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1. Puuston mittaaminen TRESTIMA-järjestelmällä 

TRESTIMA mittausjärjestelmä on ammattilaisille suunniteltu työkalu tehokkaaseen ja tarkkaan metsän 

inventointiin. TRESTIMA –sovellus mobiililaitteessa ja TRESTIMA -mittakeppi (lisävaruste) korvaavat 

perinteisessä kuviottaisessa mittauksessa käytetyt  työkalut, kuten relaskoopin, hypsometrin ja 

mittasakset. 

2. Älypuhelin metsän mittauksen apuvälineenä 

Nykyaikainen  älypuhelin on erinomainen työkalu metsänmittaukseen. Puhelinvalmistajat ovat saaneet 

mahtumaan samojen kuorien sisään kattavan määrän erilaisia sensoreita ja antureita puhumattakaan 

laadukkaista GPS- ja kamera –komponenteista. Suurten valmistusmäärien ja kovan kilpailun vuoksi 

myös älypuhelinten hinnat ovat tulleet viime vuosina voimakkaasti alas. Useimmat mallit ovat myös 

maastokelpoisuudeltaan varsin hyviä ja sietävät niin pakkaset, kuin pienet vesisateet ja kolhutkin.  

Intensiivisissä navigointi- ja tiedonsiirtotehtävissä, kuten TRESTIMA -mittaus, akunkesto jättää jollain 

malleilla parantamisen varaa. Onneksi myös tarvikevalmistajat ovat havainneet tämän, ja nykyään 

kaupan hyllyiltä löytyykin iso valikoima erilaisia lisävirtalähteitä, jotka soveltuvat hyvin myös 

metsäkäyttöön. Mittauksessa käytetty puhelin kannattaa kuitenkin aina ladata täyteen ennen metsään 

lähtöä. Täyteen ladattu puhelin kestää mallista riippuen n. 3-8 tuntia jatkuvaa TRESTIMAn käyttöä. 

3. Kirjautuminen TRESTIMA –palveluun 

Kirjaudu TRESTIMA:n pilvipalveluun omalla selaimellasi osoitteessa: www.trestima.com  

Valitse valikosta Asiakkaat -> Kirjautuminen 

 

Syötä oma käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja valitse ”Kirjaudu”. 

http://www.trestima.com/
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4. Metsätilan lataaminen palveluun 

 

Kuva 1: Metsäarviot -näkymä 

Kirjautumisen jälkeen TRESTIMA avautuu Metsäarviot –näkymään, jossa näytetään listattuna kaikki 

mittaamasi kuviot ja metsätilat. Mikäli et ole vielä mitannut yhtään metsäkuviota, tai ladannut 

metsätilaa palveluun, näkymä on Kuva 1: Metsäarviot -näkymä mukainen. 

Järjestelmän käyttö kannattaa aloittaa lataamalla oma metsätila palveluun, jolloin sinulla on maastossa 

työskennellessäsi käytössä mm. kuviorajat omasta metsästäsi.  

Mikäli sinulla ei ole oman tilan metsätietostandardi –mukaista tiedostoa, luvussa 15 on esitetty miten 

tämä voidaan ladata ilmaiseksi Metsään.fi -palvelusta. 

1) Aloita painamalla ”Lataa tila palveluun” nappia. 

 

Kuva 2: Tilan lataus palveluun 
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2) Käytetty tiedostomuoto on metsätietostandardin mukainen XML –dokumentti. 

3) Anna tilalle nimi siihen varattuun kenttään. 

4) Valitse palveluun lähetettävä tiedosto painamalla ”Browse”, kuten Kuva 2: Tilan lataus palveluun on 

esitetty. 

5) Paina ”Lähetä” nappia. Tila ladataan nyt palvelimelle. Tämä kestää 10-60 sekuntia, riippuen tilan 

koosta.  

Tila on nyt ladattu palveluun. Näet kuviolistan valitsemalla ladatun tilan Metsäarviot –näkymässä. 

 

Kuva 3: Kuviolista 

Voit avata yksittäisiä kuvioita valitsemalla niitä kuviolistasta. 

