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____________________________________________________________________ 

 

Tämä opinnäytetyö tehtiin Caverion Suomi Oy:lle, joka vastaa UPM:n Seikun sahan 

kunnossapidosta. Työn tarkoituksena oli kartoittaa Seikun sahan dokumentoinnin ti-

lanne sekä tuottaa toimiva dokumentointijärjestelmä. Lisäksi työn tarkoituksena oli 

luoda toimivia dokumentoinnin käytäntöjä Seikun sahalle. 

 

Työn aluksi kartoitettiin tilannetta kunnossapidon käyttämien teknisten dokumenttien 

osalta. Samalla havaittiin nykyisen järjestelmän ongelmat ja puutteet. Lähtökohtien 

kartoituksen jälkeen siirryttiin valitsemaan uutta järjestelmää. 

 

Työssä kuvataan miten uuden ohjelmiston hankinta ja räätälöinti tapahtui. Samalla esi-

tellään uuden ohjelmiston toimintaa ja miten sitä tulisi hyödyntää kunnossapidon do-

kumentoinnissa. 

 

Työn aikana luotiin suunnitelma ohjelmiston käyttöönotosta ja dokumentaation siir-

rosta uuteen järjestelmään. Työssä myös toteutettiin tiedostojen siirto, jonka jälkeen 

tiedostot olivat heti käytettävissä. 

 

Lopputuloksena saatiin toimiva järjestelmä. Tämä järjestelmä tarjoaa vaivattoman ja 

nopean pääsyn Seikun sahan tekniseen dokumentointiin. Järjestelmän käyttöönotto 

varmasti lisää asentajien omatoimista tiedonhakua, joka oli yksi tavoitteista.  
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This thesis was made for Caverion Suomi Oy, which is responsible of the maintenance 

of the UPM Seikku sawmill. The purpose of the thesis was to analyse the status of the 

Seikku sawmill’s documentation and to improve the current documentation system. 

 

In the beginning the thesis focuses on the current maintenance documentation. The 

purpose was to identify problems and deficiencies in the system. 

 

The thesis describes how the procurement and customization of the new software was 

done. The thesis also introduces the new software and how it should be utilized in the 

documentation. 

 

During the thesis, the plan was created to transfer the documentation to the new sys-

tem. The file transfer was done and new files were accessible immediately. 

 

The result was a working system. The new system provides easy and quick access to 

the Seikku sawmill's technical documentation. The new system will definitely increase 

the technicians’ independent information search, which was one of the objectives. 
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1 JOHDANTO 

Teen opinnäytetyöni Caverion Suomi Oy:lle. Caverion tuottaa UPM Timberin kaikilla 

neljällä sahalla kunnossapidon palveluita. Seikun sahan kunnossapidon kokonaisval-

taisesta kunnossapidosta Caverion on vastannut vuodesta 2001.  

 

Olen työskennellyt vuodesta 2016 Caverionilla Seikun sahan kunnossapidossa, kun-

nossapitoasentajana. Laitostuntemuksesta tässä projektissa on ollut valtavasti apua. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia mahdollisia vaihtoehtoja nykyiselle kun-

nossapitodokumentoinnin dokumentointitavalle. Lisäksi tarkoituksena on myös olla 

mukana tulevan järjestelmän hankinnassa ja käyttöönotossa. 

 

Työssä kuvataan järjestelmän määrittelyn jälkeistä lopputulosta. Sekä tuodaan esiin 

joitain projektin aikana tulleita ongelmia. Dokumenttien siirtoon liittyvät eri vaiheet ja 

toimenpiteet käydään läpi työssä. Lisäksi hyväksi todetut tavat toteuttaa siirto kuvail-

laan. Samalla myös tutustutaan uuden järjestelmän käyttöön. Sekä esitellään eri ohjel-

mistorajapinnat ja niiden eroavaisuudet. 
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2 ESITTELY 

2.1 Seikun saha (1872 - ) 

”Wilhelm Rosenlew halusi mukaan nopeasti kehittyvään sahateollisuuteen ja koki, 

että hänen omistuksessaan oleva Isosannan saha ei ollut tähän riittävä, koska se oli jo 

jäänyt pieneksi ja tekniikaltaan vanhanaikaiseksi. Rosenlew alkoi suunnitella uuden 

sahan perustamista vuonna 1871 yhdessä englantilaisten yhtiötovereidensa I.C. im 

Thurn & Co.:n kanssa. Rosenlew vuokrasi Aittaluodon kruununmailta Seikun saaren 

1000 markan vuosivuokraa vastaan. Uudenaikaisen 3-raamisen höyrysahan koneisto 

tilattiin vuonna 1872 Ruotsista ja Seikun sahasta kasvoi nopeasti alueen suurin yk-

sikkö.” (Porin kaupungin www-sivut 2018) 

 

”Vuonna 1884 sahalla työskenteli 200 työntekijää, mutta kymmenen vuotta myöhem-

min jo 363 henkeä. Seikun sahaa laajennettiin vuonna 1914. Tuolloin saha oli maan 

suurin työllistäen noin 750 henkeä.” (Porin kaupungin www-sivut 2018) 

 

”Vuonna 1941 Rosenlew keskitti sahaustoimintansa Seikun sahalle, jota samalla uu-

distettiin sotatilasta huolimatta. Sahalle rakennettiin tuolloin kahdeksan pikaraamia. 

Seikun sahalta vietiin sotakorvauksina puutavaraa vuoteen 1949 saakka. Vuonna 1950 

työntekijöitä oli 549. Seikun saha oli vielä 1970-luvulla Suomen kolmanneksi suurin 

saha ja toimii edelleen vuonna 2010.” (Porin kaupungin www-sivut 2018) 

2.2 UPM 

”UPM syntyi syksyllä 1995, kun Kymmene Oy ja Repola Oy sekä sen tytäryhtiö Yh-

tyneet Paperitehtaat Oy (United Paper Mills) ilmoittivat yhdistymisestään. Uusi yhtiö, 

UPM-Kymmene, aloitti toimintansa 1.5.1996.” (UPM www-sivut 2018) 

 

”UPM:llä on Suomessa pitkät perinteet metsäteollisuudessa. Konsernin ensimmäiset 

puuhiomot ja paperitehtaat sekä sahalaitokset käynnistyivät 1870-luvun alkupuolella. 

Sellunvalmistus aloitettiin 1880-luvulla ja paperinjalostus 1920-luvulla. Vanerin val-

mistukseen konsernissa ryhdyttiin 1930-luvulla.” (UPM www-sivut 2018) 
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”Nykyinen UPM-konserni muodostuu kaikkiaan noin sadasta aikoinaan itsenäisenä 

yrityksenä toimineesta yhtiöstä. Yritykseen ovat sulautuneet mm. seuraavat metsäte-

ollisuusyritykset: Kymi, Yhtyneet Paperitehtaat, Kaukas, Kajaani, Schauman, Rosen-

lew, Raf. Haarla ja Rauma-Repolan metsäteollisuus.” (UPM www-sivut 2018) 

2.3 Caverion 

”Caverion syntyi kesäkuussa 2013 kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden ir-

tautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen. Kaupankäynti Caverionin osak-

keella alkoi Helsingin pörssissä 1.7.2013.” (Caverion www-sivut 2018) 

 

”Osana YIT:tä Caverionin historia ulottuu vuoteen 1912, jolloin ruotsalainen All-

männa Ingeniörsbyrån (AIB) perusti Helsinkiin sivutoimipisteen. Vuosien saatossa 

YIT kasvoi Suomen johtavaksi vesihuoltolaitosten, vedenhankintajärjestelmien ja ve-

sijohtoputkien rakentajaksi. 1970-luvulla YIT alkoi tarjota myös kiinteistöjen huoltoa 

ja kunnossapitoa sekä hieman myöhemmin teollisuuden putkistojen kunnossapitoa. 

