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Rentokil on maailman johtava

kansainvälinen tuholaistoiminnan

palveluntarjoaja. Tarjoamme korkean

tason tuholaishallintaa, varmuutta ja

reagointikykyä asiakkaille. 

Yli 80 maata ympäri maailman. 

● Johtava markkina-asema Iso-

Britanniassa, Manner Euroopassa, 

Aasiassa, Tyynellämerellä ja Etelä

Afrikassa

● Yksi johtavista tuholaistorjunta

yrityksistä Pohjois Amerikassa

● Nopeasti kasvava läsnäolo Keski- ja

Latinalaisessa Amerikassa.
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Maailman suurin tuholaistorjuntayritys

3 miljardin euron liikevaihto

29,000 koulutettua teknikkoa

80+ maata, markkinajohtaja 50+  maassa 

Innovatiivinen, omien tuotteiden kehitys

Koko Suomen kattava toiminta-alue

Rentokil



Rentokil Suomessa
Vuodesta 1932

● Yli 3 000 sopimusasiakasta sekä 3 000 kertaluontoista

asiakasta vuosittain

● Tuhansia tarkastus-, torjunta- ja huoltokäyntejä

vuosittain

● Koulutetut teknikot - kaikki teknikot omaavat

tuholaistorjujan tutkinnon

● Maan kattava palveluverkosto ja ammattitaitoinen

huoltohenkilökunta takaavat asiakkaillemme

ennaltaehkäisevät palvelut ja nopean toiminnan

ongelmatilanteissa.

● Pääkonttori Helsingin Malmilla

● 14 varastokonttoria

○ Kirkkonummi, Hämeenlinna, Lahti, Kouvola, 

Jyväskylä, Tampere, Turku, Pori, Kuopio, Joensuu, 

Seinäjoki, Vaasa, Oulu ja Sodankylä.



Tuholaisten kasvava 

syöttien sietokyky

Urbanisaatio and 

kasvava väkiluku

Ilmastonmuutos

Muuttuva digitaalinen 

maailma

Tuholaisten hallinta | Trendit ja markkinatekijät



Rentokil
Tuholaistorjunnan asiantuntijat

Mitä Rentokilin tuholaistorjuntapalvelut ovat

● Rentokil tuottaa vuosisopimuksilla tai yksittäisillä

toimeksiannoilla tuholaisvapaata ympäristöä

● Takaamme turvallisen tuotantoympäristön vaativille

toimialoille kuten elintarvike- tai lääketeollisuudelle

Kenelle Rentokilin tuholaistorjuntapalvelut ovat
● Kaikille. Elintarvike- ja lääketeollisuus, asunto-

osakeyhtiöt, logistiikkayritykset, hotellit, laivat, 

yksityishenkilöt

Miksi Rentokil? 
● Alan innovatiivisimmat ja edistyneimmät ratkaisut

● Kaikki teknikot ovat suorittaneet tuholaistorjujan

tutkinnon

● Integroitu tuholaishallinta

● Sähköinen raportointijärjestelmä - myRentokil

● Oma tuote- ja palvelukehitys



PestConnect
• 24/7 seuraavat syöttiasemat
• Havaitsee, pyydystää ja 

raportoi
• Kehitetty käyttäen 

ainutlaatuista tuholaisten 
käyttäytymistutkimusta sekä 
tuotekehityksen kykyjä.

• myRentokil integrointi.

myRentokil
• Sähköinen raportointi ja 

analyysi
• Saatavana useille laitteille
• Sisältää 

tuholaistorjuntatietojen, 
suositusten, räätälöidyn 
raportoinnin ja 
palveludokumentit.

• Kattava kirjausketju auditointi 
standardien tukemiseksi.