5. Metsätilan tarkastelu kartalla 

Painamalla ”Tila: tilan_nimi”, pääset tarkastelemaan metsätilaasi karttapohjalla.
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Kuva 4: Tila kartalla 

Voit avata kartalta yksittäisen kuvion lähempään tarkasteluun painamalla kuvion nimeä/numeroa. 

Mikäli olet ottanut tilalla kuvia tai tehnyt havaintoja, näet myös niiden sijainnit kartalla. 

6. TRESTIMA –sovelluksen lataaminen puhelimeen 

TRESTIMA -sovellus on ladattavissa sekä Windows Phone, että Android –puhelimiin ja tableteihin 

ilmaiseksi. 

1. Avaa puhelimestasi  sovelluskauppa: 

 

2. Paina suurennuslasi –ikonia 

3. Kirjoita hakukenttään  ”trestima” ja valitse löytynyt TRESTIMA-sovellus 

4. Valitse ”asenna” 

5. Vastaa myöntävästi kysymykseen sijaintitiedon käyttämisestä. TRESTIMA tarvitsee toimiakseen 

GPS-anturia 

7. Kirjautuminen sovellukseen 

Ladattuasi TRESTIMA –sovelluksen puhelimeesi, se on heti valmis käytettäväksi. 

1. Käynnistä TRESTIMA sovellus valitsemalla laitteen sovellusvalikosta: 

2. Sovellus aukeaa kirjautumis-tilaan.  

3. Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja paina OK.  

Laite kirjautuu nyt palveluun.  

Mikäli tämä on ensimmäinen kirjautuminen, laitteen on oltava yhteydessä verkkoon kirjautumisen 

onnistumiseksi. 

8. Kompassin kalibrointi 

Mikäli olet käynnistänyt puhelimesi hiljan uudelleen, 

sovellus saattaa pyytää sinua kalibroimaan laitteen 

kompassin. Kalibrointi tapahtuu pyörittämällä 

puhelinta rauhallisesti ilmassa kahdeksikon 

muotoista rataa, kuvan osoittamalla tavalla. Kehoitus 

häviä ruudulta automaattisesti, kun kompassin 

kalibrointi on riittävän tarkka. 

 

Kompassin kalibroinnin voi myös ohittaa, mutta tällöin kuvaussuunnan näyttö TRESTIMAn 

verkkopalvelussa saattaa olla epätarkka. Kompassin kalibroinnin ohittaminen ei kuitenkaan vaikuta 

mittausten tarkkuuteen.  

Android Windows Phone 
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9. Mobiilisovelluksen perusnäkymä 

 

Kuva 5: Mobiilisovelluksen perusnäkymä (Android) 

1) Kuvion nimi 

2) Metsätilan/työalueen kuviorajojen valinta 

3) Kirjautunut käyttäjä 

4) Pituus- ja läpimittatietojen syöttäminen lajeittain 

5) Vapaan tekstin ja kuvien tallennus 

6) Kartan keskitys omaan sijaintiin 

7) Karttapohjan valinta 

8) Kuvan otto kosketusnäytöltä (mikäli laitteessa ei ole kameralle omaa nappia) 

9) Oma sijainti ja GPS:n virhe 

10) Tuloksen (ja pohjatietojen) tarkastelu 

10. Tilan lataaminen puhelimeen 

Ladataksesi oman metsäsi kuviorajat puhelimeen sinun on ensin täytynyt ladata ne TRESTIMA –

pilvipalveluun (kts.  Luku 5 Metsätilan lataaminen palveluun) 

1) Paina ”lataa tila” –nappia (Kuva 5, nappi 2) 

2) Valitse listasta haluamasi tila.  

3) Kuviorajat ja mahdolliset tilan pohjatiedot latautuvat nyt puhelimeesi. Tämä kestää n. 10-50s 

riippuen tilasi koosta ja nettiyhteyden nopeudesta. 
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Kuva 6: Metsätilan näyttäminen puhelimessa 

Tilan latauksen jälkeen, kuviorajat näkyvät ruudulla karttapohjaa vasten. Voit nyt ottaa kuvia 

metsässäsi ja tulokset lasketaan automaattisesti oikealle kuviolle paikkatietoa hyödyntäen. 