Tässä liiketoiminnassa ovat myös nykyisen Caverionin kiinteistöteknisten palvelujen 

ja teollisuuden palveluiden juuret.” (Caverion www-sivut 2018) 

 

”Kiinteistötekniset palvelut ja teollisuuden palvelut ovat vuosien varrella kasvaneet 

sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta. Toimintoja on myös vuosina 2001–2010 

laajennettu vahvasti uusille maantieteellisille alueille. Ostettujen yritysten kautta his-

toriamme syvenee edelleen, sillä yhtiöiden paikalliset juuret ulottuvat jopa pidemmälle 

kuin emoyhtiön historia.” (Caverion www-sivut 2018) 
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3 TAVOITE 

 

Seikun sahan dokumentaatio on hajallaan useissa paikoissa. Osa dokumentaatiosta on 

hukkunut. Projektin lähtökohtana on saada dokumentaatio koottua yhteen arkistoon, 

josta sitä on helppo käyttää ja hallinnoida. Ratkaisu pyritään löytämään sellaisesta pal-

velusta, joka takaa arkiston varmuuskopioinnin ja saatavuuden, aina ja useasta pai-

kasta samanaikaisesti. Samalla UPM:n neljällä eri sahalla on erilaiset tavat ja paikat 

arkistoida dokumentteja. Tämän johdosta toimintatavat pyritään saamaan yhdenmu-

kaisiksi. Arkisto, ja tapa arkistoida, pyritään saattamaan sellaiselle tasolle, että eri sa-

halla työskentelevä henkilö voi tarvittaessa käyttää toisen sahan dokumentteja vai-

vatta. Yhtenä erityisenä esiin nousseena kohtana tarkoitetaan kunnossapidon henkilös-

tön komennuksia toisille sahoille. Tällä pyritään siihen, että esimerkiksi kunnossapi-

toasentaja voi vaivatta hakea tarvittavat dokumentit myös komennuskohteen doku-

menttiarkistosta. 

 

Tietoturvaan tullaan myös kiinnittämään huomiota. Vaatimuksena on, että järjestel-

mään kirjaudutaan yksilöllisillä tunnuksilla, sekä jokainen dokumentti voidaan suojata 

erilaisilla suojaustasoilla. Tällöin voidaan rajoittaa dokumenttien saatavuutta rajatuille 

käyttäjille. Järjestelmä pitää myös olla rakennettu niin, että muutoksista jää rekisteriin 

jälki, sekä muutokset ovat jäljitettävissä niin, että alkuperäinen tiedosto on palautetta-

vissa.  

 

Dokumenttien hakua halutaan myös helpottaa ja nopeuttaa. Pyritään eroon hitaista ja 

kankeista hakutavoista. Mobiililaitteita pyritään tulevaisuudessa hyödyntämään tuo-

tannossa ja kunnossapidossa. Tällöin on erityisen tärkeää, että järjestelmä on toimiva 

myös mobiililaitteilla. Järjestelmä pyritään rakentamaan niin, että jokainen löytää do-

kumentit mahdollisimman vaivattomasti myös mobiililaitteilla. 

 

Ajatuksena on myös se, että järjestelmään voidaan tarvittaessa antaa oikeudet myös 

ulkopuolisille dokumentin päivittäjille. Tarkoituksena on, että suunnittelutoimistot ja 

laitteistojen toimittajat voivat suoraan järjestelmästä päivittää dokumentaatiota, ja lä-

hettää ne hyväksyttäväksi sahakohtaisille hyväksyjille. 
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Järjestelmän tulee olla myös valmis tulevaisuuden varalle. Tällä hetkellä käytössä 

oleva Arttu-kunnossapitojärjestelmä tulee jäämään pois käytöstä lähivuosina. Doku-

mentointijärjestelmän tulee olla yhteensopiva myös uuden tulevaisuudessa hankitta-

van kunnossapitojärjestelmän kanssa.  
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4 LÄHTÖKOHTA 

 

Dokumentaatio on hajallaan useammissa paikoissa. Osa dokumentaatiosta on digitaa-

lisena, osa taas paperiversioina arkistoituna mappeihin. Lähtökohtaisesti kuitenkin 

kaikista dokumenteista on paperinen sekä digitaalinen versio. Joihinkin investointei-

hin liittyvät dokumentit saattavat olla arkistoimatta tai ovat aktiivisessa käytössä in-

vestointeja työstävillä henkilöillä. Osaan dokumentteja on tullut paljon muutoksia ja 

siksi niistä saattaa olla useampia versioita. Jotkin laitoksilla tehdyistä muutoksista on 

niin tuoreita, että niistä ei ole vielä lopullisia dokumentteja. Joitain dokumentteja ja 

suurempia kokonaisuuksia on kadoksissa kokonaan. 

 

Tiedossa on, että osa dokumenteista on hukkunut vuosien varrella. Joissain tapauksissa 

dokumentin virallista tai alkuperäistä osaa ei ole saatu laitetoimittajalta. Dokumenttien 

eri versioita on myös kadoksissa. 

 

Dokumentit on lähtökohtaisesti arkistoitu L-verkkoasemalle. Sitä kautta on käytetty ja 

muokattu dokumentteja tarvittaessa. Prosessiin liittyvät dokumentit on lähtökohtai-

sesti järjestelty laitoksen osan perusteella kansioihin. Ei prosessiin liittyvät dokumentit 

on järjestelty niitä yleisesti edustavan kansiorakenteen mukaan? 

 

Suuri osa sähkö- ja automaatiodokumenteista on .dwg- tai .pdf-muotoisena L-verkko-

asemalla. Dokumentit on jaettu laitoskohtaisiin kansioihin. Tämän jälkeen dokumentit 

on lähtökohtaisesti jaoteltu niin, että sähkö- ja automaatiodokumentit ovat erikseen. 

Samasta dokumentista saattaa olla samassa kansiossa useampia versioita. Osa projek-

tidokumenteista saattaa olla edelleen projektikohtaisessa kansiossaan. Työn aikana 

kaikki päällekkäiset dokumentit tullaan poistamaan. Laitoksen historian tunteminen 

on siis tärkeää, jotta pystyy nopeasti löytämään ajankohtaisen dokumentin.  
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5 M-FILES 

 

M-Files työllistää noin 400 henkilöä maailmanlaajuisesti. Päätoimipaikat ovat kuiten-

kin Suomessa sekä Yhdysvalloissa. Sivutoimipisteitä M-Filesillä on Iso-Britanniassa, 

Ruotsissa, Saksassa sekä Australiassa. M-Files on johtava tiedonhallintaratkaisu ja 

sillä on yli 1000 asiakasorganisaatiota Suomessa sekä tuhansia asiakkaita yli 100 

maassa. M-Filesiä käytetään kaikilla toimialoilla. Liikevaihtoa M-Filesillä on vuonna 

2017 yli 50 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu ollut huikeaa viimeisten 6 vuoden 

aikana, jopa 750%. Yhtiö uskoo myös tulevina vuosina vahvan kasvun jatkuvan. (M-

Files koulutusmateriaali 2017; M-Files www-sivut 2018) 

