
Kiiruna-karttaprojektin 12. palaveri

Aika: Perjantai 28.4. klo 8.30 - 9.26.

Paikka: Sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1.

Läsnä:

� Elina Lindroos

� Vesa Lappalainen, läsnä kohdissa 5-10

� Ari Perälä

� Santtu Syrjälä, sihteeri

� Mikko Ruuskanen, puheenjohtaja

� Vesa Korhonen

� Rainer Koreasalo

Pöytäkirja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Mikko Ruuskanen kello 8.30.

2 Sihteerin ja puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Ruuskanen sekä sihteeriksi Santtu Syrjälä.

3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. Sovittiin, että Korppi-kyselyistä keskus-

tellaan kohdassa 7. Muut esille tulleet asiat ja koodia tarkastellaan ohjaajien

kanssa palaverin jälkeen.

4 Viime kokouksen pöytäkirjan läpikäynti

Mikko Ruuskanen kävi läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjaan oli

tehty julkistamisen jälkeen muutoksia, kohtaan 4. Viime kokouksen pöytäkirjan

läpikäynti oli Martti Lehtosen paikalle korjattu Esko Korhonen. Sovittiin kahden

ryhmältä tekemättä jääneen tehtävän kirjaamisesta uudelleen tehtäviksi.
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5 Projektipäällikön viikkokatsaus ja ryhmän tuntirapor-

tointi

Santtu Syrjälä jakoi viikkoraportin ja esitteli ryhmän käyttämät tunnit. Viikon

aikana oli tehty mallinnusohjelmaan matriisimuunnoksia ja korjattu koordinaat-

tijärjestelmiin liittyviä ongelmia, edistytty datamuuntimen tekemisessä ja alettu

tekemään korppiin liittyvää verkkosovellusta. Tunteja oli viikossa kertynyt noin

100.

6 Vaatimusmäärittelyn tarkastelu

Mikko Ruuskanen esitteli vaatimusmäärittelyyn tehtyjä muutoksia. Vesa Lap-

palainen ehdotti, että vaatimusten prioriteetit pitäisi lukita ja ryhmän miet-

tiä prioriteettejä uudelleen. Lisäksi koko prioriteettiskaala tulisi ottaa käyttöön.

Vesa Lappalainen myös huomautti muutamasta sisällöllisestä virheestä vaati-

musmäärittelyssä. Elina Lindroos huomautti, että hänen puhelinnumeronsa oli

vaihtunut Martti Lehtosen kanssa.

7 Muut esille tulleet asiat

Elina Lindroos kertoi kyselyjen vastauksista ja tilojen esityksen ongelmallisuu-

desta nimien suhteen. Elina Lindroos myös kommentoi, kuinka hankalaa on ana-

lysoida kyselyjen tuloksia, koska tietoa pitää koota ja muokata itse. Vesa Lap-

palainen totesi, että Elina Lindroos ei saisi poistaa muokkaamiaan vastauksia,

koska niitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa.

8 Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

• Projektiryhmä tekee datapumpun valmiiksi.

• Projektiryhmä priorisoi vaatimusmäärittelyssä ilmoitetut vaatimukset.

• Projektiryhmä toimittaa Vesa Lappalaiselle tietokantasuunnitelman.

• Projektiryhmä selvittää millä työkalulla Korpin tietokantakuvaukset on

tehty ja tekee tietokantasuunnitelmat samalla tavalla.

9 Sovitaan seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Seuraava kokous pidetään perjantaina 5.5 klo 8.30 tilassa Ag C223.1. Projekti-

ryhmä huolehtii tilan varaamisesta sekä videoprojektorin tuomisesta paikalle.

10 Kokouksen päättäminen

Mikko Ruuskanen päätti kokouksen kello 9.26.

2


