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1 Johdanto 

Opinnäytetyössä seurataan päivittäistä työskentelyäni ohjelmistokehittäjänä syyslukukau-

den aikana. Opinnäytetyön kokonaiskesto on 12 viikkoa, 3.9.–25.11.2018, josta työpäivien 

tarkastelujakso sijoittuu aikavälille 10.9.–16.11.2018. Työskentely tapahtuu ohjelmistota-

lossa, jossa olen työskennellyt vuoden alusta asti – ensin harjoittelijana ja heinäkuun alus-

ta asti vakituisena työntekijänä. 

 

Työnantajani on kansainvälinen IT-alan palveluyritys. Asiakaskunta on laaja: siihen kuuluu 

niin yrityksiä kuin julkisen sektorin toimijoitakin. Työskentelen itse pääkaupunkiseudulla 

sijaitsevassa konttorissa, liikenteen toimialalle erikoistuneella osastolla. Pääasiallisesti 

vietän työpäiväni toimistolla työnantajan tiloissa, mutta välillä hyödynnän mahdollisuutta 

etätöihin. Työt ovat projektimuotoisia, joten teen tiiviisti töitä yhdessä projektitiimin kanssa, 

jota vetää projektipäällikkö. Tällä hetkellä työskentelen kahden projektin parissa, jotka 

ovat molemmat suhteellisen pieniä: toimittajapuolen tiimikoko on n. 3–5 henkilöä. 

 

Työtehtäväni ohjelmistokehittäjänä luokitellaan periaatteessa ylläpitotehtäviin, koska työs-

kentelen ohjelmistojen parissa, jotka ovat jo tuotannossa käytössä. Tehtävät eivät ole kui-

tenkaan pelkästään koodivirheiden korjausta, vaan myös uusien ominaisuuksien kehittä-

mistä ja laajempien ohjelmisto- tai tietomallimuutosten toteuttamista. Ohjelmistokehittäjän 

rooli määritellään eri tavoin eri yrityksissä ja tiimeissä, ja työtehtävien laajuus tapaa muut-

tua sen mukaan, mihin tekijällä on valmiuksia. 

 

Lähtökohta omassa työnkuvassani on, että jakoa front- ja back-end -kehittäjän välille ei 

ole tehty, vaan tavoitteena on kehittäjän full-stack -osaaminen. Tämä tarkoittaa, että työs-

kentelen niin käyttöliittymän, liittymäkerroksien kuin tietokantojenkin parissa, ja työ edellyt-

tää myös jonkin verran ymmärrystä käyttäjäkokemuksesta ja palvelinten toiminnasta. Käy-

tännössä päivittäinen työ keskittyy käyttöliittymän, rajapintojen ja sovelluslogiikan kehittä-

miseen. Kehitettävät ohjelmistot ovat selainsovelluksia, joissa on taustalla relaatiotieto-

kanta. Yleensä tietokantapuolesta on vastuussa toinen asiantuntija, mutta sovellukset 

ovat sen verran tietokantapainotteisia, että ohjelmistokehittäjän on kyettävä vähintäänkin 

ymmärtämään tietokannan rakennetta ja toimintaa. 

 

1.1 Työtehtävässä tarvittava tietoperusta ja tietolähteet 

Ohjelmistotuotannon opinnot ovat antaneet hyvän pohjan työtehtävissäni vaadittavalle 

osaamiselle ainakin back-end -puolen osalta. Ohjelmointiparadigma on olio-ohjelmointi – 

tässä tapauksessa kielenä on vielä Java, joka on minulle tutuin ohjelmointikielistä – ja 
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tietokannat ovat perinteisiä relaatiotietokantoja. Tietokantajärjestelmät ovat tosin Oraclen, 

missä on omat erikoisuutensa; itse olin ennalta tutustunut lähinnä MySQL-järjestelmiin. 

Projekteissani käytettävät käyttöliittymäpuolen olennaisimmat kirjastot ja sovelluskehykset 

eli Backbone.js, JavaServer Faces ja Apache Wicket, eivät myöskään olleet ennalta tuttu-

ja. Nämä ovat kuitenkin JavaScript- tai Java-pohjaisia, joten niiden omaksuminen vaatii 

lähinnä kykyä etsiä tietoa ja soveltaa pohjaosaamistaan. 

 

Päivittäisessä työssä tietolähteinä toimivat ensisijaisesti vapaasti käytettävät verkkoläh-

teet, joista etsitään tiettyyn koodiongelmaan ratkaisua, esimerkiksi Stack Overflow -

verkkosivusto, käytettävien teknologioiden dokumentaatiot ja erilaiset verkosta löytyvät 

tutoriaalit. Painettua materiaalia käytetään harvoin, sillä sen läpi kahlaaminen on hidasta 

ja tieto vanhenee nopeasti. Itselleni hyödyllisistä painetuista perusteoksista voisin kuiten-

kin esitellä muutaman: Ari Koskimiehen Oliokirja (2000), David Flanaganin JavaScript: 

The Definitive Guide (2006) ja Steven Feuersteinin ORACLE PL/SQL Programming 

(1995). Kaksi ensimmäistä mainitsen siksi, että olen kokenut ohjelmoinnin teoriapohjan 

jääneen minulta hieman vajaaksi, sillä ohjelmistotuotannon opinnot keskittyivät enemmän 

käytännön puoleen. Molemmat perusteokset täydentävät tietoperustaani ja avaavat abst-

raktimpia käsitteitä ja ajattelutapaa. Viimeinen teos puolestaan on käsikirja minulle vie-

raammasta aiheesta, johon minun olisi hyödyllistä tutustua, sillä PL/SQL on yksi käyte-

tyimmistä ohjelmointikielistä osastollani. 

 

1.2 Keskeiset käsitteet 

Apache Wicket eli tuttavallisemmin Wicket on Java-pohjainen web-sovelluskehys käyttö-

liittymän muodostamiseen. Näkymät ovat XHTML-tiedostoja, jotka rakentuvat komponen-

teista.  

 

Back-end sisältää ohjelmakoodin, joka ajetaan palvelimella. Back-end -puolella toteute-

taan yleensä tietokantayhteydet, järjestelmäintegraatiot ja liiketoiminnallinen kerros eli 

bisneslogiikka. 

 

Backbone.js on MVC-malliin pohjautuva JavaScript-kirjasto, jota käytetään käyttöliitty-

män rakentamisessa ja REST-rajapinnan toteuttamisessa. Backbonen sidonnaisuuksia 

ovat Underscore.js ja jQuery-kirjastot. 

 

Backlog eli kehitysjono on järjestetty lista ohjelmiston toteutettavista tehtävistä. 

 



 

3 

 

Bugi on ohjelman lähdekoodissa oleva ohjelmointivirhe, joka aiheuttaa virheellistä toimin-

taa ohjelmistossa. 

 

Commit tarkoittaa tapahtumaa, jossa muuttuneet tiedostot päivitetään versionhallintaan. 

Commit sisältää viestin, jossa selitetään tapahtuneet muutokset. 

 

Continuous integration (CI) eli jatkuva integraatio tarkoittaa muutosten säännöllistä ja 

toistuvaa liittämistä sovelluksen lähdekoodiin, jolloin ohjelmistosta on periaatteessa koko 

ajan saatavilla julkaisukelpoinen versio. CI mahdollistaa sovelluksen koostamisen ja tes-

tien ajamisen automatisoinnin. 

 

Continuous delivery (CD) eli jatkuva toimitus seuraa jatkuvan integraation vaiheita, mut-

ta mahdollistaa myös sovelluksen julkistuksen automatisoinnin. 

 

Daily eli päiväpalaveri on yksi Scrum-viitekehyksen tapahtumista. Kesto on rajattu 15 mi-

nuuttiin. 

 

Data Transfer Object (DTO) on objekti, jota käytetään datan kuljettamiseen eri ohjelma-

kerrosten välillä. 

 

Framework eli ohjelmistokehys tai sovelluskehys on kokoelma koodikirjastoja, jota käyte-

tään ohjelman alustana. Kehys tarjoaa käyttöön erilaisia valmiita aliluokkia, metodeita ja 

komponentteja. 

 

Front-end sisältää sovelluksen käyttöliittymän eli osuuden, joka näkyy käyttäjälle. Front-

end -ohjelmakoodi ajetaan selaimessa. 

 

Full-stack käsittää front- ja back-endin sekä yleensä myös tietokantajärjestelmät. Laa-

jempi tulkinta voi sisältää myös käyttöliittymäsuunnittelun, testauksen, liiketoimintamallin 

kehittämisen sekä tietoverkko- ja tietojärjestelmäratkaisujen hallitsemisen. 

 

GIS Stack Exchange on paikkatietojärjestelmiin erikoistunut, kysymys- ja vastaus -

mallinen verkkosivusto.  

 

Git on versionhallintaohjelmisto, jolla seurataan ohjelmakoodiin tehtyjä muutoksia ja koor-

dinoidaan muutosten integroimista sovelluksen lähdekoodiin. 
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GitHub on verkkosivusto, jossa hallinnoidaan Git-versionhallintaa käyttäviä ohjelmistopro-

jekteja. 

 

Hibernate on sovelluskehys tiedon mallintamiseen relaatiotietokannan ja Java-tietomallin 

välillä. 

 

Hotfix on kehitysjonossa ohi menevä tehtävä, yleensä bugikorjaus, joka päivitetään erilli-

sessä paketissa pikaisesti tuotantoympäristöön. 

 

IntelliJ IDEA on JetBrainsin kehittämä, erityisesti Javalle suunnattu ohjelmointiympäristö. 

IntelliJ IDEAsta on tarjolla sekä maksullinen versio että suppeampi ilmaisversio. 

 

Java on vahvan, staattisen tyypityksen oliopohjainen ohjelmointikieli. Java-kieli on osa 

Sun Microsystemsin kehittämää ohjelmistoalustaa ja teknologiakokonaisuutta. 

 

JavaScript on web-ympäristössä yleisesti käytetty komentosarjakieli. JavaScript on löy-

hästi ja dynaamisesti tyypitetty, multiparadigmainen kieli eli siinä yhdistyvät olio-

ohjelmoinnin, funktionaalisen ja imperatiivisen ohjelmoinnin piirteet. 

 

Java Server Faces (JSF) on Java-pohjainen web-sovelluskehys, jota käytetään käyttöliit-

tymän rakentamisessa. Näkymät muodostuvat XML-tiedostoista. 

 

Java Server Pages (JSP) on menetelmä, jota käytetään HTML- ja XML-muotoisten web-

sivujen luomiseen Java-kielen pohjalta. 

 

Jenkins on automaatiopalvelin, jota hyödynnetään ohjelmistokehityksen jatkuvassa integ-

raatiossa ja jatkuvassa toimituksessa. 

 

JIRA on Atlassianin kehittämä tehtävienhallintaohjelmisto, jota käytetään esimerkiksi kehi-

tysjonon hallinnointiin. 

 

Käyttäjätarina on vaatimusten kuvaustapa ketterässä ohjelmistokehityksessä. Käyttäjäta-

rinassa kuvataan yksi järjestelmän toiminnallisuus käyttäjän näkökulmasta. 

 

Laatta, englanniksi tile, on vektorista tai rasterista muodostettu karttakuva. Selaimessa 

saumattomasti esitettävä kartta muodostuu lukuisista yksittäisistä laatoista, jotka haetaan 

yksitellen käytettävästä karttapalvelusta. 
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Legacy-koodi on lähdekoodia, joka perustuu vanhentuneeseen teknologiaan. 

 

Merge on tapa yhdistää muutoksia sisältävä haara toiseen haaraan versionhallinnassa. 

 

Nexus on Sonatypen kehittämä alusta ja tietovarasto, jota käytetään ohjelmapakettien 

säilyttämiseen ja jakamiseen tietoverkon kautta. 

 

Object-Relational Mapping (ORM) tarkoittaa prosessia, jossa tietokannasta tuleva data 

muunnetaan olio-ohjelmoinnille sopivaan muotoon. 

 

OpenLayers on avoimen lähdekoodin JavaScript-kirjasto, jota käytetään selainpohjaisis-

sa karttapalveluissa. 

 

Oracle SQL Developer on Oracle-tietokantajärjestelmiin integroitava kehitysympäristö. 

 

Oracle WebLogic Server on Oraclen kehittämä sovelluspalvelin Java EE -sovelluksille. 

 

PL/SQL on Oraclen kehittämä SQL-kielen proseduraalinen jatke, jota käytetään tietokan-

takyselyissä. PL/SQL tarjoaa mahdollisuuden käyttää proseduraalisen ohjelmoinnin ele-

menttejä, kuten ehtoja, muuttujia, silmukoita ja funktioita. 

 

Pull request on lupapyyntö koodimuutosten liittämiselle toiseen haaraan. 

 

Refaktorointi on lähdekoodin rakenteen muokkausta säilyttäen toiminnallisuus samanlai-

sena. Tavoitteena on koodin selkeyttäminen sekä luettavuuden, prosessin tehokkuuden ja 

ylläpidettävyyden parantaminen. 

 

Scrum on projektinhallinnan viitekehys ketterässä ohjelmistokehityksessä. 

 

Slack on pikaviestintäsovellus ryhmien sisäiseen viestintään. 

 

Slickgrid on JavaScript-kirjasto taulukkokomponentille, joka on suunniteltu erityisesti suu-

rien datamäärien käsittelyyn. 

 

Sprintti on ohjelmistokehityksen toistuva, rajattu työskentelyjakso Scrum-mallissa. 

 

SQL on standardoitu kyselykieli, jota käytetään hakujen, muutosten, lisäysten ja poistojen 

tekemiseen relaatiotietokantaan. 
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Stack Overflow on tiedon jakamiseen käytetty ohjelmointiaiheinen verkkosivusto. Sivus-

tolla käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja esittää ratkaisuja toisten ongelmiin. 

 

Tiketti on yksittäinen tehtävä kehitysjonossa. 

 

Todo on keskeneräisen tehtävän merkintätapa ohjelmakoodissa. Kehittyneemmät teks-

tieditorit paikantavat keskeneräiset työt merkinnän perusteella. 

 

Web Map Tile Service (WMTS) on vakioprotokolla paikkatietoa käyttävien karttalaattojen 

tarjoamiseen internetin välityksellä. WMTS:llä voidaan välittää tietoa esimerkiksi XML-, 

JPEG- tai PNG-muodossa. 
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2 Lähtötilanteen kuvaus 

2.1  Oman nykyisen työn analyysi 

Tehtävänimikkeeni on developer eli kehittäjä. Työtehtäväni käsittävät suunnittelun, määrit-

telyn, toteutuksen ja konsultoinnin. Varsinaisesti työtehtävät määräytyvät projektin tarpei-

den mukaan. Tällä hetkellä työskentelen kahden projektin parissa samalle asiakkaalle, 

joka on julkisen sektorin toimija liikenteen toimialalla. Luettavuuden helpottamiseksi annet-

takoon projekteille nimet A ja B, siinä järjestyksessä, milloin olen kyseisissä projekteissa 

aloittanut. Molemmissa projekteissa noudatetaan samankaltaisia työtapoja, jotka pohjau-

tuvat Scrum-malliin. Eri projektipäällikön ja asiakkaan edustajan takia menetelmistä löytyy 

myös jonkin verran eroavaisuuksia. Projekti A:n kehityksessä mukana ovat tiiviisti myös 

kaksi ulkopuolisen suunnittelu- ja konsultointiyrityksen edustajaa, jotka toimivat hyväksy-

mistestaajien ja avainkäyttäjien roolissa. 

 

Projekteihin kuuluu selainsovelluksen ylläpito ja jatkokehitys. Toteutettavat työtehtävät 

sovitaan palvelujaksoittain toimittajan ja asiakkaan välillä. Projektipäällikkö jakaa tehtävät 

erillisille tiketeille JIRAan, kun toivotut ominaisuudet on määritelty. Bugien korjaus kuuluu 

ylläpitotoimiin, ja näistä raportoivat kaikki projektitiimin jäsenet. Teen usein bugeista tiket-

tejä itse sitä mukaa, kun niitä tulee vastaan, mutta niiden lisääminen sprinttiin kuuluu pro-

jektipäällikön tehtäviin. Tiketit siirretään backlogista sprinttiin suunnittelupalaverissa, min-

kä jälkeen ne voidaan ottaa kehitykseen. Sprintin pituus voi olla projektista riippuen esi-

merkiksi kaksi viikkoa, tai se voi kattaa koko palvelujakson. 

 

Toimenkuvaani kuuluu, että osallistun varsinaisen ohjelmoinnin lisäksi myös sprintin 

suunnitteluun ja kehitysjonon työstöön. Suurin osa työajastani kuitenkin kuluu tikettien 

analysointiin, ratkaisun löytämiseen ja testaukseen. Jos projektissa työskentelee useampi 

kehittäjä, teen myös koodin katselmointia. Enimmäkseen työskentelen käyttöliittymä- ja 

bisneslogiikkapuolella eli ohjelmoin käyttäen JavaScriptiä ja Javaa. Tällä hetkellä en tee 

paljon tietokantamuutoksia, mutta ongelmien analysoinnissa ja ratkaisujen testauksessa 

teen myös paljon SQL-kyselyitä suoraan tietokantaan. Tärkeimmät työvälineeni näissä 

kehitystehtävissä ovat IntelliJ IDEA, SQL Developer ja GitHub. 

 

Molemmissa projekteissa sovellus toimii neljässä eri ympäristössä: lokaalisti kehittäjän 

koneella, kehitystestipalvelimella, integraatiotestipalvelimella ja tuotannossa. Kehittäjän 

tehtäviin kuuluu version vieminen kehitystestipalvelimelle ja paketin tekeminen integraatio-

testi- ja tuotantoasennuksia varten. Kehittäjän vastuulla on myös kehitystestipalvelimen 
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päivittäinen ylläpito, jossa käytän apuvälineenä PuTTYn ja WinSCP:n lisäksi Oracle 

WebLogic Serverin web-pohjaista käyttöliittymää. 

 

Työssäni tarvitaan ennakkotuntemusta web-sovelluskehityksestä, mutta kaikkein tärkeim-

pänä pitäisin loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Ylläpitotehtävissä on se 

etu, että valmista koodia on saatavilla reippaasti tutkimista ja opettelua varten. Olennaisin-

ta ei ole kehittäjän ennakko-osaaminen tietystä teknologiasta, vaan kyky lukea, ymmärtää, 

omaksua ja soveltaa koodia. Kehittäminen on jatkuvaa tiedonhakua, kokeilua ja esteisiin 

törmäilyä. Se vaatii kärsivällisyyttä, itsepintaisuutta ja kykyä sietää epävarmuutta – suurin 

haasteistani näistä on jälkimmäinen. 

 

En ollut työskennellyt IT-alalla ennen nykyistä työsuhdettani, joten aloittaessani työharjoit-

telun olin vasta aloitteleva toimija. Työtehtäväni vaativat kuitenkin melko pian itsenäistä 

suoriutumista, ja koen kehittyneeni paljon alkuvuodesta. Uskon olevani työtehtäväni vaa-

timalla osaamistasolla, eli luokittelisin nykytilanteeni taitavan suoriutujan kategoriaan. It-

sevarmempi olo minulla on projekti B:n suhteen, sillä siihen olen saanut syvällisemmän 

perehdytyksen ja käyttänyt suurimman osan harjoitteluajastani. Projekti A:ssa minulla on 

edelleen opettelemista, etenkin käytettyjen teknologioiden suhteen. Siinäkin olen kuitenkin 

selviytynyt tilanteeseen nähden hyvin ja kehittynyt myös muilla osaamisalueilla, kuten 

dokumentaatiossa, määrittelyssä ja asiakasviestinnässä. 

 

Luokittelisin itseni tässä vaiheessa ammatillista kehitystä vielä junior-kehittäjäksi, eli urani 

on vielä alkuvaiheessa. Tiedonhakuun kuluu edelleen melko paljon aikaa, ja tuntemukseni 

eri teknologioista on vielä jokseenkin rajoittunut. Java-osaamiseni on melko hyvällä mallil-

la, mutta olen tietoinen siitä, että hyppäys esimerkiksi funktionaaliseen ohjelmointikieleen 

tuottaisi tässä vaiheessa vielä päänvaivaa. Toisaalta kehitystä ei tapahdu, ellei hyppäystä 

joudu tekemään. Tietokantaosaamisessa haluaisin myös ehdottomasti kehittyä, sillä tieto-

kannat olivat opintojen aikana yksi kiinnostuksen kohteistani. Toivoisinkin, että jossain 

vaiheessa löytäisin aikaa perehtyä aiheeseen paremmin. Tällä hetkellä kahden projektin 

kehitystyöt käyttöliittymä- ja bisneslogiikkapuolella syövät tehokkaasti työaikani. 

 

Full-stack -kehitys kattaa niin monia osa-alueita, että kehittämiskohteita ei ole vaikea löy-

tää. IT-alalla tuntuu olevan kasvava tarve osaajille, jotka hallitsevat koko digitaalisten pal-

velujen tuotannon kirjon aina tietokannoista projektinhallintaan. Haluaisin kartuttaa koke-

musta front-end -puolelta, mutta kasvattaa tietämystäni myös palvelinpuolelta, sillä sitä 

aluetta en ole opiskellut lainkaan. Scrum- ja DevOps-koulutukset olisivat myös mahdolli-

sesti kiinnostavia, mutta yritän olla ahnehtimatta kaikkea kerralla. Loppuvuodesta odottaa 

projekti B:n tuotantoonvienti, joka ainakin on mielenkiintoista ja opettavaista. Projekti A:n 
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puolella taas osallistun sovelluksen karttatoiminnon uudistamiseen, kun siinä käytettävän 

OpenLayers-kirjaston versio päivitetään ja karttatoiminnon ohjelmakoodi joudutaan uusi-

maan käytännössä kokonaan. 

 

Teknisen osaamisen lisäksi tärkeää työssäni on myös toimialaosaaminen, sillä asiakkaat 

arvottavat sen korkealle. Käyttäjäkokemuksen kannalta on tärkeää, että sovelluksen kehit-

täjät ymmärtävät tarpeet sovelluksen taustalla. Oikeiden tietomallien rakentaminen ja 

käyttöliittymän suunnitteleminen vaativat palvelun tuottajilta substanssiosaamista, joka ei 

kehity hetkessä. Oma tietämykseni liikenteen toimialalta oli lähes olematon ennen harjoit-

telujaksoni alkua, mutta olen hiljalleen alkanut oppia tärkeimpiä käsitteitä. 

 

2.2 Sidosryhmät työpaikalla 

 

Kuvio 1. Ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät 

 

Ulkoisia sidosryhmiä (kuvio 1) ovat asiakkaat, viranomaiset, kumppanit, kilpailijat, tavaran-

toimittajat, konsultit ja alihankkijat, sekä asiakkaan muut toimittajat ja asiakkaan palveluita 

käyttävät yritykset. Asiakkaita ovat yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat. Koska 

julkisen sektorin toimijat kuuluvat työnantajan keskeisiin asiakkuuksiin, valtiolla on tärkeä 

rooli. Julkisen sektorin hankinnat ovat avoimia, joten kilpailijat tunnetaan yleensä hyvin. 
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Kilpailevien yritysten kanssa ollaan myös paljon tekemisissä, sillä asiakkaan käyttämät, eri 

toimittajien kehittämät ja ylläpitämät sovellukset voivat olla kytkettynä toisiinsa rajapintojen 

kautta. Ei ole myöskään lainkaan tavatonta, että sovellusten kehitys tai ylläpito siirretään 

yritykseltä toiselle kilpailutuksen seurauksena, jolloin yhteistyö on välttämätöntä siirtymä-

vaiheessa. 