 

M-files muuttaa arkistoinnin niin, että enää ei tarvitse miettiä mihin tallentaa vaan mitä 

tallentaa. M-Filesin ajatuksena on poistaa harhailu erilaisissa kansiorakenteissa ja tie-

tämällä vain mitä asia koskee, kuten esimerkiksi asiakkaan tai työkohteen löydät tie-

dot. M-Files voidaan yhdistää hyödyntämään tietoa eri tietolähteistä kuten esimerkiksi 

sähköposti tai vaikka tiedostojen jakamiseen liittyvät palvelut. Tällöin kaikki tiedostot 

ovat saatavilla yhdestä paikasta. Sekä tiedot ovat kaikkien saatavilla ja löytyvät nope-

asti. M-Files myös versioi dokumentit automaattisesti ja näkyvillä on aina uusin do-

kumentti, jota pääsee muokkaamaan vain yksi käyttäjä kerrallaan. (M-Files koulutus-

materiaali 2017; M-Files www-sivut 2018) 

 

Toimintaperiaatteena M-Filesillä on tallettaa dokumentit yhteen yhteiseen tallennus-

paikkaan. Se on ikään kuin säkki, jonne kaikki tieto heitetään. Dokumenttivarastoja 

voi olla yksi tai useampia. Palvelimen koosta riippuen yhteen säkkiin voi mahtua mil-

joonakin dokumenttia tai kohdetta. Dokumentit löydetään niiden ominaisuustietojen 

eli metatietojen perusteella. (M-Files koulutusmateriaali 2017) 
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6 PROJEKTI 

6.1 Aloitus 

Keväällä 2017 UPM Timber alkoi neuvotella M-Filesin kanssa dokumentointijärjes-

telmän hankinnasta. Samaan aikaan alettiin kartoittaa UPM:n neljän sahan tarpeita do-

kumentaation järjestämisessä. Tällöin käynnistettiin projekti sahojen dokumentaation 

siirtämiseksi M-Files-järjestelmään. Seikun sahalta projektiin osallistui kunnossapito-

päällikkö Harri Kankaanpää (UPM), kunnossapitopäällikkö Tuomas Peltola (Cave-

rion) sekä kunnossapitoasentaja Miika Gustafsson (Caverion). 

 

Projektin alkuvaiheessa luotiin suunnitelmaa ja pohjaa tulevalle ohjelmiston määritte-

lyvaiheelle. Aluksi selvitettiin millaista materiaalia tullaan siirtämään uuteen järjestel-

mään. Samalla kartoitettiin tulevaisuuden tarpeita ja muiden järjestelmien elinkaarta. 

Tutkittiin mitä kaikkea olisi mahdollista siirtää M-Filesiin. Toisaalta samalla huomat-

tiin, että tietyn tyyppisille dokumenteille on hyvät ja toimivat järjestelmät järjestetty 

muuta kautta. Esimerkiksi käyttöturvatiedotteet on arkistoitu koko UPM:n yhteiseen 

järjestelmään. Toki haluttiin varautua myös siihen, että lisää dokumentointia tulisi tu-

levaisuudessa siirtymään M-Filesiin. 

6.2 Määrittely 

Kesällä 2017 aloitettiin metadatakategorioiden määrittely. Samalla aloitettiin myös 

määrittely millä tavoin ohjelmiston tulisi toimia. Määrittelyn alkuvaiheessa käytiin 

läpi, millaista dokumentaatiota sahoilta mahdollisesti jo löytyy ja mitä tulevaisuudessa 

tarvittaisiin. Pohjaa määrittelylle haettiin UPM Biofuels-osastolta, mikä oli jo aiemmin 

siirtynyt käyttämään ”M-Files”-järjestelmää. Biofuels tarjosi hyvän lähtötilanteen tek-

nisten dokumenttien kategorisoimiseen. Tätä pohjaa lähdettiin muokkaamaan sopi-

vaksi sahoille sekä muille toimipaikoille UPM Timberissä. 

 

Ohjelmistotoimittajan projektihenkilöt tulivat mukaan jo varhaisessa vaiheessa mää-

rittelyä. He ohjasivat määrittelyä ja asettivat rajoitteet ja vaatimukset järjestelmän 

osalta. Ohjeistuksena metatietokorteille heiltä oli, että kenttiä tulisi olla riittävästi, 
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mutta ei liikaa. Jos kenttiä on liikaa niiden täyttäminen saattaa tuntua käyttäjästä han-

kalalta. Jos taas kenttiä on liian vähän, tietomäärän kasvaessa tieto saattaa hukkua. 

Nyrkkisääntönä oli, että jos joutuu pohtimaan, tarvitaanko kenttää, silloin se todennä-

köisesti on turha. Määrittelyssä rajoituksena on, että yksi tai useampi kenttä tulee olla 

pakollista valita. 

 

Määrittelyssä nojattiin myös vahvasti Arttu-kunnossapitojärjestelmään. Artusta tuotiin 

suoraan laiterekisterit, varaosanimikkeet, materiaalihierarkiat, kytkös, kytkennät, 

osastot sekä ennakkohuoltosuunnitelmat. Eli Artusta tuotiin paljon rekisteritietoja liit-

tyen kunnossapitoon ja tuotantolaitoksiin sekä materiaalivarastointiin. Lisäksi tuotiin 

paljon terminologiaa dokumenttien tallennukseen sekä kohteiden nimeämiseen. 

 

 

Kuva 1. Metatietorakenteen hierarkia. 
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7 METATIETOKANTARAKENTEEN HIERARKIA 

7.1 Kohde 

Jokainen M-Filesin tallennettu tieto, jolla on omat metatiedot, on kohde. Kohde voi 

olla esimerkiksi jokin tietty asiakas, työntekijä, projekti tai dokumentti. Kohde on ylin 

käsite metatietojen rakenteessa. Kohdetyypit voidaan ajatella rekisterinä. (M-Files 

koulutusmateriaali)  

 

Tässä projektissa kohteita on 14 kappaletta. Ne ovat: dokumentit, tehtävänannot, kuor-

mitusryhmät, kytkös, laitteet, materiaalihierarkiat, osastot, ennakkohuoltosuunnitel-

mat, projektit, snapshot, toimipaikat, toimittajat sekä varastonimike. Näiden lisäksi on 

myös projektin testausvaiheeseen erikseen luotu ”Testitapaukset”-kohde. 

 

 

Kuva 2. Luo uusi kohde. 
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7.2 Dokumentti 

”Dokumentti”-kohde on se tärkein asia, minkä takia järjestelmä hankittiin. Dokumentit 

ovat tiedostoja joita tullaan siirtämään M-Filesiin. Tällä tarkoitetaan toimipaikkojen 

dokumentaatiota, joka nyt sijaitsee perinteisen kansiorakenteen omaavalla verkkoase-

malla. Verkkoasemalta dokumentit siirretään M-Filesiin, sekä jokaiselle dokumentille 

täytetään metadatakortti. 

