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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 3.2.2021 – Turku 

Helpompaa matkustamista uusilla Seutu+ 
mobiilikausituotteilla 
 

PayiQ on toteuttanut Varsinais-Suomen ELY-

keskukselle Seutu+- mobiilisovelluksen 

kausituotteiden ostamiseen Turun ja lähialueiden 

seutuliikenteeseen. Aluksi käyttöön tulee puhelimessa 

toimiva mobiilikausilippu ja myöhemmin myös 

matkakorttijärjestelmä. 

 

Helmikuun alusta Seutu+-sovelluksella voi ostaa 

mobiilikausilipun, jolla voi matkustaa sekä perusmatkan 

Paraisten, Paimion ja Auran joukkoliikenteen linjoilla että jatko- ja vaihtomatkan Föli-

alueella. Kausilippu ostetaan matkapuhelimeen ilmaiseksi ladattavalla Seutu+-sovelluksella, 

joka toimii uusimmissa Android- ja iOS-puhelimissa.  

 

Kevään aikana kausilippu toteutetaan myös korttiversiona. Seutu+ matkakortin voi hankkia 

palvelupisteistä ja korttia voi ladata myöhemmin helmikuussa avautuvilla Seutu+ www-

sivuilla, Seutu+ mobiililisovelluksella tai tarvittaessa palvelupisteissä. Palvelupisteitä on 

tarkoitus tulla Turkuun (Monitori ja Skanssi), Paimioon, Paraisille ja Auraan. 

 

”Seutu+ kausituote on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenneviranomaisen 

kokeilu. Matkustajille tarjotaan helppokäyttöinen kausituote ja samalla luovutaan asteittain 

kahden kortin menettelystä. Aiemmin matkustajien on pitänyt hankkia seutulipun 

latauskuittia vastaan erikseen toimistosta Fölin kausikortti. Enää näin ei tarvitse tehdä, koska 

Seutu+ käy sekä perusmatkalla että jatko- ja vaihtomatkoilla Föli-alueella” kertoo 

joukkoliikenteen projektipäällikkö Markus Kivelä.  

 

”Olemme hyvin iloisia, että pääsimme toteuttamaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 

tämän uuden kausituotteen, joka varmasti helpottaa matkustajien elämää. Aiemmin olemme 

toteuttaneet integroinnin muihin matkakorttijärjestelmiin, mutta nyt meillä on myös oma 

matkakorttien taustajärjestelmä. Tämä on meille uusi aluevaltaus, joka toivottavasti 

laajenee jatkossa. Mobiilisovelluksen lisäksi toimitimme matkakorttien latausta varten myös 

selainpohjaisen käyttöliittymän, joka tulee käyttöön myöhemmin keväällä” kertoo Seutu+ 

sovelluksen ja matkakorttijärjestelmän toteuttaneen PayiQ:n toimitusjohtaja Tuomo 

Parjanen. 

 

PayiQ kehittää palkittua käyttäjätilipohjaista PayiQ TaaS® Ticketing as a Service alustaa. Se 

tarjoaa fiksuille kaupungeille, MaaS- ja liikenneoperaattoreille sekä 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. 
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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 
St. Petersburg 191186,  
Bolshaya Konushennaya str. 4-6-8, 
BC “House of Finland”, RUSSIA 

Mrs. Elena Lipchenko 
Regional Director, Russia and CIS 
info@iq-payments.ru  
Tel: +7 911 908 26 57 
 

PayiQ AB Sweden 
Tegeluddsvägen 76 
11528 Stockholm, SWEDEN 

Mr. Juha Ritala 
Sales Manager 
juha.ritala@payiq.net 
Tel: +358 400 819 027 
 

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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