
 
Sovellus lintuharrastajille 

 
Bird Alarm on matkapuhelinsovellus, joka on suunniteltu lintuja 

koskevan tiedon jakamiseen lintuharrastajien kesken ympäri 

maailmaa. Bird Alarm -sovelluksen avulla lintuharrastajat voivat 

heti lintuhavainnon tehtyään jakaa tiedot havainnosta muiden 

harrastajien kanssa matkapuhelimellaan. 
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Tavoitteemme: 

 Tiedon jakamisen helpottaminen 

 Sovelluksen avulla voit nyt jakaa 

lintuhavainnot helposti ja välittömästi muiden 

lintuharrastajien kanssa. Voit ilmoittaa 

havaitsemistasi lajeista kertomalla 

yksityiskohtaista tietoa lajin sijainnista ja 

havaintoajankohdan olosuhteista. Näin muut 

lähelläsi olevat lintuharrastajat voivat löytää 

lajeja, joita he eivät ole aikaisemmin 

havainneet. 

Bird Alarm opastaa lintuhavainnon 

ilmoittamisen kaikissa vaiheissa. Ilmoita ensin 

lintulajin nimi tai valitse se säännöllisesti 

päivitettävästä luettelosta. Valitse tämän 

jälkeen sopivin vaihtoehto sijainnin 

ilmoittamiseen. Voit esimerkiksi merkitä 

sijaintisi kartalle, ilmoittaa sijainnin 

automaattisesti älypuhelimen GPS-

paikannuksen avulla tai syöttää sijaintisi 

koordinaatit manuaalisesti.  

Kun olet ilmoittanut sijainnin, voit antaa 

lintuhavainnosta lisätietoja, kuten lintujen 

lukumäärän, sukupuolen, iän, kunnon sekä 

sijainnin tai suunnan. Voit halutessasi lisätä 

myös kuvan tai lisäkommentteja. Ilmoitus on 

nyt valmis lähetettäväksi. 

Muut Bird Alarm -sovelluksen käyttäjät saavat 

ilmoituksen lintuhavainnostasi. Käyttäjänä voit 

tehdä profiilistasi yksilöllisen määrittämällä, 

millaisia ilmoituksia haluat saada. Näin voit 

rajata saamiesi ilmoitusten määrää niin, että 

saat vain juuri sinua kiinnostavat ilmoitukset. 

Voit esimerkiksi valita vain tietyltä alueelta 

tulevat tai tiettyjä lintulajeja koskevat 

ilmoitukset. Mahdollisuudet ovat rajattomat. 

Bird Alarm -sovelluksen tarkoituksena on 

auttaa sinua jakamaan ja vastaanottamaan 

kiinnostavaa ja luotettavaa lintutietoa 

sijainnistasi riippumatta.  
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Hankkeen alkuperä  

 
Bird Alarm on ruotsalaisen Nordicstation Mobility -

yrityksen kehittämä sovellus.  

Bird Alarm kehitettiin vuonna 2006. Kansainvälinen 

sovellus on jatkoa Bird Messaging Service (BMS) -

sovellukselle, jonka kehitti alun perin ruotsalainen 

lintuharrastajien yhdistys Club 300. Yhdistyksen 

tavoitteena oli kehittää nykyaikainen, verkkopohjainen 

järjestelmä, joka helpottaa jäsenten välistä 

kommunikaatiota ja tukee näin Ruotsin lintuharrastajia. 

BMS-sovelluksen tarkoituksena oli myös luoda Ruotsin 

lintuhavaintoja koskeva, automaattinen tilastotietokanta 

(www.artportalen.se).  

BMS oli menestys, joten päätimme tarjota palveluitamme 

myös muille lintuharrastajien yhdistyksille 

naapurimaihin. Nykyisin Bird Alarm -sovellusta käyttää 

säännöllisesti noin 3000 lintuharrastajaa Ruotsissa, 

Tanskassa ja Norjassa niissä yhdistyksissä, joiden 

kanssa toimimme yhteistyössä. 

Menestyksen kannustamina haluamme tuoda Bird Alarm 

-sovelluksen myös muihin Euroopan maihin. 

Olemmekin aloittaneet sovelluksen ja verkkosivuston 

(www.birdalarm.com) kääntämisen uusille kielille. 

Ranskankielinen versio julkaistaan maaliskuussa 2016, 

ja muita versioita työstetään parhaillaan, 

suomenkielinen mukaan lukien.  

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti niin, että ne ovat 

yhteensopivia uusimman älypuhelintekniikan kanssa. 

Bird Alarm -sovelluksesta julkaistiin juuri päivitetty 

versio helmikuussa 2016. Päivitämme myös 

säännöllisesti lintulajiluetteloa ja havainnon 

olosuhdevaihtoehtoja, jotta käyttäjämme voivat ilmoittaa 

havainnoistaan entistä tarkemmin ja paremmin 

käyttäjien tarpeisiin vastaavalla tavalla. 

 

http://www.artportalen.se/
http://www.birdalarm.com/
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 Panostamme 

yhteistyöhön 

lintuyhdistysten 

kanssa 

arvojemme 

mukaisesti 

 Olemme kohdistaneet 

palvelumme yksinomaan 

lintuyhdistyksille ja niiden 

jäsenille aina yhteistyöstämme 

Club 300 -yhdistyksen kanssa 

lähtien.  