11. Kuvion nimeäminen kun kuviokartta ei käytössä 

Mikäli käytössä ei ole kuviokarttaa (tilaa ei ole ladattu palveluun), tulee mitattavalle kuviolle antaa 

nimi ennen mittausta. Metsässä otetut kuvat yhdistetään tähän nimeen ja tulos puumäärästä 

annetaan kuvien keskiarvona. 

1. Kosketa ruudun vasemmassa ylälaidassa olevaa kuvion nimi-kenttää.  

2. Syötä kuviolle uusi nimi. 

3. Voit nyt ottaa kuvia metsäkuviolta.  

Siirtyessäsi mittaamaan uutta kuviota, tulee kuvion nimi vaihtaa, vaikka lähetysjonossa olisikin vielä 

lähetettäviä kuvia edellisiltä kuvioilta (esim. heikon kentän alueilla). Lähetysjono purkautuu 

automaattisesti kun laite saa yhteyden Internettiin. 

Mikäli pilvipalveluun on ladattu alueelle kuviorajat (kts.Kohta Metsätilan lataaminen palveluun), 

kuvion nimeäminen tapahtuu automaattisesti ollessasi kuviorajojen sisällä.  

12. Puustotietojen mittaus  

Puustotietojen mittaus tapahtuu ottamalla TRESTIMA -sovelluksella kuvia mahdollisimman tasaisesti 

mitattavalta kuviolta. 

Suositeltu tapa mitata kuvio on kiertää kuvio ympäri läheltä kuvion rajoja, mutta kuitenkin selvästi 

kuvion sisäpuolella, ja ottaa kuvia tasaisin väliajoin kuvion keskipisteen suuntaan. Kuvia tulisi ottaa 

kullakin kuviolla vähintään 5-10 kappaletta. 

Puustotietojen mittaus kuvaamalla tapahtuu seuraavasti: 
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< 15% 

< 10% 

< 5% 

•Tyydyttävä 
tarkkuus 

•Hyvä tarkkuus 

•Erinomainen 
tarkkuus 

1. Valitse kuvanottopaikka ja suunta 

 Valitessasi paikkaa, voit käyttää apuna sovelluksen karttaa. Valitse kohta, jossa kuvia ei vielä ole 

otettu. 

 Jos olet kuvion reuna-alueella, valitse kuvanottosuunta siten, että kuvassa näkyvät puut 

kuuluvat mitattavaan kuvioon 

 Ota kuva suuntaan, johon on hyvä näkyvyys; Tulos saatetaan laskea todellista pienemmäksi, 

mikäli kuvan näkyvyyttää peittää tiheä risukko tai hyvin lähellä oleva iso runko. 

 Vältä vastavaloa ja pyri ottamaan kuvat aurinko takanasi etenkin kirkkaalla auringonpaisteella.  

2. Ota kuva 

 Pidä puhelinta vaakatasossa, kuten 

normaalissa 

maisemakuvanottotilanteessa (Kuva 7).  

 Paina rauhallisesti kameran 

laukaisinnappi puoleenväliin, kunnes 

ruudulle ilmestyy näkymä kameran 

etsimeltä ja kuulet ”bing” äänimerkin.  

o Huom. voit vielä keskeyttää 

kuvaamisen huoletta, mikäli 

havaitset, että näkyvyys tai 

paikka on huono. 

 Purista nappi pohjaan asti liikuttamatta 

puhelinta - sovellus ilmaisee onnistuneen 

kuvan tallennuksen ”bing, bing” –äänisignaalilla.  

 Voit siirtyä ottamaan seuraavaa kuvaa - kuva tallentuu automaattisesti laitteen lähetysjonoon, 

josta se lähetetään edelleen TRESTIMA -palvelimelle analysoitavaksi.  

 Kuva näkyy sovelluksen kartalla merkkinä. 

