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RENGASTUSLUPAHAKEMUS (Uusi rengastuslupa) 

Haen rengastuslupaa alkaen:  

Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan):   

Arvo tai ammatti:  Syntymäaika:  

Kotiosoite:  

Puhelin:  Sähköpostiosoite:  

 
Suoritetut rengastustentit (aika, paikka ja tentin tulos; tarkistetaan ja täydennetään Rengastustoimistossa): 

Ei tenttiä. Perustelut, jos lupaa haetaan ilman tenttiä: 

  

  

Perustentti   

Seurantapyyntitentti  

Lintuasematentti   

 
Haettavat luvat. Tarkenna lisätiedoissa tai erillisessä liitteessä (rengastussuunnitelma), jos tila ei 
riitä. Huomaa, että ensimmäisenä rengastuslupana on tavallisesti mahdollista saada vain 
Rajoitettu lupa. Luvan laajuus määritellään tenttituloksien ja suositusten perusteella. 
 

( Seurantapyyntilupa, perustelut annettava lisätiedoissa tai erillisessä liitteessä) 

( Petolintulupa, perustelut annettava lisätiedoissa tai erillisessä liitteessä) 

Rajoitettu lupa Rajoitetun luvan sisältö: 

 □ Koulutuslaajennus, perustelut: 

  

 □ Pönttölintulaajennus, perustelut:   

  

 □ Yölaulajalaajennus, perustelut:  

  

 
Rajoitettuun lupaan toivotut lisälajit ja/tai lajiryhmät: 

Laji/lajiryhmä Rengastettavat ikäluokat 
(pp/pm=poikaset, emot, 
fl=täysikasvuiset 
pesimäkauden 
ulkopuolella) 

Täysikasvuisten 
pyyntimenetelmät 

Arvioitu 
määrä 
vuodessa 
 

Pääasiallinen rengastusalue 
(esim. maakunta tai koko 
maa) 
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Lisätietoja ja perusteluja:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakemukseni perusteiksi liitän seuraavat lisäselvitykset: 

rengastussuunnitelman  suosituksia ____kpl.  muita selvityksiä ____kpl. 
 



SITOUMUS 

 Taho, jolle sitoumus annetaan:  Helsingin yliopisto 
Rengastustoimisto / Seurantatiimi 
Eläintieteen yksikkö  
Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomus 
(jäljempänä ”Rengastustoimisto”) 

 Rengastustoimisto organisoi lintujen rengastusta Suomessa ja tarjoaa lintujen rengastukseen liittyvät 
tietojärjestelmät sekä lintujen metallirenkaat rengastajien käyttöön. Rengastustoimistolla on Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (VARELY) myöntämä poikkeuslupa, jonka mukaista 
toimintaa haluan harjoittaa. Poikkeusluvan perusteella on mahdollista liittyä luvan käyttäjäksi. Luvan 
käyttäjäksi pääseminen edellyttää alla olevan sitoumuksen allekirjoittamista ja toimittamista 
rengastustoimistolle. 

 Haluan hakea käyttölupaa rengastustoiminnalle. Tässä tarkoituksessa sitoudun allekirjoituksellani 
noudattamaan seuraavia ehtoja.  Ymmärrän, että sitoumuksen vastainen toiminta voi johtaa luvan käytön 
loppumiseen kohdallani, siten kuin alla ehdoissa todetaan. Käyttölupa tulee voimaan sinä päivänä, kun olen 
vastaanottanut Rengastustoimistolta hyväksynnän rengastustoiminnalleni. 

 1. Sitoudun palauttamaan rengastus- ja kontrollitiedot Rengastustoimistoon noudattaen seuraavia 
määräpäiviä: alkuvuoden rengastukset ja kontrollit 30.4. mennessä, kesän rengastukset ja kontrollit 
31.8. mennessä ja loppuvuoden rengastukset ja kontrollit seuraavan vuoden 8.1. mennessä. 
Rengastus- ja kontrollitiedot sisältävät myös tiedot luku- ja värirenkaiden kiinnittämisestä ja 
kontrolloinnista. 

2. Sitoudun ilmoittamaan Rengastustoimistolle seuraavan vuoden 8.1. mennessä, mikäli minulle ei 
kertynyt rengastuksia tai kontrolleja edellisenä vuonna. 

3. Sitoudun palauttamaan rengastuksen oheistutkimusten tulokset (petolintu-, sääksi- ja SSP -
projektien lomakkeet) kyseisenä tutkimusvuonna 30.9. mennessä. 