Toimimme ainoastaan yhteistyössä 

lintuyhdistysten kanssa. Bird 

Alarm -sovellus suunniteltiin 

vastaamaan asiantuntevien 

lintuharrastajien tarpeisiin, jotka 

kiinnittävät huomiota myös 

ympäristönsuojeluun (katso 

seuraava sivu). Nämä ovat sekä 

meidän että nykyisten 

yhteistyökumppaneidemme arvot, 

ja niiden mukaan toimiminen on 

meille tärkeää. Tästä syystä 

edellytämme, että sovelluksen 

käyttäjät kuuluvat 

lintuyhdistykseen tai -seuraan. 

Bird Alarm -sovelluksen 

käyttäjäksi rekisteröidytään oman 

lintuyhdistyksen kautta 

(www.birdalarm.com). 

Yhdistyksen johtaja hyväksyy Bird 

Alarm -sovelluksen 

rekisteröintipyynnöt 

(manuaalisesti tai automaattisesti). 

http://www.birdalarm.com/
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Tietojen luotettavuus 

Meille on erittäin tärkeää, että 

järjestelmämme kautta jaetut tiedot ovat 

luotettavia ja käyttäjiä kiinnostavia. Kyse 

on tarjoamamme palvelun laadusta ja 

asiakkaidemme tyytyväisyydestä. Siksi 

jaettujen tietojen luotettavuus tulee taata 

mahdollisimman tarkasti. Tämä takaa 

myös asiakkaidemme luottamuksen. 

Tästä syystä sovellus on tarkoitettu 

lintuharrastajille, joilla on tietyn tasoinen 

tietämys linnuista. Teemme yhteistyötä 

ainoastaan lintuyhdistysten ja niiden 

jäsenten kanssa.  

Läpinäkyvyyden takaamiseksi Bird Alarm 

-sovelluksessa on toiminto, jonka avulla 

käyttäjät voivat määrittää havaintojen 

luotettavuuden (esimerkiksi 

havaintoympäristön perusteella).  

 

Ympäristön huomioiminen 

Toinen palveluissamme korostamamme 

tärkeä arvo on luonnon 

monimuotoisuuden ja lintulajien 

suojeleminen. Meille on ehdottoman 

tärkeää, että sovelluksen kautta jaettua 

tietoa ei käytetä villieläinten tai 

vaarantuneiden lajien metsästämiseen tai 

pyydystämiseen, vaan ainoastaan tavalla, 

joka kunnioittaa lajeja ja niiden 

luonnollista ympäristöä.  

Tämä on toinen syy siihen, että 

palvelumme on suunnattu ainoastaan 

lintuseuroille, erityisesti selkeästi tämän 

tavoitteen mukaisesti toimiville 

yhdistyksille. Näin voimme varmistaa 

mahdollisimman hyvin, että Bird Alarm -

sovellusta ei käytetä tarkoituksiin, jotka 

eivät ole arvojemme mukaisia jo ennen 

kuin uudet käyttäjät ryhtyvät jakamaan 

lintuja koskevaa tietoa.  

 

Maailmanlaajuinen yhteisö 

 Bird Alarm -sovelluksen ainoa tarkoitus 

on tarjota lintuharrastajille 

helppokäyttöinen ja intuitiivinen työkalu, 

jonka avulla he voivat kerätä ja jakaa 

lintuja koskevaa tietoa ja luoda näin 

maailmanlaajuisen yhteisön, jonka 

jäsenillä on käytössään yhteinen, 

yhdistyksestä ja maasta riippumaton 

työkalu. Käyttäjä saa käyttöönsä kaikki 

sovelluksen kautta jaetut tiedot, myös 

muiden lintuseurojen jäsenten jakamat 

tiedot.  

Ilmoitukset tallentuvat 

verkkotietokantaan (katso Ruotsin osalta 

www.artportalen.se), joten käyttäjä voi 

hakea tietoja erilaisten hakukriteereiden 

avulla. Sovellusta voidaan käyttää 

henkilökohtaiseen tiedonhakuun tai 

tieteellisiin tarkoituksiin.  

 

Ydinarvomme: 

 Bird Alarm -hankkeen kulmakivet 

 

http://www.artportalen.se/
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Bird Alarm 

Contact 

Oletko lintuyhdistyksen jäsen tai johtaja ja kiinnostunut Bird Alarm -

sovelluksesta? Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse 

toimistoaikana (Ruotsin aikaa, maanantaista perjantaihin klo 9.00‒17.00). 

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin.  

 

Voit rekisteröityä Bird Alarm -sovelluksen käyttäjäksi ja hankkia 

sovelluksen ainoastaan verkkosivustostamme osoitteesta 

www.birdalarm.com. Katso tarkemmat ohjeet usein kysytyistä kysymyksistä 

ja käyttöohjeesta. 

 

 

 

Tietoa ruotsiksi ja englanniksi: 

 
Hanna Boman 

Project Manager 

 

Nordicstation AB 

35-37 Roslagsgatan 

113 54 Stockholm 

Sweden 

 

Hanna.Boman@nordicstation.com 

+46 70 937 53 63 

Tietoa ranskaksi ja englanniksi: 

 
Chloé Castagnet 

Project Manager 

 

Nordicstation AB 

35-37 Roslagsgatan 

113 54 Stockholm 

Sweden 

 

Chloe.Castagnet@birdalarm.com 

+46 76 774 27 38 

 

 

      @  #birdalarm 

 

 

http://www.birdalarm.com/
mailto:Hanna.Boman@nordicstation.com
mailto:Chloe.Castagnet@birdalarm.com
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