Tulos saapuu puhelimeen normaaliolosuhteissa n. minuutissa, mutta haastavissa olosuhteissa tulos 

joudutaan varmentamaan asiantuntijatyönä, mikä saattaa viivästyttää lopullisen tuloksen 

valmistumisen seuraavalle arkipäivälle. Tällöin tuloksessa näkyy teksti ”Analysointi kesken”. TRESTIMA 

varmistaa näin, että tulos on aina tarkka ja vertailukelpoinen. 

13. Keskivirheen ja mittaustuloksen seuranta 

Kun kuvia on otettu ja analysoitu vähintään kolme kappaletta, sovellus näyttää alareunassa mittauksen 

ajantasaisen pohjapinta-alan ja keskivirheen 

kokonaispuuston osalta (Kuva 9: Tuloksen 

seuranta). Tätä tietoa voidaan käyttää 

hyväksi, kun mittauksella halutaan saavuttaa 

tietty laatutaso. Mittausta voidaan siis jatkaa, 

kunnes keskivirhe on riittävän pieni. 

 

Huomaa, että keskivirhe pitää paikkaansa vain sen alueen osalta, jolla näytteitä on otettu. Mittausta on 

siis pienestäkin keskivirheestä riippumatta jatkettava kunnes koko kuviolta on kerätty edustavasti 

Kuva 7: Metsän mittaaminen kuvaamalla 

Kuva 8: keskivirheen tarkastelu 
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näytteitä.

 

Kuva 9: Tuloksen seuranta 

Painamalla alareunan tulosnappulaa aukeaa ruudulle ajantasainen, kuvien perusteella laskettu 

puustoraportti (Kuva 10: Puustoraportti) 

 

Kuva 10: Puustoraportti 

Raportissa näytetään puulajeittain pohjapinta-ala, runkojen määrä, keskimääräinen läpimitta ja pituus, 

tilavuus, tukin prosentuaalinen osuus puuaineksesta, sekä puun hinta. 
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Mikäli käytössä on kuviorajat, raportti näyttää runkojen määrän, tilavuudet ja puun arvon laskettuna 

kuvion alalle (muutoin hehtaaria kohden). 

14. Pohjatietojen tarkastelu 

 

Kuva 11: Pohjatietojen tarkastelu 

Mikäli lataamassasi tilassa on kuviorajojen lisäksi pohjatietoa, voit tarkastella painamalla tulosnappia ja 

vierittämällä ruutua vasemmalle. 

TRESTIMA näyttää pohjatiedon sellaisena, kuin se on palveluun ladattu. Tietojen oikeellisuuteen tulee 

suhtautua varauksella - se voi olla useita vuosia vanhaa ja tuotettu automaattisesti esim. 

satelliittikkuvien perusteella. 

15. Tilan hakeminen Metsaan.fi –palvelusta 

Oman metsätilan kuviorajat on kätevintä hakea Metsäkeskuksen ylläpitämästä Metsaan.fi –pavelusta. 

Tätä varten tarvitset omat pankkitunnuksesi, jolla tunnistaudut palveluun. Metsaan.fi –tarjoaa 

seitsemän päivän maksuttoman kokeiluajan uusille käyttäjille, eli kuviorajojen hakeminen palvelusta 

on maksutonta. 

Kirjauduttuasi palveluun, toimi seuraavasti. 

1) Valitse oma metsätilasi 

2) Valitse sivun oieasta laidasta ”Kuvioluettelot” 

3) Valitse vaihtoehto C, ”Lataa XML-tiedosto” (kts. Kuva 12: Metsätietostandardi-muotoisen tilan 

lataaminen Metsaan.fi -palvelusta) 

4) Tallenna tiedosto omalle koneellesi. 