 

Ulkoisista sidosryhmistä tärkeimpiä oman työni kannalta ovat asiakasorganisaatio ja asi-

akkaan loppukäyttäjät. Loppukäyttäjät voivat olla asiakkaan organisaatiosta tai asiakkaan 

palveluita käyttäviä yrityksiä. Asiakas määrittelee, mitä toiminnallisuuksia kehitettävältä 

sovellukselta odotetaan. Palaute sovelluksen virheellisestä toiminnasta tulee usein suo-

raan loppukäyttäjiltä projektipäällikölle, joskus jopa kehittäjälle. 

 

Sisäisiin sidosryhmiin kuuluvat konsernin omistajat, kansainvälinen johto, maayhtiön johto, 

liiketoimintayksiköt ja henkilökunta. Liiketoimintayksikkö jakautuu osastoihin ja tiimeihin, 

joiden sisällä työntekijät voivat työskennellä useissa eri projektitiimeissä. Projektitiimit voi-

vat olla myös kansainvälisiä. 

 

Sisäisistä sidosryhmistä eniten työskentelyyni vaikuttavat tiimi ja projektitiimi. Projektin 

tarpeet määrittävät sen, mihin käytän aikani päivittäin. Tiimitasolla puolestaan palvelupääl-

likkö ja esimieheni katsovat, mihin projektiin minut kannattaa liittää. Tiimin ja yrityksen 

johdon välillä on paljon portaita, joten koen johtotasolla olevan melko vähän vaikutusta 

päivittäiseen työhöni: sitä esiintyy eniten konsernin yleisten toimintamallien, pakollisten 

koulutusten ja salassapitosopimusten muodossa. 

 

2.3 Vuorovaikutustaidot työpaikalla 

Työskentelen enimmäkseen työnantajan tiloissa avokonttorissa, joten kollegoiden kanssa 

kommunikoin usein kasvotusten. Kauempana istuvien tai etätöitä tekevien kanssa vies-

timme tiimin Slack-kanavan välityksellä tai sähköpostitse. Vuorovaikutus projektitiimin 

kanssa on välttämätöntä työn etenemisen kannalta, mutta tärkeää on myös jakaa tietoa 

muiden kehittäjien kanssa, jotka eivät välttämättä työskentele samassa projektissa. Käy-

tettävät työvälineet ja tekniset ympäristöt ovat yleensä samoja tai samankaltaisia, joten 

yleensä joku osastolta osaa auttaa, kun toisella tulee vastaan ongelmia, joihin ei itse löydä 

ratkaisua. 

 

Projektitiimin kesken pidämme Scrumin mukaisesti päiväpalavereita eli dailyjä ja sprintin 

vaihtuessa sprinttikatselmuksia ja seuraavan sprintin suunnittelupalavereita. Dailyt pyrim-

me pitämään paikan päällä, mutta etätöitä tekevät voivat osallistua Skypen välityksellä. 
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Dailyissä käymme läpi lyhyesti, mitä tehtäviä kehitystiimin jäsenet ovat viimeksi tehneet, 

mitä on tavoitteena tehdä ennen seuraavaa päiväpalaveria ja onko työn etenemiselle es-

teitä. Tarpeen mukaan sovimme erillisiä palavereita, jos tehtävät kaipaavat tarkempaa 

määrittelyä tai selvitystyötä useamman henkilön kesken. 

 

Tiimin kesken pidetään säännöllisiä kuukausipalavereita, joissa käydään läpi tärkeimmät 

osastoa koskettavat uutiset, kuten henkilöstömuutokset ja palvelusopimusten tilanne. 

Konsernitason uutiset tiedotetaan sähköpostitse. Maayhtiön tasolla järjestetään myös tar-

peen mukaan tiedotustilaisuuksia joko työnantajan tiloissa tai verkon välityksellä. 

 

Asiakkaiden kanssa yhteydenpito tapahtuu yleensä sähköpostitse – puhelinta en käytä 

työssäni juuri ollenkaan. Projekti B:ssä pidämme asiakkaan kanssa viikkopalavereita 

Skypen välityksellä. Projekti A:ssa projektipäällikkö lähettää viikoittaiset raportit sähköpos-

titse, mutta pidämme muutaman kuukauden välein ylläpito- ja määrittelykokouksia, joihin 

osallistuu vähintäänkin projektitiimi ja hyväksymistestaajat. Projekti A:n kokouksissa olen 

toiminut myös sihteerinä eli pitänyt pöytäkirjaa. 

 

Vuorovaikutuksessa haasteellisimmaksi olen kokenut toimialakohtaisen sanaston ja käsit-

teiden hallitsemisen, mutta siinä olen jo kehittynyt paljon verrattuna lähtötilanteeseen. 

Toinen hankaluus tulee siinä, miten sovelluksen toimintaa kuvataan sanallisesti. Kehittä-

jien kesken teknisen toiminnan kuvaaminen tapahtuu yleensä aivan eri termein kuin asi-

akkaan tai loppukäyttäjän kanssa. Välillä on vaikea ymmärtää sähköposteista, määrittely-

dokumenteista tai tikettien kuvauksista, mitä toiminnallisuuksia oikeastaan halutaan. Kol-

legoidenkin kesken on usein tarpeen, että käyttötapaukset näytetään konkreettisesti web-

sovelluksesta. Kuvankaappauksista tai piirretyistä esimerkeistä on suuri hyöty niin käyttä-

jätarinoissa kuin dokumentaatiossakin. 
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3 Päiväkirjaraportointi 

3.1 Seurantaviikko 37 

Tiistai 11.09.2018 

 

Tiistain tavoitteeni oli saada keskeneräinen tikettini projekti B:ssä valmiiksi. Tiketin aihee-

na oli virheilmoitusten liian lyhyt näkymisaika eräällä sovelluksen sivulla. Lisäksi päätin, 

että jos jäisi aikaa, katsoisin jos saisin selvitettyä eteenpäin yhtä kollegani keskeneräistä 

tikettiä, jonka kanssa olin yrittänyt edellisellä viikolla auttaa. Olin tehnyt tikettiin koodin 

arviointia, mutta testatessani toiminnallisuutta siitä löytyi vielä yksi bugi. 

 

Ensimmäisessä tehtävässäni olin korjannut ongelman jo osittain edellisellä viikolla, mutta 

en ollut huomannut tehdä korjausta kuin yhteen toiminnallisuuteen eli tallennukseen. Si-

vulla on kuitenkin monia muita toiminnallisuuksia, kuten erinäisiä laskentoja, ja näissä 

esiintyi sama ongelma kuin tallennuksessakin: validointivirheistä tulevat virheilmoitukset 

välähtivät ruudulla niin nopeasti, ettei niistä saatavaa lisätietoa ehtinyt kunnolla lukea. 

Aluksi kuvittelin, että ongelma johtui siitä, että sivulla on kolme eri lomakekomponenttia, 

joita joudutaan päivittämään useampia, mutta tarkemman testauksen jälkeen huomasin, 

että vika oli keskimmäisen lomakkeen Slickgrid-taulukkokomponentissa. Slickgrid on en-

nenkin tuottanut yhteensopivuusongelmia Wicket-käyttöliittymän kanssa, eikä ratkaisuja 

ole helppo löytää, sillä molemmat ovat melko vanhentuneita teknologioita. Päätin kiertää 

ongelman siten, että virhetilanteissa taulukkoa ei päivitettäisi ollenkaan, koska siinä oleva 

data ei tällöin muutu. Lähetettävä lomake oli kuitenkin päivitettävä, jotta lomakkeen vali-

dointivirheet ja virheilmoitukset saataisiin näkyville. 

 

Tiketti oli melko työläs, sillä kaikki sivun toiminnot oli tarkistettava ja refaktoroitava. Toteu-

tus oli tehtävä kolmelle sivulle, sillä sovelluksessa on tehty jako kolmeen tietyyppiin. Kaksi 

sivuista on lähestulkoon samanlaisia, mutta kolmannessa on suuriakin eroja, merkittävim-

pänä se, että tällä sivulla on vain yksi lomake kolmen sijaan eikä taulukkokomponenttia 

ollenkaan. Kaikki kolme sivua käyttävät saman abstraktin luokan metodeita, joten yritin 

pitää mahdollisimman paljon koodia tässä abstraktissa luokassa yksittäisten luokkien si-

jaan toiston välttämiseksi ja ylläpidettävyyden parantamiseksi. Päädyin lopulta kirjoitta-

maan uudelleen tallennuksessa tekemäni ratkaisun, jossa päivitin lomakkeita tietyypin 

mukaisilla sivuilla. Sen sijaan annoin abstraktin luokan metodeille parametrina lähetetyn 

lomakkeen ja päivitin taulukkokomponentin vain silloin, kun toiminto onnistui eikä kysees-

sä ollut kolmas tietyyppi. Ratkaisu vaikutti toimivalta, ja sain samalla tiivistettyä ja siistittyä 

koodin rakennetta. 
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Kulutin viimeisen tunnin tutkimalla toista tikettiä, joka oli ollut aamulla mielessä. Ongelma 

koski toiminnallisuutta, jossa käyttäjä voi suodattaa taulukon hakutuloksia kirjoittamalla 

SQL-lauseen lomakkeelle; kuitenkin virheellisellä tietotyypillä haettaessa lausetta ei hylät-

ty, kuten oli tarkoitus, vaan sovellus kaatui siinä vaiheessa, kun dialogi suljettiin ja sivulta 

yritettiin siirtyä pois. Virheestä tuli näkyville Hibernaten heittämä poikkeus, mutta oli epä-

selvää, missä vaiheessa poikkeus oikein laukesi ja virheviesti esitettiin käyttäjälle. SQL-

syntaksivirheestä virhe saatiin kiinni, kuten kuuluikin, mutta samassa kohtaa virheellinen 

tietotyyppi meni läpi. Virheviesti tuli vasta hyvin monen vaiheen jälkeen läpi selaimeen, 

enkä löytänyt ratkaisua siihen, miten virheen saisi ajoissa kiinni. 

 

Keskiviikko 12.09.2018 

 

Keskiviikon ja torstain päätin varata projekti A:n karttapäivitykseen. Päivän tavoitteena oli 

saada pisteitä piirrettyä kartalle yhdellä sovelluksen sivuista. Vaikka tavoite kuulosti vaa-

timattomalta, epäilin kuitenkin onnistumisen todennäköisyyttä, sillä toiminnon takana oli 

paljon refaktoroitavaa logiikkaa. 

 

Olen toteuttanut OpenLayers-version nostoa yhdessä toisen kehittäjän kanssa, jolla on 

enemmän kokemusta kyseisestä kirjastosta. Tähän mennessä olemme tehneet kartta-

muutoksia joko parikoodauksena tai erikseen. Keskiviikkona katsoimme aluksi erikseen, 

iltapäivästä yhdessä muutoksia. Pisteiden sijaan päätin kuitenkin yrittää ensin piirtää 

koordinaattien perusteella viivoja, koska toiminnallisuus eli tienpätkien värittäminen kartal-

la käyttäjän valinnan mukaan, toistuu monella sivulla ja toimii siten hyvänä pohjana seu-

raaville vaiheille. 

 

Vastoinkäymisiä tuli esimerkiksi siinä, että uudessa versiossa toiminto oli siirtynyt hierar-

kiassa alaspäin eli karttaobjektin, layer-objektin ja viivaominaisuuden välille oli lisättävä 

uusi objekti. Tämän päättelin esimerkin perusteella, jossa feature-objekti lisättiin source-

objektille, vaikka vanhassa koodissa se lisättiin suoraan layer-objektille (Geographic In-

formation Systems Stack Exchange 2018). Muut esimerkit tukivat päätelmää. Refaktoroin-

ti ei vielä tuonut kuitenkaan viivaa näkyviin, ja tavoite siirtyi seuraavalle päivälle. 

 

Keskiviikkona pidimme myös projekti B:n dailyn, viikkopalaverin ja seuraavan sprintin 

suunnittelupalaverin. Dailyssä päätettiin, että SQL-suodatuksen virheeseen ei käytettäisi 

tässä vaiheessa enempää aikaa. Bugi johtui osittain Wicket-frameworkin ominaisuuksista, 

joita on vaikea manipuloida, eikä ongelmaa pitäisi syntyä kuin silloin, jos käyttäjä ei korjaa 

virheellistä SQL-lausetta virheilmoituksesta huolimatta. Sprintin suunnittelupalaverissa 
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kävimme läpi backlogia: muutama keskeneräinen tiketti jouduttiin siirtämään seuraavaan 

sprinttiin. Palvelujakson muutospyyntö alkaa olla loppuvaiheessa, jäljellä on muutamien 

bugien korjausta ja tietokantatyötä. Viikkopalaverissa asiakkaalta tuli myös yksi ylläpito-

tehtävä liittyen Excel-raporttien kolumnivalintoihin. 

 

Torstai 13.09.2018 

 

Torstain tavoitteena oli saada piirretty viiva näkyville karttaan. Aloitin kuitenkin projekti B:n 

töillä ja tein tiketin liittyen yhden painikkeen siirtoon lomakkeesta toiselle. Siirto ei vaatinut 

suuria muutoksia Java-koodiin, koska tiistaina tekemäni muutokset mahdollistivat sen, 

ettei toimintoon tarvinnut erikseen määritellä, mitä lomaketta ollaan päivittämässä. Eniten 

aikaa kului painikkeen asetteluun ja lomakkeen muotoiluun. 

 

Jatkoimme projekti A:n karttapäivitystä toisen kehittäjän kanssa. Periaatteessa vaikutti 

siltä, että viivan olisi kuulunut piirtyä kartalle, mutta mitään ei tullut edelleenkään näkyviin. 

Päivä kului OpenLayers 3 -tutoriaalin (Gratier, Spencer & Hazzard 2015), OpenLayers 3 

API-dokumentaation (OpenLayers 2016), GIS Stack Exchange ja Stack Overflow -

sivustojen parissa. Kokeilemalla ja esimerkkejä katsomalla selvisi, että vika oli ollut koor-

dinaattipisteissä; vanhassa versiossa koordinaateista tehtiin geometriapisteobjekteja, jot-

ka asetettiin lineString-objektiin, mutta uudessa versiossa toimi, jos koordinaatit asetettiin 

suoraan lineString-objektiin listana eikä niistä yritetty tehdä välissä objekteja. Saimme 

ensimmäisen viivan näkyville karttaan ja päätimme jatkaa tästä eteenpäin seuraavalla 

viikolla. 

 

Päivän lopussa minulle jäi hieman ylimääräistä aikaa, joten aloin katsoa seuraavaa tiket-

tiä, joka liittyi projekti B:n Excel-raporttien päivittämiseen. Analysoin tehtävää ja päätin 

pyytää projektipäälliköltä vielä tarkennusta seuraavana päivänä. 

 

Perjantai 14.09.2018 

 

Perjantain tavoitteeni oli päivittää kaksi kantanäkymää, joita käytetään Excel-raporteissa, 

sekä katsoa jos saisin korjattua tietokantafunktiopaketin, joka oli mennyt rikki kahden sa-

rakkeen poistosta yhdestä taulusta. 

 

Aamulla kävimme läpi tehtäviä projekti B:n dailyssä. Toisen Excel-kantanäkymän päivit-

täminen tuotti hankaluuksia; muutospyynnössä oli siirretty paljon dataa isätaulusta lapsi-

tauluun 1, mutta data haluttiin mukaan myös lapsitaulusta 2 rakennettavaan näkymään 

(kuvio 2). Kahdella lapsitaululla ei ollut suoraa suhdetta toisiinsa, vaikka lapsitaulusta 1 
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periaatteessa tulisi löytyä aina lapsitaulua 2 vastaava rivi tieosoitteen perusteella. Datan 

eheyden kannalta paras ratkaisu olisi ollut siirtää lapsitaulu 2 viittamaan suoraan lapsitau-

luun 1 isätaulun sijaan, mutta tämä olisi vaatinut niin suuria muutoksia bisneslogiikka- ja 

käyttöliittymäpuolella, että ratkaisu oli hylätty jo aiemmassa vaiheessa muutospyyntöä. 

Sen sijaan näkymään liitettävä data lapsitaulusta 1 pystyttiin rajaamaan tieosoitteen pe-

rusteella – yhden rivin lapsitaulusta 2 tuli mahtua jonkun rivin tieosoitteen sisälle lapsitau-

lusta 1, eikä lapsitaulussa 1 saanut olla rivejä päällekkäisillä tieosoitteilla, joten periaat-

teessa rajauksella tulisi aina löytyä lapsitaulun 2 riviä vastaava rivi lapsitaulusta 1. 

 

 

Kuvio 2. Excel-näkymän tietokantataulut 

 

En saanut excel-näkymän päivitystä valmiiksi, sillä oli vielä hieman epäselvyyttä siitä, mitä 

dataa tuli ottaa mukaan kustakin taulusta. Tietokantafunktiopaketin korjaus jäi myös kes-

ken, sillä se vaati yhden proseduurin päivitystä, joka oli toisella tietokantakehittäjällä vielä 

työn alla. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikko oli kokonaisuudessaan melko tehokas oppimisen kannalta. Pääsin syventymään 

Wicket-frameworkin ominaisuuksiin, jotka olivat minulle vieraita, opettelemaan Open-

Layers-kirjastoa ja pohtimaan tietokannan rakennetta. Tehtäväkokonaisuus oli monipuoli-

nen ja haastava. 

 

Tiistain työtehtäväni eli virheilmoitusten näkymisaika oli oikeastaan kaikista tavanomaisin, 

koska olen muokannut kyseisten kolmen sivun toimintoja lukuisia kertoja muutospyynnön 
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aikana. Eniten päänvaivaa tuotti se, miten saisin ongelman ratkaistua hajauttamatta toi-

mintoja entistä pahemmin tietyypin mukaisille sivuille. Sovelluksen legacy-koodissa on 

muutenkin paljon turhaa toistoa, joten pyrin yleensä vähentämään koodirivejä yhdenmu-

kaistamalla toimintoja. Lopulta löysin onneksi ratkaisun, johon olin tyytyväinen. Uskoisin 

sen olevan parempi myös jatkokehityksen kannalta – todennäköisesti kajoan samoihin 

sivuihin vielä monesti. 

 

Vaikka taulukoiden SQL-suodatukseen liittyvä tiketti ei ollut oma tehtäväni, siihen tutustu-

minen opetti taas paljon Wicketistä – tai oikeastaan siitä, kuinka vähän siitä tiedän. Olen 

tehnyt projekti B:tä melkein vuoden alusta saakka ja kuvittelin jo sopeutuneeni hyvin käy-

tettävään sovelluskehykseen, mutta tämän tehtävän yhteydessä tuli yllätyksiä. Yleensä 

virhetilanteet on helppo paikantaa, mutta tässä tapauksessa jouduin käymään tapahtu-

maa läpi pitkään IntelliJ IDEAn debuggerilla, ennen kuin löysin oikeat sovelluskerrokset, 

joissa poikkeus heitettiin ja otettiin kiinni. Suodatustoiminnossa käytettiin hyvin geneerisiä 

Hibernate-hakuja ja frameworkin toimintoja, joiden poikkeusten käsittelyyn ei voinut tehdä 

vain suodatukseen tarkoitettuja ratkaisuja. Harmikseni en löytänyt tähän sopivaa ratkai-

sua. Käyttämällä enemmän aikaa asian olisi ehkä saanut selvitettyä, mutta bugi oli niin 

mitätön, että asian oli annettava olla tältä erää. 

 

Karttapäivitys oli viikon ehkä työläin ja turhauttavin tehtävä, mutta samalla myös opetta-

vaisin. Karttatyöt jatkuvat vielä pitkään: kun version nosto on saatu valmiiksi, jatketaan 

vielä uusilla ominaisuuksilla. Etenemistä on vaikea nähdä vielä alkuvaiheessa, sillä pie-

nenkin ominaisuuden saaminen näkyville vaatii paljon vanhan koodin refaktorointia. Työtä 

hankaloittaa myös se, että metodien ja ominaisuuksien virheellisestä käytöstä ei tule aina 

palautetta editorilta tai selaimen konsolilta, jos syntaksi on periaatteessa oikein. Tekemi-

nen vaatii jatkuvaa tiedonhakua ja esimerkkien läpikäymistä. 

 

Karttapäivityksen suhteen tajusin vasta loppuviikon dailyssä, että tekemistä olisi helpotta-

nut huomattavasti, jos olisimme tehneet selkeämmän suunnitelman etenemisestä ja kar-

toittaneet tarkkaan ne toiminnot, jotka on toteutettava. Tällä hetkellä koko version nosto 

on yhdellä tiketillä, vaikka sen tekemiseen on varattu useampi viikko. Projekti A:n projekti-

päällikkö kehottikin jakamaan tehtävät useammalle alitiketille, minkä aion ensi viikolla hoi-

taa. Lisäksi aion käydä vanhat karttatoiminnot läpi määrittelydokumenteista ja tarvittaessa 

kysyä hyväksymistestaajilta, jos joku toiminto on epäselvä. Olen törmännyt sovelluksessa 

aiemminkin keskeneräisiin toimintoihin, jotka on hylätty mutta unohdettu sittemmin pois-

taa, eli on täysin mahdollista, että vanhasta koodista löytyy ylimääräistä. 
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Projekti B:n tietokantatöiden osalta nousi esille jälleen kysymys tietokannan versionhallin-

nasta. Toistaiseksi olemme pyrkineet siihen, että kantamuutosten jälkeen tietokannasta 

tehdään siirtotiedostot ilman dataa ja viedään ne GitHubiin sellaisenaan. Toimintamalli ei 

kuitenkaan ole kovin käytännöllinen. Projektin tietokanta-asiantuntija ei tietääkseni tee tätä 

lainkaan, joten herää kysymys, onko siitä varsinaisesti hyötyä. Muistan kerran yrittäneeni 

etsiä GitHubista jotain vanhaa versiota laskentaproseduurista, mutta sitä ei löytynyt, koska 

versionhallintaa ei asianmukaisesti päivitetty ennen proseduurin muuttamista. Versionhal-

lintaan viemistä ei ole yleensä sidottu myöskään yksittäisiin tiketteihin, joten muutoksia on 

hankala etsiä. Jos versionhallintaa ei toteuteta säännöllisesti ja järjestelmällisesti, ei siitä 

ole etua myöskään tuotantoonvientivaiheessa. Tuotantoonviennissä olemme yleensä 

käyneet läpi tikettien kuvauksia, liitteitä ja kommentteihin tallennettuja SQL-lauseita. Mo-

net tiketit saattavat kuitenkin sisältää muutoksia samoihin tauluihin, näkymiin tai funktioi-

hin, joten eteneminen tikettien mukaan ei aina ole ajankäytön kannalta kovin tehokasta. 

 

Kävimme aiheesta keskustelua loppuviikosta kahden muun Java-kehittäjän kanssa; yksi 

mahdollisista ratkaisuista tulevaisuudessa olisi ottaa käyttöön jokin työkalu tietokantami-

graatioihin eri ympäristöjen välillä. Kun tietokannan tila sidotaan yhteen Java-sovelluksen 

version kanssa, voidaan välttää ristiriidat sovellusympäristöstä ja kehityshaarasta riippu-

van sovellusversion ja tietokantaskeemojen välillä. Tietokannan versiointi mahdollistaa 

myös tietokannan tilan palauttamisen takaisin lähtötilanteeseen. (Choudhry 26.7.2018.) 

 

Tietokannan versionhallintaan on tarjolla monia eri työkaluja, esimerkiksi migraatiopohjai-

nen Flyway. Flywayta käyttämällä tarvittavat tietokannan päivitysoperaatiot voidaan mää-

rittää Java- tai SQL-koodina, joka integroidaan Java-sovellukseen tai ajetaan komentorivil-

tä. (Janssen 2018.) Tällaisen työkalun käyttöönottoon olisi hyvä saada mukaan joku asi-

antuntija, joka osaisi analysoida sen mahdolliset sudenkuopat suurten, pitkään käytössä 

olleiden Oracle-tietokantojen kanssa. Kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöjen tietokantojen 

eroavaisuuksia pitäisi myös tutkia ja mahdollisuuksien mukaan yhtenäistää ennen suuria 

muutoksia prosessiin. 

