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Kemiallisten kasvinsuojelutöiden  
omavalvontasuunnitelman lomakepohja 
Huom! Lomakkeeseen on merkitty sinisellä tähdellä (*) tiedot, jotka lainsäädännön mukaan vähintään on huomioitava. 

1) Perustiedot

Omavalvontasuunnitelman laatija 
Nimi: 

Organisaatio: Y-tunnus:

Osoite: 

Puhelinnumero: Sähköposti: 

Päiväys 

Päivitetty 
Päivitetyt kohdat: 

Nimi / Allekirjoitus: Päiväys: 

2) Noudatettavat asiakirjat

Töiden toteutuksessa noudatettavat hankekohtaiset suunnitelma-asiakirjat 

Kasvinsuojelusuunnitelma. 

Hoito- tai kunnossapitosuunnitelma. 

Turvallisuussuunnitelma. 

Ympäristösuunnitelma. 

Laatusuunnitelma. 

Jätehuoltosuunnitelma. 

Muu, mikä?  

Töiden toteutuksessa noudatettavat yleiset laatuvaatimukset (jos hankekohtaisia suunnitelma-
asiakirjoja ei ole) 

Alueurakoinnin yleinen tehtäväluettelo 1) 

KiinteistöRYL. Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset  1)

VHT. Viheralueiden hoito. Hoidon laatuvaatimukset 1) 

Muu, mikä? 

1) Noudatetaan toteutushetkellä voimassa olevia vaatimuksia.
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Tilaajan kanssa erikseen sovitut poikkeamat edellä mainituista asiakirjoista 

Muuta huomioitavaa 

3) Kasvinsuojelutöistä vastuussa olevat henkilöt

Omavalvonnan vastuuhenkilö organisaatiossa 
Nimi: Tehtävänimike: 

Puhelinnumero: Sähköposti: 

Vastuuhenkilö ja hänen sijaisensa seuraavissa työtehtävissä 
Henkilöstön perehdytys omavalvontasuunnitelmaan ja työprosessiin: 

Kasvinsuojelutöiden suunnittelu: 

Kasvinsuojeluaineiden valinta, hankinta, kuljetus, varastointi ja hävitys: 

Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden valinta, huolto, varastointi ja testaus: 

Kasvinsuojelutöiden suojainten valinta, hankinta, huolto, säilytys ja testaus: 

Kasvinsuojelutöistä tiedottaminen (alueen omistajalle ja käyttäjille): 

Kasvinsuojeluaineseoksen valmistus: 

Kasvinsuojeluaineseoksen levitys: 

Huom! Jos vastuuhenkilö on kaikissa työtehtävissä sama, kirjataan tiedot tähän: 

Henkilöstön osaaminen ja pätevyydet 

* Kasvinsuojelututkinto, voimassaoloaika

Työturvallisuuskortti, voimassaoloaika

Ensiapu 1, voimassaoloaika

Ensiapu 2, voimassaoloaika

Muu, mikä?   voimassaoloaika 

Muuta huomioitavaa 
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4) Henkilöstön perehdytys omavalvontasuunnitelmaan ja työprosessiin

Henkilöstö perehdytetään: 
- omavalvontasuunnitelmaan
- kasvinsuojelutehtäviin
- kasvinsuojeluaineiden levitysvälineistöön
- suojainten käyttöön
- työkohteen asiakirjoihin
- työkohteeseen.

Perehdyttämissuunnitelma ja muut perehdyttämisdokumentit tallennetaan työkohteen asiakirjojen 
hallintajärjestelmään. 

Muuta huomioitavaa 

5) Kasvinsuojelutöiden suunnittelu

Tarkastettavat asiat 

Töiden suunnittelu tehdään hyödyntäen aikaisempien vuosien kasvintuhoojien tarkkailutietoja. 
Kasvinsuojelutöitä tehdään riittävän usein torjuttavan tuholaisen/ taudin/ rikkakasvin hävittämiseksi. 
Kasvinsuojelutöiden tiheys määritetään (ilmoitetaan, miten määritetään ja mihin dokumentoidaan):  

Valitut työmenetelmät ja -laitteet soveltuvat työtehtäviin ja työkohteeseen. 

