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1 Johdanto 

Projektit ovat merkittävä osa Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaa ajoneuvo- ja ko-

netekniikan koulutusohjelmissa. Projektit vaativat tarkkaa tuotetiedonhallintaa, joka tällä 

hetkellä toteutetaan täysin manuaalisesti. Opetuksessa puolestaan halutaan ottaa nyky-

päivänä erittäin tärkeä tuotetiedonhallinta osaksi opetusta. Näiden asioiden pohjalta Met-

ropolia AMK:ssa on tunnistettu tarve tuotetiedonhallintaohjelmistolle. Ammattikorkea-

koululle on hankittu Siemens PLM Softwaren kehittämä Teamcenter-ohjelmisto. Sen 

käyttöä ei ole kokeilua pidemmälle aloitettu, mutta joitakin ongelmia ohjelmiston toimin-

nassa on jo lyhyellä kokeilulla havaittu. Näiden ongelmien vuoksi ohjelmiston käyttöön-

otto on viivästynyt.  

Insinöörityön toimeksiantajana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu. Työn toteutusta-

pana on tuotekehitysprojekti. Työssä tutustutaan kirjallisuuden avulla tuotetiedonhallin-

nan perusteisiin sekä yleisesti tuotetiedonhallintajärjestelmiin. Tarkemmin tutustutaan 

PLM-ohjelmisto Teamcenteriin tuotetiedonhallinnan näkökulmasta. Työn tavoitteena on 

selvittää, miten Teamcenter-ohjelmiston käyttö ammattikorkeakouluympäristössä tapah-

tuu. Lisäksi tavoitteena on löytää Metropolia AMK:lle asennetun Teamcenter-ohjelmiston 

ongelmakohtia ja niihin mahdollisia ratkaisuja. 

2 Tuotetieto ja tuotetiedonhallinta 

2.1 Yleistä 

Tuotetiedolla tarkoitetaan yleisesti kaikkea tuotteeseen liittyvää tietoa. Näitä ovat esi-

merkiksi piirustukset, 3D-mallit, valmistusohjeet, tuoterakenteet, osaluettelot ja esitteet. 

Puhuttaessa tuotetiedonhallinnasta tuotetiedolla tarkoitetaan erityisesti kaikkia tuottee-

seen liittyviä teknisiä tietoja. (Peltonen ym. 2002: 9.) 

Tuotetieto voidaan jakaa kolmeen ryhmään tiedon tyypin mukaan: tuotteen määrittely-

tietoon, elinkaaritietoon ja tuotetietoa kuvaavaan metatietoon. Tuotteen määrittelytiedot 

määrittävät tuotteen fyysiset ja toimintoihin liittyvät ominaisuudet. Määrittelytiedot ovat 

sidoksissa tietojen määrittävään osapuoleen ja hänen näkökulmaansa. Tuotteen elin-
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kaaritiedot taas liittyvät tuote- ja asiakasprosessin eri vaiheisiin. Metatieto on tietoa tie-

dosta. Se kertoo, missä muodossa tieto on, mihin se on tallennettu, kuka sen on tallen-

tanut ja milloin. (Sääksvuori & Immonen 2002: 17.) 

Tuotetiedonhallinta on tullut koko ajan tärkeämmäksi valmistavan teollisuuden yrityksille, 

sillä tuotteiden elinkaaret lyhenevät, kun uusia ja parempia tuotteita täytyy saada mark-

kinoille nopeammin. Tuotteet koostuvat usein monen eri toimijan valmistamista osista. 

Tällöin tuotetta koskevan tiedon täytyy kulkea yritysten välillä ja sisällä hallitusti ja nope-

asti. Tuotetiedonhallinnalle on kehittynyt monia termejä, joista vakiintuneimmat ovat 

PDM (Product Data Management, tuotetiedonhallinta) ja PLM (Product Lifecycle Mana-

gement, tuotteen elinkaaren hallinta). Termien käytössä on eroavaisuuksia, riippuen hie-

man näkökulmasta ja aikakaudesta. PDM-termi voidaan yleisesti mieltää kattamaan sup-

peammin tuotetiedonhallintaa. PLM-termi voidaan mieltää kattamaan laajemmin koko 

tuotteen elinkaaren aikainen hallinta aina ideasta tuotteen hävitykseen asti. (Sääksvuori 

& Immonen 2002: 9.) 

Tuotetiedonhallinta mielletään usein joksikin tietokoneohjelmistoksi, mutta käsitteenä se 

ei tarkoita vain ohjelmistoa. Tuotetiedonhallinta on laaja toiminnallinen kokonaisuus, 

jonka tarkoituksena on hallita tuotetietojen luomista, käsittelyä, jakelua ja tallentamista. 

Tuotetiedonhallintaa voidaan kehittää yrityksessä myös ilman erillistä tuotetiedonhallin-

tajärjestelmää luomalla yhtenäisiä toimintatapoja tiedonhallintaan. Näiden toimintatapo-

jen tueksi voidaan käyttää tuotetiedonhallintaohjelmistoa. Oikeat toimintatavat on tär-

keää olla olemassa jo ennen tuotetiedonhallinnan ohjelmiston hankkimista, sillä pelkkä 

ohjelmisto ei välttämättä paranna huonoja tiedonhallintakeinoja. (Sääksvuori & Immonen 

2002: 18.)  

2.2 Tuotetiedonhallintajärjestelmät 

Tuotetiedonhallintajärjestelmästä eli PDM-järjestelmästä puhuttaessa viitataan ohjelmis-

toratkaisuun, jolla hallitaan tuotetietoa. Tässä luvussa käsitellään näiden järjestelmien 

perustoiminnallisuuksia. Luvussa käsiteltävät asiat löytyvät kaikista PDM-järjestelmistä, 

joten järjestelmien toiminnoista saa hyvän yleiskuvan.  
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2.2.1 Järjestelmäarkkitehtuuri 

Kuvassa 1 on esitetty tyypillinen tuotetiedonhallintajärjestelmän rakenne. Normaalisti 

PDM-järjestelmä rakennetaan relaatiotietokannan päälle ja järjestelmä perustuu asia-

kas-palvelin-rakenteeseen. Tällöin käyttäjällä on käytössä asiakasohjelma, joka lähettää 

palvelupyyntöjä PDM-palvelimelle, jossa taas käsitellään tietokantaan tallennettuja tie-

toja. Usein PDM-järjestelmät tallentavat vain metatiedot tietokantaan ja dokumenttien 

sisällöt tallennetaan tavallisiin tiedostoihin. Nämä tiedostot on suojattu niin, että niihin 

pääsee käsiksi vain PDM-järjestelmän kautta riittävillä käyttäjäoikeuksilla. Tyypillisesti 

yrityksissä järjestelmästä tietoa hakevia käyttäjiä on enemmän kuin järjestelmään tietoa 

tuottavia. Tämän vuoksi on usein järkevää olla erillinen käyttöliittymä vain tietoa hake-

ville, esimerkiksi Web-pohjainen käyttöliittymä. (Peltonen ym. 2002: 105–106.) 

 

Kuva 1. Tyypillinen tuotetiedonhallintajärjestelmän rakenne (Peltonen ym. 2002: 105). 

2.2.2 Nimikkeiden hallinta 

Nimikkeiden hallinta on yksi keskeisimmistä asioista tuotetiedonhallinnassa. Nimike 

(item) pitää sisällään kaikki tuotteen ominaisuudet. Nimike voi olla mikä tahansa yksilö, 

jolla on oma identiteetti. Kuvassa 2 on esitetty tyypillisiä nimikkeitä. Yritys itse päättää, 

mitkä asiat luetaan nimikkeiksi. Nimikkeiden hallinta on erittäin tärkeä prosessi yrityk-

sessä, ja sen tulisi olla kunnossa jo ennen PDM-järjestelmän käyttöönottoa tai käyttöön-

oton suunnittelua. (Peltonen ym. 2002: 15.) 
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Kuva 2. Erilaisia nimikkeitä (Peltonen ym. 2002: 15).  

Nimikkeiden tunnistamiseen käytetään lyhyttä tunnistetta ja pidempää kuvausta. Nimik-

keellä pitää olla yksilöllinen tunniste. Kahdella nimikkeellä ei voi olla samaa tunnistetta. 

Tunniste voi olla luokitteleva, jolloin se kertoo tuotteen ominaisuuksista tai tunniste voi 

olla mielivaltainen, esimerkiksi juokseva numerosarja. Kuvauksessa kerrotaan tuotteen 

ominaisuuksista. Kuvauksessa on tärkeää käyttää johdonmukaisesti sovittuja termejä. 

Näin tieto on löydettävissä ja selkeää eikä tule sekaannusta eri termeistä, esimerkkinä 

ristipääruuvi vs. ristipääpultti. (Peltonen ym. 2002: 16–17.)  

Tiedonhaku on erittäin keskeinen ominaisuus PDM-järjestelmässä. Nimikkeen tunnis-

teen ja kuvauksen avulla järjestelmä järjestää tiedon ja se löytyy haettaessa helposti. 

Tällä varmistetaan jo aiemmin luodun tiedon käytön maksimointi ja estetään saman tie-

don uudelleenluonti. (Sääksvuori & Immonen 2002: 34–35.) 

Nimikkeiden versiointi on nimikkeiden hallinnassa tärkeä alue, ja se löytyy kaikista PDM-

järjestelmistä. Nimikkeitä joudutaan muuttamaan monista syistä. Syitä voivat olla esi-

merkiksi tuotteen riittämätön toiminta, tuotanto-ongelma, muutos tuotantomenetelmissä, 

kustannusten vähentäminen, osien huono saatavuus tai viranomaismääräysten muutos. 

Kun nimikettä muutetaan niin, että uusi versio korvaa vanhan version, nimikkeestä syn-

tyy uusi revisio. Yleisesti noudatetaan sääntöä, että uutta revisiota voi käyttää vanhan 

revision tilalla. Jos uutta revisiota ei voi käyttää vanhan paikalla, kyseessä ei ole uusi 

revisio vaan uusi nimike. (Peltonen ym. 2002: 32–34.) 
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Revision tunnisteena käytetään yleensä numeroita tai kirjaimia, käytetään esimerkkinä 

revision tunnistetta 0001/A;2. Tässä ensin on nimikkeen tunniste, juoksevalla numerolla 

toteutettu 0001. Kirjain A kertoo revision ”suuremman muutoksen” järjestysnumeron, eli 

kyseessä on ensimmäinen suurempi revisio. Numero kirjaimen perässä kertoo revision 

”pienemmän” muutoksen, tässä tapauksessa kyseessä on revision A toinen versio. Kun 

A revisio on valmis, siihen ei enää tehdä muutoksia. Jos muutoksia halutaan tehdä, teh-

dään revisio B, joka korvaa A revision. Käytettäessä kirjaimia ja numeroita täytyy yrityk-

sen sisällä sopia, mitkä muutokset ovat suuria ja mitkä pieniä. (Peltonen ym. 2002: 34–

35.) 