4. Sitoudun palauttamaan Rengastustoimistolta saamani renkaat rengastustoimistolle viipymättä, jos 
toimisto niitä minulta pyytää. Mikäli sitoumuksen ehtoja on rikottu, on Rengastustoimistolla oikeus 
saada lintujen renkaat takaisin 30 päivän kuluessa ilmoituksen antamisesta. 

5. Sitoudun vastaamaan Rengastustoimiston lähettämiin tiedusteluihin koskien rengastus- ja 
kontrollitietojani. 

6. palauttamani rengastus- ja kontrollitiedot jaetaan Suomen Lajitietokeskuksen kautta noudattaen 
Luonnontieteellisen keskusmuseon digitaalisten aineistojen aineistopolitiikkaa (luettavissa: 
https://laji.fi/about/3033), joka takaa seurantatiedolle enintään neljän vuoden karenssiajan ennen 
julkistamista avoimena tietona Laji.fi-portaalin kautta. Jotta tietojen julkistaminen ei vaarantaisi 
lajien suojelua, Suomen Lajitietokeskuksen viranomaistyöryhmän ohjauksessa on sovittu lajeista, 
joiden havaintoja koskevia paikkatietoja karkeistetaan tai salataan Laji.fi -sivustolla. Luettelo on 
nähtävillä laji.fi -portaalissa: https://laji.fi/about/709. Alkuperäiset, karkeistamattomat tiedot ovat 
kuitenkin viranomaisten saatavilla päätöksenteon tukena. Luomus pidättää myös oikeuden jakaa 
tietoja muilla tärkeiksi katsomilla perusteilla esim. tutkimusyhteistyöhön. 

7. Rengastustoimistolle palauttamani rengastus- ja kontrollitiedot ovat aina Luonnontieteellisen 
keskusmuseon käytössä tutkimus- ja suojelutoimintaan. 

8. Ymmärrän ja hyväksyn, että Luomus, aineistopolitiikkansa mukaisesti, jakaa viranomaisille 
virkatehtävien hoitamiseksi palauttamani tiedon sellaisenaan, nimitietoineen (kerääjän nimi). 

9. Sitoudun käsittelemään lintuja huolellisesti rengastaessani ja huolehdin lintujen turvallisuudesta. 
Sitoudun lintujen pyynnissä kiinnittämään erityistä huomiota pyynnin kullekin lajille sopivaan 
ajankohtaan, sääolosuhteisiin sekä pyyntimenetelmän sopivuuteen ja turvallisuuteen. Mikäli pyynti 
aiheuttaa pesien hylkäämistä, lintujen vahingoittumista tai kuolemia, sitoudun keskeyttämään 
pyynnin.  

10. Rengastustarkoituksessa tehdyt pesäkäynnit voivat aiheuttaa riskin lintujen ja pesintöjen 
hyvinvoinnille. Tämän vuoksi sitoudun rajoittamaan pesäkäyntien määrän rengastuksen kannalta 
välttämättömään. Häiriön vähentämiseksi etenkin puissa ja jyrkänteillä pesivillä petolinnuilla 
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voidaan pesätarkastuksessa käyttää pesälle kiipeämisen sijaan droonia. Sitoudun noudattamaan 
droonien lennättämistä koskevia liikenne- ja viestintäviraston sääntöjä ja lentokieltoalueita.

11. Sitoudun ilmoittamaan mahdolliset rengastuksen yhteydessä aiheutuneet lintukuolemat viipymättä
Rengastustoimistolle sekä lintujen vahingoittumiset viimeistään rengastustietoja palautettaessa. 

12. Sitoudun noudattamaan Rengastustoimiston tai rengastajatoimikunnan tarjoamaa ratkaisua
rengastusalueiden tai -lajien jakamiseksi rengastajien kesken. Toiminta-alueellani olen kohteliaasti 
ja rakentavasti yhteydessä ja yhteistyössä alueen muiden rengastajien kanssa.

13. Sitoudun noudattamaan liitteessä ”RENGASTUSLUVAT 1.1.2018 alkaen (6 sivua)”, rengastajan 
käsikirjassa (2017, luettavissa Lintuvaara-palvelussa) mainittuja sekä rengastustoimiston erillisiä
rengastuksesta annettuja ohjeita ja määräyksiä.

