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Trestima Oy

 Vuonna 2012 perustettu metsäsektorille erikoistunut ohjelmistotalo.

 Toimipaikka Tampereella.

 Erikoisosaamista ovat paikkatieto-, konenäkö-, web- ja mobiiliohjelmointi.

 Kolme päätuotetta:

TRESTIMA™ Metsänmittausjärjestelmä
 Innovaatiopalkinto, Suomen Metsätieteellinen Yhdistys, 2013
 Maailman ensimmäinen ja ainoa kuvatulkintaan perustuva inventointimenetelmä. 
 Päämarkkina-alueet: Suomi, Venäjä, Ruotsi, E-Amerikka. Asiakkaita useilla mantereilla.

TRESTIMA Stack ™
 Kuvatulkintaan pohjautuva tukki- ja energiapuupinojen mittaustyökalu

Metsanmyynti.fi
 Kuluttajaversio TRESTIMA™ Metsännmittausjärjestelmästä
 Selvittää metsän arvon euroissa valokuvien perusteella



Peruskäyttö

Metsä kuvataan TRESTIMA-
sovelluksella1. Tulosten hyödyntäminen

Automaattiset raportit

3.

2.

Kuva ja paikkatieto
tallennetaan
automaattisesti pilveen

Ihminen varmistaa
lajitunnistuksen

Automatisoitu
laskenta

Reaaliaikainen tulosten
suranta



Ei pelkkä relaskooppi

 Automaattinen puulajisuhteiden määritys

 Pohjapinta-ala puulajeittain

 Puuston keski-lpm ja pituus

 Runkolukujakauma puulajeittain

 Puuston tilavuus

 Läpimittaleikkuri ja poistuman simulointi

 PPA-mittauksen keskivirhe ohjaa 
mittaustapahtumaa  riittävä tarkkuus

Kaikki tämä valokuvia ottamalla



TRESTIMA™ Suomessa



Pohjapinta-ala

TRESTIMA mittaa pohjapinta-alan dynaamisella relaskooppihahlolla 1.3m korkeudelta. 
Yksittäinen kuva on tarkkaan mitattu ja paikannettu koeala. 



Runkolukusarjat
Harvester

TRESTIMA tunnistaa automaattisesti 
puulajit ja mittaa jokaisen kuvista 
tunnistetun rungon rinnankorkeusläpimitan 
ja muodostaa tuloksista automaattisesti 
puulajikohtaiset runkolukusarjat kuviolle.

 Pohja-pinta-ala, runkoluku, keski-lpm, 
keskipituus, tilavuus, tukki%



Big Datan hyödyntäminen

TRESTIMA hyödyntää Big Dataa 
puustotietojen täydentämiseen.

Esimerkiksi puun pituus ja ikä voidaan 
määritellä automaattisesti GPS sijainnin 
perusteella.

Mitä enemmän dataa kerääntyy TRESTIMAn 
tietokantaan, sitä tarkemmin tätä Big Dataa 
voidaan hyödyntää.



Puutavaralajit ja hintatiedot

TRESTIMA jakaa tuloksen automaattisesti puutavaralajeihin paikkakunnan toteuman 
perusteella. Tuloksessa voidaan esittää myös esim. puulle päivän hinta ajankohtaisen ja 
paikkaan sidotun tiedon perusteella (kuluttaja-asiakkaat).



Metsädatan siirto

TRESTIMA tukee yleisimpiä metsätiedon esitystapoja ja mahdollistaa tiedon jatkokäytön 
monella eri tiedonsiirtovaihtoehdolla.

IMPORT:
- Mapinfo Mif/Tab
- Esri Shapefile
- XML (Metsätietostandardi)
- PMT

EXPORT:
- Excel
- XML (Metsätietostandardi)
- PMT
- Mapinfo Mif/Tab

Järjestelmätason integraatioihin TRESTIMA tarjoaa valmiin web -rajapinnan sekä SOAP 
API:n.