Sisällytetään kasvinsuojelutyöt työkohteen: 

turvallisuussuunnitelmaan 

ympäristösuunnitelmaan 

laatusuunnitelmaan 

jätehuoltosuunnitelmaan. 

Hankitaan tarvittavat luvat (ilmoitetaan, mitkä luvat): 

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tehdään materiaalintoimittajista ja aliurakoitsijoista. 

* Havainnot karanteenituhoojista ilmoitetaan Ruokavirastoon.

* Havainnot EU:lle tai kansallisesti haitallisista vieraslajeista ilmoitetaan paikalliseen Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukseen (ELY-keskus).
Töiden suunnitteluun liittyvät dokumentit tallennetaan työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmään. 

Kasvintuhoojien seuranta ja kynnysarvot 

Kasvintuhoojien esiintymistä seurataan säännöllisesti (ilmoitetaan, miten ja milloin seurataan): 

Määritetään kasvintuhoojien kynnysarvot (ilmoitetaan, miten määritetään ja mitä lajeja kynnysarvot koskevat): 
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Seurantatulokset dokumentoidaan (ilmoitetaan, miten tulokset dokumentoidaan): 

Kynnysarvot kasvintuhoojittain (ilmoitetaan määrä/ kasvintuhooja): 

Poikkeamatilanteissa toimiminen 

Muuta huomioitavaa 

6) Kasvinsuojeluaineiden valinta, hankinta, kuljetus, varastointi ja hävitys

Käytettävät kasvinsuojeluaineet 

* Rikkakasvien torjunta-aineet (Ilmoitetaan tuotenimi, tehoaine ja määrä):

tuote 1 

tuote 2 

tuote 3 

* Tautien torjunta-aineet (Ilmoitetaan tuotenimi, tehoaine ja määrä):

tuote 1 

tuote 2 

tuote 3 

* Tuholaisten torjunta-aineet (Ilmoitetaan tuotenimi, tehoaine ja määrä):

tuote 1 

tuote 2 

tuote 3 

Tarkastettavat asiat 

Kasvinsuojeluaineet ovat tilaajan hyväksymät. 

* Käytettävät kasvinsuojeluaineet kuuluvat Tukesin kasvinsuojeluainerekisteriin.

* Kasvinsuojeluaineiden valinnassa huomioidaan resistenssin syntymisen estäminen (ilmoitetaan, miten huomioidaan):
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Kasvinsuojeluaineet soveltuvat kohteeseen. 

* Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön käytössä.  

* Kasvinsuojeluaineet ovat voimassa olevia.  
Kasvinsuojeluaineiden kuljetus tehdään (ilmoitetaan, miten):  

Kasvinsuojeluaineet varastoidaan (ilmoitetaan, miten):  

Kasvinsuojeluaineet säilytetään työskentelyn ajan työkohteessa (ilmoitetaan, miten):  

Vanhentuneet kasvinsuojeluaineet hävitetään (ilmoitetaan, miten):  

Kasvinsuojeluaineiden toimitusasiakirjat ja muut dokumentit tallennetaan työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmään. 

Poikkeamatilanteissa toimiminen 
 

Muuta huomioitavaa 
 

7) Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden valinta, huolto, varastointi ja testaus 

Käytettävät kasvinsuojeluaineiden levitysvälineet 

(ilmoitetaan merkki, malli ja käyttökohde) 

levitysväline 1 

levitysväline 2 

levitysväline 3 

levitysväline 4  

Tarkastettavat asiat 

Levitysväline soveltuu työtehtäviin ja työkohteeseen. 