2.2.3 Dokumenttien hallinta 

Dokumentit ovat eräänlaisia nimikkeitä, joten niihin pätee samat asiat kuin nimikkeisiin-

kin. Dokumenttien erona nimikkeisiin on, että niihin liittyy metatietojen lisäksi dokumentin 

varsinainen sisältö. Dokumenttien hallinnan suunnittelussa on valittava, mitä dokument-

teja PDM-järjestelmään tallennetaan. Kuvassa 3 on esitetty erilaisia dokumenttilajeja, 

joista valitaan, mitä PDM-järjestelmään tallennetaan. Dokumentteja ja nimikkeitä voi liit-

tää toisiinsa, esimerkiksi komponenttiin voi liittyä valmistuspiirustus ja asennusohje. Do-

kumentti voi liittyä moneen eri tuotteeseen samanaikaisesti. Dokumentti voi myös olla 

liittymättä mihinkään määrättyyn tuotteeseen. (Peltonen ym. 2002: 47–48.) 

 

Kuva 3. Erilaisia dokumenttilajeja (Peltonen ym. 2002: 48).  
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PDM-järjestelmä osaa hallita dokumenttien tilaa järjestelmässä. PDM-järjestelmään tal-

lennetun dokumentin sisältöä muokatessa käytetään check-out- ja check-in-toimintoja 

eli ulos- ja sisäänkirjausta. Check-out-toiminnolla käyttäjä lataa kopion tiedostosta muo-

kattavaksi omalle koneelleen. Check-out-toiminto lukitsee tiedoston järjestelmässä, jol-

loin toinen käyttäjä ei voi tehdä muutoksia muokattavana olevaan tiedostoon, mutta voi 

edelleen tarkastella sitä. Muokattuaan dokumenttia käyttäjä palauttaa dokumentin 

check-in-toiminnolla takaisin PDM-järjestelmään, jolloin uusi sisältö kopioituu vanhan ti-

lalle. Toinen vaihtoehto on, että järjestelmä luo dokumentista uuden revision. Check-in-

toiminto poistaa lukituksen dokumentista. (Peltonen ym. 2002: 49–50.) 

Check-in- ja check-out-toiminnot ovat usein PDM-järjestelmässä automaattisia, jolloin 

tiedoston muokkauksen aloitus lukitsee tiedoston automaattisesti. Tiedoston tallentami-

nen ja muokkauksessa käytetyn ohjelman sulkeminen palauttavat uuden version järjes-

telmään ja poistavat lukituksen. Tiedostoja voidaan myös manuaalisesti lukita, ladata 

järjestelmästä ulos muokattavaksi ja tuoda takaisin järjestelmään. (Sääksvuori & Immo-

nen 2002: 33.) 

2.2.4 Tuoterakenteen hallinta 

Tuoterakenteen hallinta ja ylläpito ovat erittäin tärkeä osa PDM-järjestelmässä. Se luo 

pohjan useimmille järjestelmän perustoiminnoista. Tuoterakenteesta puhuttaessa käyte-

tään usein termiä BOM (Bill of Materials) eli osaluettelo, joka ei siis täysin ole synonyymi 

tuoterakenteelle. Se on yleensä valmistuksen käyttämä lista tuotteen valmistukseen tar-

vittavista osista listattuna yhteen tasoon, eli hierarkiat eivät tässä listauksessa näy. Tuo-

tetiedonhallintajärjestelmissä käytettäessä termiä BOM tarkoitetaan yleensä strukturoi-

tua osaluetteloa, jossa on mukana hierarkia osien suhteesta toisiinsa. (Sääksvuori & Im-

monen 2002: 17, 36–38.) 

Tuoterakenne kertoo, mistä osista tuote koostuu. Tuoterakenteita voidaan tehdä eri nä-

kökulmista. Näkökulma rajaa, mitä tuoterakenteesta näkyy. Tuoterakenne voi sisältää 

fyysisten komponenttien lisäksi tuotteeseen liittyviä asioita, kuten työvaiheita ja  

-ohjeita. (Peltonen ym. 2002: 60–61.) 
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2.2.5 Muutosten hallinta 

Tuotteisiin ja niiden osiin liittyy paljon toisistaan riippuvaista tietoa. Kun jotakin tietoa 

muutetaan, voi jotakin toistakin tietoa joutua muokkaamaan. Tieto muutoksista täytyy 

myös saada perille oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Muutokset vaativat usein paljon 

työtä ja aiheuttavat kustannuksia, joten ne yleensä tarkistetaan yhden tai useamman 

ihmisen toimesta ennen muutoksen voimaan astumista. (Peltonen ym. 2002: 71.) 

Kun nimikettä muutetaan, siitä tehdään yleensä uusi versio. Version muutoksia valvo-

taan usein tilojen, kuten ”kesken” ja ”hyväksytty”, avulla. Tilakaavioiden avulla nähdään, 

missä vaiheessa muutos on. Kuvassa 4 nähdään esimerkki tilakaaviosta. Uusi versio 

luodaan, jolloin se on ”kesken”-tilassa. Suunnittelija tekee haluamansa muutokset ja 

merkkaa tuotteen ”valmis”-tilaan. Tämän jälkeen versio tarkastetaan, jolloin se voidaan 

vielä palauttaa ”kesken”-tilaan tai hyväksyä. Hyväksytystä tilasta tulee pysyvä, eikä sitä 

voi enää muuttaa. Jos muutoksia halutaan tämän jälkeen tehdä nimikkeeseen, tehdään 

taas uusi versio. (Peltonen ym. 2002: 71–72.) 

 

Kuva 4. Muutoksen tilakaavio (Peltonen ym. 2002: 72). 

Kun tuotetta muutetaan, usein joudutaan muuttamaan useampaa komponenttia. Yksit-

täisen komponentin muuttaminen tarkoittaa yleensä usean nimikkeen muuttamista, 

koska muutoksia tarvitaan myös esimerkiksi piirustuksiin ja ohjeisiin. Kun tuotteeseen 

halutaan tehdä jokin muutos, tehdään muutospyyntö (Engineerin Change Request, 

ECR). Tässä vaiheessa ei välttämättä ole vielä mietitty, miten tuotetta muutetaan ja onko 

se järkevää tai kannattavaa. Yhden tai useamman muutospyynnön pohjalta tehdään 

muutosehdotus (Engineerin Change Proposal), joka on tarkempi suunnitelma siitä, miten 

muutos tehtäisiin, mitä se maksaa ja mitä hyötyjä muutoksella saavutetaan. Jos muutos-

ehdotus hyväksytään, nimikkeitä muutetaan ehdotuksen mukaan ja tehdään muutosil-

moitus (Engineering Change Order, ECO / Engineering Change Note, ECN). Muutosil-

moituksessa on yksityiskohtaiset ohjeet kaikille, joita muutos koskee. (Peltonen ym. 

2002: 73–74.) 
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Muutosten hallintaan liittyy usein työnkulkuja (workflow). Näiden avulla voidaan määri-

tellä valmiita toimintasarjoja toistuvia tehtäviä varten. Työnkulussa on määritelty, miten 

dokumentit ja muut tiedot liikkuvat ihmisten ja tietojärjestelmien välillä. Työnkulkuun voi 

myös liittyä järjestelmän valvomia aikarajoja. Kuvassa 5 nähdään esimerkki yksinkertai-

sesta työnkulusta, jossa suunnittelija tekee uuden revision. Revisio siirtyy kahdelle tar-

kastajalle hyväksyttäväksi. Jos molemmat tarkastajat hyväksyvät muutoksen, uusi revi-

sio hyväksytään. Muussa tapauksessa revisio palautuu takaisin suunnittelijalle muok-

kausta varten. (Peltonen ym. 2002: 75–77.) 

 

Kuva 5. Revision työnkulku (Peltonen ym. 2002: 76).  

2.2.6 Integrointi 

PDM-järjestelmä voidaan integroida monien eri järjestelmien kanssa. Tällaisia ovat esi-

merkiksi tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmät, dokumentaation hallintajärjestelmät, 

suunnittelujärjestelmät, kirjanpidon ohjelmat, myyntijärjestelmät, sähköpostiohjelmat ja 

internetselaimet. Integraatio voi olla manuaalinen käyttämällä siirtotiedostoja (esimer-

kiksi *.txt- tai *.csv-tiedostotyyppi), jolloin tieto siirretään manuaalisesti järjestelmästä toi-

seen. Tämän vastakohtana on täysin automatisoitu tietokantaintegraatio, jossa tieto liik-

kuu automaattisesti järjestelmien välillä. (Sääksvuori & Immonen 2002: 61–65.) 

PDM-CAD-integraatiossa PDM-järjestelmällä hallitaan CAD-ohjelmalla luotua tietoa. 

PDM-järjestelmässä ei ole kuitenkaan itse mallinnustyöhön kuuluvia toiminnollisuuksia. 

Integraatio CAD-järjestelmän kanssa voidaan tehdä usein eri tavoin. Yksinkertaisimmil-

laan PDM-järjestelmä voi toimia CAD-ohjelmistolla tuotetun dokumentaation arkistoin-

tisovelluksena ilman integraatiota järjestelmien välillä. Tällöin syntyvä dokumentaatio 
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siirretään manuaalisesti PDM-järjestelmään. Suunnittelijan kannalta helpompaa on, että 

CAD-ohjelma on liitetty PDM-järjestelmään ja syntyvä dokumentaatio siirtyy suoraan 

PDM-järjestelmään. Integraatio voi kattaa kaiken CAD-ohjelmalla syntyvän datan, kuten 

piirustukset, mallit, kokoonpanot ja nimikkeistön. (Sääksvuori & Immonen 2002: 67.) 

