
Kiiruna-karttaprojektin 11. palaveri

Aika: Perjantai 21.4. klo 8.30 - 9.21.

Paikka: Sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1.

Läsnä:

� Olli-Pekka Laakso

� Vesa Lappalainen

� Heikki Häyhä

� Ari Perälä, puheenjohtaja

� Santtu Syrjälä

� Mikko Ruuskanen, sihteeri

� Vesa Korhonen

� Rainer Koreasalo

Pöytäkirja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Ari Perälä kello 8.30.

2 Sihteerin ja puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Ari Perälä sekä sihteeriksi Mikko Ruuskanen.

3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. Samalla allekirjoitettiin vaitiolositoumuk-

set, jotka Vesa Korhonen lupasi toimittaa eteenpäin.

4 Viime kokouksen pöytäkirjan läpikäynti

Ari Perälä kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjaan piti tehdä pa-

ri korjausta. Kohtaan 4. Viime kokouksen pöytäkirjan läpikäynti korjataan Ari

Perälän paikalle Heikki Häyhä ja kohtaan 6. Sovellussuunnitelmasta keskustelu

korjataan, että kokouksessa päätettiin muuttaa sovellussuunnitelma sovellusra-

portiksi. Muuten pöytäkirja hyväksyttiin.

Esko Korhonen oli lähettänyt projektiryhmälle luvan selvittää rakennusten

koordinaatit kaupungilta. Koordinaattien selvittäminen päätettiin laittaa pro-

jektiryhmän seuraaviin tehtäviin.
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5 Projektipäällikön viikkokatsaus ja ryhmän tuntirapor-

tointi

Santtu Syrjälä jakoi viikkoraportin ja esitteli ryhmän käyttämät tunnit. Vajaan

kahden viikon aikana oli tehty paljon parannuksia mallinnusohjelmaan koskien

talletusta ja latausta. Verkkokäyttöliittymää oli alettu tekemään ja korppi oli

saatu toimimaan ryhmän koneilla. Myöskin mallinnusohjelmasta tietokantaan

tulevaa kääntäjää oli alettu tekemään. Tunteja kahdelta viikolta on kertynyt

noin 160 ja näistä kahdesta viikosta puuttuu pääsiäislomapäivät perjantai, maa-

nantai ja tiistai.

6 Mallinnusohjelma demonstraatiota

Santtu Syrjälä esitteli mallinnusohjelman toimintaa.

7 Verkkokäyttöliittymä demonstraatiota

Mikko Ruuskanen esitteli demon, joka näytti miten popup-ikkunasta saadaan

arvot siirrettyä popup:in vanhemmalle. Tämän kaltaista toimintoa käytetään

haettaessa haluttua tilaa esimerkiksi kyselyä varten. Vesa Lappalainen kysyi,

onko ryhmä miettinyt miten vastaavan tiedon voi kysyä ilman karttanäkymää.

Mikko Ruuskanen vastasi miettineensä muutamaa vaihtoehtoa. Ari Perälä esit-

teli demon, jossa esiteltiin CSS:llä toteutettu tilan valinta kartalta.

8 Muut esille tulleet asiat

Vesa Lappalainen kysyi millä mallilla on ryhmän tietokantasuunnitelma. Pro-

jektiryhmä oli käynyt vanhan suunnitelman läpi Pauli Kujalan kanssa, jolta oli

saatu muutosehdotuksia. Korjattua tietokantasuunnitelmaa ei oltu vielä kirjoi-

tettu puhtaaksi. Vesa Lappalainen pyysi kirjoittamaan suunnitelman puhtaaksi

ja lähettämään hänelle. Lisäksi hän pyysi tekemään suunnitelman samassa muo-

dossa kuin Korpin aikaisemmat tietokantasuunnitelmat ovat. Projektiryhmälle

annettiin tehtäväksi selvittää missä muodossa Korpin tietokantasuunnitelmat

ovat.

9 Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

• Projektiryhmä selvittää rakennusten koordinaatit.

• Projektiryhmä tutustuu Korpissa olemassa oleviin tekstihakutoteutuksiin.

• Projektiryhmä tarkistaa Elina Lindroosilta, onko hänellä ongelmia kyselyn

tulosten kanssa.

• Projektiryhmä toimittaa Vesa Lappalaiselle tietokantasuunnitelman.

• Projektiryhmä selvittää millä työkalulla Korpin tietokantakuvaukset on

tehty ja tekee tietokantasuunnitelmat samalla tavalla.
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10 Sovitaan seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Seuraava kokous pidetään perjantaina 28.4 klo 8.30 tilassa Ag C223.1. Projek-

tiryhmä huolehtii tilan varaamisesta sekä videoprojektorin tuomisesta paikalle.

11 Kokouksen päättäminen

Ari Perälä päätti kokouksen kello 9.21.
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