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Julkaisuvapaa 

LEHDISTÖTIEDOTE – 8.3.2021 – Turku 

Roboride ja PayiQ yhdessä kohti parempaa 
robottiautojen kuluttajakokemusta 
 

Roboride, itsestään ajavien ajoneuvojen operaattori ja PayiQ, älykkäiden 

lippujärjestelmien toimittaja aloittavat yhteistyön. 

 

Yhteisenä tavoitteena on integroida itsestään ajavat 

robottiajoneuvot saumattomammin julkisen 

liikenteen kanssa ja tuottaa paitsi parempi 

kuluttajakokemus, niin myös integroitu alusta 

joukkoliikenteen toimijoille. PayiQ ratkaisulla 

voidaan myös tuottaa uusia lipputyyppejä, jotka 

mahdollistavat robottiajoneuvojen käytön. 

 

”Robottiajoneuvot tulevat voimakkaammin osaksi 

jokapäiväistä kaupunki- ja kampusliikennettä. Se, 

että kuluttaja voi käyttää robottiautojen ja 

joukkoliikenteen kanssa samaa sovellusta, on erittäin tärkeää”, sanoo Roboriden 

toimitusjohtaja Tatu Nieminen. 

 

PayiQ:n toimitusjohtaja Pirkka Lankinen näkee yhteistyöllä positiivisia vaikutuksia myös 

joukkoliikenteen toimijoille. ”PayiQ:n Ticketing as a Service -ratkaisu sopii loistavasti 

myös robottiautoihin. Asiakkaamme voivat yhdellä alustalla käyttää sekä 

joukkoliikennettä, että robottiajoneuvoja”, toteaa Lankinen. 

 

Roboride käyttää jatkossa PayiQ:n Ticketing as a Service -alustaa ja sovellusta kaikissa 

projekteissaan. 

 

Roboride tarjoaa asiakkailleen robottiajoneuvoihin pohjautuvaa liikkumisen ratkaisua 

avaimet käteen -periaatteella. Koska emme ole sitoutuneita tiettyihin laitevalmistajiin tai 
teknologiatoimittajiin, voimme valita markkinoiden parhaat ratkaisut ja kehittää palvelun, joka 
vastaa asiakkaan tarpeisiin.   

 
Lisätietoja: 
 
Roboride 
Tatu Nieminen, toimitusjohtaja 
Puh. +358 40 7219090 

tatu@roboride.fi 

www.roboride.fi 

 
 
 

 

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 
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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: 
 
Pirkka Lankinen 
CEO 
+358 500 984 084 
pirkka.lankinen@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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