Laajassa integraatiossa PDM-järjestelmä yleensä integroidaan suoraan CAD-ohjelman 

käyttöliittymään. Tällöin suunnittelijan ei välttämättä tarvitse käyttää itse PDM-ohjelman 

käyttöliittymää lainkaan. Tieto viedään ja haetaan PDM-tietokannasta suoraan CAD-oh-

jelman käyttöliittymässä. Yrityksellä voi olla käytössä useampi CAD-ohjelmisto ja PDM-

järjestelmä voidaan integroida tarvittaessa näiden kaikkien kanssa. (Sääksvuori & Im-

monen 2002: 67–68.) 

3 Siemens PLM Software Teamcenter 

Teamcenter on Siemens PLM Softwaren kehittämä PLM-ohjelmisto. Sillä voidaan hallita 

yrityksen tuotetietoa aina suunnittelun alusta tuotteen hävitykseen asti. Yhdessä järjes-

telmässä hallitaan mekaniikka-, elektroniikka-, ohjelmisto- ja simulaatiodata sekä doku-

mentit ja osaluettelot. (Teamcenter 2017.) Tässä työssä käytetty versio on Teamcenter 

11.0.   

Teamcenter-järjestelmän rakenne on esitetty kuvassa 6. Palvelin (Server) koostuu kol-

mesta pääkomponentista, jotka ovat Oracle-tietokanta, Volume hakemisto (Volume Di-

rectory) ja Teamcenter Secure File Manager. Näistä Oracle-tietokanta sisältää meta-

datan ja Volume-hakemisto tiedostot. Teamcenter Secure File Managerin tehtävänä on 

toimittaa tiedostoja käyttäjille. Teamcenter Portal client aloittaa prosessin nimeltä tcser-

ver. Tcserver keskustelee Oracle-tietokannan kanssa ja pyytää tiedostoja Teamcenter 

Secure File Managerista. Myös NX saa tiedostot ja metadatan tcserveriltä. Teamcenter 

ja NX siirtävät dataa myös keskenään. (Teamcenter 11 Training Material 2017: 6.) 
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Kuva 6. Teamcenterin rakenne (Teamcenter 11 Training Material 2017: 6). 

3.1 Rich Client 

Teamcenterin tietokoneelle asennettavasta käyttöliittymästä käytetään nimeä Rich 

Client. Rich Clientin kautta voidaan käyttää kaikkia Teamcenterin perustoimintoja ja mo-

nia ylläpitoon liittyviä toimintoja. Seuraavassa kuvataan Rich Client käyttöliittymän näky-

mää ja käyttöä. Yksityiskohtaisempia ja tässä käsittelemättä jääneitä ohjeita löytyy tar-

vittaessa Rich Clientin Help-toiminnolla apua tarvittavassa kohdassa painamalla F1-pai-

niketta, jolloin kyseisen toiminnon Help-sivu aukeaa. 

3.1.1 Käyttö 

Rich Client käynnistetään työpöydältä tai valikosta valitsemalla Teamcenter 11  

-kuvake. Tämä avaa komentoikkunan, joka käynnistää yhteyden palvelimelle. Tämä 

vaihe voi tietokoneesta riippuen kestää muutaman minuutin. Tämän jälkeen käynnistyy 

Teamcenter-kirjautumisikkuna, joka nähdään kuvassa 7. Ikkunassa syötetään pakolli-

sina tietoina käyttäjätunnus ja salasana, minkä jälkeen Rich Client aukeaa. 
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Kuva 7. Teamcenter Rich Client -työpöytäsovelluksen kirjautumisikkuna. 

Rich Client on näkymältään perinteinen käyttöliittymä. Rich Client -käyttöliittymän aloi-

tusnäkymä on nähtävissä kuvassa 8. Ylhäällä vasemmalla ovat valikot, työkalupalkki ja 

sovelluspalkki, jotka on merkitty kuvaan 8 punaisella. Vasemmassa reunassa ovat navi-

gaatio- ja sovelluspaneeli, jotka on merkitty kuvaan 8 vihreällä. Käytössä olevan sovel-

luksen ikkunat on merkitty keltaisella. 

 

Kuva 8. Teamcenter Rich Client -käyttöliittymä.  



12 

  

Ylhäällä vasemmalla ovat valikot sekä työkalupalkki. Valikot ja työkalupalkki ovat tar-

kemmin nähtävissä kuvassa 9. Työkalupalkki muuttuu sovelluksen mukana, jolloin ky-

seisen sovelluksen käytössä olevat työkalut näkyvät palkissa.  

 

Kuva 9. Valikot ja työkalupalkki. 

Työkalupalkin alapuolella on sovelluspalkki, joka on esitetty tarkemmin kuvassa 10. Pal-

kin vasemmassa reunassa on eteen- ja taaksepäin-nuolet, joilla voi liikkua avattujen so-

vellusten välillä. Nuolien vieressä näkyy käytössä olevan sovelluksen nimi. Suluissa on 

käyttäjän kirjautumistiedot eli käyttäjän nimi, käyttäjätunnus, ryhmä, rooli ja projekti.  

 

Kuva 10. Sovelluspalkki. 

Napsauttamalla käyttäjän nimeä aukeaa User Settings -valikko (kuva 11), josta voi vaih-

taa ryhmää, roolia, projektia tai tiedoston tallennussijaintiin vaikuttavaa volumea, jos 

näitä on käyttäjällä käytössä useampi. Login-välilehdeltä pääsee vaihtamaan salasanan. 

 

Kuva 11. User Settings -ikkuna. 
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Käyttöliittymän vasemmassa reunassa on navigaatiopaneeli (kuva 12). Paneelissa ylim-

pänä on hakukentästä, josta voi hakea Item ID, Keyword Search, Item Name, Dataset 

Name tai Active Workspace Search -hauilla. Hakutyyppiä voi vaihtaa hakukentän vie-

restä nuolikuvakkeesta (ympyröity kuvassa 12). Yksityiskohtaisemman hakutoiminnon 

saa auki omaan ikkunaansa napsauttamalla nuolikuvakkeen alta löytyvää Advanced…-

painiketta. Avautuneessa ikkunassa on laajasti vaihtoehtoja hakutuloksen rajaamiseksi.  

Kuvassa 12 navigaatiopaneelissa hakukentän alla nähdään pikalinkkejä ja erilaisia pika-

valintoja. Näihin tallentuu viimeksi käytettyjä tai suosikiksi lisättyjä nimikkeitä. Näiden 

avulla löytää nopeasti usein käyttämänsä nimikkeet.  

 

Kuva 12. Navigaatiopaneeli. 

Navigaatiopaneelin alapuolella on sovelluspaneeli, joka on esitetty tarkemmin kuvassa 

13. Paneelia voi muokata mieleisekseen lisäämällä usein käyttämiensä sovellusten ku-

vakkeita näkymään. Nuolikuvaketta (ympyröity kuvassa 13) napsauttamalla aukeaa va-

likko, josta valitsemalla Add Application saa lisättyä sovelluksia yksi kerrallaan näky-

mään. Valitsemalla Navigation Pane Options pääsee muokkaamaan näytettäviä sovel-

luskuvakkeita ja niiden järjestystä näkymässä. 
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Kuva 13. Sovelluspaneeli. 

3.1.2 Sovellukset 

Oleellisimmat käytetyt sovellukset riippuvat käyttäjän tekemästä työstä. Yleisimmin käy-

tettyjä sovelluksia tyypillisesti ovat My Teamcenter, Structure Manager, Project, Or-

ganization sekä Access Manager. Rich Clientissa on lisäksi monia muita sovelluksia, 

joita käyttävät esimerkiksi järjestelmän ylläpitäjät. Seuraavassa käydään läpi näitä ylei-

simmin käytettyjä sovelluksia ja niiden käyttötarkoituksia. 

My Teamcenter -sovellus on perussovellus, joka aukeaa oletuksena ohjelman avautu-

essa kahteen ikkunaan. Home-näkymä on esitetty kuvassa 14. Siinä käyttäjä näkee va-

semmanpuoleisessa ikkunassa Home-kansiossaan Mailbox-postilaatikon, Newstuff-

kansion ja näkymään tuomaansa dataa. Näkymää voi järjestellä mieleisekseen luomalla 

kansioita ja tuomalla tarvitsemiansa osia, kokoonpanoja, dokumentteja ym. näkymään. 

Oletuksena uudet luodut nimikkeet menevät Newstuff-kansioon. Kansiot eroavat nor-

maaleista Windows kansioista, sillä ne eivät sisällä fyysisesti dataa, vaan viittauksia ky-

seiseen dataan. Kansion poistaminen ei siis poista kansion sisältämää dataa järjestel-

mästä, vaan viittauksen siihen käyttäjän Home-kansiosta. Oikeanpuoleisessa ikkunassa 

on välilehtiä, joilla näkee lisätietoja valitusta objektista. 
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Kuva 14.  My Teamcenter -sovelluksen näkymä. 

Structure Managerilla hallitaan tuotteiden rakenteita. Sillä voidaan määrittää pääkokoon-

pano, alikokoonpanot ja näiden sisältämät osat. Nimikkeet saa Structure Manageriin 

käyttämällä copy, cut ja paste -valintoja tai raahaamalla nimikkeen Structure Manager 

-sovelluskuvakkeeseen. Nimikkeen voi avata Structure Manageriin myös napsauttamalla 

oikealla näppäimellä nimikkeen päällä ja valitsemalla Send to > Structure Manager. 

Structure Manager -sovelluksen näkymä on esitetty kuvassa 15. Jokaiselle kokoonpa-

noon lisätylle osalle Teamcenter antaa automaattisesti Find No. -arvon, jolla yksilöidään 

osa kokoonpanossa. Find No. -arvot on merkitty kuvaan 15 punaisella. Numerot mene-

vät kymmenen välein. Jos kokoonpanossa on useampi sama osa, näille voidaan vaihtaa 

sama Find No -arvo. Valitsemalla ylävalikosta Pack the selected line -valinnan saman 

Find No -arvon omaavat nimikerevisiot pakkautuvat samoille riveille ja osan perässä nä-

kyy, montako kappaletta kyseistä osaa on kokoonpanossa. Unpack-valinnalla osat nä-

kyvät jälleen erillisinä nimikkeinä omilla riveillään. Pack- ja Unpack-valintojen kuvakkeet 

on merkitty kuvaan 15 keltaisella. 

 

Kuva 15. Structure Manager -sovelluksen kokoonpanonäkymä.  
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Structure Managerilla luotu rakenne on lisäksi nähtävissä nimikkeen revision View-kan-

sion alta (kuva 16). Valitaan nimike, esimerkiksi pääkokoonpano, laajennetaan se ja sen 

revisio ja laajennetaan View-kansio, jolloin näkyviin tulee kyseisen revision tuoterakenne 

ja kaikki sen alle kuuluvat nimikkeet. 