 

Dokumenttien metadatakorttien määrittelyssä tuli suurena apuna UPM Biofuelsin 

luoma määrittelypohja. Samalla myös tutkittiin miten eri standardit ohjaavat teknistä 

dokumentointia. Projektipalavereissa käytiin yhdessä läpi mitä ominaisuuksia doku-

menttien metadatakorteilla tulisi olla. Dokumenttien metadatakorteilla on seuraavat 

ominaisuudet: luokka, dokumentin näyttönimi, kuvaus, laite, toimipaikka, osasto, pro-

jekti, toiminto, alakategoria, UPM dokumenttinumero, ulkoinen dokumenttinumero, 

viranomaistarkenne, revisionumero, voimassa asti, liittyy dokumentteihin, toimittaja, 

valmistaja, materiaalihierarkia, varastonimike, sopimus, kehote, ostotilaus, vetäjä, 

kuormitusryhmä, työtilaus, ennakkohuoltosuunnitelma, tim-nro (timber numero), cav-

nro (caverionin työnumero), cav sap nro (caverionin sap-järjestelmän numero), 3op 

nro (kolmannen osapuolen numero), vastaanottaja sekä käyttöoikeudet. Osa näistä on 

pakollisia ja osa taas täytyy automaattisesti. Esimerkiksi ”dokumentin näyttönimi” on 

automaattinen ja muodostuu eri ominaisuuksille annettujen arvojen perusteella. 

 

 

Kuva 3. Metatietojen rakenne. 
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7.2.1 Class eli luokka 

Tämä on yksi pakollisista tiedoista. Luokka ryhmittelee kohdetyypin pienempiin osiin. 

Luokka on kohdetta kuvaileva tieto. Luokka vastaa tallennettavan kohteen yhteydessä 

kysymykseen: ”Mikä tämä on?”. Luokkia määrittelyn päätteeksi tuli 18 kappaletta. 

Luokat ovat: aikataulu, automaattisesti luettu sähköposti, kirjeenvaihto, laskelma 

(budjetti), luettelo (osat), lupa, lähete, mallipohja, ohje, ohjelma, piirustus, pöytäkirja, 

raportti, reklamaatio, sopimus, tarjous, tilausvahvistus sekä valokuvat ja videot. Luo-

kan tehtävänä on kuvata dokumenttia yleisellä tasolla. Luokka myös määrittelee mitä 

muita metadatakenttiä eli ominaisuuksia tulee mahdolliseksi valita. (M-Files koulutus-

materiaali 2017) 

 

 

Kuva 4. Luo uusi dokumentti. 
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7.2.2 Ominaisuus 

Ominaisuus on kohteessa yksittäinen metatieto. Ominaisuus kuvailee tiedoston omi-

naisuuksia. Tietoa tallennettaessa tai muokattaessa, metatietokortille täytetään ominai-

suuden arvo. Ominaisuus voi olla esimerkiksi tiedoston alkuperäinen nimi, voimassa-

olopäivä, toimittaja tai vaikka laite. ”Ominaisuus”-kentät vaihtelevat kohteen mukaan. 

Metatietokortille täytettävät pakolliset ominaisuudet on merkitty tähdellä, eikä tietoa 

voida tallentaa M-Filesiin ennen kuin pakollisilla ominaisuuksilla on arvo. (M-Files 

koulutusmateriaali 2017) 

 

 

Kuva 5. Dokumentin metadata-kortti. 
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7.3 Tehtävänannot 

Tehtävänannon avulla voidaan siirtää vastuu työn tai tehtävän suorittamisesta oikealle 

henkilölle. Tehtävänannon avulla voidaan esimerkiksi pyytää toista käyttäjää tarkas-

tamaan dokumentti ennen sen hyväksyntää. Tehtävänanto tallentuu M-Filesiin omana 

kohteenaan, jolloin tieto vastuun siirrosta on tallessa. Tehtävänannon ominaisuuksia 

ovat: luokka, nimi ja otsikko, tehtäväannon kuvaus, tehtävän suorittajat, aikamääre 

sekä dokumentti. (M-Files koulutusmateriaali 2017) 

 

 

Kuva 6. Tehtävänanto.  
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7.4 Kuormitusryhmä 

”Kuormitusryhmä” tulevat suoraan Arttu-kunnossapitojärjestelmästä. Artussa voidaan 

antaa työmääräimelle kuormitusryhmä, ja M-Filesiin tämä ominaisuus halutiin myös. 

Kuormitusryhmää käytetään dokumentin yhtenä ominaisuutena. ”Kuormitusryhmä” 

siirrettiin massa-ajona suoraan Artusta M-Filesiin.  

 

Kuva 7. Kuormitusryhmä.  
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7.5 Kytkös 

”Kytkös” toimii laiteen ja varaosanimikkeen välillä yhdistävänä tekijänä. Tällä koh-

teella on tieto siitä, mikä varaosa kuuluu mihinkin laitteeseen. Tiedot ajettiin massa-

ajona suoraan Artusta M-Filesiin. 

 

 

Kuva 8. Kytkös.  
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7.6 Laitteet 

”Laitteet”-kohteella tarkoitetaan tuotantolaitosten eri tuotantolaitteita. Arttu-kunnos-

sapitojärjestelemästä siirretiin massa-ajona kone-, sähkö- ja automaatiohierarkian mu-

kainen laitepaikkarekisteri M-Filesiin. ”Laiteet”-kohdetta käytetään dokumenttien 

ominaisuuksissa. Tämä kohde on käytettävyyden kannalta erittäin tärkeä. Jokainen M-

Filesiin tuotu dokumentti liitetään johonkin laitepaikkaan. Laitepaikkojen avulla voi-

daan laitepaikkahierarkiasta hakea dokumentteja. ”Laitepaikat” luovat M-Filesiin ra-

kenteen johon dokumentit voidaan ensisijaisesti kiinnittää. 

 

 

Kuva 9. Laitepaikkahierarkia.  
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7.7 Materiaalihierarkia 

”Materiaalihierarkia” toimii varastonimikkeiden yhtenä ominaisuutena. Materiaali-

hierarkialla ryhmitellään eri varaosanimikkeet loogiseen järjestykseen. ”Materiaali-

hierarkia” siirrettiin massa-ajona Artusta M-Filesiin. 

 

 

Kuva 10. Materiaalihierarkia.  
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7.8 Osasto 

Tuotantolaitokset on jaettu prosessin eri vaiheiden mukaan eri osastoihin. Tämä tieto 

haluttiin sisällyttää myös M-Filesiin. ”Osasto” ovat dokumentilla yhtenä ominaisuu-

tena ja täytyy automaattisesti dokumentin metatietokortille, kun käyttäjä on valinnut 

kortille oikean laiteen. ”Osasto” siirrettiin massa-ajona Artusta M-Filesiin. 

 

 

Kuva 11. Osasto.  
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7.9 Ennakkohuoltosuunnitelma 

”Ennakkohuoltosuunnitelma” ovat yksi ominaisuus ”Dokumentti”-metatietokortilla. 

”Ennakkohuoltosuunnitelma” siirrettiin massa-ajona Artusta M-Filesiin. Ennakko-

huoltosuunnitelma voidaan liittää johonkin dokumenttiin. Ennakkohuoltosuunnitel-

maan on myös liitetty laite, sekä tieto suoritusvälistä. ”Ennakkohuoltosuunnitelmat-

ominaisuudessa hakuja tehtäessä, toivotaan haun tuottavan ennakkohuoltotyön suorit-

tamiseen tarvittavat dokumentit. 

 

 

Kuva 12. Ennakkohuoltosuunnitelma. 
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7.10 Projekti 

”Projekti”-kohde lisättiin M-Filesiin, jotta ”Dokumentin”-metatietokortille saatiin 

ominaisuus ”Projekti”. Tätä tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa eri projektien do-

kumentoinnin hallinnassa. ”Projekti”-metatietoa voi myös hyödyntää hakutapahtu-

massa. ”Projekti”-kohteen avulla on myös helppoa ja havainnollista sitoa eri laitteiden 

ja laitostoimitusten dokumentteja yhteen. 