5) Voit nyt ladata tiedoston TRESTIMA –palveluun kappale Metsätilan lataaminen palveluun –

mukaisesti. 
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Kuva 12: Metsätietostandardi-muotoisen tilan lataaminen Metsaan.fi -palvelusta 

16. Puiden pituuksien ja läpimittojen mittaus (informatiivinen) 

TRESTIMA arvioi keskimääräiset pituudet ja läpimitat varsin tarkasti metsästä otetuista kuvista. Mikäli 

pituudet ja läpimitat halutaan kuitenkin mitata itse, tämä voidaan tehdä lisävarusteena saatavaa 

TRESTIMA –mittakeppiä käyttäen. 

Mikäli pituus- tai läpimittatiedot mitataan TRESTIMA –mittakeppiä käyttäen, tai syötetään sovelluksella, 

käytetään laskelmissa mittauksesta saatuja/syötettyjä arvoja automaattisten arvojen sijaan. Mikäli 

samasta puulajista tehdään useita mittauksia tai syötetään useita arvoja, laskelmassa käytetään näiden 

lukujen keskiarvoa. 

16.1. Mittapuiden valitseminen (informatiivinen) 

Mediaanipuun mittaaminen tapahtuu valitsemalla metsässä muutama kunkin lajin mahdollisimman 

keskimääräinen mittapuu, kiinnittämällä niihin TRESTIMA -mittakeppi ja ottamalla kustakin mittapuusta 

kuvat läpimitan ja pituuden määritystä varten. 

Oikean kokoisten mittapuiden valinta vaatii mittaajalta ammattitaitoa etenkin sekametsää mitattaessa. 

TRESTIMA -järjestelmällä voidaan mitata useita saman lajin edustajia, jolloin järjestelmä käyttää 

mediaanipuuna mittapuiden keskiarvoa. Näin tehty haarukointi pienentää mittaajan subjektiivisesta 

valinnasta johtuvaa virhettä. Luotettavan mittaustuloksen takaamiseksi, suositus on mitata aina 

vähintään 2-3 mittapuuta/laji kullakin kuviolla. 
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16.2. TRESTIMA -mittakepin käyttö (informatiivinen) 

Sopivan mittapuun löydyttyä TRESTIMA-mittakeppi kiinnitetään puun runkoa 

vasten painamalla mittakepin piikki puun kuoreen. Mittakepin yläreunan 

tulee tällöin olla 180cm korkeudella puun juuresta.  

Jotta sekä mittapuun pituus, että läpimitta voidaan mitata TRESTIMA-

mittakeppiä siirtämättä, mittakepin kiinnityksessä tulee huomioida seuraavat 

seikat: 

 Tarkista, että mittapuun pituuskuva pystytään ottamaan 

o Mittakepin ja mittapuun latvan tulee näkyä pituuden mittausta 

varten n. 10-20m päästä otetussa kuvassa. 

o Pituuskuva pystytään ottamaan seisten suunnilleen samassa 

tasossa mittapuun kanssa. 

 Mittakepin keskimmäisen punaisen viivan kohdalta rungossa ei ole 

läpimittaa vääristäviä muodostumia. Puun läpimitta mitataan tältä 

kohdalta. 

 Valo tulee kuvattaessa kuvaajan takaa. Voimakas vastavalo vaikeuttaa 

kuvatulkinnan toimintaa. 

 

16.3. Mittapuun läpimitan kuvaus (informatiivinen) 

1. Asetu n. 1.5m päähän mittakepistä 

2. Pitäen puhelinta pystyssä ja mittakepin keskimmäisen 

viivan tasolla (Kuva 14: Läpimitan kuvaus), paina 

rauhallisesti kameran laukaisinnappi puoleenväliin, 

kunnes ruudulle ilmestyy näkymä kameran etsimeltä ja 

kuulet ”bing” - äänimerkin. 

3. Tarkista että mittakeppi näkyy kokonaisuudessaan 

kuvassa ja kuva on mahdollisimman symmetrinen (Kuva 

14: Läpimitan kuvaus)  

4. Purista nappi pohjaan asti varoen liikuttamasta puhelinta. 

Sovellus ilmaisee onnistuneen kuvannoton ”bing, bing” –

äänisignaalilla. 

5. Voit siirtyä ottamaan seuraavaa kuvaa - kuva tallentuu 

automaattisesti laitteen lähetysjonoon, josta se 

lähetetään edelleen palvelimelle analysoitavaksi.  