 

Kuva 16. Nimikkeen revision View-kansion alla näkyvä tuoterakenne. 

Project-sovelluksella luodaan ja hallitaan Teamcenterin projekteja. Projektit (projects) 

ovat objektien ryhmittymiä ja niihin pääsee käsiksi vain henkilöt, jotka on merkitty kuulu-

vaksi projektitiimiin. Projektien avulla pystytään helposti säätelemään käyttäjien oikeuk-

sia dataan. Datan käyttösäännöt (Data Access Rules) voidaan määrittää liittymään pro-

jekteihin, rooleihin projekteissa ja datan omistajuuteen projektissa. Project-sovelluksen 

käyttö vaatii Project Administrator- tai DBA (Database Adminstrator) -oikeudet.  

Organization-sovelluksella luodaan yrityksen virtuaalinen organisaatio ja hallitaan sitä. 

Sillä hallitaan organisaation rakennetta, käyttäjäryhmiä, rooleja ja käyttäjiä. Organiza-

tion-toiminnon käyttö vaatii DBA-oikeudet, muuten käytössä on vain sovelluksen katse-

lutila. 

Access Manager -sovelluksessa hallitaan käyttäjien pääsyoikeuksia dataan. Tämä teh-

dään määrittämällä sääntöjä ja pääsylistoja (Access Control List, ACL). Dataan pääsy-

oikeuksiin vaikuttavat myös käyttäjätiedot, kuten kuuluminen ryhmään tai projektiin, kan-

sallisuus ja turvaluokitus. Nämä säännöt ja pääsylistat vaikuttavat ainoastaan jo luodun 

datan oikeuksiin, eivät uuden datan luomiseen. Access Manager -sovelluksen näkymä 
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on esitetty kuvassa 17. Sovellusikkunan vasemmalla puolella on sääntöpuu (rule tree), 

jossa on olemassa olevat säännöt. Oikealla puolella voidaan muokata tai tehdä uusia 

sääntöjä. 

 

Kuva 17.  Access Manager -sovellus. 

3.1.3 Nimikkeet 

Teamcenterissä jokaisella nimikkeellä on oma yksilöllinen Item ID; yleisin tapa on käyt-

tää juoksevaa numerointia. Nimike sisältää kaikki kyseisen nimikkeen eri revisiot ja da-

tasetit. Nimikkeellä on nimi, joka on lyhyt kuvaus siitä, mitä se sisältää. Nimike sisältää 

tietoa tallennettuna attribuutteihin, kuten nimikkeen luojan, luonti päivän jne. Nimikkeen 

poistaminen My Teamcenter -näkymässä poistaa sen pysyvästi tietokannasta toisin kuin 

kansion poistaminen, jossa vain viittaus kansion sisältöön poistetaan. Jos nimikkeeseen 

viittaus halutaan poistaa vain omasta My Teamcenter -näkymästä, voidaan käyttää Cut-

toimintoa, jolloin vain viittaus nimikkeeseen poistetaan, ei itse nimikettä.  

Dataset-objekti kuvastaa dokumenttia, esimerkiksi CAD-tiedostoa tai Microsoft Office -

tiedostoa. Nimikkeen revisioon tulee aina luoda Teamcenterissä dataset erikseen. Tässä 

tulee kiinnittää huomiota, että dataset tulee luotua juurikin revision alle eikä suoraan ni-

mikkeen alle. Kuvassa 18 nähdään dataset revision alle luotuna. NX:ssä luodessa uuden 

nimikkeen, CAD-malli tallentuu automaattisesti nimikkeen revision datasetiksi. 
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Kuva 18. Nimikkeen revision alle luotu dataset. 

Nimikkeen revisio on yksi nimikkeen versio. Sillä on sama ID-tunnus kuin nimikkeellä. 

Sillä on lisäksi oma revisio-ID, kuten kirjain tai numero. Nimikerevisio sisältää kaiken 

revisiokohtaisen datan. Se voi sisältää useita datasettejä, kuten CAD-mallin lisäksi pii-

rustuksia, Word-dokumentteja jne. 

Check-in- ja Check-out-toiminnoilla järjestelmä varmistaa, ettei samaa nimikettä voi 

muuttaa kuin yksi käyttäjä kerrallaan. Nimike voi olla vain yhdelle käyttäjälle kerrallaan 

varattuna, ja tänä aikana nimikettä ei voi muuttaa kuin sen ulos kirjannut käyttäjä. Muut 

voivat kuitenkin tarkastella nimikettä tekemättä muutoksia.  

Nimikkeiden julkaisutilalla hallitaan nimikkeen muokattavuutta. Kun nimike on kesken-

eräisessä tilassa, sitä voidaan muokata. Kun nimike julkaistaan, kyseistä nimikettä ei voi 

enää muokata, vaan siitä on tehtävä uusi revisio. Revisioita julkaistaessa ne asetetaan 

TCM Released -tilaan New Workflow Process -toiminnolla. Julkaistun revision perään 

tulee ruutulippu merkiksi siitä, että revisio on valmis. Kuvassa 19 nähdään julkaistuja 

revisioita. Tällaista revisioita ei voi enää muokata, vaan muutoksia halutessa siitä teh-

dään uusi revisio. 



19 

  

 

Kuva 19. TCM Released -statuksellisia revisioita, joista A-F-revisiot ovat julkaistuja ja G-revisio 
on vielä muokattavissa. 

3.2 Active Workspace  

Active Workspace on Teamcenterin Web-selainpohjainen käyttöliittymä. Se on käytössä 

myös NX-integraation käyttöliittymässä omassa ikkunassaan. Active Workspace mah-

dollistaa pääsyn Teamcenteriin ilman Rich Clientin asennusta työasemalle. Active 

Workspace on käyttöliittymältään hyvin erilainen kuin Rich Client -käyttöliittymä. Active 

Workspace käyttöliittymä nähdään kuvassa 20. Se on ilmeeltään modernimpi ja aloitus-

näkymä koostuu laatikoista samalla tyylillä kuin Windows 10 -valikko. Laatikoita voi jär-

jestellä, lisätä ja poistaa ja usein käytettyjä kansioita, kokoonpanoja tai nimikkeitä voi 

tuoda aloitusnäkymään. Toiminnoiltaan Active Workspace ei ole yhtä laaja kuin Rich 

Client, sillä siitä puuttuu eri sovellukset. Tämä kuitenkin riittää normaalia suunnittelutyötä 

tekeville. Tässä työssä käytetty versio on Active Workspace 3.3. 
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Kuva 20. Active Workspace -käyttöliittymän aloitusnäkymä. 

Käyttöliittymän vasemmassa yläreunassa näkyy käyttäjä ja tämän kirjautumistiedot, joita 

voi muuttaa napsauttamalla kyseistä kohtaa, esimerkiksi vaihtaa käyttäjän ryhmää tai 

roolia. Omaa nimeä napsauttamalla tulee Sign Out -valinta. Teamcenter-tekstin vie-

ressä olevasta nuolesta pääsee liikkumaan takaisin päin sivulla. Laatikkoihin on järjes-

telty eri toiminnot ja pikavalinnat. Oikealla ylhäällä on hakukenttä, jonka avulla voi hakea 

Teamcenter-tietokannasta tietoa. Hakukentän alapuolella on Advanced Search -valinta, 

josta pääsee yksityiskohtaisempaan hakuun.  

Active Workspacesta on mahdollista avata nimikkeitä eri ohjelmiin, kuten NX:ään tai Rich 

Clientiin. Nimikkeen ollessa valittuna Active Workspacessa oikealle ylös tulee valikko 

(kuva 21), joista löytyy eri komentoja. Jos kuvakkeiden selitteet eivät ole näkyvissä, ne 

saadaan näkyviin painamalla kolmen pisteen More-kuvaketta ylävalikon oikeassa reu-

nassa.  Valitessa Open-kuvakkeen, tulevat esiin vaihtoehdot, joissa tiedoston voi avata. 
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Kuva 21. Objektin avaus muihin ohjelmiin Active Workspacesta. 

3.3 NX-integraatio 

NX on Siemens PLM Softwaren kehittämä CAD-mallinnusohjelmisto. NX tarjoaa suun-

nitteluympäristön lisäksi simuloinnin, dokumentoinnin sekä valmistuksen. NX on 

Teamcenteristä täysin erillinen ohjelmisto, mutta se esitellään Teamcenterin yhteydessä, 

koska käsitellään vain Teamcenteriin liitettävää integraatio-osuutta. Tässä työssä käy-

tetty versio on NX 12.0. 

Teamcenter ja NX ovat integroitavissa toisiinsa. Tämä mahdollistaa ohjelmien välisen 

tehokkaan yhteistyön, joka helpottaa suuresti suunnittelijan työtä.  Integraatioversiossa 

Teamcenter on käytettävissä suoraan NX-käyttöliittymän sisällä Active Workspace  

-valikosta. Integraatio-NX käynnistetään Rich Clientissa työkalupalkista Start/Open in 

NX -kuvakkeesta (ympyröity kuvassa 22) halutun nimikkeen ollessa valittuna. Nimikkeen 

avaamalla aukeaa viimeisin revisio nimikkeestä.  

 

Kuva 22. Open in NX -painike ylävalikossa. 

NX:ssä mallia tallentaessa voidaan tallentaa myös JT-malli, jolloin Teamcenter ja monet 

3D-esikatseluohjelmat osaavat avata mallin ilman CAD-ohjelmaa. Tällöin nimikkeen koh-

dalla Teamcenterissä Viewer-välilehdellä on nähtävissä 3D-malli, jota voi katsella pyö-

rittämällä sitä, kuten CAD-ohjelmissakin. JT-tiedoston tallentamiseksi NX:ssä valitaan 
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File > Save > Save Options. Tällöin aukeaa Save Options -ikkuna (kuva 23), jossa 

laitetaan valinta Save JT Data -kohtaan (ympyröity kuvassa 23) ja valitaan OK.  

 

Kuva 23. JT-tiedoston tallennusvalinta. 

4 Teamcenter ammattikorkeakouluympäristössä 

Insinöörityössä selvitettiin, miten käyttäjäoikeudet ja datanhallinta tulisi toteuttaa ammat-

tikorkeakoulussa opetuksen ja projektien osalta. Selvitykseen käytettiin Idealilta saatua 

tietoa aiheesta, Teamcenter-kurssimateriaalia, Teamcenter Help -sivustoa ja Learning 

Advantage -sivustoa. Näiden avulla saatiin tehtyä määritykset, joilla päästään alkuun 

ohjelmiston käytössä. 

