden tuottamiselle. Teknologiamme avulla on ennen 

näkemättömän helppoa siirtyä perinteisistä lipuista dynaamisiin lippupalveluihin ja -

tuotteisiin, sekä luoda innovatiivisia palvelukokonaisuuksia. PayiQ Tickets-sovelluksen etuja 

käyttäjille ovat helppous ja yksinkertaisuus – käyttäjillä ei enää ole tarvetta erillisille 

sovelluksille, korteille tai latauksille, koska kaiken voi hoitaa yhdellä älypuhelinsovelluksella.” 

kertoo PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo Parjanen. 

 

PayiQ Tickets-sovelluksella voi ostaa lipputuotteita muuallakin kuin Riihimäen 

paikallisliikenteessä. Sovelluksesta löytyvät jo muun muassa Imatran, Jyväskylän, 

Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Oulun, Salon ja Turun joukkoliikenteen bussiliput ja 

valikoimaan tulee koko ajan uusia kaupunkeja ja reittejä. 

 

Riihimäen kaupunki on joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. Kaupunki 

vastaa paikallisliikenteen järjestämisestä omalla toimivalta-alueellaan. Liikenne hankitaan 

liikenteenharjoittajalta, jonka kanssa yhteistyössä kaupunki suunnittelee paikallisliikenteen 

aikataulut ja reitit. Riihimäen paikallisliikennettä ajaa Ventoniemi Oy. Riihimäen 

paikallisliikenne koostuu kuudesta kaupunkiliikennelinjasta ja yhdestä palvelulinjasta. 
 
Lisätietoja: 

 
Riihimäen  kaupunki 
Kimmo Männistö, Liikennetekniikan asiantuntija 
+358 19 758 4928   
Eteläinen asemakatu 4, 11130 Riihimäki 
kimmo.mannisto@riihimaki.fi 

www.riihimaki.fi 

 
 
 

mailto:kimmo.mannisto@riihimaki.fi
mailto:kimmo.mannisto@riihimaki.fi
http://www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/joukkoliikenne/
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PayiQ kehittää älykkäitä pilvipohjaisia mobiililippu-, maksu- ja validointiratkaisuja fiksuille 

kaupungeille, liikenneviranomaisille ja tapahtumajärjestäjille maailmanlaajuisesti hyödyntäen 
Microsoft Azure-teknologiaa. Ratkaisumme tarjoavat saumattoman tavan matkustaa ovelta ovelle ja 
vapauden yhdistellä eri kulkuvälineitä ja tapahtumia samaan älypuhelimella tehtävään 
ostotapahtumaan. Avoimessa ekosysteemissä matkustajat voivat vapaasti valita useista 
maksutavoista ja surffailla eri palveluiden, kuten reittioppaan, yhteiskäyttöautojen ja 
tapahtumajärjestäjien, välillä. Autamme viranomaisia ja palveluntarjoajia sujuvoittamaan lippu- ja 

validointipalveluja, lisäämään niiden käytön turvallisuutta sekä vähentämään maksunkeräämisen 
kustannuksia lisäten samalla asiakastyytyväisyyttä. PayiQ on Microsoft CityNext Partner ja useiden 
SmartCity-ohjelmien jäsen. 

 
Lisätietoja PayiQ-ratkaisuista ja teknologialisensioinnista: 
 

Tuomo Parjanen 
CEO, Senior Partner 
+358 500 528 295 
tuomo.parjanen@payiq.net 
 
PayiQ 

Maariankatu 4 C 
FIN-20100 TURKU, Finland 
Puh. 02 480 842 67 
www.payiq.net 
 

      
 

 

 
 

Kansainväliset toimipisteet: 
 

 

PayiQ Russia 
4-th Lesnoy per. 4 
125047, Moscow «Lesnaya Plaza» 

Mrs. Tatyana Kupetsk 
CEO 
info@iq-payments.ru  
Tel: +7(495)663-8025 

  
PayiQ AB Sweden 
Tegeluddsvägen 31 

11541 Stockholm, SWEDEN 

Mr. Bo Hammarström 
CEO 

bo.hammarstrom@payiq.se 
Tel: +46 8 556 023 70 

  
PayiQ South Europe 
Calle Jacinto Benavente  
Nº 16 Local 20, Apt. 243 
29602 Marbella (Malaga), SPAIN 

Mr. Petri Tschurbanoff 
Territory Manager 
petri.tschurbanoff@payiq.net  
Tel: +34 902 018 121 
 

PayiQ North Africa 
5 Rue Abdullah Ibn Yassine 
Residence Ourida Apt.30 
90000 Tangier, MOROCCO 
 

Mr. Mohamed Lamrani 
General Manager 
m.lamrani@payiq.net  
Tel: (+212) 05.39.32.20.96 
GSM (+212) 06.61.57.57.95 

 

https://azure.microsoft.com/en-us/
https://enterprise.microsoft.com/en-us/industries/citynext/
mailto:tuomo.parjanen@payiq.net
mailto:tuomo.parjanen@payiq.net
http://www.payiq.net/
mailto:info@iq-payments.ru
mailto:bo.hammarstrom@payiq.se
mailto:petri.tschurbanoff@payiq.net
mailto:m.lamrani@payiq.net
https://payiq.net/fi-fi/mediacenter/
https://www.facebook.com/iqpayments
https://www.twitter.com/iqpayments
https://www.linkedin.com/company/iq-payments
https://www.youtube.com/channel/UCSsW5yOYrCh9laK0fRKKsVw

