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Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvontarkastuksen 
lomakepohja (pientyökohteessa 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:  

Omavalvontasuunnitelma ja poikkeamat 

Kohteessa on noudatettu kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvontasuunnitelmaa (lomake 
VYL01:10.4). 

Kasvinsuojelutöiden tekijä ja tarkastaja ovat tutustuneet kemiallisten kasvinsuojelutöiden 
omavalvontatarkastuksen lomakkeeseen (VYL01:10.6). 

Kohteessa tehdyissä kasvinsuojelutöissä ei ole poikkeamia omavalvontasuunnitelmassa (lomake 
VYL01:10.4) esitettyihin asioihin. 

Kohteessa tehdyissä kasvinsuojelutöissä on poikkeamia omavalvontasuunnitelmassa (lomake 
VYL01:10.4) esitettyihin asioihin. Poikkeamat ja niitä korjaavat toimenpiteet on esitetty laajemmassa 
kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvontatarkastuksen lomakkeessa (VYL01:10.5). 

Tarkastuksen tekijä 
Nimi: 

Organisaatio: 

Puhelinnumero: Sähköposti: 

Päiväys 
 

 
 
 Tyhjennä lomake 
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