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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 19.4.2018 – Turku/Pietari 

PayiQ Tickets käyttöön Pietarin metrossa 

PayiQ laajentaa liikentoimintaansa Pietarissa 

mahdollistamalla Podorozhnik matkakorttien 

mobiilin lataamisen. 

 

Podorozhnik matkakortti on nopea tapa maksaa 

joukkoliikenteestä ilman käteistä ja sen käyttö alkoi 

Pietarissa vuonna 2011. Kortilla on yli 6 miljoonaa 

käyttäjää ja päivittäin tehdään noin 1,5 miljoonaa 

matkaa. Nyt Podorozhnik kortin voi ladata PayiQ Tickets 

mobiilisovelluksella, jonka on kehittänyt suomalainen 

älykkään liikkumisen finanssiteknologiayhtiö PayiQ. 

 

Uusi palvelu on tarjolla Android- ja iOS-puhelinten käyttäjille. Ennen kuin sovelluksella voi 

ladata matkakorttia, täytyy palveluun rekisteröityä ja lisätä maksukortin tiedot. Tiedot täytyy 

antaa vain kerran, mikä tekee sovelluksen käytöstä yksinkertaista ja helppoa. Palvelu toimii 

pilvessä Venäjän alueella. PayiQ Tickets on kuitenkin kansainvälinen tuote. Kun palveluun 

on kerran rekisteröitynyt, voi sovelluksella ostaa lippuja useissa Euroopan kaupungeissa.  

 

“Pietarin liikennekomitea on hyvin kiinnostunut ottamaan käyttöön PayiQ Tickets sovelluksen 

käteisen korvaavana maksutapana kaupungin joukkoliikenteessä” sanoo Pietarin liikenteen 

kehittämisen ja innovatiivisten teknologioiden osastopäällikkö. 

 

”Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että PayiQ Ticketsin käyttö laajenee Pietarissa näin nopealla 

aikataululla. Aloitimme yhteistyön Pietarin liikennekomitean kanssa viime kuussa 

julkaisemalla mobiilisovelluksemme raitiovaunun kertalippujen ostoon. Nyt 

sovelluksellamme on mahdollista ladata suosittua metron Podorozhnik matkakorttia” kertoo 

PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo Parjanen, ja jatkaa: ”Pilvipohjainen teknologiamme 

mahdollistaa helpon ja kustannustehokkaan siirtymisen perinteisistä lipuista dynaamisiin 

tuotteisiin ja palveluihin. Asiakkaamme saavat kokonaisvaltaisen ratkaisun ilman kalliita 

tuotekehitys- ja ylläpitokuluja. Sen edut käyttäjille ovat helppous ja yksinkertaisuus – kaiken 

voi hoitaa älypuhelimella.”  

PayiQ kehittää älykkäitä pilvipohjaisia mobiililippu-, maksu- ja validointiratkaisuja fiksuille 

kaupungeille, liikenneoperaattoreille 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 palvelun käyttäjät voivat vapaasti valita lukuisista 
maksutavoista heille sopivimman. He voivat myös yhdistellä reittioppaita sekä yhteiskäyttöautojen, -
pyörien tai tapahtumajärjestäjien palveluita yhteen. Autamme julkisia ja yksityisiä palveluntarjoajia 

sujuvoittamaan liikkumisen palveluitaan, lisäämään niiden käytön kiinnostavuutta ja turvallisuutta 
sekä vähentämään maksunkeräämisen kustannuksia lisäten samalla asiakastyytyväisyyttä. PayiQ 
tuottaa älykkäille kaupungeille suunnattuja ratkaisuja yhteistyössä Business Finlandin kanssa sekä 
Microsoft CityNext-ohjelman jäsenenä. 

https://azure.microsoft.com/


  

  

 

 

 

2 

 
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 
www.payiq.net 

 

      
 

 

 
 

Kansainväliset toimipisteet: 
 

 

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

Mr. Pavel Ishanov 
Area Manager 
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 Middle East and Africa 
Broadfolio MEA 
P.O. BOX 390405 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 

Mr. Kimmo Kytösaari 
Area Manager 
kimmo.kytosaari@broadfolio.com  
Tel: +971 50 5580713 
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