Insinöörityötä aloittaessa yksi kysymys oli, miten Teamcenteriin luodaan alue, jossa oh-

jelman käyttöä voidaan harjoitella ja rajata harjoittelussa käytetty data muusta järjestel-

män datasta. Teamcenterin käyttö on ammattikorkeakoulussa melko erilaista, kuin yri-

tyksissä, jossa dataa luodaan tarpeeseen. AMK:ssa luodaan paljon harjoitusdataa, jolla 

ei välttämättä ole myöhempää käyttöä eikä sitä tarvitse säästää. Harjoitusalue pitäisi olla 

eri ryhmille omansa, esimerkiksi vuosiluokittain tai kursseittain, jotta se olisi helppo tyh-

jentää luokan valmistuttua tai kurssin loputtua. Järkevintä vaihtoehtoa selvitettiin yh-

dessä Idealin kanssa, jotta saataisiin yrityksen kokemuksia muiden korkeakoulujen ta-

voista toimia. 
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Idealin asiantuntijoiden mukaan dataa ei kannata tuhota, koska tiedostojen väliset re-

laatiot muodostuvat ongelmaksi. Ratkaisuksi ehdotettiin, että vuosikursseille tehdään 

omat projektit, joissa on sopivat roolit opiskelijoille ja opettajalle. Projektissa opettaja nä-

kisi kaiken datan ja opiskelijat näkisivät omat työnsä mutta eivät muiden opiskelijoiden 

töitä. Opiskelija näkisi myös opettajan lisäämän datan, kuten tehtävänannot, jos hän on 

mukana kurssilla. Kurssien päättyessä datalle ei välttämättä tarvitse tehdä mitään, koska 

se on projektidataa. Opiskelijalla säilyisi pääsy omiin tuotoksiin aina, mikä mahdollistaisi 

saman harjoituksen jatkamisen seuraavalla kurssilla. Halutessaan projektin voi piilottaa, 

jolloin sen sisältämän datan näkee vain järjestelmän ylläpitäjä. 

4.1 Käyttäjähallinta 

Ammattikorkeakoulu käytössä Teamcenteriin on tarve lisätä suuria määriä käyttäjiä ker-

rallaan. Jokaisen käyttäjän luominen erikseen ei ole järkevää, koska se veisi todella pal-

jon aikaa. Tarkoitus on saada tuotua käyttäjät esimerkiksi Excel-tiedoston listauksesta, 

jonka saa Metropolian OMA-järjestelmästä ladattua. Tämä sisältäisi opiskelijan nimen ja 

opiskelijanumeron. Metropoliassa on käytetty opiskelijoilla opiskelijanumeroa User ID ja 

OS Name -arvoina. Salasana on luodessa ollut myös opiskelijanumero, ja ensimmäisellä 

kirjautumiskerralla opiskelija vaihtaa salasanan haluamakseen.  

4.1.1 Yksittäisen käyttäjän lisäys 

Järjestelmään voidaan lisätä käyttäjiä yksi kerrallaan Organization-sovelluksella. Sovel-

luksen alaosassa on valikko (kuva 24), josta valitaan käytettävä toiminto kaksoisnapsau-

tuksella.  

 

Kuva 24. Organization-sovelluksen alavalikko, jossa toimintoja. 
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Organization-sovelluksen käyttö vaatii DBA-oikeudet, jotta muutoksia voi tehdä. Tämä 

tarkoittaa, että henkilön tulee kuulua DBA-oikeudet omaavaan ryhmään, tällä hetkellä 

dba- tai Teachers-ryhmään, ja käyttäjä on kirjautunut tähän ryhmään kuuluvana. 

Käyttäjän lisäämiseksi Organization-sovelluksella on kaksi tapaa. Ensimmäinen tapa on 

valita Users (kuvassa 24 valittuna) ja täyttää oikealle tuleva käyttäjätietolomake (kuva 

25). Pakolliset täytettävät tiedot on merkitty tähdillä. Person Name -kohtaan tulee henki-

lön nimi. User ID, OS Name sekä Password -valintoihin tulee opiskelijoilla opiskelijanu-

mero. Default Group valitaan listalta; tämä on oletusryhmä, johon käyttäjä kuuluu. Opis-

kelijoilla tämä on luokkatunnus, joka löytyy Students-ryhmän alta. Jos ryhmää ei ole vielä 

luotu, sen voi luoda Groups-kohdassa. Default Volume valitaan myös listalta, opiskeli-

joilla student_vol. License Server kohtaan valitaan Default Local License Server ja Li-

cense Bundle kohtaan TCUACAD. Home Site -kohtaan valitaan Metropolia_TC. Lo-

puksi valitaan alhaalta Create.  

 

Kuva 25. Käyttäjän lisäys Users-kohdasta. 

Toinen tapa luoda käyttäjiä on Organization-puun ryhmän kautta, jolloin käyttäjän lisää-

misikkuna (kuva 26) on hieman selkeämpi valintoja ollessa vähemmän. Valitaan ryhmä, 

johon käyttäjä halutaan luoda, sen alta rooli ja valitaan alhaalta Add User  
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-valinta. Valitaan Add new user to the group/role ja Next. Tällöin aukeaa uuden käyt-

täjän lisäämisikkuna. Syötetään tiedot, kuten edellisessä kohdassakin ja valitaan Finish. 

 

Kuva 26. Käyttäjän lisäys suoraan ryhmään. 

Organization-sovelluksen lisäksi yksittäisiä käyttäjiä voidaan luoda make_user-työka-

lulla. Tähän on ohje Excel-tiedostossa, joka löytyy Teamcenteristä nimikkeestä ”000185-

Make_user ohjeita”. Ohje on nähtävissä myös liitteessä 1. Ohjeessa on valmis komen-

torivi, jota muokkaamalla saa luotua oikeanlaisen komentorivin make_user  

-komentoikkunaan. 

4.1.2 Usean käyttäjän lisäys 

Järjestelmään voidaan lisätä useampi henkilö kerrallaan käyttämällä make_user  

-työkalua. Työkalua käytetään Teamcenter-serveriltä komentoikkunassa. Käyttäjätiedot 

komentorivejä varten saadaan tuotua OMAsta Excel-tiedostona, josta voidaan sopivalla 

funktiolla poimia tarvittavat tiedot ja muodostaa komentorivit käyttäjien luomiseksi. Nämä 

muodostuneet komentorivit kopioidaan ja syötetään komentoikkunaan. Teamcenteristä 

löytyy valmis funktio ja sen käyttöohje Excel-tiedostona nimikkeen ”000185-Make_user 
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ohjeita” revision alta nimellä ”Make_user komentorivi ohje” (kuva 27). Siitä voi poimia 

funktion haluamaansa Excel-henkilölistaukseen. Ohje on myös nähtävissä liitteessä 1. 

 

Kuva 27. Make_user-ohje ja sen nimike Teamcenterissä. 

4.1.3 Ryhmät 

Ryhmille on jaettu erilaisia oikeuksia. Ylläpito-oikeudet ovat dba- ja Teacher-ryhmällä. 

Nämä ryhmät voivat käyttää järjestelmän ylläpitoon liittyviä toimintoja ja sovelluksia. Pro-

ject Adminstrator -ryhmä ei voi käyttää järjestelmän ylläpitoon liittyviä sovelluksia, mutta 

voi käyttää projekti-sovellusta ja sen avulla luoda ja hallita projekteja. Alimmat käyttöoi-

keudet ovat Students-ryhmällä. Käyttäjä voi kuulua moneen ryhmään yhtä aikaa, halutut 

käyttöoikeudet valitaan User Settings -asetuksista kyseisen hetken työn mukaan. 

Metropolian Teamcenter-virtuaaliorganisaation ryhmät on esitetty kuvassa 28. Opettajat 

kuuluvat Teachers-ryhmään ja heillä on tämän ryhmän kautta myös DBA-oikeudet. Opis-

kelijat kuuluvat Students-ryhmään, johon heille luodaan alaryhmät vuosiluokittain. Yllä-

pitoon liittyvät käyttäjät ovat dba-ryhmässä, tähän poikkeuksena ovat opettajat, joilla on 

jo Teachers-ryhmän kautta DBA-oikeudet. Projektityöntekijät käyttävät Project Ad-

minstration- ja Engineering-ryhmää. Projektipäällikkö kuuluu Project Adminstration  

-ryhmään ja muut projektityöntekijät Engineering-ryhmään, johon voi tehdä projektikoh-

taisia alaryhmiä. Käyttäjien lisääminen vaatii kuulumisen Teachers- tai dba-ryhmään, jo-

ten projektipäällikkö voi kuulua myös tarvittaessa toiseen näistä.  
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Kuva 28. Virtuaaliorganisaation ryhmät. 

4.2 Datan hallinta 

Idealilta saatiin tietää, että ammattikorkeakoulukäytössä helpoin tapa datan hallintaan 

Teamcenterissä on projektien käyttö. Projektit sisältävät valmiiksi sääntöjä, jotka määrit-

tävät datan luku- ja muokkausoikeuksia. Projektien avulla opettajan on helppo hallita 

kurssidatan näkyvyyttä vain kyseisen kurssin opiskelijoille. Samaa voidaan hyödyntää 

myös projektityöskentelyssä. 

Project-sovellusta käsiteltiin jo aiemmin luvussa 3.1.2. Sen avulla siis luodaan ja halli-

taan projekteja. Riittävät käyttäjäoikeudet omaava (Project Adminstrator, Teacher tai 

DBA) käyttäjä voi luoda uuden projektin ja lisätä siihen henkilöitä. Projektissa voidaan 

määrittää Team Adminstrator, joka voi myös lisätä henkilöitä kyseiseen projektiin. Team 

Adminstratoreita voidaan määrittää tarvittaessa myös useampi.  

Project-sovelluksessa aukeaa Definition-ikkuna (kuva 29), jossa projekti luodaan. ID- ja 

Name-tiedot ovat pakollisia. Projektien identifiointiin olisi hyvä käyttää yhtenäistä merkit-

semistapaa, sillä toisin kuin nimikkeissä, Project ID ei muodostu automaattisesti seuraa-

vaksi vapaaksi numeroksi. Member Selection -kohdassa valitaan projektiin kuuluvat hen-

kilöt. Kaksoisnapsauttamalla henkilöä tai ryhmää ne siirtyvät oikealle puolelle, jossa nä-

kyy projektissa mukana olevat.  
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Kuva 29. Project-sovelluksen Definition-ikkuna, jossa voidaan luoda uusi projekti. 