 

 

Kuva 13. Projekti.  
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7.11 Snapshot 

”Snapshot”-kohde on M-Filesiin sisäänrakennettu ominaisuus ”jäädyttää” joitain het-

kiä M-Files–arkistossa. Tällöin edeltänyt tilanne voidaan palauttaa myöhemmin. 

 

 

Kuva 14. Snapshot.  
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7.12 Toimipaikka 

”Toimipaikka”-kohde määrittää eri toimipaikkojen tietoja. ”Toimipaikka”-metadata-

kortilla määritetään toimipaikan dokumenttien hyväksyjät. ”Toimipaikka” on myös 

”Dokumentti”-metadatakortin yhtenä ominaisuutena. 

 

 

Kuva 15. Toimipaikka.  

7.13 Toimittaja 

”Toimittaja” siirrettiin massa-ajona Artusta M-Filesiin. ”Toimittaja”-kohteessa on tie-

toa eri toimittajista, joilla on sopimus UPM Timberin kanssa. Toimittajalla tarkoite-

taan koneen, laitteen tai järjestelmän toimittajaa. ”Toimittaja”-kortilla myös määritel-

lään toimittajan yhteyshenkilö, jota käytetään dokumentin oikeuksien määrittämisessä. 

”Toimittaja” on ”Dokumentti”-metatietokortilla yksi ominaisuuksista. 
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7.14 Varastonimike 

UPM Timberin varastossa olevalla varaosalla tai käyttötarvikkeella on oma varaosa-

nimike eli ns. tako. Näitä nimikkeitä on useita tuhansia. Varaosanimikkeet siirrettiin 

massa-ajona Artusta M-Filesiin. Varaosanimikkeet on liitetty myös materiaalihierar-

kiaan sekä ”Kytkös”-kohteen kautta myös laitteisiin. Varaosanimike voidaan liitää 

myös yhteen tai useampaan dokumenttiin ”Dokumentit”-metadatakortin kautta.  

 

 

Kuva 16. Varastonimike.  
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7.15 Testitapaus 

”Testitapaus”-kohde on käytössä ainoastaan määrittelyn testauksen ja käyttö testauk-

sen ajan. M-Files on luonut testitapaukset. Testitapauksia on 72 kappaletta. Testita-

paukset tulevat poistumaan, kun järjestelmä saadaan täysin valmiiksi. 

 

 

Kuva 17. Testitapaus  
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8 DOKUMENTTIEN TYÖNKULKU 

 

Työnkulku on ominaisuus, jolla ennalta määritellysti kohdetta liikutetaan M-Files-

käyttäjältä toiselle. Kohteen liikuttamisesta syntyy tehtävänantoja ja ilmoituksia. Täl-

löin käyttäjät osaavat reagoida kohteen muokkaamiseen taikka tilan muutokseen oike-

aan aikaan. Työnkulkuja on kätevä soveltaa esimerkiksi dokumenttien hyväksymis-

prosessiin. (M-Files koulutusmateriaali 2017) 

 

Tässä projektissa luotiin erilaisia automaattisia sekä käsin tehtäviä työnkulkuja doku-

menttien ”elinkaareen”. Dokumenttien tilat ovat työnkulun eri vaiheita. Dokumenttien 

eri tiloja ovat: luonnos, hyväksynnässä, hyväksynnässä (erillissuojattu), hyväksytty, 

voimassa, päivitettävänä, vanhentunut ja arkistoitu.  

 

Käyttäjät voivat käsin vaihtaa dokumentin tilaa, jos käyttäjällä on siihen vaadittavat 

oikeudet. Samalla dokumentti voi vaihtaa automaattisesti tilaa oikeiden kriteerien täyt-

tyessä. Automaattiset työnkulut on luotu helpottamaan käyttäjien työtä vähentämällä 

käsin tehtäviä tilan muutoksia.  Yhdistämällä työnkulut erilaisiin käyttäjäoikeuksiin 

saadaan dokumenteille luotua erilaisia hyväksymisprosesseja. 

 

Ideana on, että ulkopuolinen käyttäjä jolle on annettu oikeudet voisi lisätä ja muokata 

dokumentteja. Nämä toimet tulevat automaattisesti hyväksyttäväksi toimipaikan hy-

väksyjille. Hyväksynnän jälkeen dokumentit siirtyvät automaattisesti ”hyväksytty”-ti-

lasta ”voimassa”-tilaan. ”Voimassa”-tila on tila, jossa suurin osa dokumenteista on. 

”Voimassa”-tilasta dokumentit voidaan käsin siirtää ”Päivitettävänä”-tilaan. ”Päivitet-

tävänä”-tilasta ne palautetaan ”Voimassa”-tilaan hyväksynnän kautta.  

 

Dokumentti voi myös siirtyä automaattisesti tai voidaan käyttäjän toimesta siirtää van-

hentuneeksi. Automaattisesti tämä tapahtuu, jos dokumentille on asetettu ”Voimassa 

asti”-päivä. Vuoden oltuaan vanhentuneena siirtyy dokumentti automaattisesti arkis-

toiduksi. Tämä voidaan myös tehdä käsin pääkäyttäjän toimesta. Pääkäyttäjä voi myös 

palauttaa dokumentin arkistosta takaisin. Vain pääkäyttäjällä on oikeus nähdä ja hallita 

arkistoituja dokumentteja. 
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Kuva 18. Kaavio dokumenttien työnkulusta.  
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9 SUOJAUSASETUKSET 

 

M-Filesissa voidaan määritellä suojausasetukset jokaiselle tallennetulle kohteelle erik-

seen. Tällöin määritellään mitkä käyttäjät voivat kyseisen kohteen lukea tai tehdä sii-

hen muutoksia. Suojausasetukset voidaan määritellä käyttäjäkohtaisesti tai käyttäjä-

ryhmän kautta. Käyttäjä ei näe kohdetta, ellei hänellä ole vähintään lukuoikeutta koh-

teeseen. (M-Files koulutusmateriaali 2017) 

 

Tässä projektissa pyrittiin luomaan mahdollisimman vähän erilaisia käyttäjäryhmiä, 

mutta kuitenkin tarpeeksi, jotta kohteet voidaan järkevällä tavalla suojata. Käyttäjäoi-

keudet tulevat suoraan UPM:n koneelle kirjautuessa AD-ryhmistä. UPM:n tietohal-

linta loi M-Files-käyttäjille omat ryhmät käyttäjäoikeuksien mukaan. Näitä ryhmiä 

sekä yksittäisiä käyttäjätietoja yhdistelemällä M-Filesiin luotuihin suojausasetuksiin 

saadaan luotua kohteelle haluttu suojaustaso. M-Files-käyttöön perustettuja M-Files-

Timber AD-ryhmiä on admin, edit, read ja warehouse. Lisäksi käytetään jo olemassa 

olevia käyttäjäryhmiä. Admin-ryhmään kuuluu ainoastaan UPM Timberin ylempää 

henkilöstöä, ja he toimivat myös järjestelmän pääkäyttäjinä. 

 

Dokumenttien suojauksessa noudatetaan neljää eri vaihtoehtoa. Dokumentti voidaan 

suojata seuraavilla ehdoilla. Kuitenkin niin, että jos dokumentin luoja on UPM Timber 

tai Caverion M-Files-edit tai -admin-ryhmän jäsen, käyttäjällä on dokumenttiin kaikki 

oikeudet, lukuun ottamatta oikeutta siirtää dokumenttia arkistoon. 