* Levitysväline on säädösten ja määräysten mukainen.  
Levitysvälineen käyttöohje on henkilöstön käytössä. 

* Levitysväline on ehjä.  

Levitysväline huolletaan (mm. päivittäis- ja määräaikaishuollot) ja huollot dokumentoidaan (ilmoitetaan, miten):  
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* Levitysväline testataan ja testaukset dokumentoidaan.
Levitysväline kuljetetaan työkohteeseen ja sieltä pois (ilmoitetaan, miten kuljetuksessa huomioidaan turvallisuus ja 
varmistetaan välineen säilyminen ehjänä):  

Levitysväline varastoidaan (ilmoitetaan, miten): 

Levitysvälineisiin liittyvät dokumentit tallennetaan työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmään. 

Poikkeamatilanteissa toimiminen 

Muuta huomioitavaa 

8) Kasvinsuojelutöiden suojainten valinta, hankinta, huolto, varastointi ja testaus

Käytettävät suojaimet 

(ilmoitetaan suojain, kuten suojavaatteet, -jalkineet, -päähineet, -käsineet, silmiensuojaimet ja 
hengityksensuojaimet sekä niiden mahdollinen voimassaoloaika) 

suojain 1 

suojain 2 

suojain 3 

suojain 4 

Tarkastettavat asiat 

* Suojaimet valitaan kasvinsuojeluaineen käyttöturvallisuustiedotteen mukaan.
Suojaimet ovat henkilökohtaiset.
Suojainten käyttöohjeet ovat henkilöstön käytössä.

* Suojaimet ovat ehjät.
Suojaimet huolletaan (mm. päivittäis- ja määräaikaishuollot) ja huollot dokumentoidaan.

* Suojainten viimeinen käyttöpäivämäärä huomioidaan ja dokumentoidaan.

* Suojaimet testataan ja testaukset dokumentoidaan (ilmoitetaan, miten):

Suojaimet kuljetetaan työkohteeseen ja sieltä pois (ilmoitetaan, miten kuljetuksessa varmistetaan suojaimen 
säilyminen ehjänä ja puhtaana):  
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Suojaimet varastoidaan (ilmoitetaan, miten): 

Suojaimiin liittyvät dokumentit tallennetaan työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmään. 

Poikkeamatilanteissa toimiminen 

Muuta huomioitavaa 

9) Kasvinsuojelutöistä tiedottaminen (alueen omistajalle ja käyttäjille)

Kasvinsuojelutöiden tiedottamismenetelmät 

Tiedotekyltti työkohteessa. 

Työkohteen asukkaille jaettu asuntokohtainen tiedote. 

Työkohteen rakennusten ilmoitustaululle ja/tai ulko-oviin kiinnitetty tiedote. 

Muu, mikä? 

Tiedotusajankohta 

Viikkoa ennen kasvinsuojelutöitä. 

Muu, mikä?  

Tarkastettavat asiat 

Tiedotuksesta tehdään suunnitelma. 
Tiedotus toteutetaan suunnitelman mukaan. 

* Tiedotus on riittävä.
Tiedotusajankohta on oikea.
Tiedottamiseen liittyvät dokumentit tallennetaan työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmään.

Poikkeamatilanteissa toimiminen 

Muuta huomioitavaa 
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10) Kasvinsuojeluaineseoksen valmistus

Tarkastettavat asiat 

* Kasvinsuojeluainemäärä ja vesimäärä annostellaan, sekoitetaan ja kaadetaan säiliöön käyttöohjeen mukaan huolellisesti
huomioiden henkilö- ja ympäristöturvallisuus.

* Suojaimia käytetään kasvinsuojeluaineseoksen valmistuksen ja käsittelyn aikana.
Tarvittavat ensiapuvälineet ovat käyttöetäisyydellä.
Maahan läikkyneen kasvinsuojeluaineen tai kasvinsuojeluaineseoksen imeyttämiseen varataan sopivaa ainetta 
käyttöetäisyydelle. 
Kasvinsuojeluainemäärä ja vesimäärä kirjataan: 
- kohteen kiinteistönpitokirjaan, huoltokirjaan, hoitopäiväkirjaan tai työmaapäiväkirjaan
- * toimijan omaan kasvinsuojelukirjanpitoon.