 

3.2 Seurantaviikko 38 

Tiistai 18.09.2018 

 

Tiistain olin varannut projekti B:lle, sillä keskiviikkona ja torstaina olimme aikeissa jatkaa 

projekti A:n karttapäivitystä toisen kehittäjän kanssa. Suunnitelmani oli tehdä Excel-

tietokantanäkymien päivitys loppuun, tehdä vastaavat muutokset Java-datamalleihin ja 

päivittää tulostettavien Excelien sarakkeet. Sen jälkeen ajattelin aloittaa seuraavan tehtä-
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vän eli muutospyynnössä isätaululta lapsitaululle siirtyneiden sarakkeiden poiston isätau-

lusta. 

 

Exceleitä on yhteensä kolme erilaista: isätaulua, lapsitauluja 1 ja 2 vastaavat, mutta vain 

lapsitauluista oli rakennettu erikseen Exceleitä varten tietokantanäkymät. Isätaulun Excel 

rakentuu näkymän perusteella, joka vastaa käyttöliittymässä näkyvää taulukkoa. Käyttöliit-

tymän taulukko oli päivitetty jo aiemmin, joten periaatteessa vain lapsitauluja vastaavat 

Excelit vaativat päivitystä. Edellisenä perjantaina olin korjannut akuuteinta ongelmaa eli 

muutosta siihen, mistä tauluista dataa haettiin näkymiin, mutta vielä oli tarkistettava, mitä 

kaikkia sarakkeita haluttiin ottaa mukaan. Exceleissä ei ollut mukana kaikkia arvoja, eikä 

minulla ollut tietoa, millä perusteella dataa oli valikoitu. Päätin tehdä sen ratkaisun, että 

otin mukaan käytännössä kaikki olennaiset kentät isä- ja lapsitauluista ja karsin Excelissä 

näytettävät sarakkeet vasta käyttöliittymätasolla, jottei näkymiä ja Java-datamalleja tarvit-

sisi uusia aina, kun haluttaisiin ottaa mukaan uusia sarakkeita. 

 

Suurelle osalle kentistä oli haettava vielä numeroarvoja vastaavat tekstiselitteet erillisestä 

koodiarvotaulusta, joten sarakkeiden määrä nousi yli sadan. Tässä vaiheessa kan-

tanäkymien päivitys on työlästä ja virhealtista pelkällä SQL Developerin tekstieditorilla. 

Kollegani kehotti minua kokeilemaan IntelliJ IDEAn omaa tietokantalisäosaa, jonka asen-

taminen oli onneksi nopeaa ja yksinkertaista. Ainakin Java-datamallien päivitys helpottui, 

kun sain päivitetyn kantanäkymän sarakkeet näkyviin viereen omaan välilehteen. ORM- ja 

DTO-luokkien päivitys oli tästäkin huolimatta hidasta ja tarkkuutta vaativaa. Sain lapsitau-

lun 1 tiedot päivitettyä, mutta lapsitaulu 2 jäi seuraavaan kertaan. 

 

Kantanäkymien ja niitä vastaavien Java-luokkien päivitykset olivat minulle ennalta hyvin 

tuttuja tehtäviä, joten siinä en koe oppineeni kovinkaan paljon uutta. Mahdollisesti kehityin 

kuitenkin työtehtävän suorittamisen tehokkuudessa ja sujuvuudessa. Oikeiden koodiarvo-

jen etsiminen datalle sujuu ensi kerralla helpommin, ja IntelliJ IDEAn lisäosan käyttöön-

otosta on varmasti hyötyä. 

 

Keskiviikko 19.09.2018 

 

Keskiviikkona tavoitteeni projekti A:n suhteen oli tehdä selvitys sovelluksen karttatoimin-

noista ja tehdä määrittelyiden pohjalta alitiketit karttapäivitykselle. Toinen tavoitteeni oli 

selvittää projekti B:n viikkopalaverissa Excel-raporttien päivitykseen liittyvät avoimet ky-

symykset tulostettavasta datasta. 
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Viikkopalaverissa sain tarvitsemani vahvistukset asiakkaalta, eikä Excel-tehtävään jäänyt 

muita epäselvyyksiä. Keskustelimme projektitiimin kanssa myös sovelluksen koodiston eli 

vakioitujen avain-arvoparien muodostaman kokonaisuuden ylläpidosta. Tällä hetkellä 

koodisto on raskas viiden tietokantataulun järjestelmä, jota on vaikea ylläpitää. Datan päi-

vitys koodiarvoja käyttäville objekteille on hidasta ja sovellusta kuormittavaa. Tietokanta-

asiantuntijamme on ennenkin ottanut esille, että toisessa järjestelmässä samanlainen sys-

teemi toimii yhdellä taululla, mikä olisi kannattavampaa tässäkin sovelluksessa. Koodiston 

muutostyö kuitenkin vaatisi mittavia muutoksia myös käyttöliittymäpuolella. Tarve saatai-

siin perusteltua asiakkaalle ehkä siten, että muutos nopeuttaisi sekä käyttöliittymän toi-

mintaa että välttämättömiä datapäivityksiä toisesta tietojärjestelmästä. 

 

Projekti B:n karttapäivitys ei edennyt päivän aikana merkittävästi koodin osalta, mutta 

saimme toimintoja hyvin kartoitettua. Kävin läpi sovelluksen määrittelydokumentit ja käyt-

töohjeet ja koostin näiden pohjalta selvityksen karttatoiminnoista. Katsoimme yhdessä 

toiminnot läpi toisen kehittäjän kanssa ja teimme JIRAan alitiketit. Yhdestä toiminnosta, 

joka ei toiminut odotetusti tuotantoympäristössäkään, lähetin hyväksymistestaajille vielä 

tarkennuspyynnön. Karttapäivitykselle jäi tämän jälkeen vielä jonkin verran aikaa, joten 

jatkoimme OpenLayers-viivaominaisuuden parissa. Tällä kertaa haasteena oli aiemman 

version tapa kutsua feature-objektia sen attribuutin arvon perusteella, mikä ei uudemmas-

sa versiossa ollut enää mahdollista. Ongelman sai ratkaistua asettamalla attribuutin arvo 

eli tässä tapauksessa piirrettävän tieosan tunniste feature-objektin tunnisteeksi, jolloin sitä 

voitiin kutsua suoraan uudella source-objektin getFeatureById-metodilla. 

 

Osaamiseni kehittyi päivän aikana taas OpenLayers-kirjaston, mutta myös projektinhallin-

nan ja asiakaskommunikaation osalta. Valmistauduin viikkopalaveriin paremmin kuin 

yleensä, sillä tällä kertaa minulla oli selkeä lista asioita, joihin oli lyhyen Skype-palaverin 

aikana saatava selvyys, että pääsisin tehtävässäni eteenpäin. Projekti A:n tehtävistä oli 

myös tehtävä selvitystä. Toimintojen kartoittamisessa dokumenttien pohjalta oli omat 

haasteensa, kuten myös itse dokumenttien löytämisessä.  

 

Torstai 20.09.2018 

 

Torstaina päätin ottaa tehtäväkseni yhden karttapäivityksen uusista alitiketeistä: Kartan 

koon ja mittakaavan. Tehtävään liittyi toiminto, jossa kartan kohdistus ja mittakaava muut-

tuvat eri sivuilla käyttäjän valitsemien tieosien tai muistissa olevien valintojen mukaan. En 

asettanut tavoitetta niin korkealle, että saisin tehtävän valmiiksi, mutta yritin saada kohdis-

tuksen toimimaan ainakin yhdellä sivuista. 
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Yhdeksi suureksi haasteeksi muodostui karttaprojektio ja koordinaattien muuntaminen 

oikeaan koordinaattijärjestelmään. OpenLayers 3 ei tunne Suomen EPSG:3067 -

koordinaattijärjestelmää, joten sovellukseen oli otettava mukaan Proj4js-niminen Ja-

vaScript-kirjasto koordinaattijärjestelmän lisäämiseen. Yllättävän hankalaa oli myös Suo-

men kartan keskipistekoordinaattien löytäminen – lopulta päädyin hakemaan tarvittavat 

koordinaatit sovelluksen vanhasta versiosta, kysymällä koordinaatteja karttaobjektilta se-

laimen konsolissa, kun kartta oli keskitettynä. Vanhassa versiossa näitä ei tarvinnut aset-

taa kartalle erikseen, mutta OpenLayers 3 toimii kartan keskityksen ja rajauksenkin suh-

teen eri tavalla kuin edeltäjänsä. 

 

Olimme edellisellä viikolla jo osittain päivittäneet kartan kohdistumisen valituille tieosille, 

mutta tarkoituksena oli saada nyt käyttäjän valitsema mittakaava ja kohdistus säilymään 

sivuja vaihdettaessa. Vanha ratkaisu oli tallentaa kartan liikuttamisesta lauenneen tapah-

tuman yhteydessä kartan keskikohta ja zoomaustaso paikalliseen muistiin. Uudessa 

OpenLayers-versiossa liikuttamista tarkasteltiin kuitenkin ylempänä objektihierarkiassa, 

mikä aiheutti uusia haasteita. Ensimmäiseksi kokeilemani ratkaisu kaatui siihen, että sivu-

jen välillä siirryttäessä kartta luotiin aina uudelleen oletusasetuksilla, jolloin paikalliseen 

muistiin tallennetut tiedot korvattiin. Korvaavan ratkaisun löytäminen jäi valitettavasti seu-

raavalle viikolle, mutta olin kohtuullisen tyytyväinen päivän tuloksiin. 

 

Päivän aikana tutustuin jälleen uusiin OpenLayers 3:n ominaisuuksiin ja syvennyin tar-

kemmin sovelluksen käyttöliittymätasoon. Kehitin eteenpäin JavaScript- ja Backbone-

taitojani yrittämällä yksinkertaistaa ja optimoida koodin rakennetta karttatoimintojen päivit-

tämisen yhteydessä. 

 

Perjantai 21.09.2018 

 

Päivän alussa tavoitteeni oli saada Excel-raporttien päivitys valmiiksi ja poistaa isätaulun 

tarpeettomat kentät tietokannasta. Lisäksi ajattelin tehdä pienen tehtävän liittyen erään 

kannasta haettavan muuttujan nimen päivittämiseen. 

 

Suunnitelmani muuttuivat heti alussa, kun aloin tutkia projektitiimin toisen kehittäjän koo-

din katselmointipyyntöä versionhallinnasta. Yleensä koodin katselmointiin menee puolesta 

tunnista tuntiin riippuen siitä, vaatiiko se myös ratkaisun testausta. Tässä tapauksessa 

muutokset olivat sen verran monimutkaisia ja hankalasti testattavia, että kattavaan kat-

selmointiin kului koko aamupäivä. Jouduin pyytämään koodiin vielä muutoksia, sillä löysin 

testauksessa muutaman bugin. 
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Koska Excel-raporttien päivitys oli osoittautunut tässä vaiheessa jo arvioitua työläämmäksi 

kuin olin arvioinut, päätin jakaa tehtävän osiin alitiketeille. Olin alun perin kuvitellut tiketin 

päivän työksi, mutta nyt olin kuluttamassa jo kolmatta päivää, enkä aamupäivän muiden 

töiden takia ollut enää varma, saisinko sitä kuluvana päivänäkään valmiiksi. Tehtävien 

osittaminen ja yksityiskohtaisemmat kuvaukset tekivät etenemisestä järjestelmällisempää, 

ja sain paremman kokonaiskuvan siitä, mitä oli vielä tekemättä. 

 

Päivästä tuli huomattavasti pidempi kuin olin kuvitellut, koska en olisi malttanut jättää teh-

tävää jälleen kesken. Sain itse Excelit päivitettyä, mutta jouduin siirtämään seuraavaan 

viikkoon muutaman tikettiin välillisesti liittyvän tietokantapäivitystehtävän. Muita tehtäviä 

en ehtinyt aloittaa ollenkaan; päivä ei mennyt suunnitelmien mukaan. Kehitystä tapahtui 

kuitenkin koodin vertaisarvioinnin ja oman työnkulun hallinnan osalta. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Kulunut viikko oli tiivis, enkä harmikseni saanut kaikkia suunnittelemiani tehtäviä suoritet-

tua. Tekninen osaamiseni kehittyi eniten OpenLayers 3:n osalta, kuten osasin odottaa 

edellisen viikon perusteella. Vaikka sovelluksen karttatoiminnot ovat suhteellisen yksinker-

taisia, jokaisen toiminnon kehittäminen vaatii esimerkkiratkaisujen ja dokumentaation läpi-

käymistä. Työskentely oli kuitenkin jo hieman sujuvampaa kuin edellisellä viikolla. Tieto-

lähteet alkoivat olla tutumpia, kuten itse karttakomponenttikin. Suomen koordinaattijärjes-

telmän käyttäminen sovelluksessa aiheutti hieman hankaluuksia, mutta niidenkin ratkai-

semiseen oli tarjolla hyvin materiaalia. 

 

Projekti B:n tehtävät koskivat lähinnä datamuutoksia. Tietokantanäkymien päivittäminen 

on sinänsä yksinkertaista, sillä näkymä luodaan uudelleen yhtenä pitkänä SELECT-

lauseena. Haastavaksi tehtävän tekee se, kun dataa haetaan lukuisista tauluista, erilaisilla 

liitoksilla, eri tavalla nimettynä, tietyillä ehdoilla ja mahdollisesti vielä muuntaen toiseen 

tietotyyppiin. Lauseet alkavat olla niin pitkiä, että avuksi tarvitsee vähintään SQL-kielen 

syntaksin tuntevan tekstieditorin. Tällä kertaa käytin apuna myös Exceliä tarkistaakseni, 

että luotavan kantanäkymän sarakkeet oli lueteltu samassa järjestyksessä kuin toisista 

tauluista poimittavat sarakkeet – jos tässä tulee virheitä, data päätyy kantanäkymässä 

vääriin sarakkeisiin. Vaihtelin työtehtävän aikana SQL Developer, Notepad++, Visual Stu-

dio Code ja IntelliJ IDEA -tekstieditorien välillä, mutta en löytänyt vieläkään vaihtoehtoa, 

johon olisin ollut täysin tyytyväinen. 

 

Excel-tietokantanäkymiä vastaavien Java-luokkien päivittämiseen olisin kaivannut myös 

automatisoidumpaa ratkaisua. Kuten muillakin yleisimmillä Java-editoreilla, IntelliJ IDEAlla 
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saa generoitua automaattisesti getter-, setter- ja toString-metodit, mutta attribuutit ja Hi-

bernate-annotaatiot jouduin päivittämään ORM-luokkiin käsin. Harkitsin myös ORM-

luokkien generoimista suoraan tietokantaskeeman pohjalta, mutta IntelliJ IDEAn työkalu 

olisi edellyttänyt Hibernate-määrityksiä hbm.xml-tiedostossa. Sovelluksesta löytyi vain 

hibernate.reveng.xml-tiedosto, joka toimii JBOSS-liitännäisellä eikä ole IntelliJ IDEAn tu-

kema vaihtoehto. Tiedostossa ei myöskään ollut valmista pohjaa Excel-näkymille, joten 

totesin ORM-tiedostojen päivittämisen käsin olevan todennäköisesti nopeampi vaihtoehto. 

 

Työtehtävien määrittely ja osiin pilkkominen oli toistuva teema viikon aikana. Karttapäivi-

tyksen tehtävät olisi ehdottomasti kannattanut määritellä tarkemmin jo aiemmassa vai-

heessa. Excel-tehtävä oli jäänyt myös aika lailla otsikkotasolle tiketissä. Uusia korjauskoh-

teita tuntui löytyvän jatkuvasti tehtävän edetessä, ja aluksi yritin pitää ne vain muistissa. 

Esimerkiksi huomasin Excel-tiedostosta yhden sarakkeen olevan aina tyhjä, ja asiaa selvi-

tettyäni kävi ilmi, että se sisälsi tietokannassa ainoastaan NULL-arvoja eikä ollut käyttöliit-

tymässä näkyvillä ollenkaan. Tarkistettuani asian asiakkaalta turha sarake päätettiin pois-

taa. Koska asia liittyi meneillä olevaan tehtävään, päätin hoitaa sen samalla, mikä johti 

jälleen tiketin paisumiseen. 

 

Sprintin tehtävälistan yksittäisen tehtävän sisällön muuttaminen ei sinänsä ole vastoin 

Scrumin periaatteita, sillä kehitystiimillä on oikeus muokata tehtävälistaa sprintin aikana, 

jos se ei vaaranna sprintin tavoitteiden toteutumista. Täysin uudet tehtävät tulisi kuitenkin 

lisätä tuotteen kehitysjonoon, josta ne poimitaan sprintin tehtävälistaan suunnittelupalave-

rissa. Tuotteen kehitysjonossa olevien tehtävien tarkennus on jatkuva prosessi, joka to-

teutetaan yleensä tehtävien tärkeysjärjestyksessä. (Schwaber & Sutherland 2017, 10–16.) 

Sinänsä on ongelmallista, jos tehtävien sisältöä ei määritellä riittävän tarkkaan ennen nii-

den lisäämistä sprintin tehtävälistaan, koska tällöin työmääräarvio voi mennä vikaan ja 

sprintin tavoite epäonnistua. Tikettien siirtymistä seuraavaan sprinttiin tapahtuukin valitet-

tavan usein. 

 

Sprintin tehtävälistan pilkkominen sopivan kokoisiin osiin pienentää sprintin epäonnistumi-

sen mahdollisuutta ja parantaa työnkulkua. Pieniä tehtäviä on helpompi priorisoida ja an-

taa niille osuvia työmääräarvioita. Tehtävien osittaminen ei kuitenkaan ole helppoa, kun 

halutaan saada aikaan toimivia kokonaisuuksia. (Verwijs 1.4.2017.) Yleensä lähdetään 

liikkeelle käyttäjätarinasta, joka kuvaa yhtä toiminnallisuutta; JIRAssa tarinan yläpuolella 

on vielä epic eli eepos (kuvio 3). Eepos tai käyttäjätarina jaetaan tehtäviin, jotka voidaan 

jakaa edelleen alitehtäviin. Jakamista voidaan tarkastella monesta näkökulmasta; eri osia 

voivat olla esimerkiksi käyttäjän suorittamat työvaiheet, ohjelmistoarkkitehtuurin kerrokset 

tai erilaiset vaihtoehdot käyttäjän suorittamalle toiminnolle käyttöliittymässä (Verwijs 



 

23 

 

1.4.2017). Esimerkiksi Excel-tehtävässä päädyin jakamaan tehtävät kolmeen alitehtävään 

sen mukaan, minkä tyyppisen Excel-raportin käyttäjä haluaa tulostaa käyttöliittymästä. 

Karttapäivitystehtävässä jaoimme tehtävät alitiketeille toimintojen mukaan, joista osa on 

käyttäjän suorittamia ja osa liittyy datan visualisointiin kartalla. Tehtävät olisi voinut jakaa 

vielä pienempiin osiin käyttöliittymän välilehtien perusteella, mutta koska toiminnot ovat 

käytännössä samoja eri sivuilla, toteutus lienee helpompi tehdä kaikille välilehdille samalla 

kertaa. 

 

 

Kuvio 3. Tehtävätyyppejä JIRA-tehtävienhallintaohjelmistossa 

 

3.3 Seurantaviikko 39 

Tiistai 25.09.2018 

 

Tiistain tavoitteeni oli ensisijaisesti saattaa loppuun tehtävät, jotka jäivät edellisenä perjan-

taina kesken. Excel-päivityksessä tuli pudottaa yksi ylimääräinen attribuutti tietokanta-

taulusta ja vastaavista Java-luokista, sekä päivittää Exceleihin ja käyttöliittymään lisättyjen 

attribuuttien rajausehtomuuttujat, joita käytetään taulukoiden rajaustoiminnossa. Toinen 

tehtäväni liittyi myös rajausehtomuuttujaan, joka oli jäänyt päivittämättä eräässä aiemman 

sprintin tehtävässä. Kolmas tehtävä oli muutospyynnössä lapsitaululle 1 siirtyneiden sa-

rakkeiden pudottaminen isätaulusta. 

 

Aamun dailyssä ehdotin, että jos minulle jäisi näiden jälkeen vielä aikaa, voisin aloittaa 

uuden Excel-raporttitehtävän analysointia ja tehtävän osittamista. Tehtävä ei kuulunut 

tekeillä olevaan muutospyyntöön, mutta se otettiin mukaan sprinttiin asiakkaan pyynnöstä 

hotfix-korjauksena. Prioriteetti oli korkea, joten olisi ollut hyödyllistä, jos useampi kehittäjä 

olisi voinut työstää sitä samaan aikaan. Tehtävä saattoi olla myös haastava: tarkoitus oli 

lisätä käyttöliittymään uusi painike, joka tulostaisi kahden eri sivun taulukoista yhdistetyn 
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Excel-raportin, mutta ottaisi mukaan vain käyttäjän valitsemat kolumnit kultakin sivulta. 

Käyttäjän kolumnivalinta oli sivukohtainen ja Excel-raportti voitaisiin tulostaa kummalta 

sivulta tahansa, joten tulisi ratkaista, miten tieto toisen sivun kolumnivalinnasta saataisiin 

kulkemaan sivujen välillä. 

 

Lisäksi dailyn jälkeen projektipäälliköltäni tuli vielä pyyntö, että tekisin tämän tai seuraavan 

päivän aikana selvityksen siitä, mitä vastoinkäymisiä tai haasteita alkuvuodesta aloitetun 

muutospyynnön toteuttamisen aikana oli noussut esiin. Jouduin luopumaan aikeestani 

analysoida tulevaa Excel-kolumnivalintatehtävää, sillä en uskonut ajan riittävän molempiin 

– jos ensimmäisen kolmen tehtävän jälkeen jäisi ylipäätään aikaa muuhun. 

 

Excel-päivityksen ja rajausehtomuuttujan päivityksen sain tehtyä loppuun aamupäivän 

aikana ja jatkoin iltapäivällä kolmatta tehtävää. Huomasin kuitenkin, ettei lapsitauluun ollut 

lisätty samoja rajoitteita ja kommentteja kuin isätaululla, joten päivitin ne vielä ennen sa-

rakkeiden poistamista isätaulusta. Yhteen tietokantaproseduuripakettiin tuli myös virheitä 

sarakkeiden pudottamisen jälkeen. Korjasin suurimman osan, mutta muutaman viittauk-

sen jouduin kommentoimaan väliaikaisesti pois, sillä ne sisältyivät proseduuriin, jonka 

päivittäminen oli tietokanta-asiantuntijallamme vielä edessä. Muut tietokantamuutokset 

tein IntelliJ IDEAn editorilla, jonka tietokantalisäosa osoittautui mukavaksi käyttää, mutta 

proseduuripaketin muutokset ja versionhallinnan päivitykset jouduin tekemään SQL Deve-

loperilla – siirtotiedostojen tekemisen sen takia, että versionhallintaan tulisi mahdollisim-

man vähän tietoformaatista riippuvia eroja, ja proseduuripaketin siksi, ettei IntelliJ IDEAsta 

löytynyt kaikkia tarvittavia työvälineitä. Tällä kertaa vein muutokset versionhallintaan pie-

nemmissä palasissa; vaikka se oli hitaampaa ja työläämpää, tikettien katselmoijan työtä 

helpottaa, jos muutokset ovat eri osissa tehtävien mukaisesti. 

 

Ehdin pohtia vain lyhyesti muutospyynnön aikaisia haasteita, joten niiden parissa aioin 

jatkaa seuraavana päivänä. Ensisijaiset tavoitteeni sain kuitenkin vietyä loppuun. Oppimi-

sen kannalta päivän merkittävin työ oli tietokantaproseduuripaketin virheiden tutkiminen, 

sillä PL/SQL-funktiot ja proseduurit ovat minulle vielä melko hankalia. 