14. Sitoudun pyydystämään merkitsemistä ja kontrollointia varten vain niiden lintulajien yksilöitä, jotka
on kohdallani rengastusluvan sisällössä mainittu. Oman rengastusluvan mukaisen verkko-, katiska-
ja loukkupyynnin tahattomana sivusaaliina tulleet lintuyksilöt tulee rengastaa lajista riippumatta. 
Sitoudun lopettamaan pyynnin, mikäli sivusaaliin määrä muodostaa yli 20 % saalista.

15. Sitoudun olemaan luovuttamatta renkaita henkilölle, jolla ei ole voimassa olevaa rengastuslupaa.
En myöskään luovuta renkaita tai tunnuksellisia värimerkkejä toiselle rengastajalle tai 
lintuasemalle, ellei asiasta ole erikseen sovittu Rengastustoimiston kanssa.

16. Ymmärrän ja hyväksyn, että rengastustoimintaa harjoitettaessa Luomuksen myöntämä, 
rengastuslupani voimassaolon ja sisällön todistava rengastuskortti on pidettävä mukana ja
näytettävä vaadittaessa.

17. Ymmärrän ja hyväksyn, että rengastuslupani on voimassa Suomessa Ahvenanmaata lukuun
ottamatta. Sitoudun hakemaan luvan erikseen Ahvenanmaan maakuntahallinnolta, mikäli 
rengastan Ahvenanmaan maakunnan alueella.

18. Sitoudun tarvittaessa hakemaan erikseen luvan rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen (esim. 
selkärankaisten eläinten häirintä - ja/tai pyydystyskielto tai liikkumisrajoitukset), mikäli harjoitan
rengastustoimintaa perustetulla luonnonsuojelualueella. Lupatarve tulee tiedustella ennen 
toimenpiteisiin ryhtymistä toimivaltaiselta viranomaiselta, jolta myös poikkeuslupa tarvittaessa 
haetaan. Valtion maiden luonnonsuojelualueiden osalta toimivaltainen viranomainen on 
Metsähallitus ja yksityismaiden luonnonsuojelualueiden osalta alueellinen ELY-keskus.

19. Sitoudun ilmoittamaan kaikki keräämäni mitta-, lois- ja sulkasatotiedot rengastetuista ja 
kontrolloiduista yksilöistä, ja pyrin aina keräämään em. tietoja jokaiselta käsittelemältäni yksilöltä
ajankäytön ja lintujen hyvinvoinnin puitteissa.

20. Sitoudun ilmoittamaan rengastustietojeni paikkatiedon mahdollisimman tarkasti, mutta aina
vähintään 100 metrin tarkkuudella. Poikkeuksena tähän ovat lintuasemat sekä muut Luomuksen 
kanssa sovitut erillisprojektit, joissa käytetään kiinteitä koordinaatteja. Sitoudun myös 
ilmoittamaan oikean paikkatiedon ja ymmärrän, että paikkatiedon väärentäminen on kiellettyä.

21. Sitoudun käyttäytymään kohteliaasti ja rakentavasti muita rengastajia sekä Luonnontieteellisen 
keskusmuseon henkilökuntaa kohtaan. Rengastustoiminnassa  sitoudun käyttäytymään kohteliaasti
ja rakentavasti sekä noudattamaan yleistä lainsäädäntöä, enkä muutoinkaan toimillani saata 
lintujen rengastusta huonoon valoon.

22. Sitoudun hyväksyttämään väri- ja lukurengasprojektit Rengastustoimistolla, joka sopii projektissa
sallituista väreistä ja koodeista kansainvälisesti päällekkäisten projektien ehkäisemiseksi. Ilman 
Rengastustoimiston hyväksymää värirengasprojektia värimerkkien lisääminen linnuille on kielletty. 
Myös uusien lukurenkaiden uusien koodityyppien käyttöönotto jo hyväksytyissä projekteissa vaatii 
uuden hyväksynnän Rengastustoimistolta.

23. Sitoudun hakemaan luvan Rengastustoimistolta ja hankelupalautakunnalta tutkimustarkoituksissa
tehtävään kertaluontoiseen höyhenten irrotukseen ja verinäytteiden keruuseen rengastamisen 
yhteydessä. Mikäli näytteenotto toistuu yksilötasolla tai lintuyksilölle suoritetaan muita kuin edellä 
mainittuja kokeita, vaatii hanke erillisen luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamisluvan.

