Pestes Oy on uudenlainen tuhoeläinhallinnan palveluyritys, joka tuo palvelun
haluamallesi tasolle. Lähtökohtamme on yksinkertainen: teemme mitä asiakas odottaa
ja teemme sen paremmin kuin odotettiin. Otamme huomioon tilaajan tiedon tarpeen
ja olemme avoimia sekä joustavia. Kerro mitä odotat, me teemme kaikkemme sen
saavuttamiseksi – nopeasti ja kustannustehokkaasti!

TORJUMME

ASENNAMME

MYYMME JA VUOKRAAMME

•
•
•
•
•
•
•

• lintusuojaukset:
verkkosuojaukset,
sähkökiskosuojaukset,
piikkisuojaukset
• kiinteistöjen jyrsijäestot/
tiivistykset
• kontrollointivälineet
eri hyönteisille

• UV-laitteet (kärpäslamput)
• TrapTec-järjestelmä (jyrsijäloukkujen
etäseurantajärjestelmä)
• riskikartoitukset ongelmakohteisiin

jyrsijätorjunnat
ampiaiset
sokeritoukat
muurahaiset
turkis-, ihra- ym. kuoriaiset
lutikat
elintarviketuholaiset
(koisat, hinkalot ym.)
• koit
• lintujen poistot sisätiloista
(lakeja ja asetuksia noudattaen)

Ota yhteyttä, niin saat
tarjouksen & kustannusarvion
veloituksetta! www.pestes.fi

YHTEYDENOTTO – TILAUS
• Puhelu • e-mail
• Kotisivujen kautta/
sähköinen tilaus

TILAUS VASTAANOTETTU
Seurantalinkki toimitetaan
tilaajalle sähköpostiin.

PALAUTE
Raporttilinkissä on palauteosio
jokaista työtä varten ja se on
avoin kaikille järjestelmää
käyttäville.

TYÖN PÄÄTÖS
Raporttiin kirjataan
työn valmistuminen ja
kuitataan päättyneeksi.

Raportointi on kaikkien osapuolten
kommentoitavissa saadun / annetun linkin kautta,
ja kaikista jää oma rivinsä yksilöitynä (tekijä, huomiot,
kirjausaika/päivä) -> näin lisätiedot saadaan
kaikkien osapuolten käyttöön.

• Tilaaja voi välittää linkin
haluamilleen tahoille.
• Ilmoitus sisältää linkin raportin
seurantaan, aikatauluihin ja
tehtyihin toimenpiteisiin
sekä antaa mahdollisuuden
kommentoida ja tuoda
lisätietoja työlle.
• Kohteen yhteyshenkilö
kontaktoidaan aina/ 		
viimeistään seuraavan 		
yöpäivän aikana.

AIKATAULUTUS

Linkkiin/raporttiin päivittyy
työn suoritusaikataulu kun se
on sovittu kohteeseen.

SEURANTAKÄYNNIT
Työstä riippuen, ennakkoon
ilmoitettu määrä tai tarpeen mukaan
ongelman poistamiseksi.

TOIMITUS – SEURANTA – ASENNUS
• Tehdään tarvittavat toimenpiteet ja raportti, sekä merkitään seuraavan käynnin aikataulu.
• Torjuntakohteeseen jätetään kirjallinen viesti, mikäli kohteen yhteyshenkilö ei ollut tavattavissa työn aikana.

Pestes Oy

puh. 010 326 9200 | pestes@pestes.fi | www.pestes.fi | www.lintusuojaus.fi

TUNNISTA TUHOELÄIN

HYÖNTEISET

mauriainen /
sokerimuurahainen

faaraomuurahainen

russakka / saksantorakka

Lasius niger
Koko: 3,5-9 mm

Blattella germanica
Koko: 8-13 mm

hevosmuurahainen /
aitohevosmuurahainen

lutikka / seinälude

Camponotus herculeanus
Koko: 6-18 mm

Cimex lectularius
Koko: aikuinen 5,5 mm,
kehitysasteet 1,5-4 mm

riisihärö

hinkalokuoriainen

vyöturkiskuoriainen

Monomorium pharaonis
Koko: 2 mm

Oryzaephillus surinamensis
Koko: 3 mm, toukka 3 mm

Tribolium confusum
Koko: 3-4 mm, toukka 7-8 mm

Attagenus woodroffei
Koko: 5 mm

Dermestes lardarius
Koko: 8 mm

Attagenus pellio
Koko: 5 mm

pilkkuturkiskuoriainen

leipäkuoriainen

jauhokoisa

keittiökoisa

vaatekoi

sokeritoukka

kärpäset

vyöihrakuoriainen

Plodia interpunctella
Koko: 7-9 mm, toukka 15 mm

Tineola bisselliella
Koko: 6-8 mm, toukka 11 mm

Stegobium paniceum
Koko: aikuinen noin 3 mm pitkä

Lepisma saccharina
Koko: 7-12 mm

Ephestia kuehniella
Koko: perhonen 12 mm,
toukka 15 mm

Mahlakärpänen, huonekärpänen,
ullakkokärpänen, syysolkikärpänen

LINNUT JA JYRSIJÄT
MUISTA!
tästä reiästä
mahtuu hiiri

pulu eli kesykyyhky

Columbia livia domestica

naakka

Corvus monedula

pikkulinnut

Varpuset, talitiaiset, pääskyt

lokit (harmaalokki)
Larus argentatus

6 mm
tästä reiästä
mahtuu rotta

2 cm

orava

Sciurus vulgaris

kotihiiri

Mus musculus

metsähiiri

Apodemus flavicollis

Pestes Oy

rotta eli isorotta
Rattus norvegicus
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