 

Keskiviikko 26.09.2018 

 

Keskiviikkona olin aikeissa jatkaa projekti A:n karttapäivitystä kartan kohdistumisen osalta 

ja projekti B:n muutospyynnön haasteiden kartoittamista. Suunnitelmani muuttuivat kui-

tenkin heti aamun dailyssä projektitiimin aikataulujen takia. Excel-kolumnivalintatehtävää 

oli syytä analysoida toisen kehittäjän kanssa vielä päivän aikana ja iltapäiväksi oli sovittu 

sprintin suunnittelupalaveri. Päätin varata päivän kokonaan projekti B:lle ja jatkaa kartan 
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parissa torstaina ja perjantaina. Toinen karttapäivityksen kehittäjä oli myös pitämässä 

etäpäivän, joten tehtävää ei kuitenkaan olisi voinut jatkaa parikoodauksena. Ikäväkseni 

sain myös kuulla, että hänet siirrettäisiin toiseen projektiin, joten joutuisin tästä eteenpäin 

jatkamaan karttapäivitystä yksin. 

 

Projekti B:n viimeisimmät tikettini odottivat katselmointia, joten päätin tarkistaa muiden 

tikettien tilan ennen sprintin suunnittelupalaveria; kuluvan sprintin taululle oli jäänyt JIRAs-

sa muutamia epäselviä tapauksia. Testasin ja kommentoin yhden tehtävän ja siirsin muu-

taman eteenpäin projektipäällikölle testattavaksi. Muutospyynnön aikaiset haasteet kävin 

lyhyesti projektipäällikön kanssa läpi dailyn yhteydessä, ja sovimme kattavamman analyy-

sin tekemisestä vasta siinä tapauksessa, jos pyyntö tulisi asiakkaalta. 

 

Kulutin melko suuren osan päivästä Excel-kolumnivalintatehtävän analysointiin. Toiminto 

oli toteutettu onneksi jo valmiiksi siten, että käyttäjän kolumnivalinta eri välilehdillä säilyi 

sovelluksen muistissa. Excel-generointi tapahtui kuitenkin hyvin eri tavalla kuin niillä sivuil-

la, joihin olin tehnyt aiemmin muutoksia. Aluksi oli hyvin epäselvää, mistä Excel sai tie-

toonsa valitun datan ja kolumnit, sillä sille ei annettu sivulla näkyviä objekteja. Tarkemman 

analyysin jälkeen selvisi, että kolumnit haettiin luokalle, joka käytti Wicketin IDataProvider-

rajapinnasta johdettua IColumnDataProvider-komponenttia. Tämän jälkeen oli selkeäm-

pää, miten tehtävän saisi toteutettua. Tein tiketistä kolme alitikettiä: uuden painikkeen 

suunnittelun, uuden DTO-luokan ja uuden DataProvider-luokan toteuttamisen. Uudet 

DTO- ja DataProvider-luokat olivat tarpeen siksi, että Excel-generointiin tarvittiin tietoja 

molemmilta sivuilta, mutta tällä hetkellä luokat vastasivat vain yhdellä sivulla näkyvää da-

taa. Kommentoin vielä tiketteihin, että olisi ehkä kannattavaa siirtyä käyttämään molem-

mille sivuille samoja Java-malleja ja tietokantanäkymiä turhan toiston välttämiseksi. 

 

Saavutin päivän tavoitteeni projekti B:n osalta. Uusi Excel-tehtävä oli siitä hyödyllinen, että 

tutustuin jälleen uusiin Wicket-toimintoihin. Sain myös hyvää harjoitusta tehtävien jakami-

sesta – lisähaastetta toi se, että toinen kehittäjä oli aikeissa jatkaa seuraavana päivänä 

tehtävän parissa, joten jouduin miettimään, miten kommunikoin löydökseni hänelle. 

 

Torstai 27.09.2018 

 

Torstain tavoite oli kartan kohdistus karttapäivityksessä. Lisäksi pyrin kartoittamaan, mitä 

muutoksia oli vielä kokonaan tekemättä. Työnteko olisi vastaisuudessa kovin erilaista, kun 

jatkaisin muutosten tekemistä yksin. 
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Aloitin päivän katsomalla versionhallinnasta, mitä muutoksia toinen kehittäjä oli tehnyt 

edellisenä päivänä. Seuraavaksi jatkoin kohdistustoiminnon parissa. Jotta kartan keskipis-

te- ja zoomaustaso pysyisivät samoina eri sivujen välillä, hain ne lokaalista muistista jo 

kartan luonnissa. Ominaisuuden lisääminen rikkoi kartan latautumisen kuitenkin koko-

naan. Kartan keskittäminen ja zoomaaminen oli toiminut ongelmitta tähän asti, jos arvot oli 

syötetty kovakoodattuina tai käytetty tietokannasta haettuja arvoja. Ratkaisua ongelmaan 

oli vaikea löytää, koska voi olla lukuisia syitä, miksi kartta ei lataudu. Ongelma lähti kui-

tenkin aukeamaan siitä, kun selvisi ettei kartta hyväksy string-muotoisia arvoja koordinaa-

teiksi (Geographic Information Systems Stack Exchange 2018b). Kävi ilmi, että sovelluk-

sessa käytetty Backbonen LocalStorage-kirjasto muuttaa arvot string-muotoon, joten ne 

täytyy kääntää takaisin numeroiksi ennen niiden syöttämistä kartalle. 

 

Kohdistuksessa ja mittakaavan säilyttämisessä oli muitakin haasteita; aiemmin kartta oli 

kohdistettu aina valittuihin tieosiin ja risteyksiin, mutta nyt oli epäselvyyttä siitä, milloin 

haluttiin käyttäjän valintojen säilyvän. Määritysten mukaan keskipiste- ja zoomaustason 

tuli säilyä sivulta toiselle, mutta toisaalta sivulle tultaessa kohdistettiin näkyvään tieverk-

koon, jolloin käyttäjän valinnat ohitettiin. Lisäksi erillisessä painikkeen kautta toimivassa 

kohdista-toiminnossa oli näkymä aiemmin rajattu ja zoomattu valittuihin kohteisiin, mutta 

nyt haluttiin säilyttää käyttäjän zoomaustaso. Vaikutti siltä, ettei vanha versiokaan ollut 

vastannut määrityksissä esitettyjä toimintoja. Yksi ongelmallinen ominaisuus oli myös kar-

tan siirtäminen ikkunan sivuun, jolloin kartta-alue muuttui vaakatasosta pystyyn; kartan 

koko oli tarkoitus suurentua täyttämään koko tila, mutta tarkoittiko se sitä, että käyttäjän 

valitsemat keskitykset ja mittakaavat kirjoitettaisiin yli? Vai pitäisikö muistissa olla eri vaih-

toehdot kartan pysty- ja vaaka-asennolle? 

 

Toiminto ei tullut päivän aikana valmiiksi osittain näiden epäselvyyksien takia. Onnistuin 

kartoittamaan jonkin verran päivityksessä jäljellä olevaa työtä ja olin positiivisesti yllättynyt 

siitä, että karttatoiminnon perusrunko alkoi olla kasassa. OpenLayers 3:n ominaisuuksien 

ja toimintojen lisäksi opin päivän aikana myös LocalStoragen käytöstä ja JavaScriptin dy-

naamisesta tyypityksestä, joka tuntui hieman vieraalta Java-ohjelmoijalle. 

 

Perjantai 28.09.2018 

 

Perjantain ensisijainen tavoitteeni oli tehdä projekti A:n asennustilaus tuotantoon. Projekti 

B:ssä oli myös odottamassa katselmointipyyntö toiselta kehittäjältä. Näiden jälkeen aioin 

keskittyä kartan kohdistus- ja valintatoimintoihin ja tehdä ainakin kohdistuksen valmiiksi. 
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Aamulla pidettiin dailyt sekä projekti A:lle että B:lle. Projekti A:n dailyssä sovimme sovel-

luksen version nostosta, mikä tarkoitti uuden paketin tekemistä ja sen viemistä tuotanto-

palvelimen lisäksi myös integraatiotestipalvelimelle. Tuotantoasennus sovittiin puolentois-

ta viikon päähän ja integraatiotestiasennuksen tilasin samalle päivälle. 

 

Karttapäivityksen Git-haaran tekemisestä oli kulunut jo useita viikkoja, joten katsoin tar-

peelliseksi päivittää kehityksen päähaaraan päivitetyt sovellusversion nostot ja muut muu-

tokset myös karttahaaraan. Tämän jälkeen jatkoin kohdistustoiminnon parissa. Edellisenä 

päivänä olin törmännyt ongelmaan kartan siirtämisessä pystyasentoon. Tarkoitus oli, että 

karttaa liikuttaessa tai zoomatessa keskipistekoordinaatit ja zoom-taso tallennettaisiin 

paikalliseen muistiin. Kartan siirtäminen pystyasentoon sivulle laukaisi kuitenkin kartan 

siirto -tapahtuman muuttamalla zoom-asetusta, vaikka periaatteessa käyttäjä ei ollut teh-

nyt vielä omia valintoja. Se oli ongelmallista, sillä kohdistustoiminnossa zoom-tason tuli 

muuttua ainoastaan silloin, kun käyttäjä ei ollut tehnyt omaa zoom-valintaa; nyt jos käyttä-

jä valitsisi heti alkuun kartan pystyasennon, tallentuisi pystyasennon zoom-asetus LocalS-

torageen, eikä kohdistus muuttaisi zoomia. 

 

Ratkaisin ongelman tallentamalla kartan zoom- ja keskipisteoletusarvot muuttujiin sekä 

vaaka- että pystyasennossa ja tallentamalla arvot LocalStorageen vain silloin, kun arvot 

eivät olleet oletusarvoja kyseisessä kartan asennossa. Päivitin kohdista-toiminnot eri si-

vuille ja karsin koodista samalla turhaa toistoa. Vanhan version kovakoodatut zoom-arvot 

eri tapauksissa sain korvattua yhdellä OpenLayers 3:n metodilla. Valintatoimintoihin en 

ehtinyt päivän aikana syventyä. 

 

Päivän tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Projekti B:stä en tehnyt kuin koodin katselmoin-

nin ja testauksen, joka sujui odotetusti: pyytämäni muutokset oli tehty ja bugit korjattu. 

Osaamiseni kehittyi OpenLayersin ja Backbonen osalta ja opin uutta myös Gitin käytöstä. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikko tuntui hajanaiselta ja melko raskaalta. Projekti A:n karttapäivitys oli vienyt jo sovit-

tua enemmän työpäiviä, ja nyt toinen kehittäjistä siirrettiin vielä toisiin tehtäviin. Ensim-

mäinen tuotantoversion päivitykseni oli sovittu, eikä edelliseltä kehittäjältä ollut jäänyt juu-

rikaan ohjeita. Projekti B:ssä puolestaan lähestyttiin koko vuoden kestäneen muutospyyn-

nön loppuvaihetta, ja jouduin yllättäen analysoimaan työvaiheita, joita olin suorittanut tul-

lessani taloon harjoittelijana. Muutospyynnön kannalta olisi ollut tarpeellista keskittyä täs-

sä vaiheessa kartoittamaan mahdollisia puutteita, tekemään dokumentaatiota ja testausta, 

mutta asiakkaalta oli tullut pyyntö, joka oli toteutettava kiireellisesti tehtäväjonon ohi. 



 

28 

 

 

Viikon aikana kävin läpi tietokantaproseduureja sekä Wicket-, Backbone- ja OpenLayers-

kirjastojen ominaisuuksia, eli teknologioiden kirjo oli laaja. Yksi mielenkiintoisimmista asi-

oista oli JavaScriptin dynaaminen tyypitys, johon törmäsin karttapäivityksen LocalStorage-

kirjaston yhteydessä. Toisin kuin Javassa, jota olen tottunut käyttämään, JavaScriptissä 

muuttujat ovat lähtökohtaisesti tyypittömiä. Tyypittömyys mahdollistaa sen, että arvot kon-

vertoidaan automaattisesti sopivaan tyyppiin vasta tarvittaessa. (Flanagan 2006, 49–50.) 

Ohjelmoijalle automaattinen tyypitys saattaa kuitenkin tuottaa hankaluuksia, kun tarvitaan 

tietyn tyyppisiä arvoja. Esimerkiksi karttapäivitystehtävässä käyttämäni View.setCenter-

metodi tarvitsi käyttöönsä ol.Coordinate-tyyppiä olevan objektin, joka oli määritelty xy-

koordinaatit sisältäväksi numerotaulukoksi (OpenLayers 2016). Tallensin lokaaliin muistiin 

x- ja y-arvot, jotka hain karttaobjektilta, eli arvot olivat periaatteessa tässä muodossa – 

kuitenkin tietämättäni LocalStorage-kirjasto konvertoi arvot JSON-muotoon, jolloin arvois-

ta tuli stringejä. Automaattinen konvertointi ei toiminut kuitenkaan enää toiseen suuntaan. 

 

JavaScriptissä on monia tapoja konvertoida string numeroksi tai desimaaliksi. Automaat-

tista konvertointia voidaan hyödyntää esimerkiksi käyttämällä vähennys- tai kertolaskua 

string-muotoiseen numeroarvoon. Selkeämpi tapa on kuitenkin käyttää parseInt- ja par-

seFloat-funktioita tai Number-funktion oletuskonstruktoria. Number-funktio on rajoittu-

neempi, sillä se ei salli tyhjiä välejä numeron keskellä ja kääntää tyhjät arvot nollaksi. 

Kaikki funktiot palauttavat NaN-arvon, jos eivät voi kääntää stringiä numeroarvoksi. (Fla-

nagan 2006, 30.) NaN-arvot ovat siitä hankalia, että niihin ei voi käyttää tavallisia vertai-

luoperaattoreita: NaN on ainoa arvo, joka ei koskaan vastaa itseään. NaN-arvojen vertai-

luun voi käyttää isNaN-funktiota, joka palauttaa booleanin sen mukaan, voidaanko muut-

tuja kääntää numeroksi. (Clanton 2015.) Kyseistä käytöstä on demonstroitu kuvankaap-

pauksessa selaimen konsolista (kuva 1). 

 

 

Kuva 1. IsNaN-funktion testaus 
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Toinen hyödyllinen oppimiskokemus oli karttapäivityksen Git-haaran päivittäminen kehi-

tyksen päähaaran uusimmilla muutoksilla. Yleensä olen toiminut niin, että olen mergennyt 

päähaaran feature-haaraan (kuva 2) lokaalisti IntelliJ IDEAssa. Nyt halusin kuitenkin ko-

keilla rebase-toimintoa mergen sijaan. Merge on helpompi, turvallisempi ja siksi suositel-

lumpi tapa haarojen integroimiseen, mutta se tekee usein kehityshistorian tarkastelusta 

sekavaa (Atlassian). Merge tekee feature-haaraan erillisen merge commitin ja tuo ver-

siohistoriaan kaikki commitit, jotka päähaaraan on viety välissä. Jos mergessä syntyy kon-

flikteja, ne voi IntelliJ IDEAssa käydä läpi erillisessä dialogissa. (JetBrains 2018.) 

 

 

Kuva 2. Päähaaran integroiminen feature-haaraan käyttämällä mergeä (Atlassian) 

 

Rebase-vaihtoehto on siinä mielessä siistimpi, että se lisää feature-haaran ominaisuudet 

päähaaran päälle ilman erillistä merge committia. Rebase siirtää feature-haaran alkamaan 

päähaaran viimeisimmistä muutoksista ikään kuin ne olisivat olleet mukana koko ajan 

(kuva 3). Projektin muutoshistoriasta tulee lineaarinen ja luettavampi, mutta samalla hävi-

tetään alkuperäinen historia. (Atlassian.) 
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Kuva 3. Päähaaran integroiminen feature-haaraan käyttämällä rebasea (Atlassian) 

 

Rebasea käytetään usein silloin, kun feature-haaran historia alkaa olla sotkuinen eikä sitä 

haluta lisätä sellaisenaan sekoittamaan päähaaran historiaa. Interaktiivisella rebasella 

voidaan halutessaan valita ja järjestää uudelleen kaikki commitit, mitä feature-haaraan on 

tehty. Historian uudelleen kirjoittaminen on kuitenkin vaarallista haaroissa, joiden parissa 

työskentelee useita kehittäjiä. Jos muut ovat tehneet muutoksia samaan haaraan, jonka 

historian kehittäjä on järjestänyt uudelleen lokaalisti, Git tulkitsee haaran muutoshistorian 

eriytyneen ja ollaan tilanteessa, jossa ainut järkevä ratkaisu on käyttää mergeä saatta-

maan haarat jälleen yhteen. Lopputulos on huomattavasti sotkuisempi kuin silloin, jos olisi 

käyttänyt mergeä jo lähtötilanteessa. (Atlassian.) 

 

Päätin kokeilla rebasea siksi, että halusin pitää karttapäivityshaaran muutoshistorian yk-

sinkertaisena. Haaraan oli tullut jo paljon committeja ja vaikutti siltä, että se jouduttaisiin 

ehkä päivittämään kehityksen päähaaran muutoksilla vielä useampaan otteeseen, jolloin 

erilliset merge commitit tekisivät muutoshistoriasta entistä sekavamman. Yleensä, kun 

työskentelen yksin jonkun feature-haaran kanssa, en tee committeja ennen kuin jonkinlai-

nen kokonaisuus on koossa. Tiheäänkin tehdyt commitit voitaisiin kuitenkin siistiä lokaalis-

ti ennen koodin katselmointia rebasea käyttämällä (Perforce 2018). 

 

Karttapäivityksessä oli välttämätöntä viedä muutoksia pienissä erissä versionhallintaan, 

koska käytimme samaa feature-haaraa toisen kehittäjän kanssa. Koska lähtökohtaisesti 
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kaikki toiminnot olivat rikki, aina kun toinen sai pienen osan toimimaan, oli toisenkin syytä 

päivittää oma lokaali feature-haaransa muutoksilla. Olin siis tilanteessa, jossa feature-

haara oli viety jo julkisena versionhallintaan eikä rebasea kannattaisi käyttää. Toinen ke-

hittäjä oli kuitenkin lopettamassa projektissa, joten uskalsin kokeilla toimintoa tämän ker-

ran. Tein rebasen lokaalisti IntelliJ IDEAssa ja sain Gitistä ilmoituksen, että remote- ja 

lokaalihaarojen historiat olivat eriytyneet. Olisin periaatteessa voinut käyttää force-push -

toimintoa remote-haaran korvaamiseen lokaalilla haaralla (Atlassian), mutta päätin sen 

sijaan ottaa varmuuskopion GitHubista, poistaa haaran sieltä käsin ja lisää lokaalin haa-

ran GitHubiin uutena. Mitään katastrofaalista ei tapahtunut, joten aion kokeilla rebasen 

käyttämistä jatkossa lokaaleissa feature-haaroissa, kun mukaan tarvitaan päivityksiä vii-

meisimmistä päähaaran muutoksista. 

 

3.4 Seurantaviikko 40 

Tiistai 02.10.2018 

 

Tiistaina tarkoitukseni oli aloittaa projekti B:n Excel-kolumnivalintatehtävän toteutus. Ta-

voitteenani oli suorittaa yksi tehtävän alitiketeistä: uuden tietokantanäkymän rakentaminen 

yhdistelmä-Excelille. 

 

Analysoituani tehtävää muiden kehittäjien kanssa tulimme siihen tulokseen, ettei uutta 

tietokantanäkymää kannattaisi kuitenkaan rakentaa; sen sijaan päivittäisin toisen tietokan-

tanäkymän sisältämään myös toisen Exceliin käytettävän tietokantanäkymän tiedot. Suu-

rin osa datasta oli jo otettu mukaan aiemman rajausehtotoiminnon muutoksen takia, mutta 

näkymissä oli edelleen jonkin verran puutteita ja nimeämiseroja. Hibernate-luokkaan Ja-

van puolella ei sen sijaan ollut aiemmin lisätty toisen tietokantanäkymän arvoja, joten se 

piti päivittää kokonaan. 

 

Tällä kertaa kyseessä oli yli 150 sarakkeen tietokantanäkymä. Edellisestä vastaavasta 

tehtävästä ei ollut paljon aikaa, joten minulla oli hyvin muistissa, kuinka työlästä, hidasta ja 

virhealtista ORM-luokkien päivittäminen on suurien datamäärien kanssa. Päätin kokeilla, 

saisinko tällä kertaa tehtävää helpotettua Hibernate-luokkien automaattisella generoinnil-

la. Löysin IntelliJ IDEAsta tähän sopivan työkalun, mutta valitettavasti se ei sopinut tähän 

tarkoitukseen; numeroarvoista generoitui Long-tyyppejä, vaikka sovelluksessa niiden piti 

olla BigDecimal-tyyppiä. Päivitin arvot tälläkin kertaa siis käsin. 

 

Järjestelmällisestä työtavasta huolimatta mukaan pääsi yksi virhe, jonka löytäminen vei 

useamman tunnin. Sovelluksen taulukko ei latautunut, eikä virheviestistä saanut muuta 
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selville, kuin että Hibernate-konfiguraatiossa oli jonkin sarakkeen nimi väärin. Tarkistin 

moneen otteeseen, että muuttamani attribuutit olivat oikein. Lopulta virhe löytyi sarakkeen 

nimestä, jota en ollut muuttanut mielestäni ollenkaan. Ongelmana oli, että SQL Develope-

rissa sarake oli haettu SELECT-lauseessa eri nimellä kuin sarakkeiden määrityksessä. 

Olin luonut näkymän uudelleen IntelliJ IDEAn työkalulla, jossa erillistä SELECT-lausetta ei 

kirjoitettu ollenkaan, vaan se generoitui automaattisesti sarakkeiden määrityksen perus-

teella. Korjasin määrityksen vastaamaan SELECT-lausetta ja sovellus lähti toimimaan. 

 

Tutustuin päivän aikana syvemmin IntelliJ IDEAn tietokanta- ja Hibernate-työkaluihin. Vali-

tettavasti tässä työtehtävässä en saanut niistä sitä hyötyä, jota tavoittelin. Edelleen toivoi-

sin löytäväni jonkinlaisen paremman ratkaisun suurien Java-luokkien päivittämiseen tieto-

kantamuutosten jälkeen. Jos kyseessä olisi uusi projekti, rakentaisin luokat sijoittamalla 

Hibernate-annotaatiot getter-metodien sijaan attribuuttilistaukseen. Tällöin sarakemuutok-

set voitaisiin tehdä suoraan attribuuttilistaukseen, ja getter- ja setter-metodit voitaisiin tar-

vittaessa generoida automaattisesti. 

 

Keskiviikko 03.10.2018 

 

Keskiviikon tavoitteeni oli Excel-kolumnivalintatehtävän seuraava alitiketti: uuden DTO-

luokan rakentaminen yhdistelmä-Excelille. Sen jälkeen aioin tarkistaa ja päivittää sivuilla 

käytettävät rajausehtomuuttujat, jotta samat muuttujat toimisivat molemmilla välilehdillä. 

 

DTO:n suhteen tein saman ratkaisun kuin tietokantanäkymänkin kohdalla eli päätin päivit-

tää toisen vanhoista sen sijaan, että lisäisin kokonaan uuden Exceliä varten. DTO:n päivit-

täminen ei vienyt paljon aikaa. Sen jälkeen siirryin tarkistamaan rajausehtomuuttujia. 

 

Rajausehtomuuttujien käyttö oli tarpeen, koska Exceliä ei generoitu sovelluksessa käytet-

tävästä oliosta, vaan data haettiin tietokannasta käytössä olevan rajausehdon ja kolumni-

valinnan perusteella. Rajausehto muodostettiin SQL-lauseena käyttöliittymässä, mutta 

lauseen muuttujat olivat käyttöliittymässä näkyviä kolumnien nimiä. Tämä oli ratkaistu 

siten, että käyttöliittymän muuttujia vastaavat tietokantataulujen sarakkeiden nimet haettiin 

rajausehtomuuttujataulusta sen perusteella, mikä oli käytössä oleva välilehti. Koska sa-

man SQL-rajauksen tuli toimia saman muotoiselle objektille kahdella eri välilehdellä, piti 

rajausehtomuuttujatauluun tallennettujen arvojen olla samat. 