24. Ymmärrän ja hyväksyn, että ilman kohdassa 23 hyväksyttyä hanketta rengastuslupa oikeuttaa
rengastettaessa tai muutoin tavattujen kuolleiden luonnonsuojelulaissa rauhoitettujen 
lintuyksilöiden tai niiden osien väliaikaiseen (maksimissaan kolmen kuukauden) hallussapitoon ja 
toimittamiseen tutkimuksiin ja tutkimuslaitoksiin, joilla on niille hallussapitolupa. Ymmärrän ja 
hyväksyn, että kuoriutumattomien munien keruu ei ole tällä luvalla sallittua, vaan vaatii erillisen 
luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamisluvan, kuten myös lintujen ja niiden osien (kuten sulkien ja
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höyhenten) keruu henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Sitoudun toimittamaan väliaikaisesti säilyttämäni 
lintuyksilöt tai niiden osat määräajassa em. tutkimukselle tai tutkimuslaitokselle ja hakemaan 
poikkeuslupaa, jos muutoin poikkean edellä mainituista rengastusluvan sisältämistä oikeuksista. 

25. Ymmärrän, että lupa oikeuttaa minut käyttämään ainoastaan Luonnontieteellisen keskusmuseon 
hyväksymiä metalli – tai värirenkaita. Muiden mahdollisten merkkien tai laitteiden kiinnittäminen 
lintuihin edellyttää omaa poikkeuslupaa.  

26. Ymmärrän ja hyväksyn, että Rengastustoimisto jakaa renkaita käytössä olevien resurssien sekä 
tutkimustavoitteiden mukaan, mikä voi tarkoittaa rajoituksia minulle jaettavien renkaiden 
määrään. 

27. Ymmärrän ja hyväksyn, että Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Rengastustoimisto valvovat tämän 
sitoumuksen noudattamista ja puuttuvat tarvittaessa epäkohtiin. Rengastustoimistolla on 
poikkeusluvan mukaan vastuu ja oikeus rikkeen havaitessaan todeta, että palautan hallussani 
olevat renkaat takaisin ja ettei antamani sitoumus ole enää voimassa. Tällöin luvan käyttöoikeus 
päättyy kohdallani.  Minulla on tällöin mahdollisuus hakea käyttölupaa ja sitoutua ehtoihin 
seuraavalla poikkeuslupakaudella. Rike- ja kiistatilanteissa Rengastustoimisto kuulee rengastajien 
luottamuselimenä toimivaa rengastajatoimikuntaa ennen sanottuihin toimenpiteisiin ryhtymistä.  

28. Ymmärrän ja hyväksyn, että lintujen rengastaminen on vapaaehtoista eikä Rengastustoimiston ja 
rengastajan välille muodostu työsuhdetta. 

29. Ymmärrän ja hyväksyn, että rengastaja on rengastaessaan vastuussa omasta ja valvonnassaan 
toimivien harjoittelijoiden turvallisuudesta sekä asianmukaisten turvalaitteiden hankinnasta. 

30. Tämä sitoumus on voimassa niin kauan kuin Rengastustoimistolla on voimassa VARELY:n tai muun 
toimivaltaisen viranomaisen antama poikkeuslupa. Jos viranomaisen poikkeuslupaan tulee 
muutoksia, informoi Rengastustoimisto minua muutoksista. Sitoudun noudattamaan mahdollisia 
uusia tai muuttuneita lupaehtoja niistä tiedon saatuani. 

31. Voin luopua käyttöluvasta ilmoittamalla luopumisestani Rengastustoimistolle kirjallisesti ja 
palauttamalla Rengastustoimistoon minulla mahdollisesti vielä olevat renkaat sekä ennen 
sitoumuksen purkamista kerätyt palauttamattomat rengastustiedot sekä rengastuksen 
oheistutkimusten tulokset. 

32. Nimitiedon jakamiseen liittyvät vaihtoehdot:  

 Nimitietoni saa jakaa Laji.fi-sivuston kautta avoimena jaettavan tiedon julkaisemisen 
yhteydessä: 

  Kyllä  Ei 

 Nimitietoni saa jakaa rengastusten tulospalvelussa 
(https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Rengastus) rengastettujen lintujen lajisummien 
yhteydessä: 

  Kyllä  Ei 
 
NIMI: _____________________________________ 
 
RENGASTAJANUMERO: ____________ (jätetään tyhjäksi haettaessa uutta rengastuslupaa) 
 
LÄHIOSOITE: _____________________________________ 
 
POSTINUMERO: _____________________________________ 
 
POSTITOIMIPAIKKA: _____________________________________ 
 
 
________________________ ____________________________________ 
Paikka ja aika    Allekirjoitus 
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