Kiiruna-karttaprojektin 10. palaveri

Aika: Perjantai 7.4. klo 8.30 - 9.30.
Paikka: Sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1.
Läsnä:
 Vesa Lappalainen
 Martti Lehtonen
 Heikki Häyhä, puheenjohtaja
 Ari Perälä
 Santtu Syrjälä
 Mikko Ruuskanen, sihteeri
 Vesa Korhonen
 Rainer Koreasalo

Pöytäkirja
1

Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Heikki Häyhä kello 8.30.
2

Sihteerin ja puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Hayhä sekä sihteeriksi Mikko Ruuskanen.
3

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
4

Viime kokouksen pöytäkirjan läpikäynti

Heikki Häyhä kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin
huomautuksitta.
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Projektipäällikön viikkokatsaus ja ryhmän tuntiraportointi

Santtu Syrjälä jakoi viikkoraportin ja esitteli ryhmän käyttämät tunnit. Tällä
viikolla oli jatkettu tietokannan suunnittelua, mallinnusohjelman tallennusosuuden toteuttamista ja jatkettu verkkosovelluksen käyttöliittymän suunnittelua.
Kuluneella viikolla on käytetty paljon aikaa sovelluksessa käytettäviin tekniikoihin (esimerkiksi JSP ja SQL) tutustumiseen. Projektiryhmän päällikkö oli
alkuviikosta kaksi päivää sairaana. Lisäksi aikaa käytettiin väliesittelyn suunnitteluun. Ryhmän kokonaistuntimäärä tältä viikolta on vähän yli 100.
6

Sovellussuunnitelmasta keskustelu

Edellisessa palaverissa oli ehdotettu, että projektiryhmä sovellussuunnitelman
sijasta tekisi pelkästään sovellusraportin, jota päivitetään sitä mukaa kun projekti etenee. Vesa Korhonen kysyi mitä mieltä tästä ehdotuksesta oltiin. Ehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätökset:

• Sovellussuunnitelman sijasta projektiryhmä laatii sovellusraportin, jota
päivitetään projektin edetessä.
7

Väliesittelyn tarkastelu

Projektiryhmä esitteli väliesittelyn sisällön. Siihen tuli joitain muutosehdotuksia, joita projektiryhmä lupasi korjata kokouksen jälkeen.
Samassa yhteydessä Mikko Ruuskanen esitteli käyttöliittymäsuunnitelmansa. Vesa Lappalainen kommentoi, että linkki karttanäkymään ei voi olla Korpin
oikeassa palkissa. Lisäksi hän kommentoi, että tilan nimestä ei saa laittaa linkkiä suoraan karttaan. Rainer Koreasalo sanoi, että karttaa käsittelevien painikkeiden tulisi olla kartan yhteydessä.
8

Kyselyjen tulosten tarkastelu

Ari Perälä otti esille siivouskyselyn vastaukset. Kuten aiemmin oli epäilty ihmiset syöttävät kyselyyn tilan nimen paikalle mitä sattuu. Elina Lindroos oli
kysynyt ryhmältä sähköpostilla voisiko epäselvät paikat tai lähettäneet henkilöt selvittää Korpista. Vesa Lappalainen vastasi, että osasta pystytään, mutta
hakeminen vie paljon aikaa. Sovittiin lähetettävän Elinalle sähköposti, jossa selostetaan tietojen hakemisen vievän paljon aikaa. Jos epäselviä tiloja on paljon
työhön ei kannata ryhtyä. Vesa Lappalainen ehdotti, että Elina voisi lähettää
yleisen sähköpostin, jossa pyydetään ihmisiä tarkentamaan mitä he ovat tarkoittaneet puutteellisilla tilan nimillä.
Vesa Lappalainen huomautti, että kyselyssä on oltava valitsin, josta päästään
karttanäkymään. Lisäksi hän huomautti siitä, ettei projektiryhmä ollut miettinyt miten tieto kulkee karttanäkymästä kyselyyn. Projektiryhmälle annettiin
tehtäväksi selvittää miten tämä voidaan toteuttaa.
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Muut esille tulleet asiat

Rainer Koreasalo kysyi onko Tilapalveluilla tietoa rakennusten nurkkien koordinaateista. Martti Lehtosen mukaan heillä ei luultavasti ole, mutta tiedot voisi ehkä saada kaupungin maanmittausosastolta. Martti Lehtonen lupasi ottaa
asiasta selvää.
10

Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

• Martti Lehtonen selvittää voiko rakennusten kulmien koordinaatit saada
kaupungilta taikka tilapalvelun omista tiedoista.
• Projektiryhmä selvittää miten Javascript-popup:ista saadaan välitettyä
tietoa takaisin popup:in vanhemmalle.
• Projektiryhmä tekee ehdotetut muutokset väliesittelyyn.
11

Sovitaan seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Seuraava kokous pidetään perjantaina 21.4 klo 8.30 tilassa Ag C223.1. Projektiryhmä huolehtii tilan varaamisesta sekä videoprojektorin tuomisesta paikalle.
12

Kokouksen päättäminen

Heikki Häyhä päätti kokouksen kello 9.30.
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