 

Rakensin vertailua varten massiivisen Excel-tiedoston, johon keräsin kummankin tietokan-

tanäkymän ja niitä vastaavien käyttöliittymävälilehtien tiedot: sarakkeet tietokannassa ja 

käyttöliittymän taulukossa sekä rajausehtomuuttujataulussa olevat vastaavat tiedot. Kävin 
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näitä läpi rivi riviltä ja merkitsin puutteelliset kohdat. Tehtävä jäi vielä kesken rajausehto-

muuttujien päivittämisen osalta. Onnistuin nopeuttamaan vertailua jonkin verran opettele-

malla käyttämään Notepad++:n toiminnallisuutta, jossa voidaan etsiä ja korvata tekstin 

osia käyttämällä säännöllisiä lausekkeita. Toiminto oli hyvin kätevä eri muodossa olevien 

tekstitiedostojen datan käsittelyyn, ja aion hyödyntää sitä myös jatkossa. 

 

Torstai 04.10.2018 

 

Torstaina suunnittelin alun perin tekeväni projekti A:n karttapäivitystä, mutta sovimme 

projektipäälliköiden kanssa, että jatkaisin projekti B:n Excel-tehtävää, koska se oli kiireelli-

sempi. Uusi tavoitteeni oli rajausehtomuuttujien viimeistely ja uuden Excel-toiminnon pai-

nikkeen luominen. Tarkoitukseni oli saada uusi Excel-painike aluksi toimimaan samalla 

tavalla kuin vanha painike. 

 

Sain rajausehtomuuttujien päivityksen tehtyä loppuun päivän alkupuolella, minkä jälkeen 

aloin selvittää uuden Excel-painikkeen lisäystä. Toinen kehittäjä oli tehnyt painikkeelle jo 

ulkoasun, joka löytyi png-tiedostona sovelluspaketista. Painikkeen lisääminen käyttöliitty-

mään oli isompi tehtävä kuin odotin, sillä painikkeet oli toteutettu sovelluksessa Wicket-

komponentteina, jotka olivat omia Java-luokkiaan. Jotta sain painikkeelle oman ikonin ja 

työkaluvinkin, minun oli luotava sille uusi luokka, joka periytyi vanhasta Excel-

painikeluokasta. 

 

Uuden painikkeen toiminnon kopioin pitkälti vanhasta painikkeesta. Seuraava haaste tuli 

statuspaneelista, jota käytettiin Excel-generoinnin tilan näyttämiseen käyttäjälle. Status-

paneeli oli sidottu vanhan Excel-painikkeen toimintaan, enkä saanut sitä toimimaan kuin 

yhdelle painikkeelle kerrallaan. Sovelluksesta ei löytynyt muitakaan sivuja, joilla statuspa-

neelia olisi käytetty useampaan Exceliin. Mahdollisesti sivulle olisi lisättävä toinen status-

paneeli, mutta silloin täytyisi miettiä, miten ne toimisivat yhdessä. 

 

Rajausehtomuuttujien osalta sain suoritettua päivän tavoitteeni, mutta uusi painike oli odo-

tettua haastavampi. Osaamiseni kehittyi Wicket-frameworkin osalta, opin uutta etenkin 

AjaxLink-komponentista. 

 

Perjantai 05.10.2018 

 

Perjantain tavoitteeksi asetin uuden Excel-painikkeen toiminnan ja uusien sarakkeiden 

mukaan ottamisen tulostettavaan Exceliin. Ajattelin uusien sarakkeiden lisäämisen olevan 

suhteellisen yksinkertainen tehtävä, sillä toisen sivun sarakevalinnat olivat jo käytettävis-
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sä. Aloitettuani tehtävän kuitenkin tajusin, että sarakevalinnat olivat saatavilla vain silloin, 

jos käyttäjä oli käynyt jo toisella sivulla; sivun käynnistyessä toisen sivun sarakevalinta oli 

tyhjä. Päätin aloittaa siis toisen sivun oletussarakevalinnan lisäämisestä sivulle. 

 

Toiminta oli täysin kopioitavissa toiselta sivulta, mutta hämmennyksekseni sovellus kaatui, 

kun sen lisäsi mukaan. Virheviestistä ei tuntunut olevan apua, eikä mikään koodimuutos 

itse toiminnossa tuonut odotettua tulosta. Vika löytyi viimein siitä, missä vaiheessa toimin-

toa kutsuttiin – vastaavaa vanhaa toimintoa oli kutsuttu heti sivun latauksessa, mutta uutta 

kutsuttiin vasta Excelin luonnissa. 

 

Vaikka en ollut saanut ratkaistua Excel-statuspaneeliongelmaa edelliseltä päivältä, halusin 

yrittää uusien sarakkeiden tulostamista Exceliin, vaikka sitten vanhalla painikkeella. Nyt 

minulla oli käytössä toisen sivun sarakevalinnat, mutta niiden lisääminen käytettävän si-

vun sarakkeiden perään ei toiminut odotetusti. Osa datasta tulostui Exceliin, mutta sarak-

keiden otsikoista tuli vain osa. Epäilin vian liittyvän osittain siihen, että uusien sarakkeiden 

järjestysnumerot tulisi muuttaa vielä jatkumaan suoraan vanhoista sarakkeista, mutta 

saattoi myös olla, että ongelma johtui siitä, ettei sarakkeiden otsikoita saatu luettua oikein 

sivun properties-tiedostosta. En ehtinyt kuitenkaan jatkaa selvitystyötä enää saman päi-

vän aikana, joten tavoitteet jäivät osittain saavuttamatta. Päivän merkittävimpiin asioihin 

kuului Wicketin LoadableDetachableModel-komponenttiin tutustuminen. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Olin hieman pettynyt siihen, etten saanut viikon aikana Excel-kolumnivalintatehtävää pää-

tökseen, mutta uskon hyötyneeni siitä, että sain keskittyä koko viikon yhteen projektiin ja 

tehtäväkokonaisuuteen. Tehtävä osoittautui hankalammaksi kuin osasin odottaa. Olen 

työskennellyt käyttöliittymäkerroksen Wicket-frameworkin kanssa vuoden alusta, mutta 

minulta puuttuu edelleen syvempi ymmärrys kyseisestä teknologiasta, koska en ole mis-

sään vaiheessa ehtinyt kunnolla perehtyä perusteisiin. Tähän mennessä olin selvinnyt 

pitkälle ottamalla mallia sovelluksen olemassa olevasta koodista. Ongelmatilanteisiin, jot-

ka liittyvät nimenomaan Wicket-komponentteihin, on yleensä vaikea löytää nopeaa ratkai-

sua pelkän Googlen ja API-dokumentaation avulla, sillä Wicket ei ole nykyään kovin käy-

tetty framework, eikä sovelluksen Wicket-versio ole ajan tasalla. Materiaali on usein 5–10 

vuotta vanhaa ja huonosti ylläpidettyä. 

 

Loppuviikosta selvittelin kahta Wicket-komponenttiin liittyvää kysymystä. Ensimmäinen oli 

uuden AjaxLink-tyyppisen luokan rakentaminen Excel-painikkeelle, mihin sain mallia so-

velluksen muista luokista, jotka oli periytetty kyseisestä komponentista (kuvio 4). Tavoit-
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teena oli tehdä muuten vastaava toiminnallisuus kuin edellisessä, paitsi painikkeen ikonin 

ja työkaluvinkin osalta. Vanhassa ExcelAjaxLink-luokassa oli satoja rivejä koodia, joiden 

toiminnan halusin kopioida sellaisenaan myös uuteen luokkaan, joten päätin tehdä uuden 

luokan periyttämällä sen vanhasta. Tyylin ja työkaluvinkin asettavat metodit, jotka oli mää-

ritelty ylemmällä tasolla hierarkiassa, kumosin uudessa luokassa. Tämä tapa on Wicketille 

hyvin ominainen, sillä kaikki käyttöliittymän komponentit periytyvät samasta Component-

luokasta. Wicketissä Java-luokille tyypillinen periytyminen on viety html-merkintöjen tasol-

le: kaikki merkkisäiliöt, joihin on sidottu tiedosto – eli esimerkiksi sivu tai paneeli – voivat 

periä merkintänsä ylemmän tason komponentilta (Apache Software Foundation 2018a). 

 

 

Kuvio 4. Uuden Excel-painikkeen periytyminen Wicketin komponenteista 

 

Toinen kysymys liittyi objektiin, jossa säilytettiin toisen sivun kolumnivalintoja. Objekti oli 

toteutettu Wicketin LoadableDetachableModel-tyyppinä, joka toteuttaa IModel-rajapintaa 

(Apache Software Foundation 2018b). Kolumnivalinnat haettiin joko tietokannasta tai pro-

perties-tiedostosta LoadableDetachableModelin load-metodissa. Lisättyäni toisen sivun 

kolumnivalintojen hakemisen Excel-painikkeen toimintaan ei mikään koodi, jonka lisäsin 

load-metodiin, kuitenkaan toiminut. Huolimatta koodimuutoksista virhe oli aina sama ”Re-

questCycle cannot be null”. 

 

RequestCycle on luokka, joka hallitsee web-pyyntöjen käsittelyä Wicket-sovelluksessa. 

Jokaiselle web-pyynnölle luodaan uusi RequestCycle request ja response-parametreillä. 

(Apache Software Foundation 21.2.2018.) RequestCycle on kuitenkin paikalliseen säikee-
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seen liitetty singleton-luokka, joten sitä ei ole olemassa toisessa säikeessä (Stack Over-

flow 23.12.2013). Excel-generoinnin tapauksessa prosessi, joka sisälsi jatkuvasti päivitty-

vän statusikkunan, oli käynnissä toisessa säikeessä, jossa RequestCyclea yritettiin käyt-

tää kutsumalla sessiomuuttujia. LoadableDetachableModelin load-metodi oli siis laukais-

tava ennen Excel-generoinnin käynnistymistä. 

 

Detachable-malleja käytetään Wicketissä yleensä tietokannasta päivitettäviin objekteihin, 

kun halutaan säästää sovelluksen muistia. Kun Detachable-objekti on detached-tilassa, se 

sisältää minimimäärän tilallista tietoa, kuten objektin tunnuksen. Tätä tietoa käytetään 

objektin uudelleen rakentamiseen, kun se siirretään attached-tilaan. LoadableDetacha-

bleModel-luokka on yksi IDetachable-rajapintaa toteuttava luokista. Luokan tilapäinen 

malliobjekti saadaan ladattua kutsumalla abstraktia load-metodia. (ASF Confluence 

28.8.2012.) 

 

Load-metodia ei kuitenkaan voi kutsua suoraan kolumnivalintaobjektille, vaan sitä käyte-

tään kutsumalla LoadableDetachableModelin getObject-metodia (ASF Confluence 

28.8.2012). Ensimmäinen yritykseni palautti nullin getObject-kutsusta, mutta löysin siihen 

seuraavan selityksen: jos LoadableDetachableModelia kutsutaan useammassa säikees-

sä, ensimmäinen säie aloittaa latauksen, mutta seuraavat palauttavat suoraan null-arvon 

(Dashorst 25.11.2014). Siirrettyäni getObject-metodin heti sivun luontiin, malliobjektin la-

taus lähti toimimaan. LoadableDetachableModel-luokan käyttäminen tässä tapauksessa 

jäi kuitenkin hieman mietityttämään, koska säikeiden käyttö sovelluksessa oli epäselvää. 

Säikeiden aiheuttama load-metodin ongelma oli ilmeisesti korjattu sittemmin, mutta sovel-

luksessa käyttämämme Wicket-versio oli vuosimallia 2011. 

 

En usko, että Wicket-versiotamme tullaan päivittämään uudempaan; version nosto ajan 

tasalle olisi niin suuri projekti, että hyödyllisempää olisi uusia samalla koko käyttöliittymä. 

Samalla saataisiin uudistettua sovelluksen vanhahtava visuaalinen ilme. Wicket on aika-

naan ollut suosittu etenkin Java-kehittäjien keskuudessa – Spring-frameworkin integrointi 

on helppoa, objektit ovat tuttuja Java-olioita eikä front- ja back-end -koodin välillä ole suur-

ta eroa. Nykyään front-end on kuitenkin painottunut niin vahvasti JavaScriptin puolelle, 

että Wicket-sovellusta on hankala kehittää eteenpäin. JavaScript-pohjaisiin sovelluksiin on 

tarjolla valtavasti erilaisia avoimen lähdekoodin kirjastoja, mutta niiden integroiminen 

Wicket-sovellukseen ei ole aina yksinkertaista. Jos sovellukseen lisätään jossain vaihees-

sa esimerkiksi karttanäkymä, ennakoin hankaluuksia Wicketin suhteen. Uskoisin, että 

käyttöliittymäteknologian vaihtaminen on jossain vaiheessa välttämätöntä, sillä sovellus ei 

ole vielä lähivuosina elinkaarensa päässä. 
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3.5 Seurantaviikko 41 

Tiistai 09.10.2018 

 

Tiistaina aioin jatkaa Excel-tehtävää siitä vaiheesta, johon olin edellisellä viikolla jäänyt. 

Tavoitteeni oli toisen sivun sarakkeiden tulostaminen Excel-tiedostoon edellisten sarak-

keiden perään. Lisäksi pyrin selvittämään, toimisiko saman statuspaneelin käyttäminen 

kahdelle Excel-painikkeelle. 

 

Olin yrittänyt sarakkeiden lisäämistä jo edellisellä viikolla, mutta sarakkeet eivät tulostu-

neet oikein: suurimmasta osasta puuttui ainakin otsikot, eikä minulla ollut varmuutta siitä, 

tulivatko ne näkyviin edes oikeassa järjestyksessä. Tiistaiaamuna koko tehtävä näytti kui-

tenkin huomattavasti selkeämmältä kuin väsyneenä perjantai-iltapäivästä. Löysin 

HashMapin, josta otsikko- ja sisältöparit haettiin Exceliin, ja muutin toiminnon sopivaksi 

kahdelle eri käyttötapaukselle. 

 

Kun olin saanut yhdistelmä-Excelin tulostettua oikein yhdestä painikkeesta, halusin saada 

toiminnon omalle painikkeelleen. Statuspaneeli-ongelma ei ollutkaan niin suuri kuin olin 

kuvitellut, sillä nyt huomasin, että ainoastaan Excel-tiedoston nimi oli sidottu statuspanee-

liin. DataProvider-luokka, joka määräsi datalähteen ja valitut kolumnit, säilyi oikeana sen 

mukaan, mitä painiketta käytettiin. Sen sijaan Excel-tiedoston nimi annettiin statuspanee-

lille jo paneelin luonnissa. Olin edellisellä viikolla yrittänyt muuttaa nimen tekemällä sta-

tuspaneelin fileNameModel-attribuutille setter-metodin ja kutsumalla sitä onClick-

eventissä, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Nyt päätin kokeilla Wicketille ominaisempaa tyyliä 

edellisen viikon analyysista oppineena, ja sain nimen vaihdon toimimaan getFileName-

Model().setObject-metodilla. 

 

Saavutin tiistain tavoitteeni ja oikeastaan pääsin tehtävässä pidemmälle kuin odotin. Toi-

minnallisuus oli yhden sivun osalta melko valmis ja toimisi hyvänä pohjana seuraavalle 

sivulle. Päivän aikana kehitin osaamistani Wicket-frameworkin osalta. 

 

Keskiviikko 10.10.2018 

 

Keskiviikon tavoitteeni oli tehdä vastaavat Excel-muutokset toiselle sivulle, johon toimin-

nallisuutta oli pyydetty. Ajatukseni oli, että toteutus menisi melko kevyesti kopioimalla, 

mutta huomasin heti aamusta, että se vaatisi sittenkin syvällisempää analyysia. 
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Toisella sivulla oli käytössä edelleen eri datamalli, joka oli toteutettu sivukohtaisen tieto-

kantanäkymän perusteella. Olin edellisellä viikolla yhtenäistänyt kahden sivun tietokan-

tanäkymät, jotta samojen rajausehtomuuttujien käyttäminen onnistuisi molemmilta sivuilta, 

mutta Java-mallit olivat edelleen suppeammat toisella sivulla. Olin ajatellut, että voisin 

käyttää edellisen sivun päivitettyä datamallia vain Excel-generoinnissa, mutta se olisi vaa-

tinut kahden eri DataProvider-luokan käyttöä sivulla ja johtanut koodimäärän tuplaantumi-

seen monien toimintojen kohdalla. Toinen vaihtoehto olisi ollut molempien sivujen datan 

ottaminen mukaan myös tämän sivun Java-malleihin, mutta kahden täsmälleen samanlai-

sen tietomallin käyttäminen sovelluksessa tuntui hyvin huonolta idealta ylläpidettävyyden 

kannalta. Sen sijaan päätin päivittää sivun niin, että siinä käytettäisiin kokonaan toisen 

sivun tietomallia ja tietokantanäkymää. 

 

Sivun refaktoroinnin yhteydessä tajusin, että myös rajaustoiminto oli sidottu sivun tieto-

tyyppiin, joten sivukohtaisten rajausehtojen käyttäminen ei olisi enää mahdollista tällä si-

vulla, vaan nekin olisivat toisen sivun rajausehtoja. Varmistin asian vielä projektipäälliköl-

tä, ja hänen mielestään tällainen toteutus oli hyväksyttävä. Siirtäisin sivun rajausehdot 

tietokannassa edellisen sivun rajausehdoiksi, niin ne säilyisivät edelleen käytössä. 

 

Sain Excel-toiminnallisuuden käyttöön myös toisella sivulla, joten periaatteessa pääsin 

tavoitteeseeni, mutta tehtävä ei edelleenkään valmistunut täysin, koska löysin lisää päivi-

tettävää rajaustoiminnosta. Syvensin osaamistani siitä, miten sivujen datamallit ovat si-

doksissa tietokantanäkymiin ja rajausehtotauluihin. 

 

Torstai 11.10.2018 

 

Torstain tavoitteeni oli tehdä tarvittavat muutokset rajaustoimintoon ja tehdä koko Excel-

tehtävästä version testipalvelimelle sekä mahdollisesti myös integraatiotestipalvelimelle. 

Alun perin olin ajatellut tehdä torstaina ja perjantaina projekti A:n karttapäivitystä, mutta 

Excel-tehtävä oli kiireellinen, joten pääsisin tekemään karttatehtäviä sen jälkeen. 

 

Koska aiemmin sivuilla oli ollut käytössä eri tietomallit, käyttäjän rajaukset olivat sivukoh-

taisia. Keväällä sivuille oli tehty muutos, että käyttäjän rajaus pysyi samana kahden sivun 

välillä; muutos koski kuitenkin vain rajauksia, jotka tehtiin session aikana käyttöliittymässä, 

jolloin niiden tietotyyppi oli muutettavissa. Exceliin liittyvien muutosten jälkeen myös tal-

lennetut rajaukset olivat sivujen välillä samat, joten ei ollut enää mitään syytä, miksi myös 

tallennetut rajaukset eivät siirtyisi sivujen välillä. Tarkoitukseni oli muuttaa ehtoja, joiden 

perusteella käytettävä rajaus määräytyi sivujen luonnissa. 
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Rajaukseen liittyi yllättävän paljon erilaisia tapauksia ja ehtoja, jotka olivat tarpeen sen 

takia, että ilman rajausta sivun taulukossa olisi satoja tuhansia rivejä. Sivun hidasta la-

tausta oli yritetty helpottaa esimerkiksi käyttämällä käyttäjän oletusrajausta heti sivulle 

tultaessa, tai rajaamalla toisen sivun data sen perusteella, millä seudulla ja tiellä edellisel-

lä sivulla valittu rivi sijaitsi. Lisäksi edellinen sivu otettiin kokonaisuutena talteen muuttu-

jaan ja palautettiin sellaisenaan, jos edelliselle sivulle palattiin tekemättä muutoksia riviva-

lintaan. Keinot tekivät toiminnasta monimutkaisen ja paikoittain myös alttiin bugeille, vaik-

ka tarkoitus oli hyvä. 

 

Rajaustoiminnon toimintatapauksiin syventyminen ja ehtojen muokkaaminen vei aikaa, 

joten en ehtinyt testata kaikkia tekemiäni muutoksia kattavasti päivän aikana. Päätin kat-

soa sivut läpi vielä seuraavana päivänä, ennen kuin laittaisin tehtävän katselmoitavaksi 

toiselle kehittäjälle. Tavoitteeni jäivät saavuttamatta, sillä en saanut tehtyä versiota testat-

tavaksi, mutta opin merkittävän paljon uutta sovelluksen rajaustoiminnosta. 

 

Perjantai 12.10.2018 

 

Perjantaina halusin saada Excel-tehtävän viimein valmiiksi testaukseen. Tavoitteeni oli 

muutosten läpikäynti ja tarkistus, version vienti testipalvelimelle, muutosten vienti master-

haaraan ja version tekeminen master-haarasta integraatiotestipalvelimelle. Iltapäivästä 

toivoin pääseväni jatkamaan karttapäivityksen parissa. 

 

Kävin läpi kaikki tekemäni Excel-tehtävän muutokset läpi aamusta GitHubissa, minkä jäl-

keen tein katselmointipyynnön toiselle kehittäjälle. Toinen kehittäjä testasi muutokset, 

jonka jälkeen poistin vielä toisen sivun käyttämättömäksi jääneet tietokantanäkymät ja 

Java-mallit sovelluksesta. Testauksen jälkeen vein muutokset kehityksen päähaaraan ja 

testipalvelimelle vielä projektipäällikön testattavaksi. 

 

Toiminnossa oli vielä muutamia hankaluuksia; sivut latasivat todella hitaasti, kun rivi oli 

valittuna eikä rajausehto ollut tarpeeksi poissulkeva. Excel-statuspaneelin toiminta oli 

myös käyttäjälle välillä hämmentävä, kun sen tila jäi päivittymättä sivujen välillä. Ongelmat 

olivat kuitenkin myös vanhassa tuotantoversiossa, joten ne jätettiin korjattavaksi myö-

hemmin, jos siihen koettaisiin tarvetta. Sain hyväksynnän muutosten viemiselle master-

haaraan. 

 

Master-haara ja kehityksen päähaara olivat eri tilassa keskenään, koska vuoden muutos-

pyyntöä toteutettiin vain kehityksen päähaaraan; master-haaraan se vietäisiin vasta sitten, 

kun muutospyyntö olisi valmis testattavaksi integraatiotestipalvelimella. Hotfix-tehtävät, 
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kuten Excel-tehtävä, oli vietävä molempiin versioihin. Muutosten päivittäminen mergeä 

käyttämällä ei ollut kannattavaa, koska siitä olisi seurannut valtavasti Git-konflikteja. 

Aiemmin olin tehnyt pienet muutokset yksinkertaisesti kopioimalla muutetun koodin, mutta 

nyt muutokset olivat sen verran laajoja, että se olisi käynyt hyvin työlääksi. Sen sijaan 

kokeilin ensimmäistä kertaa Gitin cherry-picking -toimintoa, jonka avulla sain erilliset 

commitit poimittua kerrallaan. Tästä seuranneet muutamat konfliktit sain selvitettyä hel-

posti IntelliJ IDEAn työkalulla. Tein master-haaran muutoksista vielä katselmointipyynnön 

toiselle kehittäjälle ennen version tekemistä integraatiotestipalvelimelle. 

