
RENGASTUSLUVAT 1.1.2013 alkaen 
 
Y = YLEISLUPA 
*Oikeuttaa rengastamaan: 

a) kaikkien lintulajien poikasia (ei hippiäisen pesäpoikasia, koska pesän 
tuhoutumisriski on suuri eikä räystäspääskyn pesäpoikasia, ellei pesää ole 
tuettu).  
b) kaikkien lintulajien lentokykyisiä yksilöitä myös muualla kuin lintu-
asemilla (pyynnin laajuudesta on sovittava erikseen mm. renkaiden riit-
tävyyden turvaamiseksi). Kaikki pyyntivälineet. 
Huom! Yleisluvan edellytyksenä on säännöllinen osallistuminen lintuasema-
rengastukseen, sisämaan seurantapyyntiin tai muuhun Rengastustoimiston 
hyväksymään seuranta- tai erillisprojektiin. 

X = RAJOITETTU YLEISLUPA 
*Oikeuttaa rengastamaan kaikkia lintulajeja rajoitetulla alueella, muutoin 
kuten edellä. Kaikki pyyntivälineet. 

L = LINTUASEMALUPA. 
*Oikeuttaa rengastamaan kaikkien lajien lentokykyisiä yksilöitä 
lintuasemilla, Sisämaan seurantapyynnissä tai muussa Rengastustoimiston 
hyväksymässä erillisprojektissa (jonka laajuudesta on sovittava erikseen mm. 
renkaiden riittävyyden turvaamiseksi). Kaikki pyyntivälineet. 

S = SEURANTAPYYNTILUPA. 
*Oikeuttaa rengastamaan kaikkien lajien lentokykyisiä yksilöitä Sisämaan 
seurantapyynnissä tai muussa Rengastustoimiston hyväksymässä 
erillisprojektissa (jonka laajuudesta on sovittava erikseen mm. renkaiden 
riittävyyden turvaamiseksi). Kaikki pyyntivälineet. 

T = TALVILINTULUPA. 
*Oikeuttaa rengastamaan ruokintapaikalta 
a) kaikkien lajien lentokykyisiä yksilöitä marraskuun alusta maaliskuun 
loppuun. Kaikki pyyntivälineet. 
b) Turun yliopiston ruokintavakio-projektissa kaikkia lajeja kaikkina 
vuodenaikoina. Kaikki pyyntivälineet. 

P = PESÄPOIKASLUPA. 
*Oikeuttaa rengastamaan 
a) kaikkien lintulajien poikasia (ei hippiäisen pesäpoikasia, koska pesän 
tuhoutumisriski on suuri eikä räystäspääskyn pesäpoikasia, ellei pesää ole 
tuettu) 
b) muiden lintulajien paitsi kahlaajien ja varpuslintujen lentokykyisiä 
yksilöitä kaikkina vuodenaikoina ja  
c) kahlaajien ja varpuslintujen emoja pesiltä (kuitenkin satakielten, 
sinipyrstön, kultarintojen, kerttusten, sirkkalintujen, peltosirkun ja 
pohjansirkun aikuisia yksilöitä myös reviireiltä sekä koskikaran lento-
kykyisiä yksilöitä kaikkina vuodenaikoina). Kaikki pyyntivälineet. 
Lintuverkkoja saa kuitenkin käyttää vain yksittäisiin pyynteihin, jotka 
kohdistetaan luvan kattamiin lajeihin. 

H = PETOLINTULUPA. 
*Oikeuttaa rengastamaan päiväpetolintujen, pöllöjen sekä korpin pesäpoikasia 
ja lentokykyisiä yksilöitä. Kaikki pyyntivälineet. Lintuverkkojen tulisi 
mieluusti olla harvasilmäisiä ja niiden käyttöä koskevat ohjeet on annettu 
edellisessä kohdassa.  

R = RAJOITETTU LUPA. 
*Oikeuttaa rengastamaan erikseen nimettyjen lintulajien pesäpoikasia ja 
lentokykyisiä yksilöitä (kahlaajia ja varpuslintuja vain pesiltä, ellei 
toisin mainita). Rajoitus voi olla myös alueellinen. Kaikki pyyntivälineet. 
Lintuverkkoa saa kuitenkin käyttää vain tiettyyn lintulajiin tai -yksilöön 
kohdistetussa täsmäpyynnissä. 

 
Huom! Kaikkien lupien osalta merikotkan, maakotkan, niittysuohaukan, muutto-
haukan, tunturihaukan, kalasääsken, tunturipöllön ja valkoselkätikan rengastami-
nen edellyttää yhteydenottoa rengastustoimistoon tai valtakunnalliseen yhteys-
henkilöön muutoin kuin lintuasemilla tai muun luvallisen pyynnin sivusaaliina. 
 
LUPATYYPPIIN LIITTYVÄT TÄSMENTEET 

Koskee vain niitä, joiden rengastusluvassa on erillinen lajiluettelo. 
pp/ -merkki lajiluettelon edessä (tai ei merkkiä) = pesäpoikaslupa ko. lajeille. 
fl/ -merkki lajiluettelon edessä = aikuispyynti- ja pesäpoikaslupa ko. lajeille. 



Rajoitetun luvan lisämäärittelyitä: 
 
Koulutuslajit (pesäpoikaset ja emot) 
Koulutuslajit eivät kuulu automaattisesti jokaiseen rengastuslupaan, vaan ainoastaan 
niihin, joissa koulutuslajit on erikseen mainittu. 
 
Pönttölinnut: kottarainen 
 puukiipijä 
 leppälintu + käki 
 käenpiika 
 
Avopesijät: keltavästäräkki 
 kangaskiuru 
 kiuru 
 sinirinta 
 ruokokerttunen 
 pikkulepinkäinen 
 pensastasku 
 haarapääsky 
 punakylkirastas 
 mustarastas 
 kulorastas 
 laulurastas 
 sirittäjä 
 peltosirkku 
 pohjansirkku 
  
Lokkilinnut kala- ja lapintiira (vain sisävesillä) 
 selkälokki 
 pikkulokki 
 
Päiväpetolinnut ja pöllöt: varpushaukka 
 sarvipöllö 
 suopöllö 
 
Kahlaajat: pikkutylli 
 töyhtöhyyppä 
 isokuovi 
 pikkukuovi 
 
  



Pönttölinnut 
Poikaset ja emot seuraavista lajeista 
 
talitiainen 
sinitiainen 
kuusitiainen 
töyhtötiainen 
hömötiainen 
lapintiainen 
leppälintu 
käki 
kirjosieppo 
harmaasieppo 
kottarainen 
tervapääsky 
puukiipijä 
käenpiika 
varpunen 
pikkuvarpunen 
 

Marjalinnut 
Aikuispyyntilupa ao. lajeille, pyyntitapoina verkko, katiska, loukku ja silmukkaonki 
(taviokuurna), ellei muuta erikseen mainittu. 
 
Tilhi 
Taviokuurna 
Turdus-suvun rastaat 
 