* Havainnot karanteenituhoojista ilmoitetaan Ruokavirastoon.

* Havainnot EU:lle tai kansallisesti haitallisista vieraslajeista ilmoitetaan paikalliseen Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukseen (ELY-keskus).

Kasvinsuojeluseoksen tekemiseen liittyvät dokumentit tallennetaan työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmään. 

Poikkeamatilanteissa toimiminen 

Muuta huomioitavaa 

11) Kasvinsuojeluaineseoksen levitys

Tarkastettavat asiat 

Käsiteltävä alue rajataan ja merkitään (ilmoitetaan, miten rajataan ja merkitään): 

* Kasvinsuojeluaineen levitystyö tehdään huolellisesti huomioiden henkilö- ja ympäristöturvallisuus.
* Suojaimia käytetään kasvinsuojeluaineseoksen levityksen ja työvälineiden pesun aikana.
Tarvittavat ensiapuvälineet ovat käyttöetäisyydellä.
Maahan läikkyneen kasvinsuojeluaineen tai kasvinsuojeluaineseoksen imeyttämiseen varataan sopivaa ainetta 
käyttöetäisyydelle. 

* Ylijäämäseos hävitetään käyttöturvallisuustiedotteen ohjeiden mukaan.

* Levitysvälineet pestään huolellisesti käytön jälkeen.
Kasvinsuojeluainekäsittelyn ajankohta, kasvinsuojeluaine, tehoaine, pitoisuus ja käsitelty kasvilaji kirjataan:
− kohteen kiinteistönpitokirjaan, huoltokirjaan, hoitopäiväkirjaan tai työmaapäiväkirjaan.
− * toimijan omaan kasvinsuojelukirjanpitoon.
Tehtyjen kasvinsuojelutoimenpiteiden vaikutusta ja tehokkuutta seurataan ja tulokset kirjataan toimijan omaan 
kasvinsuojelukirjanpitoon. 

Kasvinsuojeluaineseoksen levittämiseen liittyvät dokumentit tallennetaan työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmään. 
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Poikkeamatilanteissa toimiminen 

Muuta huomioitavaa 

12) Asiakirjojen säilytys

Seuraavat asiakirjat säilytetään toimipaikassa siten, että ne ovat valvontaviranomaisen ja työmaavalvojan siellä 
tarkastettavissa: 

1. Omavalvontasuunnitelma.
2. Kasvinsuojelutöiden kirjanpito.
3. Muut asiakirjat, joiden perusteella voidaan selvittää omavalvonnan toteuttamista, eli omavalvontaan liittyvät

tarkastuksista, mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä suoritetuista korjaavista toimenpiteistä laaditut
asiakirjat.

4. Dokumentit todetuista poikkeamista ja niistä seuranneista toimenpiteistä kahden viime vuoden ajalta.

Seuraavat asiakirjat säilytetään työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmässä: 

− henkilöstön perehdyttämisdokumentit
− kasvinsuojeluaineiden käyttöturvallisuustiedotteet
− kasvinsuojeluaineiden lähetyslistat
− kasvinsuojeluaineiden pakkausluettelot
− kopiot työntekijöiden kasvinsuojelututkintotodistuksista
− levitysvälineiden huolto- ja testaustodistukset
− suojainten huolto- ja testaustodistukset
− reklamaatiodokumentit
− työkohteessa tehdyt tarkastuspöytäkirjat

− muu, mikä?