 

Tehtävä ei edelleenkään ollut valmis, sillä versio ei ollut vielä testattavissa integraatiotes-

tipalvelimella. En myöskään ehtinyt päästä karttapäivitystehtäviin päivän aikana. En jäänyt 

Excel-tehtävässä kuitenkaan kauas tavoitteistani. Sain kehitettyä myös Git-osaamistani, 

mistä on hyötyä jatkossa etenkin hotfix-tehtävien tapauksessa. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikon aikana oppimani asiat eivät liittyneet niinkään teknologiaan kuin projekti B:n sovel-

luksen toimintaan. Tekemäni työtehtävät noudattelivat edellisen viikon tehtäviä, joten 

vaikka pääsin hyödyntämään oppimiani asioita Wicketistä, oppimiskäyrä ei ollut niin jyrk-

kä. Sen sijaan rajaustoiminto tuli huomattavasti tutummaksi; toiminto oli teettänyt alku-

vuodesta paljon työtä, mutta koska en itse ollut toteuttamassa muutoksia, tuntemukseni ei 

ollut kovin hyvä. Oikeastaan oli harmillista, että Excel-tehtävää ei lähdetty toteuttamaan 

aiemmin, sillä jos tekemäni muutokset olisi tehty jo rajausehtomuutosten yhteydessä, olisi 

säästetty huomattavasti työtunteja. Aiemmin oli nähty paljon vaivaa kahden sivun tieto-

kantanäkymien, Java-mallien ja rajausehtomuuttujien yhtenäistämiseen, mutta nyt jouduin 

kuitenkin tekemään sen päätöksen, että molemmilla sivuilla siirryttiin käyttämään yhteistä 

mallia. Tätä ratkaisua oli pohdittu myös alkuvaiheessa, mutta silloin se hylättiin, koska 

oletettiin siirtymän olevan työläämpi vaihtoehto. Kahden erillisen mallin säilyttäminen alkoi 

näyttää mahdottomalta vasta Excel-tehtävän aikana. 

 

Etenkin rajaustoiminnon kohdalla kyselin monesti mielipiteitä ja neuvoja toiselta kehittäjäl-

tä. Hän oli toteuttanut aiemmat rajausehtomuutokset sovellukseen, joten hänellä oli syväl-

lisempi tuntemus siitä, miten sen kuului toimia eri tapauksissa. Tehtävää ei ollut lähtökoh-

taisesti määritelty tarkkaan, joten päätöksiä oli jouduttu tekemään paljon toteutuksen ai-

kana, enkä itse ollut kaikista ratkaisuista tietoinen. Sama henkilö myös katselmoi, kom-

mentoi ja testasi tekemäni muutokset. Itse en tullut edes ajatelleeksi kaikkia mahdollisia 

testitapauksia, joten siitä oli paljon apua. 
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Koodin katselmointi on käytäntö, jota noudatamme projekteissa, kun mukana on useampi 

kehittäjä. Tapana on, että kehittäjä tekee muutokset erilliseen feature-haaraan, josta teh-

dään GitHubissa pull request kehityksen päähaaraan. Pull requestille asetetaan katsel-

moija, joka katsoo koodimuutokset läpi ja testaa niiden toimivuuden. Tämän jälkeen kat-

selmoija voi hyväksyä muutokset tai pyytää korjauksia. Kehittäjä liittää muutokset kehityk-

sen päähaaraan vasta sen jälkeen, kun ne on hyväksytty.  

 

Toimintatapaa suositellaan yleisesti osana ketterää kehitystä, sillä se syventää koko kehi-

tystiimin ymmärrystä sovelluksesta; tavoitteena on, että jokainen kehittäjä pystyisi jatka-

maan siitä, mihin toinen on jäänyt. Vaikka katselmointi vie aikaa, siitä on suuri etu, jos se 

tarkoittaa ammattitaidon jakamista kehitystiimin kesken tai huonojen ratkaisujen hylkää-

mistä ennen niiden lisäämistä sovelluksen lähdekoodiin. Koodin laatuun katselmoinnilla 

on myös parantava vaikutus. Kehittäjät yleensä panostavat koodin luettavuuteen ja tyyliin 

enemmän, kun ovat tietoisia siitä, että se päätyy toisen kehittäjän arvosteltavaksi. (Radi-

gan.) Katselmoinnista saatu positiivinen palaute motivoi kehittäjiä myös parantamaan 

koodin laatua jatkossa (Palantir Technologies 4.3.2018). 

 

Katselmointityötä helpottaa, jos muutokset tehdään sopivan kokoisissa paloissa. Jos muu-

tokset koskevat esimerkiksi useampaa kuin viittä tiedostoa tai niiden koodaamiseen on 

mennyt lukuisia päiviä, pull request kannattaisi tehdä pienemmissä osissa. (Palantir 

Technologies 4.3.2018.) Suuren pull requestin koodimuutosten sisäistäminen on hankalaa 

ja vie aikaa. Houkutuksena on silmäillä muutokset läpi pikaisesti ja antaa hyväksyntänsä, 

jos kaikki näyttää suurin piirtein kunnolliselta (Nonnenberg 25.1.2017). 

 

Kehittäjän tulisi katselmoida ja testata koodinsa myös itse ennen sen luovuttamista toisen 

katselmoitavaksi (Palantir Technologies 4.3.2018). Hyvä tapa on käyttää editorin, kuten 

IntelliJ IDEAn, diff-työkalua muutosten läpikäymiseen ennen committia. Jos muutokset on 

jo commitoitu, ne voidaan katselmoida GitHubista feature-haaran historiasta ennen pull 

requestin tekemistä. Suuria refaktorointeja, jotka eivät vaikuta toiminnallisuuteen, tulisi 

välttää saman pull requestin yhteydessä, sillä ne tekevät muutosten seuraamisesta han-

kalaa (Palantir Technologies 4.3.2018). Pelkän muutetun koodin tarkkailu saattaa myös 

antaa puutteellisen kokonaiskuvan toiminnallisuudesta – etenkin jos käytetään GitHubin 

diff-työkalun oletusta eli muutosten näyttämistä unified-muodossa, jolloin sekä vanhat että 

uudet rivit näkyvät samassa tiedostossa. Parempi ratkaisu on tarkkailla vanhaa ja uutta 

tiedostoa rinnakkain, jolloin muutokset voidaan nähdä osana kokonaisuutta. (Nonnenberg 

25.1.2017.) 
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Ennen katselmoinnin aloittamista katselmoijan tulisi olla perillä siitä, mikä on muutostyön 

tavoiteltu lopputulos. Samassa projektissa työskentelevillä kehittäjillä on yleensä jonkinlai-

nen käsitys siitä, mitä tehtäviä on sprintin tehtäväjonossa, mutta tieto ei välttämättä ole 

kovin yksityiskohtaista. Tiketin kuvaus on hyvä lähtökohta, mutta siitäkin saattaa uupua 

tarkempi määrittely. Tällaisissa tapauksissa kannattaa kysyä yksityiskohtia tehtävän to-

teuttaneelta kehittäjältä. Selkeät ja kuvailevat commit-viestit ovat myös tärkeitä, niin kat-

selmoinnin kuin projektihistorian luettavuudenkin kannalta (Palantir Technologies 

4.3.2018). Projekteissani on tapana yleensä kirjoittaa commit-viestiin tiketin numero ja 

otsikko, mutta tarkempi kuvaus olisi usein myös tarpeen, jotta lukijalle välittyisi selkeä ku-

va siitä, mitä muutoksia kyseisessä commitissa on tehty. 

 

Omassa työssäni tulee harvoin vastaan tilanteita, joissa en hyväksy toisen kehittäjän pull 

requestia. Katselmointia käytetään projekteissani usein vain koodivirheiden etsimiseen, 

vaikka siitä olisi hyötyä myös yleisesti koodin laadun parantamisessa. Saman toiminnon 

toteuttamiseen voi olla monia tapoja, joista toiset ovat siistimpiä, lyhyempiä, yksinkertai-

sempia, nopeampia tai turvallisempia kuin toiset. Toistuvaa koodia voidaan välttää teke-

mällä abstrakteja luokkia tai etsimällä vastaavia toimintoja joko sovelluksen sisältä tai sen 

käyttämistä kirjastoista. (Palantir Technologies 4.3.2018.) Toisella kehittäjällä voi olla toi-

mivia ideoita, joita toinen ei ole tullut ajatelleeksi. Katselmoinnin yhteydessä olisi tilaisuus 

antaa rakentavaa palautetta koodista, mutta tilaisuus jätetään usein käyttämättä, sillä pa-

laute nähdään helposti negatiivisena. Valmista, toimivaa ratkaisua voi olla tuskastuttavaa 

lähteä muuttamaan toisen kommenttien perusteella kiireellisessä aikataulussa. Komment-

tien pohjalta voisi kuitenkin parantaa koodin laatua seuraavien tehtävien yhteydessä – 

sovelluksen kokonaislaatu lähtisi hiljalleen nousemaan jokaisesta katselmoinnissa anne-

tusta palautteesta. 

 

3.6 Seurantaviikko 42 

Tiistai 16.10.2018 

 

Tiistaina tavoitteeni oli viedä Excel-tehtävä integraatiotestipalvelimelle, tehdä siihen liitty-

vät tietokantamuutokset testikantaan ja jatkaa projekti A:n karttapäivitystä. Karttapäivitys-

tehtävästä en osannut arvioida heti aamusta, miten kannattaisi seuraavaksi edetä, sillä 

edellisestä kerrasta oli kulunut jo kaksi viikkoa. Aioin aloittaa selvittämällä, mitä puutteita 

tehtäväkokonaisuudessa oli jäljellä. 

 

En ollut vienyt projekti B:n versiota integraatiotestiin pitkään aikaan, ja oli hieman epäsel-

vää, mikä oli oikea käytäntö tässä vaiheessa. Aiemmin versio oli tehty käyttämällä Jen-
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kins-palvelinta, jonne oli konfiguroitu tehtävä projektin version julkistukseen GitHubissa ja 

paketin viemiseen Nexus-pakettivarastoon. Sittemmin Jenkins-palvelin oli vaihdettu uu-

dempaan ja projektille oli alettu rakentaa jatkuvaa integraatiota käyttämällä Jenkinsfile-

tiedostoa, joka sijaitsi sovelluspaketin sisällä. CI-putki oli toteutettu kuitenkin vain siltä 

osin, että sovellus julkistettiin automaattisesti kehitystestipalvelimelle, kun muutoksia vie-

tiin versionhallinnassa kehityksen päähaaraan. Version rakentaminen arkistointia ja integ-

raatiotestipalvelimelle viemistä varten oli jäänyt odottamaan myöhempää vaihetta. 

 

Koska sovellus oli saatava integraatiotestipalvelimelle testattavaksi nopeassa aikataulus-

sa, käytin version tekemiseen vanhaa Jenkins-palvelinta. Sovin CI-putken toteuttaneen 

kehittäjän kanssa, että katsoisimme tehtävän toteuttamista uudelle Jenkins-palvelimelle 

yhdessä seuraavana perjantaina. Tehtävällä oli siinä mielessä kiire, että kyseinen kehittä-

jä oli siirtymässä parin viikon päästä toisen työnantajan palvelukseen. Hän uskoi, että teh-

tävän siirtäminen olisi helppo tehtävä, jos emme yrittäisi tässä vaiheessa rakentaa auto-

maatiota CI-putken kautta, vaan toteuttaisimme saman manuaalisesti käynnistettävän 

tehtävän, jota aiemminkin oli käytetty version tekemiseen. 

 

Integraatiotestitietokannan päivittämisen jälkeen minulle jäi vielä muutama tunti aikaa, 

jotka käytin karttapäivitystehtävään. Tähän mennessä toteutetuissa toiminnoissa oli vielä 

muutama ongelma: valitut objektit tuli saada väritettyä eri väreillä kartassa ja layer-

kohtaisten objektien valinta tuli mahdollistaa sivusta riippuen. Molemmat tapaukset vaati-

vat analyysia, sillä valintatyökalu oli yhteinen kaikilla sivuilla ja siihen oli sidottu molemmat 

käytössä olevat layerit. En löytänyt vielä ratkaisua ja päätin jatkaa aiheesta seuraavana 

päivänä. Pääsin päivän aikana melko hyvin tavoitteisiini ja edistin sekä OpenLayers-

osaamistani että tietämystäni projektin julkistamisesta. 

 

Keskiviikko 17.10.2018 

 

Keskiviikkona asetin tavoitteekseni edellisenä päivänä analysoimani tehtävät: valintatyö-

kalun eri tyylien mahdollistamisen ja layerien valinnan mahdollistamisen sivukohtaisesti. 

 

Tiistain kokeilujeni jälkeen aloin tulla siihen tulokseen, että tekisin erilliset valintatyökalut 

eri käyttötapauksiin, sillä OpenLayers 3:n ol.interaction.Select-valintatyökalussa ei ollut 

sellaista vaihtoehtoa, että käytettäviä layereita olisi voinut vaihtaa työkalun luomisen jäl-

keen. Ainoa ominaisuus, joka oli jälkikäteen muutettavissa, oli valintatyökalun tila: käytös-

sä tai ei käytössä. Keskustelin kuitenkin toisen kehittäjän kanssa, joka oli ollut mukana 

karttapäivitystehtävässä aiemmin, ja hän oli sitä mieltä, että kannattaisi yrittää vielä sa-
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man valintatyökalun käyttöä molemmissa tapauksissa. Useamman valintatyökalun käyt-

täminen monimutkaistaisi toimintaa entisestään ja saattaisi tehdä siitä myös virhealttiin. 

 

Eri tyylien mahdollistamiseen löytyi ratkaisu siitä, että valintatyökalun tyyli oli mahdollista 

toteuttaa funktiona, joka sai parametrina työkalulla valitun featuren. Määrittelin funktioon 

eri ehdot sille, minkä tyyppinen feature oli valittu. Layerien valinta oli hankalampi ratkaista, 

mutta lopputulos oli hyvin samankaltainen: valintatyökalulle lisättiin filter-ominaisuus, joka 

toteutettiin funktiona, jolle annettiin parametrinä valittu layer ja klikatut featuret. Lisäsin 

featureen tiedon siitä, miltä sivulta feature on luotu, jolloin pystyin asettamaan filter-

funktioon ehdot layer- ja sivukohtaisesti. 

 

Saavutin tavoitteeni, vaikka siihen kuluikin koko päivä. Pääsin syventymään kunnolla 

ol.interaction.Select-objektiin ja sen funktioihin, joten koen oppineeni paljon uutta päivän 

aikana. 

 

Torstai 18.10.2018 

 

Torstaina ajattelin tehdä loppuun yhden keskeneräisen karttatehtävän liittyen kartan koh-

distamiseen valittaessa objekteja joko kartalta tai taulukosta. Olin toteuttanut tehtävää 

viimeksi useampia viikkoja sitten, joten muistissani ei ollut selkeää kuvaa siitä, mihin olin 

jäänyt. Olin lähettänyt aiheesta pääkäyttäjille myös muutaman kysymyksen, joihin en ollut 

saanut lopullista vastausta, mutta olin saanut jonkinlaisen käsityksen siitä, mikä voisi olla 

toivottu lopputulos. Yritin mukailla vanhan karttaversion toimintaa, mutta myös parannella 

sitä, sillä toiminta oli tähän mennessä ollut vähintäänkin vaihtelevaa. 

 

Yksi selkeä toive oli kohdistuksen muuttaminen ensimmäisen sivun rivinvalinnassa siten, 

että kohdistus ei laukeaisi jatkuvasti, kun valittaisiin useita rivejä. Lisäsin ehdon, että koh-

distus päivitettäisiin vain yhden rivin ollessa valittuna, ja lisäsin useamman rivin kohdis-

tuksen erillisen painikkeen toimintaan, josta se oli evätty aiemmin. Lisäksi muutin kaikille 

karttaa käyttäville sivuille ehtoja, joissa tarkistettiin, ettei sivulla yritetty kohdistaa objektei-

hin, joilla ei ollut vielä tunnistetta, sillä näissä oli ennen huomioitu vain ensimmäinen valittu 

rivi. 

 

Huomasin myös testatessa, että olin unohtanut päivittää kohdistusmetodin toiselle data-

tyypille, joka haettiin tietokannasta. Kohdistusmetodissa oli myös bugi, joka ilmeni satun-

naisesti, kun kartan fit-metodi hylkäsi sille annetut ääripisteet. Muutin käytöstä siten, että 

neljän pisteen listan sijaan annoin fit-metodille ol.extent.BoundingExtent-objektin, johon 

sisällytettiin lista koordinaatteja. Rajoitin kohdistusta määrittämällä fit-metodille myös mi-
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nimiresoluution, jolloin kartta ei zoomannut liian lähelle silloin, kun valittuna oli vain yhdet 

koordinaatit. 

 

Kohdistuksessa oli vielä yksi ongelma: käyttäjän keskitys- ja zoom-valinnan tuli säilyä si-

vujen välillä, mutta koska rivivalinta myös säilyi muistissa, sovellus kohdisti valitulle riville 

automaattisesti heti sivulle tultaessa. Toivoin saavani estettyä sen niin, että kohdistus ei 

tapahtuisi heti sivun latautuessa, mutta toiminta oli riippuvainen siitä, latautuiko kartta vai 

taulukko ensin. Tähänkin mennessä toiminta oli ollut täysin satunnaista, koska jos kartta 

latautui ennen taulukkoa, objektin valinta kartalta ei päivittynyt. Jos taulukko taas latautui 

ennen karttaa, valintatapahtuma laukesi ja kartta kohdistui. 

 

Koska en saanut viimeisintä ongelmaa ratkaistua, en varsinaisesti saavuttanut päivän 

tavoitteitani, mutta sain kuitenkin korjattua muita bugeja ja edistettyä tehtävää. Uusia op-

pimiani asioita olivat BoundingExtent-objektin käyttö sekä minimiresoluution ja zoomin 

maksimitason määrittäminen kartalle. 

 

Perjantai 19.10.2018 

 

Perjantaina halusin saada kohdistusongelman ratkaistua ja konfiguroitua version julkistuk-

sen uudelta Jenkins-palvelimelta. Toiselle kehittäjälle sopivin aika Jenkins-tehtävälle oli 

heti aamusta, joten karttapäivitys jäi odottamaan iltapäivään. 

 

Version tekemiseen oli ennen käytetty Maven Release -lisäosaa, mutta koska se vaati 

käyttäjän interaktiota julkistusvaiheessa, toinen kehittäjä oli sitä mieltä, ettei sen käyttämi-

nen onnistuisi helposti CI-putken kautta. Ajattelimme tehdä uuden Jenkins-tehtävän palve-

limelle noudattaen vanhaa mallia ilman automaatiota, sillä CI-putken konfigurointi olisi 

ollut työläämpää. Projekti B:n versiojulkistuksia tehtiin myös sen verran harvoin, ettei au-

tomaatiosta olisi välttämättä ollut suurta hyötyä. Tehtävän tekeminen uudelle palvelimelle 

ei kuitenkaan edennyt ongelmitta, sillä uutta Jenkins-palvelinta oli tähän mennessä käytet-

ty vain CI-putken kautta tapahtuvaan toimintaan; tarvittavat työkalut, kuten JDK ja Maven, 

eivät olleet käytettävissä palvelimella lainkaan. Tulimme siihen tulokseen, että järkevintä 

olisi kuitenkin toteuttaa version julkistus CI-putken avulla. 

 

CI-putken konfiguroinnissa kului koko aamupäivä ja osa myös iltapäivästä, joten en ehti-

nyt juurikaan paneutua karttatehtäviin. Refaktoroin kohdistusmetodia jonkin verran: aiem-

min ruudun ääripisteet oli etsitty vertaamalla x- ja y-koordinaatteja aina edelliseen suurim-

paan lukuun, mutta koska olin ottanut käyttöön BoundingExtent-objektin, ei tälle vertailulle 

ollut enää tarvetta, vaan sain syötettyä kaikki koordinaatit suoraan BoundingExtent-
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objektille, joka laski sopivan ruudun niiden perusteella. Muutos vähensi koodirivejä merkit-

tävästi ja uskoakseni teki toiminnasta myös luotettavamman, kun ääripisteitä ei enää ma-

nipuloitu koodissa, vaan käsiteltiin suoraan kannasta haettuja koordinaatteja. 

 

CI-putki saatiin ainakin muutaman testin perusteella periaatteessa toimimaan, joten siltä 

osin saavutin tavoitteeni. Opin merkittävän paljon Jenkinsfile-tiedoston tekemisestä, mistä 

on paljon hyötyä, kun jatkan CI-putken kehittämistä tässä tai toisessa projektissa. 

 

Viikkoanalyysi 

 

OpenLayers-osaamiseni kehittyi hyvin tämänkin viikon aikana ja pääsin selvittämään 

myös JavaScriptin asynkronisiin operaatioihin liittyviä liittyviä ongelmia. Sain paranneltua 

huomattavasti kartan kohdistukseen liittyviä toimintoja ol.extent.BoundingExtent-objektin 

avulla ja edistettyä koodin ylläpidettävyyttä muokkaamalla saman metodin sopivaksi use-

ammalle käyttötapaukselle. Aiemmin metodi sisälsi koordinaattien manipulointia ja hyvin 

pitkän listan kovakoodattuja arvoja, ja kaiken lisäksi se oli toistettu kokonaisuudessaan 

useammalle käyttötapaukselle lähestulkoon samalla sisällöllä. OpenLayers 3:n style- ja 

filter-funktioiden opettelu tuntui myös hyvin hyödylliseltä. Viikon merkittävin oppimiskoke-

mus oli ehkä kuitenkin sovellusversion julkistamisen konfigurointi Jenkins-palvelimelle, 

joka oli minulle kokonaan uutta tietoa. 

 

Jenkins on monialustainen jatkuvan integraation ja jatkuvan toimituksen työväline, joka 

mahdollistaa sovelluksen koostamisen, testaamisen, käyttöönoton ja julkistamisen auto-

matisoinnin (Beck & Kawaguchi 3.7.2018). Jatkuvalla integraatiolla voidaan vähentää in-

tegraatioprosessiin käytettävää aikaa ja helpottaa projektin riskienhallintaa – vaiheet suo-

ritetaan automatisoidusti aina samalla tavalla, ohjelmiston uusista ominaisuuksista saa-

daan nopeasti palautetta ja bugit voidaan paikantaa helpommin, kun muutokset viedään 

pienissä erissä (Vilkman 1.6.2010). 

 

Jenkinsillä jatkuvan toimituksen automaatio voidaan toteuttaa käyttämällä Jenkins-putkea, 

joka on jatkuvaa integraatiota ja toimitusta tukevien lisäosien muodostama kokonaisuus. 

Putken määritykset kirjoitetaan koodina Jenkinsfile-tekstitiedostoon käyttäen joko deklara-

tiivista tai käsikirjoitettua mallia (kuva 4). Putken etapeille, kuten koostamiselle, testauksel-

le ja käyttöönotolle, määritellään vaiheet askel askeleelta. (Jenkins.) 
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Kuva 4. Jenkinsfile Declarative Pipeline ja Scripted Pipeline (Jenkins) 

 

Projekti B:n version julkistuksen tekeminen toteutettiin CI-putken kautta siten, että sovel-

lus koostettiin, automaattiset testit ajettiin ja versio vietiin Nexus-pakettivarastoon. Jen-

kinsfile-tiedoston etapit oli jaettu valmiiksi setup-, prepare-, build-, publish- ja deploy-

vaiheisiin. Projektin versiointiin liittyvät komennot annettiin build-vaiheessa. Koska sovel-

luksen käyttöönotto kehitystestipalvelimelle oli toteutettu CI-putken kautta aiemmin, valmis 

runko oli jo olemassa tiedostossa. 

 

Automaattinen integraatio toimi siten, että Jenkins tarkasteli GitHubiin päivitettyjä muutok-

sia tietyin väliajoin ja käynnisti työvaiheet silloin, kun havaittiin muutos kehityksen päähaa-

rassa. Toteutimme integraatiotestipalvelimelle vietävän version koostaminen vastaavasti: 

muutoksia tarkkailtaisiin GitHubissa haarasta, jonka nimi alkaisi release-avainsanalla. 

Kehittäjän tehtäväksi jäisi release-haaran tekeminen kehityksen päähaarasta, kun muu-

tokset haluttaisiin viedä integraatiotestipalvelimelle. 

