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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 7.1.2019 – Turku 

Korsisaari monipuolistaa palveluitaan 

Korsisaari-yhtiöt ottivat joulukuussa käyttöön oman PayiQ:n toteuttaman 

mobiilisovelluksen, jolla voi helposti ostaa joukkoliikenteen lippuja. 

 

Korsisaari-yhtiöt on tarjonnut asiakkailleen 

mahdollisuutta ostaa mobiililippuja jo maaliskuusta 

2017 lähtien. Tähän asti Korsisaaren liput ovat olleet 

ostettavissa PayiQ Tickets-sovelluksella, jolla voi ostaa 

joukkoliikenteen lippuja useassa muussakin 

kaupungissa. Joulukuussa 2018 Korsisaaren liput 

tulivat myyntiin myös yhtiön omaa nimeä kantavassa 

mobiilisovelluksessa. Samalla lippuvalikoima kasvaa ja 

monipuolistuu. 

 

”Olemme olleet hyvin tyytyväisiä PayiQ:n mobiililippusovellukseen sekä yhteisyöhön PayiQ:n 

kanssa. Toimintamme kehittämisen yhteydessä tuli ajankohtaiseksi harkita siirtymistä 

omaan sovellukseen. Mobiililippujen myynti on kasvanut tasaisesti koko ajan ja 

tulevaisuudessa lippuvalikoimamme tulee laajenemaan erilaisilla kausi- ja sarjalipuilla. 

Mobiililiput ovat jatkossa yhä tärkeämpi myyntikanava meille. Oman brändimme mukaisen 

Korsisaari-sovelluksen myötä lippumme ovat nopeasti löydettävissä ja meidän on entistä 

helpompaa kehittää palvelujamme” kertoo Korsisaari-yhtiöiden toimitusjohtaja Antti 

Korsisaari. 

 

”Olemme iloisia, että yhteistyömme Korsisaari-yhtiöiden kanssa jatkuu ja syvenee. 

Teknologiamme mahdollistaa hyvin joustavan ja monipuolisen lippuvalikoiman, johon on 

helppo lisätä uusia tuotteita tai kampanjoita lyhyelläkin aikataululla. Lähdemme innolla 

kehittämään Korsisaaren omaa sovellusta yhteistyössä niin, että se vastaa sekä 

liikennöitsijän että käyttäjien tarpeita” sanoo Tuomo Parjanen, sovelluksen kehittäneen 

PayiQ:n toimitusjohtaja. 

 

Korsisaari-yhtiöt ovat hoitaneet Nurmijärven kunnan joukkoliikennettä jo 90 vuotta. 

Ensimmäinen vuoro ajettiin 1.5.1929 ja käynnissä on siis juhlavuosi. Joukkoliikenteen lisäksi 

Korsisaari-yhtiöiden toimintaan kuuluu tilausajot, tilataksit, esteetön kuljetus, elämysmatkat, 
autokoulu ja ensihoitopalvelut. Tavoitteenamme on rakentaa entistä parempaa joukkoliikennettä ja 

toimivat, kaikkia palvelevat lipputuotteet. 
 
Lisätietoja: 
 
Korsisaari-yhtiöt 
Antti Korsisaari, toimitusjohtaja 
Puh. + 358 50 387 2611 

Alhonniituntie 1, 01900 Nurmijärvi 
antti.korsisaari@korsisaari.fi 
www.korsisaari.fi 
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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. 
 

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 76 
11528 Stockholm, SWEDEN 

Mr. Timo Tuukkanen 
COO 
timo.tuukkanen@payiq.net 
Tel: +358 45 666 7715 
 

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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