
Kiiruna-karttaprojektin 13. palaveri

Aika: Perjantai 5.5. klo 8.30 - 10.40.

Paikka: Sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1.

Läsnä:

� Elina Lindroos, läsnä kohdissa 1-11

� Vesa Lappalainen, läsnä kohdissa 3-10

� Heikki Häyhä, sihteeri

� Ari Perälä

� Santtu Syrjälä, puheenjohtaja

� Mikko Ruuskanen

� Vesa Korhonen

� Rainer Koreasalo

Pöytäkirja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Santtu Syrjälä kello 8.30.

2 Sihteerin ja puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Santtu Syrjälä sekä sihteeriksi Heikki Häyhä.

3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. Sovittiin, että koodia tarkastellaan ohjaa-
jien kanssa palaverin jälkeen.

4 Viime kokouksen pöytäkirjan läpikäynti

Santtu Syrjälä kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan. Korpin tietokantaku-
vausta koskeva tehtävä on jäänyt tekemättä, joten se kirjataan tehtäväksi.
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5 Projektipäällikön viikkokatsaus ja ryhmän tuntirapor-

tointi

Santtu Syrjälä jakoi viikkoraportin ja esitteli ryhmän käyttämät tunnit. Tällä
viikolla on jatkettu matriisiongelmien selvittämistä ja saatu aikaiseksi tarvit-
tavat muutokset mallinnusohjelmaan. Verkkokäyttöliittymä mahdollistaa tällä
hetkellä tiedon palauttamisen erillisestä karttanäkymästä ja tiedon esittämisen
eri väreillä valintatilanteessa ja "yleisnäkymässä". Datamuunnin edistyy hyvää
vauhtia, ja pystyy tällä hetkellä lisäämään tietoja lukien mallinnusohjelman tie-
tokantaa. Tunteja tältä viikolta on tullut 90. Maanantai oli lomapäivä.

6 Vaatimusmäärittelyn tarkastelu

Mikko Ruuskanen esitteli vaatimusmäärittelyyn tehtyjä muutoksia. Vaatimus-
määrittelyyn oli muutettu Elina Lindroosin ja Martti Lehtosen puhelinnumerot.
Vaatimusten prioriteetteja on myös vaihdettu. Vaatimusmäärittelyn taulukon
5.1 V1.3-V1.8 sekä taulukon 5.2 V2.3 kohtien prioriteetteja on muutettu. Vesa
Lappalainen pyysi kysymään Tiina Pöyhöseltä testaamiseen/testisuunnitelmaan
liittyvistä asioista. Vesa Lappalainen ehdotti, että ryhmä käyttäisi Korpin kehit-
tämisen yhteydessä Bugzillaa. Bugzillan hyöty tulee siitä, että toisaalta tehdyt
asiat ja toisaalta jatkokehitykseen jäävät jutut ovat sitten Korpin kehittäjien
nähtävissä samaa kautta kuin muutkin Korppi-kehitysasiat. Maunu Tuomaisel-
ta pitää kysyä käyttöoikeuksia Bugzillaan.

Päätökset:

• Projektiryhmä kysyy Tiina Pöyhöseltä testaamiseen/testisuunnitelmaan
liittyvistä asioista.

• Projektiryhmä ottaa Bugzillan käyttöön, pyytää Maunu Tuomaiselta tar-
vittavat oikeudet.

7 Verkkokäyttöliittymän tarkastelu

Mikko Ruuskanen esitteli verkkokäyttöliittymää. Vesa Lappalainen totesi, että
rakennusten valitseminen vetovalikosta sekä kerrosten valitseminen radiopainik-
keella olisi hyvä lisätä. Useamman tilan valitsemisesta kartalta keskusteltiin.
Ohjelmaan tulisi lisätä linkki, jonka kautta pääsee suoraan oman huoneen kart-
tanäkymään.

8 Sovelluksen tila ja jatkokehitys

Elina Lindroos kysyi tuleeko sovellus siihen kuntoon, mitä oli tilattu eli saadaan-
ko siivouksen laatu ilmaistua graa�sessa muodossa kartalla? Vesa Lappalainen
sanoi, että todennäköisesti saadaan, mutta asian kanssa ei välttämättä kanna-
ta hätäillä, koska ohjelman on tarkoitus tukea useampia ominaisuuksia. Tähän
hän sanoi, että parempi toteuttaa kaikki tarvittavat ominaisuudet kerralla kun-
nolla kuin vain keskittyä yhteen tiettyyn ominaisuuteen. Oli puhetta siitä mihin
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tilan väritystä kuvaava arvo kannattaa tallettaa. Puheeksi tuli, että voidaan-
ko Excel-taulukoista ajaa valmiit tilatiedot space-tietokanta tauluun, asia pitää
selvittää.

Päätökset:

• Projektiryhmä selvittää voidaanko Excel-tilatiedot ajaa space-tilatietokantaan.

9 Muut esille tulleet asiat

Rainer Koreasalo kysyi onko Korpissa tarvittavat JDK:t. Santtu Syrjälä sanoi,
että on ne siellä. Vesa Korhonen tiedusteli ryhmän jäseniltä kuinka pitkään
kullakin on mahdollista olla projektissa mukana. Suurin osa voi olla mukana aina
kesäkuun alkuun saakka. Vesa Lappalainen kysyi, mistä projektiin liittyvistä
rutiineista voitaisiin tinkiä asioiden nopeuttamiseksi. Vesa Korhonen sanoi, että
projektikansion tekemiseen menee yllättävän paljon aikaa, mutta sisällön osalta
joissakin kohdissa saattaa olla hieman "pelivaraa".

10 Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

• Projektiryhmä tekee datapumpun valmiiksi.

• Projektiryhmä ottaa Bugzillan käyttöön, pyytää Maunu Tuomaiselta tar-
vittavat oikeudet.

• Projektiryhmä kysyy Tiina Pöyhöseltä testaamiseen/testisuunnitelmaan
liittyvistä asioista.

• Projektiryhmä selvittää voidaanko Excel-tilatiedot ajaa space tilatieto-
kantaan.

• Projektiryhmä ottaa yhteyttä kaupungin maanmittauslaitokseen ja kyse-
lee tarvittavat koordinaattitiedot.

• Projektiryhmä selvittää millä työkalulla Korpin tietokantakuvaukset on
tehty ja tekee tietokantasuunnitelmat samalla tavalla.

11 Sovitaan seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Seuraavan kokouksen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Projektiryhmä
huolehtii tilan varaamisesta sekä videoprojektorin tuomisesta paikalle.

12 Kokouksen päättäminen

Santtu Syrjälä päätti kokouksen kello 10.40.
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