 

En ollut aivan tyytyväinen automaation tasoon, joka saavutettiin version julkistamisessa 

CI-putken kautta. Aiemmin käytössä ollut Maven Release -lisäosa oli automatisoinut osan 

vaiheista, jotka jäivät nyt manuaaliseksi työksi: projektiversion nostaminen päämoduulin ja 

alimoduulien pom.xml-tiedostoista sekä julkaisun tekeminen GitHubiin. Näistä selkeästi 

työläämpi oli SNAPSHOT-kehitysversion muuttaminen julkistusversioon, sillä muutos piti 

tehdä yhteensä kuuteen tiedostoon. 

 

Maven Release -lisäosan prosessiin kuuluu kolme vaihetta: clean, release:prepare ja re-

lease:perform. Clean tuhoaa projektista pom-tiedostojen varmuuskopiot ja vanhat re-
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lease.properties -tiedostot, jotka lisäosa generoi release:prepare-vaiheen aikana. Re-

lease:prepare muuttaa pom-tiedostojen versiot julkistusversioon, ajaa automaattiset testit, 

luo versiosta Git-tunnisteen, vie versiomuutokset versionhallintaan ja nostaa pom-

tiedostojen versiot vielä tämän jälkeen uuteen SNAPSHOT-kehitysversioon. Re-

lease:perform suorittaa paketin koostamisen ja käyttöönoton valitulle palvelimelle prepare-

vaiheessa luodun release.properties-tiedoston perusteella. (Paraschiv 23.6.2018.) 

 

Lisäosa on käytännöllinen, sillä se automatisoi monia vaiheita, mutta sen käyttö ei ole ollut 

täysin ongelmatonta. Etenkin projekti A:n kohdalla on tullut tilanteita, jolloin lisäosa on 

kaatunut johonkin virheeseen release:perform-vaiheessa, mutta sen suorittamat re-

lease:prepare-vaiheet ovat menneet versionhallintaan. Olen joutunut poistamaan vialliset 

GitHub-julkistukset, Git-tunnisteet ja Nexus-pakettivarastoon viedyt versiopaketit sekä 

peruuttamaan versionumeroiden noston manuaalisesti. Omien korjausten lisäksi version-

hallinnan historiaa ovat jääneet sekoittamaan myös Maven Release -lisäosan luomat au-

tomaattiset commitit. 

 

Maven Release -lisäosan saisi otettua käyttöön myös CI-putkessa syöttämällä lisäosan 

komennot build-vaiheen konfiguraatioon – käyttäjän olisi vain päivitettävä tarvittavat kehi-

tys- ja julkistusversiot komentoon mukaan (Paraschiv 23.6.2018). Kahden arvon muutta-

minen Jenkinsfile-tiedostoon olisi pienempi vaiva kuin niiden päivittäminen useamman 

moduulin pom-tiedostoon. Lisäosan automaattiset commitit voivat aiheuttaa kuitenkin 

hankaluuksia CI-putken yhteydessä; jos putki on konfiguroitu tunnistamaan muutokset Git-

haarassa, prosessi käynnistyy uudelleen ja aiheuttaa jatkuvan kierteen. Ongelma voidaan 

kiertää asettamalla muutosten tarkastelulle ehto, ettei putkea käynnistetä tietyn commit-

viestin yhteydessä, jolloin lisäosan commitit saadaan suljettua pois. (Stack Overflow 

26.8.2016.) 

 

Maven Release -lisäosan käyttö jatkuvassa integraatiossa jakaa mielipiteitä sen monivai-

heisuuden, tekemien pom-muutosten ja committien määrän takia. Mavenin 3.2.1-versiosta 

lähtien versiomuutosten aiheuttama lisätyö voitaisiin välttää käyttämällä uutta mallia versi-

oiden määrittämiseen pom-tiedostossa. Versiolle voidaan määrittää oletusarvo, joka kor-

vataan oikealla versionumerolla vasta julkistamisvaiheen komennoissa. (Fontaine 

15.4.2016.) Ratkaisu ei kuitenkaan välttämättä ole toimiva useamman moduulin projek-

teissa, sillä alimoduulit tunnistavat päämoduulin versionumeron perusteella (Stack Over-

flow 26.8.2016). Maven 3.5.0-versiossa ratkaisua on kehitetty eteenpäin, mutta siihen 

vaaditaan flatten-maven-plugin -lisäosa pom-versiomuuttujien asettamiseen (Apache 

Software Foundation 16.10.2018). 
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Projekti B:ssä on tällä hetkellä käytössä Mavenin vanhempi versio, joten CI-putkelle sopi-

vaa pom-mallia ei voida suoraan hyödyntää. Se kuulostaa kuitenkin järkevämmältä vaih-

toehdolta kuin versionumeroiden manuaalinen nostaminen tai Maven Release -lisäosan 

käyttäminen CI-putkessa. Maven-version nostoa ja uutta julkistusversiointitapaa kannat-

taisi kokeilla, jos halutaan päästä mahdollisimman vähällä sovelluksen integraatiossa. 

 

3.7 Seurantaviikko 43 

Tiistai 23.10.2018 

 

Tiistaina jatkoin karttapäivityksen parissa. Tavoitteeni oli kartan irrottaminen ponnahdusik-

kunaan ja karttamuutosten päivittäminen sivulle, jossa suoritettiin tieverkkoihin liittyviä 

laskentoja. Olin jättänyt ponnahdusikkunan viimeiseksi, sillä siinä oli lähes samat toimin-

not kuin tavallisessa kartassa, joten se voitiin tehdä jälkimmäisen pohjalta. Laskentasivun 

karttatoiminnot olivat kaikista sivuista suppeimmat, ja sen toteutuksessa voitiin myös hyö-

dyntää muita sivuja. 

 

Laskentasivun päivittäminen sujui melko vaivattomasti, vaikka sivun koodirakenne oli 

hieman erilainen kuin muilla sivuilla. Ponnahdusikkuna osoittautui sen sijaan odotettua 

hankalammaksi. En ollut aiemmin huomannut, että ponnahdusikkunassa oli yksi uusi toi-

minto verrattuna tavalliseen karttanäkymään: ikkunaan oli lisätty erillinen painike kartan 

kohdistamiseen. En ollut toteuttanut uudelle karttaversiolle ollenkaan kustomoitua ohjain-

ta, joten perehdyin aiheeseen OpenLayers 3 -tutoriaalien avulla. 

 

Sain kohdistuksen toimimaan painikkeen kautta, mutta painikkeen asettelu ja ulkoasu 

jäivät vielä kesken. Löysin myös sovelluksesta uuden bugin, joka vaikutti karttatoimintoi-

hin: kartta jäi päivittymättä ja taulukon rivivalinnat eivät toimineet enää oikein, kun taulu-

kosta poistettiin rivi tai tallennettiin uusi lisätty rivi. Päivän tavoitteista saavutin laskentasi-

vun päivityksen, mutta ponnahdusikkunan tekemiseen vaaditun ajan olin arvioinut väärin, 

koska en ollut huomannut kohdistustoimintoa. Kustomoidun ohjaimen toteuttaminen 

OpenLayers 3:lla oli uusi asia, josta opin paljon päivän aikana. 

 

Keskiviikko 24.10.2018 

 

Keskiviikolle oli sovittu projekti A:n ylläpitopalaveri. Päivän tavoitteeni oli palaverin asialis-

tan laatiminen ja kokoukseen osallistuminen. Lisäksi toivoin ehtiväni korjata bugin taulu-

kon rivin tallennuksessa tai poistossa. 
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Laadin asialistan aamulla edellisen kokouksen muistion pohjalta ja lähetin sen osallistujil-

le. Kokous oli vasta lounaan jälkeen, joten minulle jäi jonkin verran aikaa perehtyä löytä-

määni bugiin. Ongelma oli melko monimutkainen, sillä kaikki sovelluksen sivut käyttivät 

samoja metodeita taulukon rivien lisäämiseen, tallennukseen ja poistoon. Bugi vaikutti 

syntyvän siitä, että taulukon rivivalinta menetti yhteyden taulukon objekteihin, kun objek-

tien lukumäärä muuttui. 

 

Iltapäivän ylläpitopalaveriin osallistuivat projektitiimin lisäksi sovelluksen hyväksymistes-

taajat. Palaverissa käytiin läpi palvelujakson kehitystehtävien tilanne ja seuraavan palvelu-

jakson kehitysideat. Palaveri sujui hyvin, ja sain tarvitsemaani lisätietoa seuraavista kart-

tatehtävistä; osa vaati vielä jonkin verran lisäselvitystä toivotusta käyttöliittymätoteutuk-

sesta. Toimin palaverin sihteerinä ja vastuullani oli vielä kokousmuistion toimittaminen. 

 

Tavoitteistani saavutin asialistan laatimisen ja ylläpitokokoukseen osallistumisen. Tallen-

nus- ja poistobugin korjaamista en saanut loppuun; sain päivitettyä rivivalinnat käyttöliit-

tymässä, mutta yksi painike lopetti toimintansa eikä kartta ei edelleenkään päivittynyt. 

Tein bugista erillisen tiketin ja päätin korjata kartan päivittymisen seuraavana päivänä – 

muut ongelmakohdat korjaisin karttapäivityksen jälkeen. Bugia selvittäessä opin uusia 

asioita Backbone-frameworkin tapahtumista, joihin en ollut tähän mennessä ehtinyt kun-

nolla vielä syventyä. 

 

Torstai 25.10.2018 

 

Torstain tavoitteeni oli ylläpitokokouksen muistion laatiminen, tallennus- ja poistobugin 

korjaaminen sekä ponnahdusikkunan kohdistuspainikkeen asettelun ja ulkoasun korjaa-

minen. Päätin aloittaa kohdistuspainikkeen ulkoasulla – uuden OpenLayers-version pai-

nikkeet olivat muuttuneet vanhasta versiosta, joten vanhan ikonin koko ja väritys piti muut-

taa uuteen tyyliin sopivaksi. Asettelu piti myös korjata, sillä painiketta varten lisätty div-

komponentti oli tällä hetkellä asettunut karttanäkymän alapuolelle piiloon. 

 

Painikkeen kuvankäsittelyn ja div-elementin CSS-muutosten jälkeen lisäsin vielä painik-

keelle työkaluvinkin ja muutin oletuspainikkeiden työkaluvinkit suomenkielisiksi. Refakto-

roin painikkeeseen liittyvän koodin ylläpidettävämpään muotoon omaksi metodikseen ja 

jatkoin sen jälkeen tallennus- ja poistobugin selvittämistä. 

 

Backbone-frameworkin dokumentteihin perehdyttyäni päädyin ratkaisuun, jossa laukaisin 

onnistuneen tallennuksen tai poiston jälkeen objektikokoelman reset-tapahtuman, joka 

puolestaan käynnisti metodin, jossa kartalle piirretyt elementit poistettiin ja piirrettiin uudel-
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leen päivitettyjen taulukko-objektien pohjalta. Sama reset-tapahtuma käynnistyi itsestään 

sivun päivityksessä, mutta yksittäisten malliobjektien päivittäminen tai poisto ei ollut käyn-

nistänyt sitä kokoelmalle. Taulukkokomponenttiluokassa oli jo olemassa logiikka, jossa 

onnistuneen tallennus- tai poistotapahtuman jälkeen laukaistiin sivukohtainen tapahtuma, 

joten pystyin lisäämään reset-tapahtuman kutsun sivukohtaisiin JavaScript-tiedostoihin 

käynnistyneen tapahtuman yhteyteen. 

 

Karttamuutoksiin kului koko päivä, joten kokousmuistion laatiminen siirtyi seuraavaan aa-

muun. Kartan osalta päivän tavoitteet toteutuivat ja alkoi vaikuttaa siltä, että karttaversion 

nosto oli viimeistä koodin siivousta ja refaktorointia vaille valmis katselmoitavaksi ja testat-

tavaksi. Päivän oppimiskokemuksiin kuului Backbone-tapahtumiin ja jQuery-lupauksiin 

syventyminen tallennus- ja poistobugin yhteydessä. 

 

Perjantai 26.10.2018 

 

Perjantaiksi olin asettanut monia tavoitteita: projekti A:n osalta kokousmuistion laatimisen 

ja karttakoodin refaktoroinnin ja siistimisen, sekä projekti B:n osalta seuraavan viikon tuo-

tantopäivitysten vaatimien tietokantamuutosten kartoittamisen ja viimeisen kuukauden 

tuntikirjausten siirtämisen uudelle projektikoodille tuntikirjausjärjestelmässä. 

 

Tuntikirjaukset oli lisättävä järjestelmään poikkeuksellisesti jo kahdelta, ja siihen mennes-

sä oli osattava arvioida myös loppupäivän aktiviteetit ja niihin kuluva aika. Päätin aloittaa 

päivän työt muistiolla, sillä siihen kuluvaa aikaa oli vaikeinta arvioida ennakkoon. Aamu-

päivä ja osa iltapäivästä kului muistioon, dokumenttien päivittämiseen ja projekti B:n päi-

väpalaveriin, minkä jälkeen toimitin tuntikirjaukset. 

 

Kävin läpi koodimuutokset koko karttapäivityksen ajalta, poistin vanhat, kommentoidut 

OpenLayers 2 -koodit tiedostoista ja siirsin osan metodeista loogisempaan järjestykseen. 

Löysin myös kaksi kokonaista kansiota poistettavia OpenLayers 2 -spesifisiä tiedostoja. 

Operaation jälkeen tein GitHubissa pull requestin ja katselmointipyynnön kehittäjälle, joka 

oli ollut aluksi mukana karttapäivityksessä. 

 

Loppupäivän kulutin projekti B:n tuotantoon menevien tietokantamuutosten kartoittami-

seen. Päivitin listan projektin wikisivulle kyseisen versiojulkaisun yhteyteen – käyttäisimme 

listaa apuna seuraavan viikon tiistaina, kun tekisimme tietokantamuutoksia tuotantoon 

projektin tietokanta-asiantuntijan kanssa. 
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Päivän kaikki tavoitteet toteutuivat ja saatoin lähteä hyvillä mielin viikonlopun viettoon. En 

oppinut varsinaisesti uusia asioita ainakaan teknologian suhteen, mutta koodin valmistelu 

katselmointia varten suuren tehtäväkokonaisuuden toteuttamisen jälkeen oli uusi koke-

mus. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Viikon työtehtävät liittyivät enimmäkseen karttapäivitykseen. Opin jälleen yhden uuden 

OpenLayers 3 -toiminnon lisätessäni kohdistuspainikkeen ponnahdusikkunalle. Vielä tär-

keämpi oppimisen kannalta oli kuitenkin Backbone- ja jQuery-tapahtumiin perehtyminen 

tallennus- ja poistobugin yhteydessä. Tutustuin ensimmäisen kerran Backbone-kirjastoon 

tämän projektin aikana – en ollut syventynyt juurikaan sen perusteisiin, sillä olin pärjännyt 

tähän mennessä tutkimalla vanhaa koodia. Nyt vastaan tuli kuitenkin ongelma, joka vaati 

dokumentaatioon perehtymistä etenkin trigger-, fetch-, sync-, save- ja destroy-

tapahtumien osalta. Tapahtumissa käytettiin myös monesti jQueryn Promise- ja Deferred-

objekteja, joita en tuntenut ennalta. 

 

Viikon viimeinen tehtävä oli tuotantoon päivitettävien tietokantamuutosten kartoittaminen. 

Vaikka tuotantopäivitys koski vain sovelluksen hotfix-versiota eikä varsinaista muutos-

pyyntöä, ennakoin hankaluuksia tietokantapäivityksessä, sillä versionhallintaan ei ole 

sovittu selkeää käytäntöä. Hotfix-versiossa oli mukana useampi tehtäväkokonaisuus, jotka 

oli viety integraatiotestikantaan pienemmissä erissä viime keväästä alkaen, eikä minulla 

ollut enää selkeää muistikuvaa kaikista muutoksista. 

 

Aloitin katsomalla läpi tiketit, jotka projektipäällikkö oli liittänyt version julkistamiseen 

JIRAssa. Olin koonnut tiketteihin linkkejä projektin wikisivustolle jo tehtävien yhteydessä, 

mutta sieltä puuttui osa tietokanta-asiantuntijan suorittamista tiketeistä, joista osa oli viety 

kiireellisinä bugikorjauksina suoraan tuotantoon. Kävin läpi myös GitHubiin lisätyt integ-

raatiotestihaaran tietokantamuutokset. Tässä metodissa oli kuitenkin se ongelma, että 

versionhallinnassa näkyi ainoastaan skeemamuutokset eikä datamuutoksia. Yritin vielä 

verrata integraatiotesti- ja tuotantokantoja keskenään käyttämällä SQL Developerin data-

base diff -työkalua, mutta tietokannoissa oli niin paljon pieniä eroja, että merkittävien ero-

jen löytäminen tuntui hyvin hankalalta. 

 

Otin esille tietokannan versionhallinnan ensimmäisellä raportointiviikolla – sittemmin olen 

käynyt keskustelua muiden kehittäjien ja projektipäällikön kanssa siitä, miten projekti B:n 

versionhallintaa voisi kontrolloida. Tällä hetkellä prosessi ei ole käytännöllinen tai luotetta-

va. Muutokset vievät paljon aikaa eikä ikinä ole täyttä varmuutta siitä, että kaikki päivityk-



 

53 

 

set on toteutettu, sillä eri ympäristöjen tietokannat eivät ole suoraan verrattavissa toisiinsa 

– mikä on varmaankin ainakin osittain seurausta puutteellisesta versionhallinnasta. 

 

Vaikka sovellusten lähdekoodi on yleisesti versionhallinnassa, tietokantojen versionhallin-

ta monesti sivuutetaan. Usein se johtuu siitä, että versionhallinnan implementointi tieto-

kantaprojektiin ei ole yksinkertaista. Toisin kuin sovelluskoodin koostamisessa, tietokanto-

ja ei tavallisesti rakenneta uudelleen tyhjästä, vaan muutokset tehdään olemassa olevaan 

tietokantaan. Muutosten peruuttaminen on hidasta ja työlästä, eikä sitä aina voida tehdä 

menettämättä dataa. Kaikki palaset eivät myöskään ole tekstitiedostoja, joita versionhal-

linnassa lähtökohtaisesti vaaditaan. Versionhallinnan rakentaminen on hyvä aloittaa siitä, 

että muutokset toteutetaan aina tekstitiedostojen kautta, jotka ajetaan tietokantaan. Muu-

tosten tekeminen SQL-lauseilla suoraan tietokantaan on nopeampaa ja siksi houkuttele-

vaa, mutta versionhallinnan kannalta ongelmallista. (Nitsche 14.1.2018.) 

 

Pelkkien SQL-skriptien versiointi ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin tietokannan versiointi 

(Nimkar 19.1.2016). Jokaisen tietokantamuutoksen pitäisi periaatteessa asettaa tietokan-

nalle versionumero, joka mahdollistaisi tietokannan palauttamisen turvallisesti takaisin 

edeltävään versioon. Tietokannan versiointiin on olemassa lukuisia erilaisia kaupallisia ja 

avoimen lähdekoodin työkaluja, kuten Liquibase, Flyway, Red Gate SQL Source Control 

ja DBmaestro Source Control. (Nimkar 18.2.2016.) Näistä kaksi ensimmäistä ovat migraa-

tiopohjaisia, kaksi jälkimmäistä tilapohjaisia työkaluja (DBMS Tools). 

 

Tilapohjaisessa lähestymistavassa tietokannan tilasta tallennetaan tilannekuva SQL-

tiedostoina; jokaisesta taulusta, näkymästä, proseduurista tai muusta objektista on oma 

SQL-tiedostonsa, joka vastaa tietokannan todellista tilaa. Käytettävä työkalu rakentaa 

kohdetietokantaan ajettavat skriptit automaattisesti vertailemalla tietokantoja keskenään. 

Migraatiopohjaisessa tavassa puolestaan tietokannasta talletetaan aluksi lähtötilanne mig-

raatioskriptiin. Uusi migraatioskripti versionumeroineen lisätään jokaisen tietokantamuu-

toksen yhteydessä. Tietokannan todellinen tila on todettavissa itse tietokannasta – jos se 

halutaan replikoida, kaikki migraatioskriptit on ajettava uuteen tietokantaan oikeassa jär-

jestyksessä. (Behara, S. 16.4.2018.) 

 

Näistä kahdesta vaihtoehdosta yleisempi on migraatiopohjainen lähestymistapa, mutta 

siinä on omat ongelmansa: pitkäikäisessä projektissa migraatioskriptien määrä kasvaa ja 

niiden suorittaminen alkaa olla hidasta. Tietokannan nykytilasta ei ole tietomallia kuin tie-

tokannassa itsessään, sillä versionhallinnassa on tieto vain muutoksista – jos tietokannan 

lähtötilanteesta on edetty pitkälle, nykytilaa voi olla vaikea hahmottaa näiden perusteella. 

Ongelmia syntyy myös siinä vaiheessa, kun tehdään hotfix-muutoksia suoraan tuotan-
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toon: jos muutoksia ei tehdä täsmälleen samalla tavalla myös kehitysympäristöön, migraa-

tioskriptit rikkoutuvat. Tilapohjainen lähestymistapa on siinä mielessä nopeampi ja tehok-

kaampi, että se vertailee tietokantojen eroja ja toteuttaa vain tarvittavat muutokset, jotta 

tietokannat saadaan saatettua samaan tilaan. (Low, G. 2.2.2018.) 

 

Projekti B:n versionhallintaan sopisi todennäköisesti paremmin tilapohjainen lähestymis-

tapa, sillä tietokantamuutoksia tehdään usein ja suurissa määrissä. Hotfix-korjaukset ovat 

myös hyvin yleisiä, joten voin kuvitella, että migraatioskriptien suhteen tulisi monesti han-

kaluuksia. Datan määrä on valtava, kun sovelluksessa on oltava saatavilla koko Suomen 

tieverkoston yksityiskohtaiset tiedot. Tarpeeksi kattavan testidatan valikoiminen ja tuomi-

nen kehitysympäristöön on raskasta, joten automaatiota hyödyntävien työkalujen käyt-

töönotto voi olla työlästä. En löytänyt kuitenkaan Oraclen tietokannoille sopivaa avoimen 

lähdekoodin tilapohjaista versionhallinnan työkalua. Maksullisen version käyttöönotto vaa-

tisi todennäköisesti tarkan analyysin ja pätevät perustelut. Tällä hetkellä on varmaankin 

pyrittävä parantamaan prosessia nykyisillä työvälineillä eli GitHubin, SQL Developerin ja 

JIRAn avulla. 

 

3.8 Seurantaviikko 44 

Tiistai 30.10.2018 

 

Tiistaina oli vuorossa projekti B:n hotfix-version tietokannan tuotantopäivitys yhdessä pro-

jektin tietokanta-asiantuntijan kanssa. Kokonaista työpäivää ei ollut käytössä, sillä olin 

lähdössä iltapäivällä koululle seuraamaan opinnäytetyöseminaaria. Tavoitteeni oli saada 

tietokantapäivitykset siihen tilaan, että tietokanta-asiantuntija saisi ne vietyä päätökseen 

päivän lopussa. 

 

Perjantaina tekemäni pohjatyö helpotti etenemistä – olin kirjannut ylös projektin wikisivulle 

muutoksia koskevat tiketit ja jokaisen kohdalle taulut tai muut tietokantaobjektit, joita tiketit 

koskivat. Kyseinen kohta vedettiin yli, kun asia oli hoidettu, ja yhden tikettikokonaisuuden 

valmistuttua tiketti määrättiin takaisin projektipäällikölle testattavaksi. Projektipäällikkö 

pystyi seuraamaan etenemistä reaaliaikaisesti, sillä jokaisesta wikiin tehdystä muutokses-

ta lähti hänelle automaattinen sähköpostiviesti. 