Kuva indikoidaan sovelluksen kartalla symbolilla. 

Mittaajan kannattaa etukäteen miettiä missä kohtaa omalta silmänkorkeudelta mitattuna 180cm taso 

sijaitsee. Näin seistessä mittapuun tasolla mittakeppi voidaan asettaa tarkasti oikealle korkeudelle ilman, 

että korkeutta tarvitsee mitata puun juuresta. 

Kuva 13: TRESTIMA -mittakepin 
kiinnittäminen 

Kuva 14: Läpimitan kuvaus 
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16.4. Mittapuun pituuden mittaus (informatiivinen) 

1. Asetu n. 15m päähän mittakepistä  

2. Pitäen puhelinta pystyssä, paina rauhallisesti kameran 

laukaisinnappi puoleenväliin, kunnes ruudulle ilmestyy näkymä 

kameran etsimeltä ja kuulet ”bing” -äänimerkin.  

3. Tarkista että mittapuun latva ja mittakeppi näkyy kuvassa ja kuva on 

mahdollisimman symmetrinen. Pieniruutuisesta puhelimesta 

mittakepin näkeminen voi olla pitkien puiden kanssa vaikeata. Ota 

tällöin kuva riittävän kaukaa, jotta se varmasti mahtuu kokonaan 

kuvaan. 

4. Mikäli puun latva ja mittakeppi eivät mahdu samaan kuvaan, voit 

kallistaa puhelinta itseäsi päin. Mikäli tämäkään ei auta, siirry 

kauemmaksi puusta ja toista vaihe 3. 

5. Purista nappi pohjaan asti varoen liikuttamasta puhelinta. Sovellus 

ilmaisee onnistuneen kuvanoton ”bing, bing” –äänisignaalilla. 

6. Voit siirtyä ottamaan seuraavaa kuvaa. 

kuva tallentuu heti laitteen lähetysjonoon, josta se lähetetään edelleen 

automaattisesti TRESTIMA -pilvipalveluun analysoitavaksi. Kuva 

indikoidaan sovelluksen kartalla symbolina. 

17. Mitattavan pinta-alan määrittäminen maastossa (informatiivinen) 

TRESTIMA -järjestelmällä mitattavan kuvion pinta-alan voi mitata maastossa helposti merkitsemällä 

kuvion kulmapisteet.  

Kulmapisteen merkitseminen tapahtuu seuraavasti:  

1. Pidä puhelinta valitun kulmapisteen päällä kameran linssi 

kohtisuoraan alaspäin. 

2. Paina paina rauhallisesti kameran laukaisinnappi puoleenväliin, kunnes 

ruudulle ilmestyy näkymä kameran etsimeltä ja kuulet ”bing” -

äänimerkin. 

3. Purista nappi pohjaan asti varoen liikuttamasta puhelinta. Sovellus 

ilmaisee onnistuneen kuvanoton ”bing, bing” –äänisignaalilla. 

4. Voit siirtyä mittaamaan seuraavaa näytettä tai kulmapistettä. 

Kulmapiste tallentuu automaattisesti laitteen lähetysjonoon, josta se 

lähetetään edelleen automaattisesti TRESTIMA-pilvipalveluun. 

Kulmapisteet indikoidaan laitteen kartassa omina symboleinaan. 

Puustoarvion laskennassa huomioidaan ainoastaan kulmapisteiden sisään 

jäävät PPA-näytteet ja pinta-ala. 

 

Huomio kulmapisteitä merkitessäsi laitteen ilmoittama GPS-tarkkuus. Tyypillisesti GPS-tarkkuus paranee 

mittauksen edetessä laitteen havaitessa enemmän GPS-satelliitteja. Jotta pinta-alan mittauksesta 

saadaan mahdollisimman tarkka, kannattaa se tehdäkin metsässä viimeisenä. 

