
Näin teet lopun
parkkimittari-

ryöstöistä!
Esittelyssä parkkimittarin

murtosuoja



CASE: Jyväs-Parkki ja rikollisliigan hävitys

Kahden vuoden aikana rikotuista mittareista muodostui Jyväs-Parkille noin 200 000 euron kulut.
Yhden uuden parkkimittarin hinnalla he saivat murtosuojat 16:ta mittariin.

Jyväskylässä on yhteensä

kadunvarsi-
parkkimittaria68

Rikollisliiga rikkoi vuodessa

kadunvarsiparkkimittaria
korjauskelvottomaksi 10

Murrot jatkuivat

vuoden ajan2

10 000
Murtosuoja maksaa noin

euroa
(riippuen mallista sekä
suojien tilausmäärästä).600

Uusi mittari maksaa

euroa

Jyväskylässä toimiva Jyväs-Parkki joutui vuosina 2013–2015 järjestäytyneen 
rikollisliigan kohteeksi. Rikollisliiga mursi kadunvarsiparkkimittareita yksi toisen-

sa perään, jättäen jälkeensä aina korjauskelvottoman mittarin. Mittarit eivät 
kuuluneet vakuutuksen piiriin, sillä niissä ei ollut minkäänlaista murtosuojaa.

Jyväs-Parkin kiinteistöpäällikkö Jari Ilmasti 
ei jäänyt neuvottomaksi, vaan päätti ratkaista 
ongelman. Hän otti yhteyttä Terästyö JK&-
JK:lle ja kehitti yhdessä heidän kanssaan 
murtosuojan parkkimittareihin.

Terästyö JK&JK ja Jyväs-Parkki asensivat 
murtosuojan kaikkiin 68:aan kadunvarsipark-
kimittariin Jyväskylässä. Murtosuojan asen-
nuksen jälkeen murrot loppuivat välittömästi.

– Murtosuojien asennuksen jälkeen 
murrot loppuivat kokonaan, sen 
jälkeen ei ole tullut edes murtoyrityk-
siä. Olemme olleet todella tyytyväisiä 
hankintaan, sen ansiosta säästämme 
huomattavan summan uusien mitta-
reiden hankinnasta vuosittain.



Parkkimittarin murtosuoja

Kestävä suoja ehkäisee murron

Vaikka korttimaksu ja EasyPark ovat käytössä jo monissa parkkimittareissa, myös 
kolikkoautomaatit ovat vielä yleisiä. Niihin kohdistuva ilkivalta tulee usein kalliiksi. 

Parkkimittariin suunniteltu murtosuoja estää tehokkaasti murtautumisen 
rahalippaaseen. Suoja ehkäisee kalliin laitteen vahingoittamista ja tätä 
kautta myös mahdollista vakuutusmaksujen nousua.

Murtosuoja koostuu kahdesta osasta: ulkoke-
hikosta ja sisätangosta. Osat on valmistettu 
kestävästä ruostumattomasta teräksestä, 
jonka ansiosta suoja selviytyy kovassakin 
käytössä. Murtosuojamme ovat CE-merkitty-
jä, eli ne täyttävät Euroopan unionin turvalli-
suusvaatimukset.

Murtosuojan ulkokehikko estää mittariin 
kohdistuvat iskut sekä poraamisen suoraan 
rahalippaaseen. Rahalippaan sisällä olevat 
rautatangot varmistavat, ettei lippaan ovea 
voi lyödä sisään. 

Halutessasi voit asentaa murtosuojan itse - niin helppoa se on!
Murtosuojaa asennettaessa parkkimittari nostetaan maasta irti tai mittaria kään-
netään siten, että päästään käsiksi sen pohjaan. Murtosuoja pultataan kiinni 
samaan alustaan mittarin kanssa.

Kun mittari on asetettu takaisin paikoilleen, sen etuosaan asennetaan suojan 
ulkokehikko. Ulkokehikko lukitaan lopuksi järeälle rautalukolla.



Pane stoppi murroille
ja tilaa parkkimittarin

murtosuoja nyt!

Näin tilaat murtosuojan:

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:

Saat tilattua parkkimittarin murtosuojan ottamalla meihin yhteyttä.

Tilaus onnistuu jo seuraavien tietojen pohjalta:

   020 728 0330 (Fax. 020 728 0331)

   timo.kangasoja@terastyo.fi

1. Parkkimittarin malli ja ulkomitat.

2. Rahalippaan sijainti.

3. Tilattavien murtosuojien määrä.

Terästyö JK & JK Oy
 020 728 0330 
 Lehmäportintie 2–4, 40640 Jyväskylä

www.terastyo.fi