 

1. UPM Timber ja Caverion 

2. UPM Timber, Caverion ja toimittaja 

3. UPM Timber, Caverion ja hankinnat 

4. Oikeudet rajataan erikseen 

9.1 UPM Timber ja Caverion 

Suojausasetuksen ollessa ”UPM Timber ja Caverion”, dokumentin näkevät M-Files 

read- tai warehouse-ryhmään kuuluvat UPM Timber- tai Caverion-käyttäjät. Doku-

menttia voi muokata kaikki M-Files edit- ja admin-ryhmään kuuluvat UPM Timber- 



34 

 

tai Caverion-käyttäjät. Dokumentin voi hyväksyä kaikki edelliseen edit-ryhmään kuu-

luvat henkilöt, sillä edellytyksellä, että kuuluu M-Filesissä määritettyyn toimipaikan 

hyväksyjät-ryhmään. Admin-ryhmään kuuluvat voivat lisäksi poistaa dokumentteja 

sekä muuttaa käyttöoikeuksia. 

9.2 UPM Timber, Caverion ja toimittaja 

Suojausasetuksen ollessa ”UPM Timber, Caverion ja toimittaja”, toimii suojaus kuten 

edellä kohdassa ”UPM Timber ja Caverion”. Poikkeuksena, laitteiston/dokumentin 

toimittajalle voidaan antaa luku- ja muokkausoikeudet. Toimittajalla tulee olla UPM-

käyttäjätunnus. Toimittajan käyttäjä tulee olla sidottuna oikeisiin AD-ryhmiin. Lisäksi 

dokumentin metatietokortilla tulee olla ”toimittaja”-kohdassa valittuna oikea toimit-

taja. Sekä kohteessa ”toimittaja” tulee olla ”toimittajan yhteyshenkilö”-kohtaan valit-

tuna kyseinen käyttäjätunnus. Tämän suojausasetuksen tarkoitus on luoda määrätyille 

ulkopuolisille käyttäjille mahdollisuus päivittää toimipaikkojen dokumentointia. Kui-

tenkin niin, että dokumentin hyväksyntä jää toimipaikan hyväksyjille. Tarkoituksena 

on keventää dokumentointiin liittyvää työkuormaa toimipaikoilla. Tämä edellyttää toi-

mittajien yhteyshenkilöiden opastamista M-Filesin käyttöön, sekä toimipaikan doku-

mentointiperiaatteisiin. 

9.3 UPM Timber, Caverion ja hankinnat 

Suojausasetuksen ollessa ”UPM Timber, Caverion ja hankinnat”, toimii suojaus kuten 

ensimmäisessä kohdassa ”UPM Timber ja Caverion”. Poikkeuksena käyttäjät jotka 

ovat warehouse -ryhmässä pystyvät muokkaamaan tällä suojausasetuksella suojattuja 

dokumentteja. Tämä suojausasetus on tarkoitettu osto-organisaation sekä varastohen-

kilöiden tarpeisiin. 

9.4 Oikeudet rajataan erikseen 

Suojausasetuksen ollessa ”Oikeudet rajataan erikseen”, voidaan dokumentille käyttö-

oikeudet asettaa käyttäjä kerrallaan. Käyttäjiä voidaan asettaa kolmeen eri ryhmään. 
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Ryhmään jolla on lukuoikeus. Ryhmään jolla on muokkausoikeus. Ryhmään jolla on 

oikeus hyväksyä dokumentti. Jokaisessa ryhmässä on mahdollista olla useampi käyt-

täjä. Sekä yksi käyttäjä voi olla useammassa ryhmässä. UPM Timberillä saattaa olla 

sellaisia arkaluotoisia dokumentteja joiden ei sovi lähtökohtaisesti olla saatavilla 

UPM:n henkilöstön ulkopuolella. Tällä suojausasetuksella mahdollistetaan käyttöoi-

keuksien tiukempi rajaaminen. 

 

 

Kuva 19. Erillissuojattu dokumentti.  
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10  TESTAUS 

10.1 Ensimmäinen vaihe 

Järjestelmän testaus oli kaksivaiheinen. Ensimmäisellä testauskierroksella testattiin 

määrittelyssä tehtyjä määritelmiä. Esimerkiksi suojausasetuksissa on testi: ”Järjestel-

män lähettämät linkit aukeavat clientilla, selaimella ja mobiililaitteella”. Käytännössä 

tämä tarkoitti sitä, että M-Files loi testitapaukset-kohteita ja jokaiselta toimipaikalta 

testattiin testitapauksen ohjeen mukaan järjestelmää. Tämän jälkeen jokaisesta testistä 

kirjoitettiin toimipaikkakohtaisesti palaute. 

 

Testissä huomattiin joitain puutteita ja virheitä järjestelmästä. Osaa testeistä ei voitu 

suorittaa koska järjestelmään ei oltu vielä saatu integroitua haluttuja toimintoja. Esi-

merkiksi UPM:n tietohallinto ei ollut saanut vielä valmiiksi automaattisesti luettavien 

sahakohtaisten sähköpostilaatikoiden asettelua. Samalla tiedostimme paremmin, miten 

haluamme järjestelmän toimivan. Nämä muutokset raportoitiin M-Files-työryhmälle, 

joka alkoi muuttaa järjestelmää. Samalla M-Files alkoi siirtää Artusta massa-ajona 

kortteja M-Filesiin. 

10.2 Toinen vaihe 

Testien toisessa vaiheessa testattiin järjestelmää samalla tavoin M-Filesin luomilla tes-

teillä. Toinen testikierros tähtäsi järjestelmän hyväksyntään. Järjestelmästä huomattiin 

lisää puutteita ja virheitä. Myös sellaisia jotka olivat aikaisemmin päässeet menemään 

testaajilta läpi. Samalla myös ymmärsimme paremmin mitä järjestelmältä haluamme. 

Tällöin oli myös saatu valmiiksi aikaisemmin kesken olleet siirrot kunnossapitojärjes-

telmästä M-Filesiin. Nyt testaajille syntyi parempi kuva millainen valmis järjestelmä 

tulee olemaan. Näin ollen he osasivat vaatia järjestelmältä enemmän.  
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11  DOKUMENTTIEN VALMISTELU SIIRTOA VARTEN 

 

Seikun sahalla siirrettävät dokumentit koostuvat lähinnä kone-, sähkö-, automaatio- 

sekä rakennuspiirustuksista. Digitaaliset piirustukset on pääsääntöisesti kansioitu L-

verkkoasemalle. Suurin osa piirustuksista on .dwg-muodossa. Piirustukset ovat lähtö-

kohtaisesti nimetty piirustusnumeron mukaan. Tiedostojen nimiin halutiin varmuuden 

vuoksi ennen siirtoa lisätä tietoa, mitä piirustus sisältää. Pelkona oli, kun tiedostot siir-

retään yhteen isoon koriin ja jos jostain syystä dokumentille ei anneta riittävästi meta-

dataa, sitä on myöhemmin hankala löytää. Koneteknisten piirustusten tiedostonimiin 

lisättiin mihin laitepaikkaan piirustus viittaa säilyttäen nimen lopussa alkuperäinen 

nimi tai numero. Sähkö- ja automaatiopiirustuksissa lähtökohtana oli sähkö- tai auto-

maatiohierarkkinen järjestelmätunnus. Myös näiden kuvien alkuperäinen piirustusnu-

mero säilytettiin tiedoston nimessä. Käytännössä tämä tarkoitti, että jokainen piirustus 

oli käytävä käsin läpi ja tiedosto nimettävä uudelleen. Samalla tarkastettiin piirustuk-

sen aiheellisuus. Osa L-asemalla olevista piirustuksista oli jo poistunut käytöstä ja ne 

siirrettiin arkistoon. 

