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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.
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SITOUMUS

Taho, jolle sitoumus annetaan:  Helsingin yliopisto
Rengastustoimisto / Seurantatiimi
Eläintieteen yksikkö
Luonnontieteellisen keskusmuseo

Rengastustoimisto (Helsingin yliopisto, Luonnontieteellisen keskusmuseo, Eläintieteen yksikkö,
Seurantatiimi) organisoi lintujen rengastusta Suomessa ja tarjoaa lintujen rengastukseen liittyvät
tietojärjestelmät sekä lintujen metallirenkaat rengastajien käyttöön. Vahvistan tällä sitoumuksella
seuraavaa:

∂ 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.

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

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

∂ 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.

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

∂ Palauttamani rengastus- ja kontrollitiedot jaetaan Suomen Lajitietokeskuksen kautta noudattaen
Luonnontieteellisen keskusmuseon aineistopolitiikkaa (luettavissa laji.fi -portaalissa), 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. Alkuperäiset, karkeistamattomat tiedot
ovat kuitenkin viranomaisten saatavilla päätöksenteon tukena. Luettelo on nähtävillä laji.fi -
portaalissa.

∂ Ymmärrän ja hyväksyn, että Rengastustoimistolle palauttamani rengastus- ja kontrollitiedot ovat
aina Luonnontieteellisen keskusmuseon käytössä tutkimus- ja suojelutoimintaan.

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

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

∂ Sitoudun käsittelemään lintuja huolellisesti rengastaessani ja huolehdin lintujen turvallisuudesta.
∂ Ilmoitan mahdolliset rengastuksesta aiheutuneet lintukuolemat viipymättä Rengastustoimistolle.
∂ Sitoudun noudattamaan Rengastustoimiston tarjoamaa ratkaisua rengastusalueiden tai -lajien

jakamiseksi rengastajien kesken. Toiminta-alueellani pidän yhteyttä ja toimin yhteistyössä alueen
muiden rengastajien kanssa.
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∂ Sitoudun lisäksi noudattamaan liitteessä ”RENGASTUSLUVAT 1.1.2018 alkaen (6 sivua)”,
rengastajan käsikirjassa (2017, luettavissa Lintuvaara-palvelussa) mainittuja sekä
rengastustoimiston erillisiä lupakauden 1.1.2018–31.12.2022 aikana antamia rengastuksesta
annettuja ohjeita ja määräyksiä.

∂ Sitoumus on voimassa 8.1.2023 asti.
∂ Sitoumuksen voi purkaa ilmoittamalla Rengastustoimistolle lopettavansa rengastuksen ja

palauttamalla käyttämättömät Rengastustoimiston renkaat.
∂ Nimitiedon jakamiseen liittyvät vaihtoehdot:

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

□ Nimitietoni pitää poistaa Laji.fi-sivuston avoimesta palvelusta tiedon julkaisemisen
yhteydessä.

NIMI: _____________________________________

RENGASTAJANUMERO: ____________

LÄHIOSOITE: _____________________________________

POSTINUMERO: _____________________________________

POSTITOIMIPAIKKA: _____________________________________

________________________ ____________________________________
Paikka ja aika Allekirjoitus
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VALTAKIRJA HAKEMUKSEEN: ”LUONNONSUOJELULAIN 49 §:N 3 MOMENTIN
MUKAINEN POIKKEUSLUPA KOSKIEN RAUHOITETTUJEN LINTUJEN HÄIRINTÄÄ”

Valtuutan Luonnontieteellisen keskusmuseon hakemaan puolestani
Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukaista poikkeuslupaa koskien
rauhoitettujen lintujen häirintää. Kyseessä on poikkeaminen rauhoitetun eliölajin
rauhoitussäännöksistä, lupa rauhoitettujen lintujen pyydystämiseksi rengastusta ja
kontrollointia varten. Valtuutus on voimassa allekirjoituspäivästä alkaen 31.12.2022
asti.

VALTUUTUKSEN ANTAJA

Nimi: ____________________________

Lähiosoite: ____________________________

Postinumero: ____________________________

Postitoimipaikka: ____________________________

Syntymäaika: ____________________________

VALTUUTETTU:
Helsingin yliopisto
Luonnontieteellinen keskusmuseo
Pohjoinen Rautatiekatu 13
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

_______________________ ___________________________________
PAIKKA JA AIKA ALLEKIRJOITUS