Kuva 15: Pituuden kuvaaminen 

Kuva 16: Kulmapisteen 
merkitseminen 
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18. Pituus- ja läpimitta -havainnon tekeminen (informatiivinen) 

Mediaanipuun pituus tai läpimitta voidaan myös syöttää järjestelmään ns. havaintoina. Havaintojen 

kirjaaminen on maksutonta. 

Havainnon kirjaaminen tapahtuu seuraavasti: 

1) Paina sovelluksen perusnäkymässä olevaa ”Havainto” –nappia (kts. Kuva 5: Mobiilisovelluksen 

perusnäkymä). 

2) Valitse puulaji, jota havainto koskee 

3) Valitse havainnon tyyppi (Windows Phone) 

4) Syötä haluttu pituus ja/tai läpimitta 

5) Lähetä havainto 

 

Kuva 17: Pituus- ja läpimitta havainnon tekeminen (Windows Phone) 

 

 

 

 

 

 

Havainnot vaikuttavat laskennan tulokseen samalla tavoin, kuin mediaanipuukuvat. Mikäli 

havaintoja tai mediaanipuu-mittauksia tehdään useita samalle lajille, käytetään laskennassa 

näiden keskiarvoa. 
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19. Teksti- ja kuvahavainnon tekeminen (informatiivinen) 

Sovelluksella voi tehdä myös havaintoja vapaalla tekstin syötöllä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi 

metsän riistahavaintojen kirjaamisen tai vaikka hyvän marjapaikan merkitsemisen. Kaikki havainnot 

tallentuvat paikkatiedolla juuri siihen kohtaan, missä ne tehdään. 

Havaintoihin voi liittää myös kuvan tai havainto voidaan tehdä vain ottamalla kuva. 

Havaintojen tekeminen (myös kuvallisten) on maksutonta. 

Havainto kirjataan seuraavasti: 

1) Paina perusnääkymässä ”Havainto” –nappia (Kuva 5: Mobiilisovelluksen perusnäkymä (Android). 

2) Syötä haluttu teksti.  

3) Mikäli haluat tallentaa havaintoon kuvan, paina ”kuva” –nappia (Kuva 18: Teksti- ja/tai kuva -

havainnon tekeminen). 

4) Paina ”Lähetä” -nappia 

 
Kuva 18: Teksti- ja/tai kuva -havainnon tekeminen 

 

20. Tulosten tarkastelu TRESTIMA –pilvipalvelussa 

Tarkastellaksesi mittaamiasi metsäkuvioita mobiilissa näytettävää raporttia tarkemmin, sinun tulee 

kirjautua TRESTIMA –pilvipalveluun (kts. Luku 3). 

Valitse haluamasi kuvio tarkasteluun kuviolistasta. 
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Kuva 19: Kuviotietojen tarastelu TRESTIMA -pilvipalvelussa 

Avautuvalla kuvio-sivulla näet listan ottamistasi kuvista ja tekemistäsi havainnoista. Lisäksi näet kuvion 

pinta-alan (oletuksena 1ha, jos kuviorajoja ei ole käytössä), puuston keskipituudet ja läpimitat, sekä 

kuvat kartalla. 

Sivulta voit mm. tarkastella klikkaamalla yksittäisiä kuvia, luoda tulostettavan raportin mittauksesta tai 

tehdä kartalle pinta-ala rajauksia. Lisäksi sivulla on napit kuvien siirtämiseen muille kuvioille (Siirrä 

näytteet...), suureiden graafiseen tarkasteluun (Kuvaajat) ja pohjatietojen tarkasteluun (Näytä 

pohjatieto). 

20.1. Yksittäisen kuvan tarkastelu 

Voit avata yksittäisen kuvan tarkasteluun klikkaamalla sitä vastaavaa kuviosivun näytenumeroa tai 

valitsemalla sen kartalta. 
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Kuva 20: Kuvan tarkastelu 

Kuvassa näet tunnistetut puulajit ympyröillä omilla lajinomaisilla väreillään. Huomaa, että järjestelmä  

tunnistaa tarkoituksen mukaisesti vain tiettyä rajaa isommat rungot. Kovin kaukana oleva puu, tai 

lähellä oleva ohut puu ei siis välttämättä ole tunnistettu. Kuvan yläpuolella näet kuvasta lasketun 

kokonaispohjapinta-alan. 