11.1 Sähköiset arkistot 

 

Siirrettäviä piirustuksia haettaessa käytiin läpi kaikki sahan arkistot, CD-levyt, muis-

titikut ja kansiot. Osa kuvista oli niin uusia, että ne olivat edelleen sähköpostissa odot-

tamassa siirtoa L-asemalle. Puuttuvia piirustuksia pyydetiin laitevalmistajilta ja laitos-

ten toimittajilta. Piirustuksia pyydettiin jopa itävaltalaiselta laitostoimittajalta, joka oli 

toimittanut laitoksen vuonna 2003. 

 

11.1.1 CAD-piirustukset 

Osassa sähkö- ja automaatiopiirustuksista on yhteen CAD-tiedostoon piirretty useam-

pia lehtiä eri tasoille. Nämä tasot tallennettiin omiksi CAD-tiedostoikseen, jotta käyttö 
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M-Filesin kautta olisi helpompaa. Tämä tapahtui käytännössä avaamalla jokainen yk-

sittäinen taso kerrallaan ja osatallentamalla se uutena CAD-tiedostona.  

11.1.2 PDF-tiedostot 

Osa piirustuksista oli .pdf-muodossa. Myös .pdf-muotoiset tiedostot siirrettiin M-File-

siin. Myös .pdf-tiedostoissa oli useampia piirustuksia yhdessä tiedostossa. Myös nämä 

avattiin ja piirustukset eroteltiin omiksi .pdf-tiedostoiksi. Tämä tapahtui suhteellisen 

helposti Adobe Acrobat Reader ohjelman automaattisella toiminolla. Tiedostot tuli 

kuitenkin nimetä käyttäjän toimesta. 

11.2 Paperiarkisto 

Huomattava osa koneteknisistä piirustuksista oli vielä paperisena. Näitä kansioita oli 

useita kymmeniä. Totesimme, että resurssit eivät riitä niitä alkaa skannaamaan digi-

taaliseksi. Skannaus työ ostettiin Kopio Rasteri-nimiseltä kopiointialan yritykseltä. 

Skannattavat mapit toimitettiin Kopio Rasteriin 5 -10 kappaleen erissä. Kopio Rasteri 

toimitti skannatut piirustukset .pdf-tiedostoina nimiökentän mukaan valmiiksi nimet-

tynä. Tämä helpotti suunnattomasti jo muutenkin valtaisaa urakkaa. 

 

Tätä valmistelutyötä Seikun sahalla teki yksi henkilö käytännössä usean kuukauden 

ajan. UPM:n hyvästä resursoinnista huolimatta kaikkien laitteiden piirustuksia ei vain 

saatu jäljitettyä. Nyt, kun dokumentointijärjestelmä on saatu siistittyä ja toimimaan, 

siitä halutaan pitää huolta. Jo määrittelyvaiheessa pohdittiin tapoja ja käytäntöjä, joilla 

dokumentit pysyisivät parhaiten ajan tasalla.  
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12  DOKUMENTTIEN SIIRTO 

12.1 Suunnitelma 

Projektin alkuvaiheessa ehdotettiin dokumenttien siirtämistä massa-ajona kerralla. 

Kaikki dokumentit siirrettäisiin sellaisenaan yhtenä pakettina M-Filesiin. Josta luotai-

siin linkit dokumenteille, jotta ne voitaisiin linkittää kunnossapitojärjestelmä, Arttuun. 

Asentajat taas hakisivat ja käyttäisivät dokumentteja kunnossapitojärjestelmä, Artun, 

kautta. Tämä suunnitelma haudattiin nopeasti, koska kunnossapitojärjestelmää ollaan 

tulevaisuudessa vaihtamassa. Lisäksi M-Filesin hakutoiminnot ovat huomattavasti 

edistyksellisemmät mitä Artussa. 

 

M-Files myös tarjosi massa-ajoon tarkoitettua sovellusta. Tällä sovelluksella olisi ollut 

mahdollista nimetä ja antaa metadataa suurelle määrällä tiedostoja kerralla. Tämä 

vaihtoehto hylättiin nopeasti, kun pohdittiin hintaa ja todellista hyötyä. 

12.2 Toteutus 

Dokumentit päätettiin siirtää perinteisellä ”raahaus”-menetelmällä. Eli ensin doku-

mentit järjesteltäisiin karkeasti niihin ryhmiin, joissa niillä on eniten yhteistä meta-

datan suunnalta katsottuna. Tarkoittaen esimerkiksi sitä, että sähköpiirustukset pide-

tään erillään mekaanisista piirustuksista ja niitä ei siirretä samaan aikaan. Samalla 

myös dokumentit kansioitiin laitoksen osan ja joissain tapauksissa laitteen mukaan. 

Tällä tavalla siirrettiin kerrallaan vain samanlaista metadataa sisältävät dokumentit. 

Tällöin metadatakortti oli mahdollista täyttää vain kerran ja hyväksyä kaikille samaan 

aikaan siirrettäville dokumenteille yhdellä kertaa. 

12.2.1 Käytäntö 

Käytännössä, kerralla siirrettävien dokumenttien määrä vaihteli 1 ja 300 välillä. Jois-

sain tapauksissa oli järkevämpi siirtää osa dokumenteista osana suurempaa ryhmää, ja 

lisätä tai muuttaa osalle dokumenteista metadatakortin kohtia myöhemmin. 
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Jo testausvaiheessa tuli esiin M-Files-ohjelmistoon liittyvä rajoite, joka tuli ottaa huo-

mioon siirroissa. Varmistuaksemme siitä, että tiedoston alkuperäinen nimi säilyy ja 

siirtyy dokumentin näyttönimeen, pitää sen kansiopolku ja nimiyhdistelmä pitää mah-

dollisimman lyhyenä. Koska olimme järjestelleet dokumentteja kansiohierarkiaan ko-

nepaikkojen mukaisesti, saattoi kansiorakenteesta tulla hyvinkin pitkä. M-Files ei tal-

lenna alkuperäiseksi tallennuspaikaksi yli 100 merkkiä pitkää osoitetta. Tämä tarkoit-

taa sitä, että joissain tapauksissa olisi saattanut tiedoston alkuperäisestä nimestä jäädä 

osa tai jopa koko nimi puutumaan dokumentin näyttönimestä sen leikkautuessa muis-

tin ulkopuolelle. Tämä ongelma ratkaistiin tuomalla siirrettävien tiedostojen kansio 

ensin tietokoneen työpöydälle. Tämän jälkeen tiedostot voitiin siirtää lähes varmana 

siitä, että tiedoston alkuperäinen nimi ei leikkaudu pois. 

 

Siirtovaiheessa ensimmäiseksi määritellään dokumentille luokka. Tämä on pakollinen 

tieto. Lähtökohtaisesti dokumentit olivat piirustuksia. Mukaan mahtui myös huomat-

tava määrä ohjeita, pöytäkirjoja sekä luetteloita. Joissain tapauksissa nämä siirrettiin 

erikseen ja toisinaan sekaisin muiden dokumenttien mukana. Tämän jälkeen muutet-

tiin luokka ja muut metatiedot erikseen oikeaksi.  