Projektiin mukaan valittua henkilöä tai ryhmää napsauttaessa hiiren oikealla painikkeella 

aukeaa valintaikkuna, josta käyttäjästatusta voi muuttaa (kuva 30). Automaattisesti käyt-

täjät saavat statuksen Non-privileged, jolloin heillä ei ole datan lisäysoikeutta projektiin. 

Set Privileged Users -valinnalla valittu käyttäjä/käyttäjät saavat lisäysoikeudet. Select a 

Project team administrator -valinnalla valitaan Team Administrator -käyttäjät. Projektin 

luojasta tulee automaattisesti Project Administrator.  

 

Kuva 30. Projektihenkilön statuksen muuttaminen. 
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Projekteihin voi luoda suoraan dataa määrittämällä luontivaiheessa datan kuuluvan tiet-

tyyn projektiin. Jo luotua dataa voi myös lisätä projektiin. Valitaan hiiren oikealla näp-

päimellä haluttu lisättävä objekti, valitaan Project ja sitten Assign. Aukeaa valintaikkuna 

(kuva 31), jossa on käyttäjän projektit, joihin dataa voi lisätä. Siirtämällä haluttu projekti 

oikealle puolelle Selected Project -kenttään ja valitsemalla Ok, data lisätään projektiin. 

 

Kuva 31. Objektin lisäys projektiin. 

Käyttäjä voi myös asettaa luomansa datan kuulumaan suoraan tiettyyn projektiin. User 

Settings -valikosta (kuva 32), josta muutetaan kirjautumistietoja, valitaan Project kohtaan 

haluttu projekti. Tämä valinta tulee esiin vasta, kun käyttäjällä on oikeus luoda dataa 

projektiin eli hänellä on vähintään Privileged-status projektissa. 

 

Kuva 32. Käyttäjätiedoissa valittu projekti Project-kohdassa. 

Project-sovelluksen AM(Access Manager) Rules -välilehdellä on projektin datan näky-

vyys ja muokkaus säännöt. Automaattisesti projektiin vaikuttaa In Project( ) -> Projects -

sääntö. Tämän säännön muuttaminen muuttaa sääntöä kaikissa projekteissa. Kun halu-

taan muuttaa yhden projektin sääntöjä, tehdään sinne lisäksi oma projektikohtainen 
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sääntö. Valitaan Condition-kohtaan In Project, Value-kohtaan kyseisen projektin nimi ja 

kirjoitetaan uuden säännön nimi ACL Name -kohtaan. Painetaan kentän oikealla puolella 

olevaa keltaista luonti-kuvaketta, jolloin uusi sääntö syntyy projektiin. Sitten muutetaan 

oikeuksia eri ryhmille. Muutosten jälkeen painetaan tallenna-kuvaketta oikeasta reu-

nasta. Tällainen uusi projektikohtainen sääntö nähdään kuvassa 33.  

 

Kuva 33. Project-sovelluksen AM Rules -välilehti ja uusi lisätty sääntö. 

Oletuksena projektissa olevat henkilöt näkevät projektidatan. Muut käyttäjät eivät sitä 

näe. Vähintään Privileged-oikeuksilla varustettu käyttäjä voi lisätä projektiin dataa ja 

omistaa muutosoikeudet lisäämäänsä dataa. Muut käyttäjät eivät voi toisen dataa muo-

kata. Jos halutaan muokata myös toisen käyttäjän lisäämää dataa, luodaan uusi ACL-

sääntö, jossa annetaan muutosoikeudet projektissa mukana oleville. Jos todetaan, että 

kaikki projektihenkilöt saavat aina muokata projektidataa, voidaan muutosoikeus muut-

taa suoraan In Project -sääntöön. 

5 Teamcenter käyttöönotto Metropolia AMK:ssa 

Työssä tutustuttiin Teamcenterin käyttöliittymään, käyttöön ja asetuksiin. Ohjelmisto oli 

jo asennettu ja määritetty ohjelmistotoimittajan toimesta. Ohjelmistossa oli vielä puutteita 

ja virheitä, eikä kaikkia näitä ollut aiemmin huomattu vähäisen käytön vuoksi. Ohjelmis-

ton käytön opettelun lisäksi paljon aikaa kului näiden ongelmien löytämiseen ja ratkaise-

miseen. Ongelmat ratkaistiin yhteistyössä ohjelmistotoimittaja Ideal PLM:n ja Metropo-

lian Teamcenter työasema-asennuksista vastaavan Tietohallinnon kanssa. 
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5.1  Pääkäyttäjä ja ylläpito 

Yleisesti yrityksissä on tuotetiedonhallintaohjelmistolle pääkäyttäjä, jonka toimeen kuu-

luvat ylläpitotehtävät, käyttäjähallinta ja ongelmatilanteet. Metropolialla ei poikkeukselli-

sesti ole tällaista järjestelmän ylläpidosta vastaavaa pääkäyttäjää. Insinöörityön kirjoitus-

hetkellä pääkäyttäjänä toimii lehtori Janne Nuotio, joka tulee käyttämään Teamcenteriä 

opetuksessa. Metropolian Tietohallinto ei vastaa Teamcenterin ylläpitotehtävistä vaan 

ainoastaan ohjelmiston asennuksista työasemille ja tarvittaessa etäyhteydestä palveli-

melle Idealia varten. Ongelmatilanteissa tullaan jatkossakin tarvitsemaan Idealin apua, 

sillä pääsy Teamcenter-serverille on ainoastaan Tietohallinnolla ja sen kautta Idealilla. 

Muulla Metropolian henkilökunnalla ei ole pääsyä palvelimelle. Tämä hidastaa ongel-

mien selvitystä ja korjausta niiden vaatiessa monen tahon toimia ja resursseja yhtä ai-

kaa. 

5.2 Ohjelmaan tutustuminen 

Työn käytännön osuus aloitettiin tutustumalla ohjelmiston perusteisiin. Käyttäjätunnus-

ten saannin myötä alkoi itsenäinen ohjelmistoon tutustuminen. Materiaalina käytettiin 

Siemens PLM:n Learning Advantage -sivustoa ja Teamcenter Help -sivustoa. Learning 

Advantage -sivustolla on Self-Packed Courses -osio, jossa on itse opiskeltavia kursseja 

liittyen ohjelman käyttöön. Using Teamcenter -kansiossa on kursseja liittyen Rich Client 

-käyttöliittymän peruskäyttöön ja toimintoihin. Kursseja löytyy myös liittyen Active 

Workspace -käyttöliittymään. Academic Resource Center -osiosta löytyy laajempi ”Intro-

duction to PDM with Teamcenter and NX” -kurssi liittyen Teamcenterin PDM-käyttöön. 

Kurssissa käydään helposti ymmärrettävästi läpi Teamcenterin käyttö tuotetiedonhallin-

nan välineenä esimerkkiprojektin avulla.  

Tietoa Teamcenterin toiminnasta saatiin lisäksi Ideal PLM:n järjestämältä Teamcenter-

peruskurssilta. Kurssilla käsiteltiin Teamcenterin perustoimintoja, Rich Client- ja Active 

Workspace -käyttöliittymiä ja joitakin ylläpitoasioita. Koulutuksessa jaettiin Teamcenter 

11 Training Material -opetusmateriaali. Akateemisiin sopimuksiin kuuluu maksuton 

pääsy Idealin järjestämille kursseille edellyttäen, että niillä on tilaa. Koulutuksia on 

Teamcenterin lisäksi myös muihin Siemens PLM -ohjelmistoihin, kuten NX:ään ja Solid 

Edgeen. Teamcenteriin on lisäksi jatkokursseja. Tulevat koulutukset löytyvät Ideal.fi-si-

vulta Tapahtumat-kohdan alta Koulutus-kohdasta. 
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5.3 Ohjelmiston käytössä ilmenneet ongelmakohdat 

Ohjelmiston toiminnassa oli huomattu jo joitakin ongelmia ennen tämän insinöörityön 

aloitusta, mutta ohjelman käyttö oli ollut niin vähäistä, ettei näiden selvittämistä oltu vielä 

aloitettu. Insinöörityössä ongelmien selvitys aloitettiin käyttämällä ohjelmistoa ongelmien 

löytämiseksi. Tarkoituksena oli käyttää kaikkia niitä toimintoja ja ominaisuuksia, joita tul-

taisiin opetus- ja projektityössäkin jatkossa käyttämään. Tämä testikäyttö paljasti ongel-

mia, joihin lähdettiin etsimään ratkaisua yhdessä ohjelmiston toimittaja Ideal PLM:n ja 

Metropolian Tietohallinnon kanssa.  

Seuraavaksi tarkastellaan löydettyjä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Osa ratkaisuista voi 

olla hyödyllisiä myös jatkokäyttöä ajatellen, sillä jotkut ongelmat voivat esiintyä uudelleen 

ja niitä voi joutua ratkaisemaan käyttäjäkohtaisesti. Korjaukset ja asetusmuutokset kui-

tenkin pyrittiin tekemään asennukseen aina kun mahdollista, jottei niitä tarvitse tehdä 

jokaisen käyttäjän kohdalla erikseen. 

5.3.1 Help-sivustot  

Teamcenterissä on kaksi Help-toimintoa. Help-sivusto aukeaa verkkoselaimeen Rich 

Clientissa valitsemalla yläpalkista Help > Help Library tai näppäinyhdistelmällä Ctrl+F1. 

Käytössä olevan toiminnon Help-sivu avautuu vastaavasti valitsemalla yläpalkista Help 

> Current Application tai näppäimellä F1.  

Help-toiminto ei toiminut Metropoliassa. Tämä ongelma oli havaittu jo aiemmin ohjelmaa 

käytettäessä, mutta vian syytä ei ollut vielä selvitetty. Teamcenter avasi verkkoselaimen, 

mutta kyseiseen osoitteeseen ei voitu muodostaa yhteyttä. Help-toiminto oli tämän työn 

kannalta erittäin tärkeää saada toimimaan, joten sitä selvitettiin ensimmäisenä. Myös 

jatkon kannalta ominaisuuden on tärkeää toimia, jotta uudet käyttäjät saavat apua 

Teamcenterin käytössä. Ongelmaa selvitettiin yhdessä Metropolian Tietohallinnon ja 

Idealin kanssa. Yhteistyön tuloksena Help-sivustot saatiin aukeamaan oikein.  

