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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 19.8.2019 – Turku/Kouvola 

Kouvolan bussit siirtyvät mobiiliaikaan  

Kouvola otti kesällä käyttöön mobiilit bussiliput. 

Älypuhelimelle ladattavan ilmaisen sovelluksen 

avulla lippujen ostaminen on helppoa ja nopeaa. 

 

”Kouvolassa kehitetään joukkoliikenteen palveluita ja 

lähivuosina on tarkoitus kehittää kaupungin 

joukkoliikenteen toimintaa laajemminkin” kertoo 

joukkoliikennelogistikko Antti Pakkanen, ja jatkaa 

”Mobiililipulla tehdään matkustamisesta kaupungin linja-

autoliikenteessä paitsi helpompaa, myös 

houkuttelevampaa. Kouvolan tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen matkustajamääriä 

ja uuden lipputuotteen lanseeraaminen on osa tätä.” 

 

Mobiililippu on näppärä vaihtoehto käteisellä ostettavalle kertalipulle. Se ostetaan 

mobiililippusovelluksesta ja näytetään bussiin noustessa kuljettajalle mobiililaitteen näytöltä. 

Sovelluksesta voi alkuvaiheessa ostaa aikuisen ja lapsen (7-16v.) kertalippuja Kouvolan 

kaupungin paikallisliikenteen busseihin. Mobiilisovellus tukee kaikkia käytetyimpiä 

maksutapoja, kuten puhelinlaskun yhteydessä maksettavaa Mobiilimaksua, pankki- ja 

luottokortteja, MobilePayta, Masterpassia sekä Apple Payta. Kouvolan joukkoliikenteen 

mobiilisovellus on ladattavissa ilmaiseksi Android- ja iOS-puhelimille. 

 

”Kouvola on uusin kaupunki, joka on ottanut käyttöönsä PayiQ:n käyttäjätilipohjaisen 

mobiililippuratkaisun. Teknologiamme mahdollistaa asiakkaan visuaalisen ilmeen mukaan 

brändätyn mobiilisovelluksen käyttöönoton nopealla aikataululla. Tuotevalikoiman ja 

hinnaston hallinta on helppoa ja joustavaa eikä vaadi päivityksiä. Kehitämme sovellusta 

Kouvolan joukkoliikenteen kanssa yhteistyössä niin, että se vastaa sekä joukkoliikenteen 

että käyttäjien tarpeita” kertoo sovelluksen kehittäneen PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo 

Parjanen. 

 

Kouvolan kaupunki on toimivaltainen joukkoliikenteen viranomainen Kouvolan alueella. 

Kouvolan joukkoliikenne koostuu kaikille avoimesta kaupungin linja-autoliikenteestä, 

palvelulinjaliikenteestä, sekä joukkoliikennepalveluita täydentävistä asiointitakseista. Kouvolassa on 
käytössä myös Waltti-matkakortti. 

 
Lisätietoja: 
 
Antti Pakkanen, joukkoliikennelogistikko 
+358 20 615 6635 
Torikatu 10, 45100 Kouvola 
antti.pakkanen@kouvola.fi 
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PayiQ kehittää palkittua käyttäjätilipohjaista PayiQ TaaS® Ticketing-as-a-Service alustaa. Se 

tarjoaa fiksuille kaupungeille, liikenneoperaattoreille ja tapahtumajärjestäjille mahdollisuuden sekä 
myydä että validoida lippuja mobiililaitteilla. Lippuihin voi yhdistää monipuolisesti matkoja ja 
elämyksiä, kuten eri kulkuvälineitä, tapahtumia ja palveluja. Alusta myös kerää käytöstä ja 
liikkumisesta tietoa, jota palveluntarjoaja voi käyttää parantaakseen käyttökokemusta sekä prosessin 
tehokkuutta. PayiQ johtaa kehitystä kohti älykkäämpää ja käyttäjäystävällisempää liikennettä. 
 

Lisätietoja PayiQ-ratkaisuista ja teknologialisensioinnista: 
 
Tuomo Parjanen 
CEO 
+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 

Mrs. Elena Baidakova 

Area Manager 
info@iq-payments.ru  
Tel: +7(495)663-8025 
 

PayiQ AB Sweden 
Tegeluddsvägen 31 
11541 Stockholm, SWEDEN 

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

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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