Muuta huomioitavaa 

Tyhjennä lomake
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	kasvintuhooja text: Kasvintuhooja; Kasveissa tai kasvituotteissa esiintyvä eläin- tai kasvikuntaan kuuluva haitallinen organismi, hyönteinen, punkki, nilviäinen, sieni, bakteeri, fytoplasma, virus ja muu taudinaiheuttaja, joka voi aiheuttaa välitöntä tai välillistä vahinkoa viljelykasveille, luonnonvaraisille kasveille tai niistä saataville tuotteille. 
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	kynnys text: Kynnysarvo; Tutkittu raja-arvo siitä, mikä määrä tuhoojia aiheuttaa taloudellisen ja/tai esteettisen haitan. Kaikille tuhoojille ei ole vielä olemassa torjunnan kynnysarvoja.    HUOM! Ei sovellu kasvintuhoojille, jotka pakko torjua ennaltaehkäisevästi, kuten eräät kasvitaudit tai rikkakasvit, joiden itämisen jälkeisiä torjuntakeinoja ole.
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	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	asiakirj hallinta button3: 
	asiakirj hallinta text3: Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmä; hankekohtainen arkisto tai kansio, jossa säilytetään hankkeen suunnitelmia, katselmuksien tuloksia, mittauspöytäkirjoja, kokousmuistioita, laskelmia, materiaalin toimitusasiakirjoja ja muuta kirjallista materiaalia. Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmä koostuu useista eri aikoina, eri osapuolien (suunnittelija, tilaaja, urakoitsija) kokoamista tiedostoista. Sitä voidaan ylläpitää myös sähköisessä muodossa esimerkiksi sähköisessä asiakirjojen hallintajärjestelmässä tai aineistopankissa. Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmää pidetään jatkuvasti ajan tasalla.
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	toimitusasiakirja text: Toimitusasiakirja; materiaalin tai tuotteen mukana toimitettava kirjallinen asiakirja, kuten kuormakirja, lähetyslista, materiaalitodistus, pakkausluettelo, tuoteseloste, vakuustodistus ja takuutodistus. 
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	asiakirj hallinta text5: Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmä; hankekohtainen arkisto tai kansio, jossa säilytetään hankkeen suunnitelmia, katselmuksien tuloksia, mittauspöytäkirjoja, kokousmuistioita, laskelmia, materiaalin toimitusasiakirjoja ja muuta kirjallista materiaalia. Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmä koostuu useista eri aikoina, eri osapuolien (suunnittelija, tilaaja, urakoitsija) kokoamista tiedostoista. Sitä voidaan ylläpitää myös sähköisessä muodossa esimerkiksi sähköisessä asiakirjojen hallintajärjestelmässä tai aineistopankissa. Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmää pidetään jatkuvasti ajan tasalla.
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	asiakirj hallinta text4: Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmä; hankekohtainen arkisto tai kansio, jossa säilytetään hankkeen suunnitelmia, katselmuksien tuloksia, mittauspöytäkirjoja, kokousmuistioita, laskelmia, materiaalin toimitusasiakirjoja ja muuta kirjallista materiaalia. Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmä koostuu useista eri aikoina, eri osapuolien (suunnittelija, tilaaja, urakoitsija) kokoamista tiedostoista. Sitä voidaan ylläpitää myös sähköisessä muodossa esimerkiksi sähköisessä asiakirjojen hallintajärjestelmässä tai aineistopankissa. Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmää pidetään jatkuvasti ajan tasalla.
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	Text41: 
	EU vieras 3: 