Oletuksena Teamcenter avaa ohjeet Internet Explorerissa, jolloin on mahdollista, että 

selain antaa edelleen error-ilmoituksen. Tällöin täytyy asettaa sivusto Internet Explorerin 

asetuksista Compatibility View Settings -listalle. Valitaan Internet Explorerissa ylhäältä 

Tools > Compatibility View Settings > Add this website -kohdassa näkyy kyseisen 
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hetken sivusto, valitaan Add. Tällöin sivusto alkaa toimia ja avaa jatkossa Help-sivuston. 

Google Chrome -selaimessa Help-sivut aukeavat oikein.  

5.3.2 Teamcenter-NX-integraatio  

Työtä aloitettaessa Metropolian työasemille oli saatavissa sekä NX- että Teamcenter-

ohjelmat, mutta näiden välinen integraatio ei toiminut. Ohjelmat olivat siis käytettävissä 

vain erikseen. Rich Clientin työkalupalkissa pitäisi näkyä NX-kuvake, josta NX-integraa-

tio käynnistetään. Kuvake kuitenkin puuttui työtä aloitettaessa yläpalkista. Kuvakkeen 

saa näkymään valitsemalla yläpalkista Edit > Options > NX > laitetaan valinta kohtaan 

Show ”Open in NX” command > Yes. Ohjelmiston asennusta myös muutettiin niin, että 

uusissa asennuksissa NX-kuvakkeen pitäisi näkyä automaattisesti eikä jokaisen käyttä-

jän tarvitse erikseen määrittää kuvaketta näkyviin. 

Kun kuvake saatiin esiin, huomattiin, ettei Teamcenter-NX-integraatio toimi. 

Teamcenterissä valitessa Start/Open in NX esiin tuli error-ponnahdusikkuna eikä NX 

avautunut. Ongelmaa selvitettiin ohjelmistotoimittajan ja Metropolian Tietohallinnon 

kanssa. Ohjelmistojen integraatio oli puutteellinen, jonka takia Teamcenter ei pystynyt 

avaamaan NX:ää. Ongelma korjattiin, jonka jälkeen NX aukesi oikein. 

Integraatio-NX:ää käytettäessä huomattiin, että siitä puuttuivat uuden nimikkeen luontiin 

käytettävät mallipohjat (template). Nämä sisältävät luotavalla nimikkeelle ominaiset ase-

tukset ja työkalut. Mallipohjia on esimerkiksi mallille (model), kokoonpanolle (assembly) 

ja piirustuksille (drawing). Nämä mallipohjat olivat käytettävissä tavallisessa NX:ssä, 

mutta puuttuivat integraatioversiosta.  

Ohjeista löytyi tieto, että mallipohjat tuodaan yleensä integraatio-NX:ään erikseen ennen 

käyttöönottoa. Tämä vaihe oli jäänyt tekemättä ja tehtiin nyt jälkeenpäin Idealin toimesta. 

Nyt valitessa File > New > Item, esiin tulee oikeat mallipohjat, jotka nähdään kuvassa 

34. 
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Kuva 34. Integraatio NX:n mallipohjat. 

5.3.3 Active Workspace -käyttöliittymä  

Active Workspace -käyttöliittymä ei ollut Metropoliassa käytössä, joten se otettiin käyt-

töön samalla, kun tehtiin muita korjauksia ja muutoksia ohjelmaan. Tämän avulla pääs-

tään tutustumaan myös Teamcenterin toiseen käyttöliittymään, joka on yleisesti käy-

tössä yritysmaailmassa. Kirjoitushetkellä Active Workspace toimii Metropolian verkossa 

osoitteessa http://teamcenter.metropolia.fi:8080/awc/. Sivustolle kirjaudutaan omilla 

Teamcenter-tunnuksilla. 

Active Workspacen toimintaan jäi yksi ongelma. Valitessa Active Workspacessa Open 

in NX, malli avautuu NX:ään vain, jos ensin on käynnistetty integraatio-NX Teamcenterin 

Rich Clientissa. Muussa tapauksessa NX antaa error-ilmoituksen. NX kuuluisi käynnis-

tyä myös ilman Rich Clientin kautta avaamista. Ongelmasta on informoitu Idealia, ja kor-

jaus on tulossa jossakin vaiheessa. 

5.3.4 JT-mallit  

Mallin tallennuksen yhteydessä NX:ssä on mahdollista tallentaa myös JT-tiedosto, joka 

on yleisesti käytetty tiedostomuoto 3D-mallien esikatselussa. Tällöin nimikkeen kohdalla 
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Rich Clientissa Viewer-välilehdellä on nähtävissä 3D-malli. Tämä toiminto ei toiminut ja 

Viewer-välilehti näytti tyhjää. Rich Client ei ladannut mallia ollenkaan. Syyksi paljastui 

Viewer Performance -asetus. Jos ongelma esiintyy, sen saa korjattua napsauttamalla 

Viewer-välilehdellä tyhjällä alueella hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Perfor-

mance > Edit > Troubleshoot-välilehti > valitaan Recomended version ja OK. Tämän 

jälkeen 3D-mallin pitäisi näkyä Viewer-välilehdellä. Tämä voi lisäksi vaatia Rich Clientin 

tai tietokoneen uudelleen käynnistyksen. 

Active Workspacessa JT-mallit eivät näy Viewer-välilehdellä. Tämä johtuu siitä, ettei 

Metropolian palvelin tue tällä hetkellä mallin renderöintiä. Tämä ominaisuus saadaan 

mahdollisesti myöhemmin toimimaan, sillä Siemens on tuonut uuden Client side Rende-

ring -toiminnallisuuden, joka mahdollistaa renderöinnin selaimessa. Active Workspa-

cesta voi kuitenkin ladata JT-tiedoston omalle koneelle, jolloin sitä voi tarkastella erilli-

sellä katseluohjelmalla. Ladattava tiedosto löytyy nimikkeen revision Attachments-väli-

lehdeltä Direct Model -tiedostotyyppinä. 

Teamcenter sisältää myös erillisen Visualization-ohjelman, jolla JT-malleja voi avata. 

Malleja voi avata suoraan Rich Clientista tähän ohjelmaan joko kaksoisnapsauttamalla 

JT-tiedostoa tai erillisestä avauspainikkeesta. Avauspainike on yläpalkissa NX-painik-

keen vieressä. Jos painike ei ole näkyvissä, sen saa näkyviin valitsemalla Edit > Opti-

ons > Visualization-välilehden alta Lifecycle Visualization ja valitaan Yes-valinta 

Show ”Open in Lifecycle Visualization” command -kohdassa. Tämän jälkeen vali-

taan OK.  

Mallin avaamisessa on edelleen ongelma, jos yritetään avata JT-malli kaksoisnapsaut-

tamalla Rich Clientissa. Visualization kyllä avautuu, mutta ei löydä tiedostosijaintia. Kun 

ohjelma on valmiiksi käynnissä ja avataan malli uudestaan, se avautuu oikein ohjelmaan. 

Käyttämällä avauspainiketta malli aukeaa aina oikein. Visualizationissa voi esiintyä sa-

maa ongelmaa, kuin Rich Clientin Viewer-välilehdellä, eli malli ei näy. Tähän auttaa 

sama Performance-korjaus kuin Rich Clientissa. Visualizationin tiedostonavauksen vian-

selvitys lopetettiin tässä vaiheessa, koska Rich Clientissa Viewer-näkymä toimi oikein. 

5.3.5 Tallennustila 

Insinöörityön aikana heräsi kysymys Teamcenterin palvelimelle asetetusta tallennusti-

lasta. Levytila voi alkaa täyttyä nopeasti, kun Teamcenter otetaan projektikäyttöön, sillä 
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isot projektit sisältävät usein suuren määrän dataa. Levytilan käyttöä voi seurata Or-

ganization-sovelluksen Volumes-kuvakkeen alta. Valitsemalla jonkun volumen näkyviin 

tulee esille tiedot volumesta ja Statistics-kohdassa näkyy levytilan koko. Ennen levytilan 

loppumista tarvitaan selvitystä ja ratkaisuja lisätallennustilasta.  

5.3.6 Teamcenter Client for Microsoft Office -integraatio 

Teamcenter on integroitavissa Microsoft Office -ohjelmistojen kanssa, jolloin Office-käyt-

töliittymissä näkyy Teamcenterille oma välilehti, josta voi suoraan avata ja tallentaa 

Teamcenter tietokannan dokumentteja. Tämä helpottaa dokumenttien hallintaa 

Teamcenterissä, kun dokumentteja ei tarvitse erikseen tuoda järjestelmään luomisen tai 

muokkaamisen jälkeen. Tämä integraatio ei ole Metropolian Teamcenter-asennuksessa 

käytössä. Integraatio on mahdollista lisätä asennukseen Idealin toimesta, jos tarvetta 

integraatiolle on.  

Teamcenterissä jo olevia dokumentteja voi kuitenkin helposti avata ja muokata 

Teamcenterissä ilman integraatiotakin. Kaksoisnapauttamalla dokumenttia, esimerkiksi 

Word-tiedostoa, se aukeaa Word-ohjelmaan ja samalla uloskirjaa tiedoston Teamcente-

ristä. Kun tiedosto tallennetaan ja suljetaan, se tallentuu Teamcenteriin ja sisään kirjaa 

tiedoston takaisin järjestelmään. Myös Viewer-välilehdellä tiedosto on nähtävissä ja 

muokattavissa.  

5.3.7 Projektidatan katseluoikeudet 

AMK-ympäristöön suositeltiin käyttämään Project-sovellusta datan näkyvyyden rajaa-

miseksi esimerkiksi kurssikohtaisesti. Projektien käyttöä testatessa kuitenkin huomattiin, 

että projektiin lisätyn datan näkivät kaikki järjestelmän käyttäjät. Projektidatan olisi tar-

koitus näkyä vain projektissa mukana oleville.  

Projektille on määritetty Access Manager -sovelluksessa säännöt, jotka vaikuttavat pro-

jektidatan näkyvyyteen ja muokattavuuteen. Access Manager -sovelluksessa voi muo-

kata eri tilanteisiin sääntöjä. Listauksessa In Project( ) -> Projects -kohdassa näkyy pro-

jekteille luodut säännöt. Tässä kohdassa oli aluksi vain Project Teams -sääntö. Lisää-

mällä World-ryhmälle säännön ja rajoittamalla sen luku- ja muokkausoikeutta ainoastaan 
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projektissa mukana olevat näkevät projektidataa. Tämä sääntö on nyt lisätty In Project -

sääntöön (kuva 35). 