Nopeampi, parempi 

tuholaistorjuntapalvelu
• Toimialakohtaiset, yksilöidyt 

kyvyt tuottaa tehokasta 
paikallista tuholaistorjuntaa 
kaikentyyppisille asiakkaalle 
maailmanlaajuisesti

• Hoito ja suojaus monenlaisia 
tuholaisongelmia vastaan, 
mukaan lukien ryömivät, 
lentävät, purevat ja pistävät 
hyönteiset sekä jyrsijät, linnut 
ja muut luonnon tuhoeläimet. Innovointi 

tulevaisuudelle
• Lumnia, kärpästentorjunnan 

tulevaisuus, on kehitetty 
innovatiivisella patentoidulla 
LED-tekniikalla 
houkuttelemaan, saalistamaan 
ja hygienisesti kapseloimaan 
hyönteisiä

• Entotherm kemikaaliton 
kuumahoito tuholaishyönteisiä, 
kuten luteita, tekstiilituholaisia 
ja ruokatuotannon hyötenisiä 
vastaan. 

Palvelumme



Innovaatio ja osaaminen
Innovaation, tieteen ja teknisen osaamisen keskus

Power Centre UK: 

Ajaa alan johtavia 

innovaatioita

Yksi Euroopan 

suurimmista 

tuholaiskokoelmista -

30+ eri lajia

Jyrsijöiden käytöksen 

seuranta tehokkaan 

havainnoinnin 

kehittämiseksi

Tilannekohtainen 

testaus 

viranomaisprosesseille, 

reaaliaikaiselle 

soveltamiselle ja 

tehokkuudelle

Kontrolloitu 

ympäristö ja 

tutkimushuoneet 

hyönteisten käytöksen 

tutkimukselle

Euroopan kattavin 

koulutuskeskus



Digitaalinen tuholaistorjunta
PestConnect ansat, syöttiasemat ja valvontalaitteet.

Ansat ja 24/7  

valvonta-asemat, 

jotka havaitsevat, 

pyydystävät tai 

hävittävät

monenlaisia tuholaisia

Välitön, tehokas 

hoito liiketoiminnan 

kielteisten 

vaikutusten 

hallitsemiseksi ja 

minimoimiseksi.

myRentokil integraatio 

tiedonhallintaa varten 

IPM:n käyttöönottoon.

Nopea vastaus

ammattitaitoisilta

teknikoilta, jotka

tunnistavat

ongelmalähteet sekä

tarvittavat

jatkotoimet.

Helppo, 

reaaliaikainen 

raportointi 

välittömän 

tapahtuman tilasta 

verkossa sekä 

parantunut sisäinen 

valvonta.

Jatkuva automaattinen

valvonta ja suojaus.



Lumnia - lentävien hyönteisten torjuja

Lentävien hyönteisten torjunnan tulevaisuus: Rentokil, 

valaisee matkaa.

Innovatiivinen patentoitu LED-

tekniikka houkuttelee, tappaa ja 

kapseloi hyönteisiä hygieenisesti 

eliminoiden saastumisriskit.

Erittäin innovatiivinen, energiaa 

säästävä, hyönteispyydys, jonka 

etuina ovat moderni muotoilu ja 

optimoitu saalistusnopeus. 

Saatavilla Standard, Ultimate, 

Compact, Slim ja Suspended 

malleina tilojen tarpeiden 

mukaisesti.

Sopii monenlaisiin 

ympäristöihin, joissa kärpäset 

eivät ole toivottuja ja asiakkailla 

on erityiset vaatimukset.



myRentokil
Online raportointi- ja analyysiportaali aktiiviseen 

tuholaisten hallintaan.

Tuholaistorjunnan 

tiedot, suositukset, 

räätälöity raportointi ja 

huoltodokumentaatio.

Suunniteltu varmistamaan, 

että pysyt ajan tasalla

yrityksesi

tuholaistorjuntaohjelmasta. 

Pääsy 

tuholaistrendeihin, 

aktiivisuusanalytiikkaan

ja interaktiivisiin 

kohdesuunnitelmiin.

Kattava kirjausketju, 

jotta yritykseksi voi 

läpäistä tarkastukset 

useissa kohteissa 

vaivattomasti.

Reaaliajassa näytettävä

data, joka sisältää

räätälöidyn

raportointimahdollisuuden

sekä tuo tiedon suoraan

sähköpostiisi. 

Soveltuu useille 

laitteille



Kiitos!

Puhelinnumero 020 789 3208

Sähköposti asiakaspalvelu:

info-fi@rentokil-initial.com

www.rentokil.fi


