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Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvontarkastuksen 
lomakepohja (työkohteessa tehtävää tarkastusta varten) 
Huom! Lomakkeeseen on merkitty sinisellä tähdellä (*) tiedot, jotka lainsäädännön mukaan vähintään on huomioitava. 

Taustatiedot 

Työkohde  
Nimi: 

Osoite: 
 

Tilaaja 
Nimi: 

Organisaatio: 

Puhelinnumero: Sähköposti: 

Tilauspäivä 
 

Käsittelytiedot 

Käsiteltävä kohde ja määrä: 

 Pensasalue, (ilmoitetaan määrä kpl tai m2)  

 Puut, (ilmoitetaan määrä kpl tai m2)  

 Perennat, (ilmoitetaan määrä kpl tai m2)  

 Nurmikko, (ilmoitetaan määrä m2 tai a)  

 Betonipäällyste, (ilmoitetaan määrä m2 tai a)  

 Luonnonkivipäällyste, (ilmoitetaan määrä m2 tai a)  

 Sora-/kivituhkapäällyste, (ilmoitetaan määrä m2 tai a)  

 Muu, mikä?                                                        (ilmoitetaan määrä kpl, m2 tai a)  

Torjuttavat rikkakasvit/ tuholaiset/ taudinaiheuttajat:  

 

Käytetyt kasvinsuojeluaineet ja määrä: 

Käsittelyajankohta:  Käytetty aika (tunteina): 

Kasvinsuojelutöiden tekijä:  
 

Muuta huomioitavaa: 
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Säätiedot (käsittelyhetkellä) 

Aurinkoinen 

Puolipilvinen 

Pilvinen 

Sateinen 

Tuulinen, tuulennopeus (m/s)  

Lämpötila:  

Tarkastuksen tekijä 
Nimi: 

Organisaatio: 

Puhelinnumero: Sähköposti: 

Päiväys 
 

 
Perehdyttäminen 

1) Onko henkilöstö perehdytetty? 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 
  

 
Kasvinsuojeluaineiden valinta, kuljetus ja säilytys työmaalla 

2) Onko kasvinsuojeluaineiden käyttöturvallisuustiedotteet henkilöstön käytettävissä? * 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 
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3) Onko kasvinsuojeluaineet kuljetettu työkohteeseen ja säilytetty työskentelyn ajan työkohteessa 
asianmukaisesti? 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 

 
Levitysvälineiden valinta, huolto, testaus ja kuljetus työmaalle 

4) Onko levitysväline työtehtävään ja työkohteeseen soveltuva, ehjä ja muutenkin säädösten ja 
määräysten mukainen? * 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 

5) Onko levitysvälineen käyttöohje henkilöstön saatavilla? 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 

6) Onko levitysväline huollettu, testattu, varastoitu sekä huollot ja tarkastukset dokumentoitu 
asiamukaisesti? * 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 
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7) Onko levitysväline kuljetettu asiamukaisesti? 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 

 
Suojainten valinta, huolto, testaus ja kuljetus työmaalle  

8) Ovatko suojaimet työtehtävään ja työkohteeseen soveltuvia, ehjiä ja muutenkin säädösten ja 
määräysten mukaisia? * 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 
 

9) Onko suojainten käyttöohjeet henkilöstön saatavilla? 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 

10) Onko suojaimet huollettu, testattu, varastoitu sekä huollot ja tarkastukset dokumentoitu 
asiamukaisesti? * 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 
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11) Onko suojaimet kuljetettu asiamukaisesti? 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 

 
Kasvinsuojelutöistä tiedottaminen (alueen omistajalle ja käyttäjille) 

12) Onko kasvinsuojelutöistä tiedotettu alueen omistajia ja käyttäjiä sovitusti? * 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 

 
Kasvinsuojeluaineseoksen valmistus 

13) Onko kasvinsuojeluaine ja vesimäärä annosteltu ja sekoitettu oikein ja huomioiden henkilö- ja 
ympäristöturvallisuus? * 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 
 

14) Onko kasvinsuojeluaineen käsittelyn ja seoksen valmistuksen aikana käytetty aineen edellyttämiä 
suojaimia? * 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 



 

Viherympäristöliitto ry, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki  I  tel. + 358 9 548 166  I  info@vyl.fi I  www.vyl.fi 

Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvontarkastuksen  
lomakepohja (työkohteessa tehtävää tarkastusta varten) 

VYL01:10.5 
 

sivu 6 / 8 

 
15) Onko työkohteessa ollut käyttöetäisyydellä ensiapuvälineet ja maahan läikkyneen 
kasvinsuojeluaineen tai kasvinsuojeluaineseoksen imeyttämiseen sopivaa ainetta? 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 

 
Kasvinsuojeluaineseoksen levitys  

16) Onko käsiteltävä alue rajattu ja merkitty? 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 
 

17) Onko ylijäämäseoksen hävitys tehty käyttöturvallisuustiedotteen ohjeiden mukaan? * 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 

18) Onko kasvinsuojeluaineen levityksen ja levitysvälineiden pesun aikana käytetty aineen edellyttämiä 
suojaimia? * 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 

 
 



Viherympäristöliitto ry, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki  I  tel. + 358 9 548 166  I  info@vyl.fi I  www.vyl.fi 

Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvontarkastuksen 
lomakepohja (työkohteessa tehtävää tarkastusta varten) 

VYL01:10.5 
 

sivu 7 / 8 

19) Onko työkohteessa ollut käyttöetäisyydellä ensiapuvälineet ja maahan läikkyneen
kasvinsuojeluaineen tai kasvinsuojeluaineseoksen imeyttämiseen sopivaa ainetta?

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 

Dokumentointi 

20) Onko käytettyjen kasvinsuojeluaineiden määrät ja annostelu kirjattu kohteen huoltokirjaan,
hoitopäiväkirjaan tai työmaapäiväkirjaan sekä kasvinsuojelukirjanpitoon?

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 

21) Onko kasvinsuojeluainekäsittelyn ajankohta, kasvinsuojeluaine, tehoaine, pitoisuus ja käsitelty
kasvilaji kirjattu kohteen huoltokirjaan, hoitopäiväkirjaan tai työmaapäiväkirjaan sekä
kasvinsuojelukirjanpitoon?

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 

22) Onko kasvustossa havaittu karanteenituhoojia, EU:lle tai kansallisesti haitallisia vieraslajeja? *

Ei Kyllä (Jos vastasit KYLLÄ, täytä alla olevat kohdat) 

Havaitut karanteenituhoojat ja vieraslajit: 

Havainnot karanteenituhoojista on ilmoitettu Ruokavirastoon: 

Kyllä, milloin? 

Ei 
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Havainnot EU:lle tai kansallisesti haitallisista vieraslajeista ilmoitettu paikalliseen Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus): 

Kyllä, milloin? 

Ei 

23) Onko perehdyttämisdokumentit, toimitusasiakirjat, tarkastusasiakirjat ja muut dokumentit 
tallennettu työkohteen asiakirjojen hallintajärjestelmään? 

Kyllä Ei (Jos vastasit EI, täytä alla olevat kohdat) 

Poikkeamat: 

Korjaavat toimenpiteet: 

 
 
 
 Tyhjennä lomake 
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