 

Kuva 35. Access Manager In Project( ) -> Projects -sääntöön lisätty World-rajoite. 

5.3.8 Make_user-työkalu 

Make_user-työkalua, jolla lisätään käyttäjiä järjestelmään, käytetään palvelimella ko-

mentoikkunasta. Tämä vaatii pääsyn palvelintietokoneelle etäyhteyden avulla, mutta 

tämä ei ole mahdollista muille, kuin Tietohallinnon henkilökunnalle. Metropoliassa pää-

käyttäjä on opettaja, joten tämä vaihtoehto ei ollut mahdollinen. 

Ideal tarjosi toisen vaihtoehdon make_user-työkalun käyttöön. Työasemalle voidaan 

asentaa 2-Tier Teamcenter Client, joka vastaa serverille asennettua 2-Tier Clientia. Täl-

löin kyseiseltä clientiltä voidaan ajaa make_user -komento Teamcenter pääkäyttäjätun-

nuksella. Asennus voitaisiin tehdä Teamcenter pääkäyttäjän työasemalle ja myöhemmin 

tarvittaessa muillekin työasemille. Tieto tästä vaihtoehdosta on välitetty pääkäyttäjälle, 

mutta tätä vaihtoehtoa ei ehditty testata. Voi myös olla mahdollista lisätä asennus osaksi 

Teamcenterin automaattiasennusta, jolloin 2-Tier Teamcenter Client asentuisi aina 

Teamcenterin mukana työasemalle. Tämä vaihtoehto vaatii vielä keskustelua Idealin 

kanssa. 

Make_user -työkalussa komentoikkunaan syötetään komentorivejä. Jokaisella rivillä on 

yhden käyttäjän tiedot. Komentorivin luomiseksi ei ollut valmista työkalua, joten insinöö-

rityön aikana luotiin Excel-tiedosto, jonka avulla Metropolian OMA-järjestelmästä tuodun 
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opiskelijalistauksen saa muutettua komentoriveiksi. Excel-tiedosto sisältää ohjeen ko-

mentorivin luomiseen ja valmiin funktion, jonka voi kopioida Excel-opiskelijalistaukseen. 

Funktioon valitaan vain oikeat solut, jonka jälkeen alaspäin vetämällä muodostuvat val-

miit komentorivit, jotka voidaan syöttää Make_user-komentoikkunassa. Excel-tiedosto 

löytyy Teamcenterissä nimikkeestä ”000185-Make_user ohjeita” ja on nähtävissä myös 

liitteessä 1. 

5.3.9 Käyttäjätunnus- ja työasemakohtaiset virheet 

Joitakin kertoja työn aikana kirjautuminen Teamcenteriin ei onnistunut ja kirjautumisyri-

tys antoi virheen, joka viittasi väärään salasanaan. Tämä tapahtui yleensä sen jälkeen, 

kun Organization-sovelluksessa oli muutettu jotakin käyttäjän tietoa, välillä pelkkä tieto-

jen katsominen ilman Modify-valintaa sai aikaan kirjautumisongelman. Jos virhe esiintyy, 

dba-oikeuksilla varustettu käyttäjä voi Organization-sovelluksessa tarkistaa käyttäjän tie-

doista Users-kohdassa, että tiedot ovat oikein. Tietoja voi verrata toiseen toimivaan käyt-

täjään ja tarkistaa, puuttuuko jokin oleellinen tieto. Yleensä License Bundle 

-valinta on jostakin syystä tyhjentynyt. Tällöin valitaan License Bundle -kohtaan 

TCUACAD ja tallennetaan muutos valitsemalla alhaalta Modify. Jos kaikki tiedot näyt-

tävät olevan oikein, voi vielä kokeilla tallentaa salasanan uudelleen. Password-kohtaan 

kirjoitetaan haluttu salasana ja painetaan Modify. Tämä tallentaa salasanan, vaikka se 

ei asetusikkunassa näykään.  

Joissakin tapauksissa ongelma voi olla käyttäjä- ja/tai työasemakohtainen. Nämä ongel-

mat usein esiintyvät niin, että ohjelma toimii aluksi normaalisti, kunnes yhtäkkiä jokin 

ominaisuus lakkaa toimimasta ja antaa virheviestin. Jos pelkkä Rich Clientin uudelleen 

käynnistys ei auta, voi auttaa, kun sulkee Rich Clientin ja tyhjentää Teamcenterin tallen-

tamat tilapäistiedostot. Tämä onnistuu tyhjentämällä kolme käyttäjäkohtaista kansiota: 

 C:\Users\userid\FCCCache 

 C:\Users\userid\Teamcenter\RAC 

 C:\Users\userid\APPDATA\local\temp. 

Jos joitakin kansioiden tiedostoja ei voi poistaa, pitää tehtävänhallinnasta sulkea käyn-

nissä olevat Java-prosessit. Kansioiden tyhjennyksen lisäksi voi olla tarpeen käynnistää 

tietokone vielä uudestaan. 
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6 Yhteenveto 

Tässä insinöörityössä tutustuttiin tuotetiedonhallintaan ja yleisesti PDM-järjestelmiin. 

Tarkemmin perehdyttiin Siemens PLM Softwaren kehittämään PLM-ohjelmisto 

Teamcenteriin tuotetiedonhallinnan näkökulmasta. Työn tavoitteena oli selvittää, miten 

Teamcenter-ohjelmiston käyttö ammattikorkeakouluympäristössä tapahtuu. Tavoitteena 

oli myös löytää Metropolia AMK:lle asennetun Teamcenter-ohjelmiston ongelmakohtia 

ja niihin mahdollisia ratkaisuja. 

Insinöörityö johdatteli aiheeseen ensin esittelemällä tuotetietoa ja tuotetiedonhallintaa. 

Työ esitteli Teamcenteriä yleisesti sekä erityisesti ohjelmiston käyttöä ammattikorkea-

koulun näkökulmasta. Työssä löydettiin ratkaisut käyttäjä- ja datanhallintaan Metropolian 

ohjelmistossa. Työn aikana ohjelmistossa huomatut ongelmakohdat on työssä kuvattu 

selkeästi sekä esitetty mahdolliset ratkaisuehdotukset. Työn tuloksena Teamcenterin 

opetus- ja projektikäyttö on mahdollista aloittaa Metropolia AMK:ssa. 

Insinöörityön aikana aiheen teoriatietoon ehdittiin perehtyä riittävästi. Teamcenterin 

käyttö opittiin riittävissä määrin, jotta ohjelmiston toimintoihin pystyttiin tutustumaan. Tu-

tustumisen myötä ohjelmistosta löytyneisiin ongelmiin lähdettiin aktiivisesti etsimään rat-

kaisuja. Ongelmienratkaisussa avainasemassa olivat omatoimisen tutkimustyön lisäksi 

yhteistyö ohjelmistotoimittaja Ideal PLM:n ja Metropolian Tietohallinnon kanssa. 

Insinöörityössä aiheen rajaus onnistui hyvin. Aihetta käsiteltiin suunnitellusta näkökul-

masta. Aiheen laajuus ilmeni vasta työn aikana aiheuttaen haasteita. Ohjelmiston toimin-

taan liittyviä ongelmia löytyi lopulta arvioitua enemmän. Ohjelmiston aktiivisen käytön 

myötä ilmeni usein uusia ongelmia, joita ei aiemmin ollut huomattu. Tämä johti siihen, 

ettei korjauksien ajoitus yhdelle korjauskerralle ollut mahdollista vaan aikaa kului ongel-

mien selvityksen ja korjausten välillä. Lisäksi ongelmien korjaaminen vei enemmän aikaa 

kuin oli työtä aloitettaessa suunniteltu.  

Työn alussa oletuksena oli, että ongelmat liittyisivät pääasiassa Teamcenterin asetuksiin 

tai määrityksiin.  Työn aikana huomattiin kuitenkin ongelmien vaativan korjauksia ohjel-

miston asennukseen, sillä ongelmat olivat osin puutteita asennuksessa. Näiden ongel-

mien ratkaisu vaati Idealin tekemän asennuksen korjauksen lisäksi Metropolian Tieto-

hallinnon järjestämän etäyhteyden korjausta varten. Korjattu ohjelma piti asentaa uudel-

leen Tietohallinnon toimesta tarvittaville työasemille. Ongelmista keskusteltiin Idealin ja 
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Tietohallinnon kanssa sähköpostin välityksellä. Sähköpostiviesteissä tuotiin viat esille vi-

kakuvausten avulla. Monien eri tahojen aikataulujen yhteen saattamisen muodostamien 

haasteiden vuoksi työn valmistuminen venyi oletettua pidemmälle. 

Teamcenter toimii Metropoliassa insinöörityön lopussa ilman suurempia ongelmia. Muu-

tamia virheitä ohjelmiston käytöstä jäi vielä selvitykseen Idealille. Näitä ovat, että JT-

mallit eivät näy Viewer-välilehdellä Active Workspacessa sekä Active Workspacesta 

avattu malli ei aukea NX:ään, ellei integraatio-NX ole ennestään avattuna. 

Tärkeimpänä jatkokehitysehdotuksena esitetään make_user-työkalun toimintaan saami-

nen. Sen käyttöön on luotu ohjeistus OMAsta saatavaa opiskelijalistausta varten. Työ-

kalun asennustavasta on jo sovittu alustavasti Idealin kanssa. Toisena jatkokehityseh-

dotuksena on tutkia, kuinka aiemmin tehtyjen projektien kokoonpanojen tuonti Teamcen-

teriin onnistuu. Tätä ei tässä työssä selvitetty, mutta oletettavaa on, että tiedonsiirrossa 

voi ilmetä haasteita. Lisäksi selvitettäväksi jäi, kuinka levytilaa lisätään järjestelmään. 

Hyödyllistä olisi myös saada projektien identifiointiin looginen merkitsemistapa, kuten ni-

mikkeisiin.   

Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, moni ongelman korjaus vaati muutoksen Teamcenterin 

asennustiedostoon. Tämän takia Teamcenter täytyy asentaa uudelleen työasemille, 

joilla sitä halutaan käyttää, sillä muutokset astuvat voimaan vain ohjelmisto uudelleen 

asentamalla. Kaikki Metropolian työasemien Teamcenter-ohjelmistot tulee siis uudel-

leenasentaa tämän insinöörityön jälkeen. 
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