Voit selata kuvia painamalla sivun ylälaidasta ”Seuraava->” –nappia. 

”Poista käytöstä”- nappi poistaa kuvan laskennasta. Toimintoa voit käyttää esim. mikäli kuva ei selvästi 

edusta metsää ja vääristää tulosta. Käytöstä poisteut kuvat voit palauttaa käyttöön ”Palauta käyttöön” 

–napilla. 

”Iso kuva” –nappi avaa kuvan täydessä koossaan ilman merkintöjä. Voit käyttää tätä, kun haluat esim. 

tallentaa kuvan muuhun käyttöön. 

”Poistu” – nappi palaa takaisin kuvanotto kuviolle. 

Kuvan oikeassa alareunassa olevasta ”Raportoi virhe” –linkistä voit ilmoittaa selvästi virheellisen 

löydöksen. Tällöin kuva tarkastetaan asiantuntijan toimesta ja mahdollinen virhe korjataan. 

20.2. Raportin luominen 

Voit luoda tulostettavan puustoraportin (Kuva 21) painamalla kuviosivun ”Luo raportti” –nappia. 
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Kuva 21: Tulostettava puustoraportti 

Raportista näet puustosuureiden lisäksi milloin maastokäynti on suoritettu, alueen pinta-alan, otettujen 

kuvien määrän, sekä tilastollisen tarkastelun mittaukselle. 
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20.3. Pinta-alan rajaus karttaan 

Mikäli käytössäsi ei ole kuviorajoja, joista pinta-ala tiedetään suoraan, voit rajata alueen kuvio-sivun 

kartalle myös jälkikäteen tai täydentää rajausta maastossa otettujen pinta-ala –kuvien lisäksi (kts. Kohta 

17). 

 

Kuva 22: Pinta-alan rajaus 

Pinta-ala voidaan määrittää kartalle tuplaklikkaamalla karttapohjaa halutussa kohdassa, jolloin kartalle 

ilmestyy valkoinen kulmapiste. Kulmapisteitä voi lisätä rajattomasti ja niitä voi siirrellä hiirellä vetäen 

(kuvaamalla merkittyjä kulmapisteitä ei voi siirtää).  

Kulmapisteitä voi poistaa tuplaklikkaamalla olemassaolevaa kulmapistettä. 

Pinta-ala tallentuu järjestelmään, kun luot kuviolta raportin ”Luo raportti” –napilla.  

20.4. Mittauksen graafinen tarkastelu 

Painamalla kuvio-sivun ”Kuvaajat” –nappia, pääset tarkistelemaan mittausta erilaisten grafiikkojen 

avulla. 

Pohjapinta-alan konvergenssi (Kuva 23) näyttää pohjapinta-alan keskiarvon jokaisen kuvan jälkeen. 

Hyvälaatuisessa mittauksessa musta kokonaispohjapinta-alaa kuvaava viiva on lopuksi hyvin tasainen. 

Runkolukusarjoista (Kuva 24) näet kuvion runkojen määrän yhtä hehtaaria kohden läpimittaluokittain. 

TRESTIMA näyttää runkolukusarjat kokopuustosta, sekä kustakin kuvion puulajista erikseen. 

Runkolukusarja on sitä luotettavampi, mitä enemmän kuvia kuviolla on otettu.  Mikäli runkolukusarjaa 

halutaan käyttää esimerkiksi hakkuun suunnitteluun, tulisi kuviolta olla otetu tasaisesti vähintään 

kymmenen kuvaa. 
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Kuva 23: Pohjapinta-alan konvergenssi 

 

Kuva 24: Runkolukusarja 
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Ongelmatilanteissa 

 

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä käyttötukeemme: support@trestima.com 

Yhteystietomme ja palautelomakkeen löydät osoitteessa: https://metsanmyynti.fi/yhteystiedot/ 

mailto:support@trestima.com
https://metsanmyynti.fi/yhteystiedot/

