Kiiruna-karttaprojektin 15. palaveri

Aika: tiistai 6.6. klo 10.01 - 11.11.
Paikka: Sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1.
Läsnä:
 Esko Korhonen,
 Martti Lehtonen
 Vesa Lappalainen, läsnä kohdissa 8-13
 Ari Perälä, sihteeri
 Santtu Syrjälä, puheenjohtaja
 Vesa Korhonen

Pöytäkirja
1

Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Santtu Syrjälä kello 10.01.
2

Sihteerin ja puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Santtu Syrjälä, sekä sihteeriksi Ari Perälä.
3

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4

Viime kokouksen pöytäkirjan läpikäynti

Santtu Syrjälä esitteli datamuuntimen tilan. Hän myös kävi läpi viime palaverissa sovitut tehtävät, jotka sovittiin tehdyksi.
5

Projektipäällikön viikkokatsaus ja ryhmän tuntiraportointi

Santtu Syrjälä kertoi projektin viimeisten viikkojen kuluneen sovelluksen osien
parantelemisessa. Projektin hallintaan oli myös mennyt paljon tunteja, koska
loppudokumentoinnin määrä oli iso. Santtu Syrjälä kertoi, että mallinnusohjelma on valmis, mutta jotkut ominaisuudet kaipaavat parantelua. Santtu lisäsi
myös, että datamuunnin on myös toimiva, vaikkakin se on vähän alkeellinen ja
vaatii parantelua. Viimeiseltä kolmelta viikolta oli tullut tunteja noin 190.
1

6

Vaatimusmäärittelyn allekirjoittaminen

Vaatimusmäärittelyn, joka oli jo hyväksytty, allekirjoittivat Esko Korhonen, Vesa Korhonen ja Santtu Syrjälä.
7

Projektiraportin allekirjoittaminen

Projektiraportti hyväksyttiin sellaisenaan, vaikkakin Martti Lehtonen huomautti virheen dokumentissa, koskien hänen ja Elina Lindrosin puhelinnumeroita,
jotka olivat vaihtuneet. Hyväksymisen jälkeen Esko Korhonen, Vesa Korhonen
ja Santtu Syrjälä allekirjoittivat projektiraportin.
8

Sovellusraportin allekirjoittaminen

Sovellusraportti hyväksyttiin sellaisenaan. Hyväksymisen jälkeen Esko Korhonen, Vesa Korhonen ja Santtu Syrjälä allekirjoittivat sovellusraportin.
9

Muiden tulosten hyväksyminen

Kohdassa käytiin erilliset sovelluksen osat läpi, kuten mallinnusohjelma, datamuunnin ja verkkosovellus, jotka hyväksyttiin. Ari Perälä ja Santtu Syrjälä
huomattivat, että verkkosovelluksen sisäiset osat ovat toteutettu erillään, ja vain
integrointi puuttuu. Tilaaja hyväksyi projektin kaikki tuotokset ja siirtymisen
jatkokehitykseen.
10

Muut esille tulleet asiat

Vesa Lappalainen mainitsi, että miten Korppi-järjestelmän kyselytieto saataisiin niin ulos, että käyttäjä saisi mahdollisimman yksinkertaisesti valittua mitä
kyselytietoa mallinnusohjelman visualisaatioon tulee. Vesa Lappalainen mainitsi myös, että mallinnusohjelman visualisaatiot tulisi järjestää sellaiseen hakemistorakenteeseen, josta näkisi visualisaatiokuvan luontiajan tai kyselytietojen
ajankohdan. Vesa Korhonen kysyi Esko Korhoselta, että haluavatko tilaajan osapuolet kirjoittaa lausunnon projektista. Vesa Korhonen lupasi lähettää esimerkkejä lausunnoista. Santtu Syrjälä varmisti, että pitääkö jotain viestejä poistaa
sähköpostiarkistosta.
11

Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

• Projektiryhmä tekee projektin lopettamiseen vaadittavat toimenpiteet ohjeiden mukaisesti.
• Projektiryhmä poistaa postilistalta viestit, joita ei saa julkistaa.
12

Sovitaan seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Seuraavaa palaveria ei sovittu.
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13

Kokouksen päättäminen

Santtu Syrjälä päätti kokouksen kello 11.11.
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