
Kiiruna-karttaprojektin 8. palaveri

Aika: Perjantai 24.3. klo 8.29 - 10.15.

Paikka: Sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1.

Läsnä:

� Martti Lehtonen , läsnä kohdissa 1-8.

� Elina Lindroos, läsnä kohdissa 1-8.

� Vesa Lappalainen

� Heikki Häyhä, sihteeri.

� Ari Perälä

� Santtu Syrjälä

� Mikko Ruuskanen, puheenjohtaja.

� Vesa Korhonen

� Rainer Koreasalo

Pöytäkirja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Mikko Ruuskanen kello 8.29.

2 Sihteerin ja puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Ruuskanen sekä sihteeriksi Heikki Häyhä.

3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4 Viime kokouksen pöytäkirjan läpikäynti

Mikko Ruuskanen kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan. Edellisen kokouk-

sen pöytäkirjan tehtävät käytiin läpi. Ryhmä oli pyytänyt tilaajalta AutoCAD-

piirroksia. Martti Lehtonen kertoi, että asia on mennyt eteenpäin. Ryhmä on

ottanut yhteyttä ATK-tukeen, jotta saataisiin AutoCAD-sovellus projektitilan

tietokoneille. ATK-tuelta ei ole vielä kuulunut vastausta. Tilaaja ei ole vielä

ottanut yhteyttä Rapaliin. Pöytäkirja hyväksyttiin huomautuksitta.
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Päätökset:

• Tilaaja ottaa yhteyttä Rapaliin.

5 Projektipäällikön viikkokatsaus ja ryhmän tuntirapor-

tointi

Santtu Syrjälä esitteli viikkoraportin ja ryhmän käyttämät tunnit. Viikon aikana

ryhmä on työskennellyt noin 100 tuntia. Aikaa on kulunut mallinnusohjelman,

sovellussuunnitelman ja vaatimusmäärittelyn tekemiseen.

6 Korppikyselyjen tarkastelu

Ari Perälä kertoi tehneensä vaaditut korjaukset kyselyihin. Elina Lindroosilla oli

muutosehdotuksia siivouskyselyyn, Ari Perälä teki luetellut muutokset saman

tien. Elina Lindroos kysyi onko kyselyyn mahdollista laittaa sellaista estoa, et-

tei palautetta voi antaa kuin kerran tiettyä tilaa kohden. Ari Perälä totesi, että

se ei ole mahdollista. Turvallisuuskyselyyn pitää tehdä seuraava muutos: Nu-

merot 1-5 vaihdettava A-E-skaalaan, muutokset tehtiin heti. Tilaaja toivoi, että

turvallisuuskyselyyn olisi mahdollisuus merkitä tila tai rakennus, tällä saatai-

siin paikannettua uhkan sijainti. Elina Lindroos kuitenkin aikoi kysyä edellisen

asian tarpeellisuutta vielä Olli-Pekka Laaksolta. Olli-Pekka Laakso ottaa asiaan

liittyen yhteyttä ryhmään. Vesa Korhonen totesi, että siivouskysely on aikatau-

lussa. Elina Lindroos pyysi oikeuksia siivouskyselyn tulosten tarkasteluun.

Päätökset:

• Ari Perälä lisää Elina Lindroosille oikeudet kyselyjen tulosten käsittelyyn.

• Elina Lindroos kysyy Olli-Pekka Laaksolta tilojen merkitsemisen tarpeel-

lisuudesta.

• Olli-Pekka Laakso lähettää sähköpostia tietoturvakyselyyn tarvittavista

muutoksista.

7 Mallinnusohjelman tarkastelu

Santtu Syrjälä esitteli mallinnusohjelmaa. Santtu Syrjälä otti esille tilaluokkien

suuren määrän. Martti Lehtonen sanoi ottavansa selvää, mitkä tilat koskevat

Jyväskylän kohteita. Vesa Lappalainen totesi, että käytetyimmät tilalistan ele-

mentit järjestettäisiin listan alkupäähän.

8 Muut esille tulleet asiat

Ylläpidolle tulee ilmoittaa työaseman etäkäyttömahdollisuudesta sekä sovellus-

projektien kannettavan tietokoneen ohjelmistot pitäisi päivittää ajan tasalle.

Vesa Korhonen sanoi hoitavansa asian. Vesa Korhonen pyytää projektiryhmälle
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tarpeelliset ohjelmat koskien Korppi-kehitysympäristöä, sekä Maunu Tuomais-

ta konsultoimaan asiassa. Mallinnusohjelman kombo-boxin värityksen tarpeelli-

suutta pohdittiin. Rainer Koreasalo totesi, että jonkinlainen tietokanta mallin-

nusohjelmaan olisi hyvä saada seuraavan viikon aikana valmiiksi, jotta päästäi-

siin testaamaan sovelluksen toimivuutta muiden järjestelmän osien kanssa.

9 Sovitaan seuraavista tehtävistä

• Tilaaja ottaa yhteyttä Rapaliin.

• Ari Perälä lisää Elina Lindroosille oikeudet kyselyjen tulosten käsittelyyn.

• Olli-Pekka Laakso lähettää sähköpostia tietoturvakyselyyn tarvittavista

muutoksista.

• Vesa Korhonen ottaa yhteyttä ylläpitoon koskien työaseman etäkäyttö-

mahdollisuutta ja sovellusprojektien kannettavaa tietokonetta.

• Ryhmän tulee suunnitella tietokanta mallinnusohjelmaan.

10 Sovitaan seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Seuraava kokous pidetään perjantaina 31.3 klo 8.30 tilassa Ag C223.1. Projek-

tiryhmä huolehtii tilan varaamisesta sekä videoprojektorin tuomisesta paikalle.

11 Kokouksen päättäminen

Mikko Ruuskanen päätti kokouksen kello 10.15.
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