Kuvioiden piirto ja muokkaus 
web-työkalussa

Tilatietojen tuonnin sijasta rajat 
voidaan myös piirtää.
• Metsätilan luominen
• Uusien kuvioiden piirtäminen
• MML tilarajat
• Vanhojen kuvioiden muokkaus
• Mahdollistaa vapaan 

työjärjestyksen 
metsäsuunnittelussa ja 
inventoinnissa  kuvat 
voidaan ottaa ennen 
kuviointia



Demo



1) Kuvion numero tai nimi.
2) Aktiivisen tilan tai työalueen valinta.
3) Sisäänkirjaunut käyttäjä.
4) Puustotietojen syöttö käsin.
5) Vapaan tekstin&kuvien syöttö.
6) MTS/Solmu-koodien syöttäminen.
7) Kuviokartta
8) Lähetysjono: sisältää kuvat ja syötetyt 
tiedot
9) Tulos ja pohjatiedot
10) ”Oma sijainti”
11) Pohjakartan tyypin valinta.
12) Näytekuvan otto

TRESTIMA maastotallennin on suunniteltu yhdessä metsäammattilaisten kanssa. 
Kuvausominaisuuksien lisäksi se tarjoaa innovatiivisen ja tehokkaan tavan tiedon syöttöön.

TRESTIMA maastotallennin

2

1
3

4

5

6

89

10

11

7

12



Maastotallentimen
lisäominaisuudet

Läpimittaleikkuri

Asiakkaan määrittelemiä 
läpimittaluokkia, joille puustosuureet 
lasketaan erikseen.



Maastotallentimen 
lisäominaisuudet, 

TRESTIMA hakkuupoistuma



Laatutunnukset

 Oksaisuus

 Oksävälit

 Oksakoko

 Järeys

 Tyven 
epäsuoruus

Konenäkö laskee männyn rungosta 
laatusuureita, joiden avulla leimikon 
laatua voidaan tarkastella objektiivisesti. 

Laatusuureista voidaan ennustaa esim. 
jalostusarvo asiakkaalle.



TRESTIMA -karttapalvelin

TRESTIMA -karttapalvelin mahdollista asiakaskohtaisten 
karttojen käyttämisen TRESTIMA –mobiilisovelluksessa 
missäpäin maailmaa tahansa.

Saatavilla olevat karttatasot Suomessa:
Google tie- ja ilmakuva, MML maasto- ja ortokartat
Tulossa: CHM, rinnevarjostus, vääräväri-ilmakuva



TRESTIMA Stack

TRESTIMA Stack -sovelluksella voidaan laskea 
pinon tilavuus ja läpimittajakauma.

Järjestelmä soveltuu niin tukki- kuin 
kuitupuupinojen mittaukseen kuormista tai 
tienvarsilta. Käyttö vaatii TRESTIMA-mittakepin.



Metsänmyynti.fi

• Kuluttajaversio TRESTIMA-metsänmittausjärjestelmästä

• Ilmainen sähköinen kuviokartta ja tiedot mobiilissa

• Mahdollisuus päivittää kuvioiden puustotiedot kuvaamalla tai 
käsin syöttämällä



Kiitos!

Teemu Saramäki
Asiakkuuspäällikkö, Trestima Oy
teemu.saramaki@trestima.com
050 326 2530



Miltä tulevaisuus näyttää?
Trestima 5 vuoden päästä, 1/2

• 99% Suomen metsistä kuvattu nykyisellä kasvuvauhdilla
• Tarve markkinoilla kasvaa:

• Resurssien niukkuus ja tehokkaampi hyödyntäminen
• Puukaupan kilpailun kiristyminen
• Metsäpalstojen pirstoutuminen
• Paine tarkempaan hinnoitteluun (esim. rungonosahinnoittelu)
• Työvoiman kallistuminen (etenkin kehittyvät markkinat)

• Kilpailu kiristyy
• Laserkeilaus
• Nelikopterit
• Maasto-lidar
• Kilpailevat kuvatulkintaan pohjautuvat menetelmät?



Miltä tulevaisuus näyttää?
Trestima 5 vuoden päästä, 2/2

Optimaalinen puukauppa:
1. Myyjä/myyjän edustaja kuvaa puuston TRESTIMAlla
2. Ostaja (ja myyjä) näkee puuston määrien lisäksi eri järeyksien 

runkomäärät ja laadut  Paras kuva metsästä - paras hinta osapuolille
3. Tarkka ymmärrys puustosta mahdollistaa juuri oikea-aikaisen korjuun 

kulloiseenkin tarpeeseen
4. Moton katkonta optimoidaan leimikkotasolla kuvatulkinnan 

perusteella
5. Harvennuksessa motoon integroitu kamera kuvaa jäävän puuston 

toistamiseen
6. Automaattinen ilmoitus metsän käytöstä Metsäkeskukselle