	EU teksti 3: EU:lle haitallinen vieraslaji; 1) Haittoja aiheuttava vierasperäinen laji, jota torjutaan koko EU:n alueella. Haitat voivat olla vakava vahinko alkuperäislajeille, ekosysteemeille, viljelykasveille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Ne voivat myös aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Haitat voivat myös olla sosiaalisia tai esteettisiä. Lajin aiheuttama haitta vaatii erityisiä toimenpiteitä. EU:lle haitallisista vieraslajeista ilmoitetaan paikalliseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus). 2) Vieraslaji, jonka tuonnin tai leviämisen on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta ja siihen liittyviä ekosysteemipalveluja tai vaikuttavan niihin haitallisesti. EU:lle haitalliset vieraslajit on lueteltu vieraslajiportaalissa (www.vieraslajit.fi). Katso myös kansallisesti haitallinen vieraslaji.
	kansallinen vieras 3: 
	kansallinen vieras teksti 3: Kansallisesti haitallinen vieraslaji; EU:n säädökset antavat valtioille mahdollisuuden määrittää kansallisesti haitallisia vieraslajeja. Jäsenvaltiot voivat määrittää näille lajeille omia rajoituksiaan. Lajin aiheuttama haitta vaatii erityisiä toimenpiteitä. Kansallisesti haitallisista vieraslajeista ilmoitetaan paikalliseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus). Kansallisesti haitalliset vieraslajit on lueteltu vieraslajiportaalissa (www.vieraslajit.fi). Katso myös EU:lle haitallinen vieraslaji.
	karanteenituhooja 2 button: 
	karanteenituhooja text 2: Karanteenituhooja; lainsäädännössä määritelty, vaikeasti torjuttava tuhooja, joka aiheuttavaa merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa. Karanteenikasvintuhoojia ei saa esiintyä tuotantopaikoilla tai myytävissä, maahantuotavissa tai maastavietävissä kasveissa. Joka löytää tai epäilee löytäneensä karanteenikasvintuhoojia, on velvollinen ilmoittamaan havainnostaan Ruokaviraston tai alueensa ELY-keskuksen kasvintarkastajalle.   Karanteenituhoojat on lueteltu Ruokaviraston verkkosivuilla (https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/kasvintuotanto/kasvinterveys/kasvintuhoojat/karanteenituhoojat/).
	asiakirj hallinta button6: 
	asiakirj hallinta text6: Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmä; hankekohtainen arkisto tai kansio, jossa säilytetään hankkeen suunnitelmia, katselmuksien tuloksia, mittauspöytäkirjoja, kokousmuistioita, laskelmia, materiaalin toimitusasiakirjoja ja muuta kirjallista materiaalia. Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmä koostuu useista eri aikoina, eri osapuolien (suunnittelija, tilaaja, urakoitsija) kokoamista tiedostoista. Sitä voidaan ylläpitää myös sähköisessä muodossa esimerkiksi sähköisessä asiakirjojen hallintajärjestelmässä tai aineistopankissa. Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmää pidetään jatkuvasti ajan tasalla.
	asiakirj hallinta button7: 
	asiakirj hallinta text7: Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmä; hankekohtainen arkisto tai kansio, jossa säilytetään hankkeen suunnitelmia, katselmuksien tuloksia, mittauspöytäkirjoja, kokousmuistioita, laskelmia, materiaalin toimitusasiakirjoja ja muuta kirjallista materiaalia. Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmä koostuu useista eri aikoina, eri osapuolien (suunnittelija, tilaaja, urakoitsija) kokoamista tiedostoista. Sitä voidaan ylläpitää myös sähköisessä muodossa esimerkiksi sähköisessä asiakirjojen hallintajärjestelmässä tai aineistopankissa. Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmää pidetään jatkuvasti ajan tasalla.
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	asiakirj hallinta text8: Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmä; hankekohtainen arkisto tai kansio, jossa säilytetään hankkeen suunnitelmia, katselmuksien tuloksia, mittauspöytäkirjoja, kokousmuistioita, laskelmia, materiaalin toimitusasiakirjoja ja muuta kirjallista materiaalia. Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmä koostuu useista eri aikoina, eri osapuolien (suunnittelija, tilaaja, urakoitsija) kokoamista tiedostoista. Sitä voidaan ylläpitää myös sähköisessä muodossa esimerkiksi sähköisessä asiakirjojen hallintajärjestelmässä tai aineistopankissa. Työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmää pidetään jatkuvasti ajan tasalla.