 

Dokumenttia liitettäessä laitepaikkaan, pyrittiin dokumentti liittämään mahdollisim-

man ”syvälle” laitepaikkahierarkiassa. Joissain tapauksissa dokumentti liitettiin lisäksi 

myös ylempään laitepaikkaan, jos voitiin olla varmoja, että ylempään laitepaikkaan ei 

liity liikaa dokumentteja. Tällöin laitepaikkaan erityisesti sidoksissa olevat dokumentit 

saattaisivat hukkua suureen määrään dokumentteja. Tämä tehtiin vain valikoiduissa 

tapauksissa, jotta käytettävyys paranisi. 

 

Sähkö- ja automaatiodokumentteja siirrettäessä liitettiin ne lähtökohtaisesti laitososan 

ylimmälle konepaikalle. Läksi automaatiodokumentit liitetiin dokumenttia edustavalle 

automaatiohierarkian paikalle, lähinnä prosessoritasolle. Sähködokumentit liitettiin 

myös sähköhierarkiassa sähkökeskustasolle. Jos piirustus kuvasi moottorilähtöä pyrit-

tiin dokumentti liittämään myös kyseisen laitteen konepaikkaan.  

 

Joissain tapauksissa dokumentit liitettiin myös muihin laitepaikkoihin pitäen mielessä 

kunnossapidon ja erityisesti asentajien asettaman tarpeen löytää dokumentit helposti. 
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Kun ensimmäinen laitepaikka on valittuna M-Files osaa ehdottaa toimipaikkaa sekä 

osastoa. 

 

 

Kuva 20. Dokumentti liitetty useaan laitepaikkaan. 

 

Lähes kaikille dokumenteille annettiin myös alakategoria/toiminto. Tämä metadata on 

erittäin hyödyllinen, koska se tulee näkyviin myös dokumentin näyttönimeen ja tällöin 

lisää käyttäjälle välittömästi näkyvää informaatiota. Tämä ominaisuus on erityisesti 

suunniteltu jaottelemaan eri laitteistoja kuvaavat dokumentit selkeästi erilleen toisis-

taan. 

 

Myös toimittaja tieto lisättiin useisiin dokumentteihin jo tässä vaiheessa. Tällöin jär-

jestelmä olisi heti valmiina ulkopuolisille päivittäjille. Pakollinen suojausasetus pidet-

tiin oletusasetuksessaan ”UPM Timber ja Caverion” lähes kaikissa dokumenteissa. Si-

käli tämä asetus kyllä estää ulkopuolisen päivittäjän pääsyn dokumenttiin.  
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13  OHJELMISTON KÄYTTÖ 

13.1 Client 

UPM:n työasemille asennettiin M-Files Client-ohjelmat, joilla pääsee käyttämään do-

kumentteja. Tämä on ensisijainen tapa käyttää M-Files-tietokantaa. Ohjelma käyttää 

kirjautumiseen UPM:n käyttäjätunnuksia ja niiden AD-ryhmiä. Tällöin erillistä kirjau-

tumista ohjelmaan ei tarvita. Tuotantolaitoksilla ja kunnossapidon tiloissa on käytössä 

yhteiskäyttökoneita, joiden yhteiskäyttötunnuksille on annettu lukuoikeudet M-Files-

tietokantaan. Tämä ei ole ideaali ratkaisu, mutta näin saatiin M-Files tuotua asentajien 

käyttöön. 

13.1.1 Dokumenttien hakeminen 

Dokumentteja on helpoin hakea ja käsitellä M-Files Clientin avulla. Clientillä päästään 

näkymien kautta nopeasti käsiksi haluttuihin dokumentteihin. Näkymä on perinteisen 

kansion edistyneempi muoto. Näkymien kautta esitettävät kohteet suodatetaan niiden 

metatietojen perusteella. Määrittelyn aikana luotiin M-Filesiin kaikille käyttäjille nä-

kyviä vakionäkymiä. Vakionäkymät luotiin niin, että ne ovat mahdollisimman selkeät 

ja soveltuisivat jokapäiväiseen toimintaan. Näiden näkymien uskotaan antavan hyvän 

ja nopean pääsyn dokumentteihin. Jokainen käyttäjä voi luoda myös omia käyttäjä-

kohtaisia näkymiä. Nämä käyttäjäkohtaiset näkymät auttavat käyttäjää pääsemään no-

peasti hänen useimmin tarvitsemiin dokumentti asetelmiin.  

 

Ohjelmassa on myös M-Filesin luomia vakionäkymiä. Käyttäjät voivat merkitä doku-

mentin omiin suosikkeihinsa. Suosikit eivät perustu näkymiin tai muihin suodatus me-

netelmiin. Suosikit ovat käyttäjäkohtaisia. (M-Files Intelligent Information Manage-

ment 2015) 

 

Dokumentteja voi myös hakea M-Filesin tehokkaan hakukoneen avulla. Hakukenttään 

syötettään hakutermejä, jolloin M-Files hakee kohteiden ja dokumenttien näyttöni-
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mistä metadatakortilta ja dokumentin sisältä vastaavuuksia. Löydetyt hakutermit ko-

rostetaan esiteltäessä hakutulokset. Hakuun voidaan myös lisätä myös loogisia ehtoja. 

Haku voidaan rajoittaa myös vain avoinna olevaan näkymään. 

 

 

Kuva 21. Hakutuloksen esittely. 

13.2 Selainkäyttö 

M-Files-tietokantaan pääsee myös verkkoselaimella. Selainpohjainen näkymä muis-

tuttaa työpöytäohjelmaa, mutta ei ole aivan yhtä jouhea käyttää. Käytännössä selain-

käyttö toimii kuin työpöytäsovellus. 

13.3 Mobiilisovellus 

Lisäksi M-Files on saatavilla mobiilisovelluksena. Tämä on yksi syy, miksi UPM siir-

tyi M-Filesin käyttöön. Suunnitelmana tulevaisuudelle on hankkia useampia table-tie-

tokoneita. Näitä hyödynnettäisiin dokumentaation tarkasteluun kentällä. Tällöin asen-

tajalla olisi koko tuotantolaitoksen dokumentaatio aina nopeasti saatavilla, missä hän 

työskenteleekään.  
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Kuva 22. Mobiilisovellus. 
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14  YHTEENVETO 

 

Projekti aloitettiin kesäkuussa 2017, joten se on kestänyt lähes vuoden. Tänä aikana 

ollaan saatu paljon aikaan. Projektin alkuvaiheessa aikataulu oli huomattavasti ki-

reämpi ja aikataulua on jouduttu useasti muuttamaan. Määrittelyvaihe kesti ehkä pi-

dempään mitä kukaan osasi odottaa. Tämä viivästytti viimeistellyn ohjelman valmis-

tumista. Toisaalta tämä antoi aikaa sahoille valmistella ja kasata siirrettäviä dokument-

teja. 

 

Dokumenttien siirto sujui hyvin ja eteni aikataulussa. Suuri merkitys oli varmasti val-

misteluun käytetyssä ajassa, jota oli riittävästi. Siirron jälkeen dokumentit ovat olleet 

heti käytettävissä. 

 

Asentajat ovat ottaneet M-Filesin mielenkiinnolla vastaan. Osa nuoremmista asenta-

jista on ilman sen suurempia koulutuksia omaksunut M-Filesin työkalukseen. Tulevat 

koulutukset varmasti tuovat vanhemmat asentajat samalle viivalle muiden kanssa. 
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