 

Osa muutoksista oli viety vastikään integraatiotestipalvelimelle, joten ne olivat tuoreessa 

muistissa, mutta osa oli ollut testattavissa keväästä asti. Kaikkia datamuutoksia ei valitet-

tavasti ollut kirjattu asianmukaisesti tiketteihin – koska datapäivityksiä ei viedä myöskään 

versionhallintaan, kyseiset muutokset vaativat jonkin verran selvitystä vielä päivän aikana. 
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Päivitin muutamat datamuutokset takautuvasti myös integraatiotesti- ja kehitysympäristöi-

hin; huomasin, ettei eräästä tehtävästä seuranneita käyttöliittymäsivun sarakemuutoksia 

ollut päivitetty käyttäjän tallentamiin sivukohtaisiin kolumnivalintoihin, jolloin kolumnivalin-

nat toimivat puutteellisesti. 

 

Iltapäivällä tietokantamuutokset olivat melko hyvässä vaiheessa; tietokantaspesialistilla oli 

jäljellä muutamia datamuutoksia, jotka eivät suoranaisesti vaikuttaneet sovelluksen toimin-

taan, joten sovellus voitiin nostaa takaisin käyttöön tuotannossa. Päivän tavoitteet toteu-

tuivat melko onnistuneesti. Opin jonkin verran uutta tietokantapäivityksistä tuotantoasen-

nusten yhteydessä, sillä kyseessä oli vasta toinen kerta, kun olin vastaavassa mukana. 

 

Keskiviikko 31.10.2018 

 

Keskiviikolle oli varattu palaveri projekti A:n CI-putken rakentamisesta toisen tiimin arkki-

tehdin kanssa, joten en suunnitellut ennakkoon päivälle muita tehtäviä. Iltapäivälle oli 

sovittu myös projekti B:n viikkopalaveri – varauduin mahdollisiin akuutteihin korjauksiin 

tuotantoasennusten jäljiltä, jos niitä ilmenisi palaverin yhteydessä. 

 

Aloitimme aamulla arkkitehdin kanssa kartoittamalla, mitä toimintoja CI-putken tulisi to-

teuttaa. Kävimme aamupäivän aikana läpi sovelluksen rakenteen ja asennusohjeet. Esit-

telin hänelle tiimimme Jenkins- ja Nexus-ympäristöt ja pyysin ympäristöjen hallinnoijaa 

lisäämään projekti A:lle kansiot kyseisille palvelimille. Vertailimme, miten arkkitehdin 

omassa tiimissä oli toteutettu CI-putkia, ja näytin hänelle esimerkkinä projekti B:n Jenkins-

file-tiedoston. Arkkitehti kertoi jatkavansa CI-putken toteutusta muistiinpanojensa pohjalta, 

ja sovimme yhteydenpidosta tarvittaessa. 

 

Projekti B:n tuotantoasennus oli onnistunut hyvin, eikä asiakkaalta tullut siihen korjaus-

pyyntöjä. Sovimme varsinaisen muutospyyntöversion viemisestä integraatiotestipalveli-

melle testattavaksi mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Muutospyyntöä oli tehty vuo-

den alusta saakka ja kokonaisuus oli suuri, joten tietokantamuutosten kartoittamiseen oli 

varattava aikaa. Koodimuutoksia ei ollut myöskään viimeistelty, joten päätin ottaa seuraa-

vaksi tehtäväksi niiden viemisen loppuun. 

 

Loppupäivän käytin ohjelmakoodin läpikäymiseen ja edellisen päivän tietokantamuutosten 

päivittämiseen GitHubiin. Päivän tavoitteet eivät olleet mittavat, joten niiden saavuttami-

nen ei ollut hankalaa. Oppimisen kannalta hyödyllisin asia oli CI-palaveri arkkitehdin 

kanssa; sain tietää erilaisista jatkuvan integraation työkaluista ja menetelmistä, mitä toi-

sessa tiimissä oli käytössä. 
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Torstai 1.11.2018 

 

Torstaina tavoitteeni oli valmistella projekti B:n muutospyyntöversio integraatiotestipalve-

limelle julkistusta varten ja kartoittaa samalla tietokantamuutoksia. Aloitin vertailemalla 

GitHubissa keskenään kehityksen päähaaraa ja master-haaraa, joka vastasi tuotannossa 

ja integraatiotestissä tällä hetkellä olevaa versiota. Kävin läpi muuttuneet tiedostot, sillä 

joihinkin oli jäänyt vanhaa, väliaikaisesti kommentoitua koodia, joka oli poistettava. Tarkis-

tin myös todo-merkinnät ja pyrin ratkaisemaan ne, jotka oli merkitty muutospyynnön aika-

na – nämä koskivat lähinnä poistettavia vanhoja metodeita ja toistuvan koodin refaktoroin-

tia. Aloitin tietokantamuutosten kartoittamista listaamalla funktioita tai proseduureja, joiden 

kutsut olivat muuttuneet ohjelmakoodissa. 

 

Tarkoitukseni oli tehdä projektista päivän aikana julkistuspaketti, mutta päätin siirtää sen 

seuraavalle päivälle, sillä muistin että yksi tiketti oli vielä toteuttamatta tähän versioon. 

Kysymys oli Excel- ja rajaustehtävään liittyvästä alemman prioriteetin tiketistä, joka pää-

tettiin jättää pois hotfix-versiosta: tavoitteena oli nopeuttaa siirtymistä kahden sivun välillä, 

kun taulukossa oli valittuna rivi ja molemmilla sivuilla oli käytössä sama rajaus. 

 

Nykyinen ratkaisu toimi siten, että lähtösivulla taulukosta valittu rivi asetettiin toisella sivul-

la valituksi objektin tunnisteen perusteella. Toiminto oli erittäin hidas, sillä valittava rivi 

haettiin vertaamalla taulukon objekteja rivi riviltä tietokannasta haettavaan dataan. Jos 

taulukossa oli satoja tuhansia rivejä, pelkästään datan hakeminen vei aikaa. Lähtödata oli 

kuitenkin sama molempien sivujen välillä, joten jos molemmat sivut käyttivät samaa ra-

jausta, johon oli määritelty myös ORDER BY -lause, taulukon rivi oli myös sama. Muutin 

toiminnon siten, että valittu rivinumero säilyi muistissa sivujen välillä, jolloin taulukosta 

voitiin valita rivi suoraan numeron perusteella. 

 

Päivän tavoitteeni osittain toteutumatta, sillä en ehtinyt tehdä julkistuspakettia. Varsinaisia 

uusia asioita en voi sanoa oppineeni päivän aikana. Viimeisen tiketin toteuttaminen ei 

tuottanut juurikaan hankaluuksia, sillä olin pohtinut ratkaisua jo ennakkoon ja se sujui 

suunnitelmien mukaisesti. 

 

Perjantai 2.11.2018 

 

Tavoitteeni perjantaina oli tehdä projekti B:n muutospyyntöversiosta julkistuspaketti, listata 

siihen liittyvät tietokantamuutokset ja viedä projekti A:n karttapäivityksestä versio kehitys-

testipalvelimelle. 
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Projekti B:n projektipäällikkö testasi edellisenä päivänä toteuttamani tiketin päiväpalaverin 

jälkeen ja hyväksyi sen lisäämisen julkistuspakettiin. Pääsin ensimmäistä kertaa kokeile-

maan julkistusta CI-putken kautta; päivitin versionumerot käsin pom.xml-tiedostoihin ja 

loin release-haaran versionhallintaan. Putki toimi odotetusti ja paketti oli valmis asennet-

tavaksi. Versionumeroiden päivittäminen ja Git-tunnisteen luominen käsin oli edelleen 

turhalta tuntuva välivaihe, josta toivottavasti pääsee eroon myöhemmin, kun löydän lisää 

aikaa CI-putken konfiguroinnille. 

 

Torstaina olin kirjannut ylös muutamia tietokantamuutoksia koodimuutosten tutkimisen 

yhteydessä, perjantaina kävin läpi kehitysympäristön versionhallintaan viedyt tietokanta-

muutokset GitHubista. Samalla projektin tietokanta-asiantuntija kävi läpi muutospyyntöön 

liitettyjä tikettejä JIRAsta ja merkitsi tietokantamuutoksia sisältävät tiketit. Merkitsin ylös 

versionhallinnassa muuttuneet tiedostot, minkä jälkeen jatkoin tikettien läpikäymistä. Päi-

vitin samalla projektin muutospyyntöjulkistukseen varatulle wikisivulle merkityt tiketit ja 

listasin niiden alle muutoksia sisältävät tietokantaskeemat. Versionhallinnasta löytyi myös 

muutamia muutoksia, joita en osannut yhdistää tiketteihin, joten kirjasin ne wikisivulle 

erikseen. 

 

Projekti A:n karttapäivityksen vieminen testattavaksi ei onnistunut odotetusti: karttapohjan 

haku asiakkaan palvelusta ei onnistunut kehitystestipalvelimella oletettavasti turvallisuus-

syistä. Lokaaliympäristössä sovellukseen kirjautuminen ulkoisesta palvelusta oli kierretty 

käyttämällä paikallisen WebLogic-palvelimen turvallisuusasetuksia, joten ongelma ei ollut 

käynyt ilmi. Karttapohjan haku oli joka tapauksessa siirrettävä asiakkaan toiseen palve-

luun – tehtävä odotti toisella tiketillä – joten version vieminen testattavaksi joutui vielä 

odottamaan. Päivän tavoitteet jäivät tästä syystä osittain saavuttamatta. Yksi päivän aika-

na oppimani uusi asia oli Git-tunnisteen ja sen myötä julkaisun vieminen GitHubiin IntelliJ 

IDEAsta käsin. Tarkoitus olisi lisätä kyseinen vaihe Jenkinsfile-tiedoston komentoihin, 

jolloin se toteutettaisiin automaattisesti version julkistuksen yhteydessä. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Kulutin suurimman osan viikosta tietokantapäivityksiin, tietokannan versionhallintaan ja 

integraatioasennuksiin valmistautumiseen. Vaikka osasin odottaa, että tehtävät veisivät 

aikaa, olin melko turhautunut – jos koodin kirjoittaminen jää vähälle, tuntuu helposti siltä, 

ettei ole saanut mitään aikaiseksi. Tietokantamuutosten selvitystyö toistui kahdesti peräk-

käin, sillä ensin vietiin hotfix-versio tuotantoympäristöön ja heti sen jälkeen muutospyyntö-

versio integraatiotestiympäristöön. Tavallaan oli yksinkertaista, että toistin samat vaiheet 
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heti uudelleen, mutta se toi tuskallisen hyvin esille nykyiseen toimintamalliin liittyvät on-

gelmat. Tekemällä perinpohjaisen selvityksen ennakkoon pyrin välttämään tilannetta, jos-

sa tietokannan tuotantopäivitykset johtavat kahden päivän käyttökatkokseen sovellukses-

sa ja aiheuttavat mahdollisesti korjaustoimenpiteitä heti seuraavalla viikolla – tai bugeja, 

jotka selviävät puolen vuoden jälkeen. En usko, että sekään on kuitenkaan millään tavalla 

kestävä ratkaisu, että kehittäjä kuluttaa aina useamman päivän viikon aikana versiohisto-

rian selvittämiseen, kun versio ollaan viemässä toiseen ympäristöön. 

 

Jos projektissa noudatettaisiin ketterän kehityksen mallia tuotantoon saakka, ongelmaa ei 

syntyisi samassa mittakaavassa – yhtä sprinttiä vastaava tehtäväkokonaisuus kattaisi 

helposti hallittavan määrän tikettejä. Scrumin periaatteiden mukaisesti sprintti ei saisi olla 

yhtä kuukautta pidempi jakso. Periaatetta noudattamalla epäonnistuneen toimituksen ku-

lut saataisiin rajattua yhteen kalenterikuukauteen. (Schwaber & Sutherland 2017, 9.) Tuo-

tantoasennusten haasteet projekti B:ssä muistuttavat enemmän perinteisestä elinkaa-

riajatteluun pohjautuvasta ohjelmistokehitysmallista, joka tunnetaan yleisesti vesiputous-

mallina. Menetelmässä toimitus ja käyttöönotto tapahtuu vasta sen jälkeen, kun kaikki 

edelliset vaiheet – analyysi, määrittely, suunnittelu, toteutus ja testaus – on toteutettu line-

aarisessa järjestyksessä (Bisk 2018). 

 

Projekti B:n muutospyyntö sisälsi merkittäviä muutoksia sovelluksen ydintoiminnallisuu-

teen, joten sen käyttöönotto tuotantoympäristöön ei olisi ollut järkevää ennen kaikkien 

vaiheiden läpikäymistä koko muutospyyntökokonaisuuden osalta. Versiota ei viety myös-

kään integraatiotestiympäristöön aiemmin, sillä hotfix-versio oli siellä testattavissa. Peri-

aatteessa hotfix-version olisi voinut jakaa pienempiin osiin, jotka olisi viety tuotantoon 

erissä, mutta asiakas antoi hyväksynnän vasta sitten, kun kaikki pyydetyt ominaisuudet oli 

toteutettu. Projekti A:n kohdalla on toistunut samanlainen käytäntö: ominaisuudet toteute-

taan pieninä kokonaisuuksina, jotka voitaisiin viedä tuotantoympäristöön erikseen, mutta 

asiakas ei ole halukas jatkuvasti toistuviin tuotantoasennuksiin. 

 

Vaikka suuri osa ohjelmistotaloista on omaksunut ketterän kehityksen osaksi toimintamal-

lejaan, sitä noudatetaan harvoin niin täydellisesti, että tuotteen jatkuva toimitus toteutettai-

siin asiakkaan ympäristöihin. Kun perinteistä ohjelmistokehitysmallia harjoittanut yritys 

siirtyy käyttämään ketterän kehityksen metodeita, muutos ei tapahdu hetkessä vaan vai-

heittain. Lähtötilanteessa kehityksen syklit ovat hitaita, esimerkiksi vuoden mittaisia jakso-

ja; tuote otetaan käyttöön ja asiakaspalaute saadaan vasta jakson päätteeksi. Ketterää 

kehitystä aletaan hyödyntää yleensä ensimmäiseksi tuotekehityksessä. Tuotteen ja järjes-

telmän hallinnointi saattaa jäädä kuitenkin noudattamaan edelleen vanhaa mallia, jolloin 
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osa ketterän kehityksen eduista jää saavuttamatta. (Alahyari, Bosch & Holmström Olsson 

2012, 1–2.) 

 

Seuraava edistysaskel on jatkuva integraatio: muutokset integroidaan sovellukseen, so-

vellus koostetaan säännöllisesti ja siirrytään automaattisiin testeihin. Vasta jatkuva toimi-

tus asiakkaan ympäristöihin takaa kuitenkin jatkuvan asiakaspalautteen ja mahdollisuuden 

hyödyntää tietoa sovelluksen toteutuneesta käytöstä. Yleensä tässä vaiheessa tuoteomis-

taja ja käyttäjät ovat sitoutuneet tuotteen nopeaan kehityssykliin. Seuraava tavoiteltava 

vaihe on tilanne, jossa tuotteen käyttöönotto nähdään mahdollisuutena testata sovelluk-

sen toiminnallisuutta suoraan kä, jolloin saadaan välitöntä tietoa käyttäjäkokemuksesta. 

(Alahyari ym. 2012, 2.) 

 

Nähdäkseni projektit, joissa työskentelen, sijoittuvat toimittajapuolella ketterän tuotekehi-

tyksen ja jatkuvan integraation välille. Projekti A:ssa olemme siirtymässä jatkuvaan integ-

raatioon ja projekti B:ssä kehitämme jatkuvan toimituksen mallia. Molemmissa projekteis-

sa vaikuttaa kuitenkin siltä, että asiakkaan odotukset ovat edelleen perinteisen ohjelmisto-

kehitysmallin vaiheessa. Vuoden aikana olemme tehneet projekti A:ssa yhden tuotanto-

asennuksen ja projekti B:ssä kaksi kappaletta – yhden alkuvuodesta ja yhden vastikään. 

Kehitystehtävät sovitaan puolen vuoden palvelujaksoihin, eikä osalla kehitystehtävistä ole 

sen tiukempaa aikataulua. Vaikka ohjelmistokehityksen työvälineet ja toimintatavat mah-

dollistaisivat jatkuvan toimituksen, sen implementointi on hankalaa, ellei mahdotonta, jos 

projektinhallinnassa toimitaan edelleen vanhalla mallilla. 

 

Jatkuvan toimituksen käyttöönotossa on olennaista, että asiakas on toiminnasta kiinnos-

tunut ja proaktiivinen. Tuoteomistajan tavoitteiden on vastattava kehitystiimin tavoitteita. 

(Alahyari ym. 2012, 8.) Ketterän kehitystiimin on vaikea toimia jäykässä organisaatiossa; 

jos hallinnossa nojataan vahvasti vakiintuneisiin prosesseihin eikä kehitystiimille anneta 

päätösvaltaa, kehitystiimin mahdollisuudet innovointiin ja muutoksiin reagoimiseen rajoit-

tuvat. Ketterä kehittäminen vaatii yhteistyösuhteen rakentamista asiakkaan kanssa sen 

sijaan, että laaditaan yksityiskohtaisia sopimuksia. (Cockburn & Highsmith 2001.) 

 

Julkisen sektorin asiakkaiden kohdalla tuo lisähaastetta, että projektit ovat tavallisesti kil-

pailutettuja. Tarjouskilpailuissa hinnalla on yleensä merkittävä painoarvo. Modernin toi-

mintamallin myyminen asiakkaalle voi onnistua, jos muutos nähdään toiminnan jatkumi-

selle välttämättömänä ja se tuottaa tulosta lähitulevaisuudessa. Vaikka toimittajaorgani-

saatio olisi täysin omaksunut ketterän kehityksen metodit, palveluvastaavien ja projekti-

päälliköiden on nähtävä paljon vaivaa saadakseen myös asiakasorganisaation sitoutettua 

toimintamalliin. 
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3.9 Seurantaviikko 45 

Tiistai 6.11.2018 

 

Projekti B:n muutospyyntöversion tietokantamuutokset oli aloitettu edellisenä päivänä pro-

jektin tietokanta-asiantuntijan toimesta, mutta en ollut tiistaiaamuna vielä tietoinen niiden 

tilasta. Tiistain tavoitteeni olivat ensisijaisesti tietokantamuutosten saattaminen loppuun, 

jos ne eivät olleet valmiit, ja toissijaisesti projekti A:n kartan tuominen näkyville testiympä-

ristössä. 

 

Tietokanta-asiantuntija ei ollut mukana aamulla projekti B:n päiväpalaverissa, joten päätin 

selvittää toteutetut muutokset versionhallinnasta, joka tuli päivittää joka tapauksessa. Tein 

integraatiotestitietokannan skeemoista siirtotiedostot ja vertasin muutoksia IntelliJ IDEAn 

diff-työkalulla edellisellä viikolla tekemiini muistiinpanoihin. Kävin läpi tietokanta-

asiantuntijan kanssa Slackin välityksellä muutamat päivitykset, jotka olivat vielä tekemättä. 

Koska datamuutokset eivät käyneet ilmi versionhallinnasta, tarkistin ne suoraan tietokan-

nasta ja päivitin muutokset, joita ei ollut vielä toteutettu. Samalla huomasin, että osa muu-

toksista oli viety ennenaikaisesti pari kuukautta sitten tuotantoympäristöön. Palautin ne 

ennalleen, sillä data oli ristiriidassa tuotannossa olevan sovellusversion kanssa ja olisi 

aiheuttanut bugeja rajaustoiminnossa. 

 

Projekti A:n karttaongelmaa selvitimme toisen kehittäjän kanssa, jonka tehtävänä oli to-

teuttaa karttapohjan haun siirto asiakkaan toiseen palveluun. Perjantaina olin tulkinnut 

selaimen virheviestistä, että karttapohjan haku ei onnistunut, koska sovellus koitti hakea 

karttaa HTTP-protokollaa käyttäen, vaikka sovellus ladattiin käyttäen HTTPS-protokollaa. 

Virheviesti oli kuitenkin vain selaimen varoitus, joka ei toistunut joka kerta, vaikka kartta ei 

latautunut. Toinen kehittäjä sai ongelman nopeasti jäljitettyä laattoihin, joista karttapohja 

muodostui. Karttapohjan haku oli uudelleenohjattu välityspalvelimelle käyttämällä JSP-

tiedostoa; JSP oli lisätty kuitenkin vain WMTS-palvelun tietojen URL-osoitteeseen eikä 

karttapohjan yksittäisten laattojen osoitteeseen. Toinen kehittäjä oli törmännyt vastaavaan 

ongelmaan toisessakin sovelluksessa. Karttapohja latautui oikein, kun URL-osoite päivi-

tettiin, mutta kummallekin jäi hieman epäselväksi, miksi ongelma ei ollut tullut vastaan jo 

lokaalissa kehitysympäristössä. 

 

Päivän tavoitteet toteutuivat hyvin siitä huolimatta, että työpäivä jäi vajaaksi opinnäytetyö-

seminaarin takia. Kartan latautumiseen liittyvän ongelman selvittäminen oli hyödyllistä, 
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sillä opin uutta välityspalvelimien käyttämisestä ja siitä, miten selainpohjaisia karttapalve-

luita kutsutaan ja miten laatoista muodostuvat kartat ladataan selaimeen. 

 

Keskiviikko 7.11.2018 

 

Keskiviikolle en asettanut heti aluksi tavoitteita, vaan päätin valita työtehtävät tilanteen 

mukaan projekti B:n päiväpalaverin jälkeen. Aioin aloittaa projekti A:n seuraavaa kartta-

tehtävää eli etikettien lisäämistä tieosuuksille, jos projekti B:stä ei tulisi kiireellisiä tehtäviä. 

 

Projekti B:n projektipäällikkö oli aloittanut sovelluksen muutospyyntöversion järjestelmälli-

sen testauksen integraatiotestiympäristössä, minkä yhteydessä ilmeni päivän aikana muu-

tamia tarkistettavia seikkoja. Tarkistin epäselvät tapaukset, joista yksi osoittautui mahdol-

liseksi bugiksi. Joissain tapauksissa tieosuudelle ei löytynyt koko osuutta kattavia ajorato-

ja ja kaistoja sovelluksessa, ja käyttäjälle se ilmeni vain tyhjinä kohtina valintaikkunassa. 

Tutkittuani ja testattuani toimintoa perusteellisesti tulin siihen tulokseen, että metodi toimi 

oikein ja palautti oikean tuloksen – tilannetta ei kuitenkaan ollut otettu huomioon eikä ta-

paukselle ei ollut rakennettu logiikkaa, joka olisi käsitellyt sen käyttöliittymässä. Käsitte-

limme tapauksen iltapäivän viikkopalaverissa asiakkaan kanssa ja päätimme lisätä käyttö-

liittymään virheilmoituksen, kun tuloksia ajoradoille ja kaistoille ei löydy. 

 

Palaverin jälkeen ei jäänyt niin paljon aikaa, että olisin viitsinyt aloittaa seuraavaa kartta-

tehtävää, jonka otaksuin vaativan melko syvällistä perehtymistä OpenLayersin tutoriaalei-

hin. Sen sijaan päätin tutkia bugia, jonka olin löytänyt pari viikkoa aiemmin projekti A:n 

sovelluksesta: yksi valintaikkuna avautui vain ensimmäisellä kerralla klikatessa painiketta, 

mutta seuraavalla kerralla toiminto vaati selaimen uudelleenlatausta. 

 

Vastaava toiminto toistui sovelluksessa useammalla sivulla, mutta bugi löytyi vain kahdel-

ta sivulta, joten vertasin eri sivujen JS-tiedostoja toisiinsa toiminnon osalta; en löytänyt 

logiikasta kuitenkaan mitään merkittäviä eroja, joten aloin tutkia bugia virheviestin perus-

teella, joka tulostui selaimen konsoliin. Virheviesti liittyi sovelluksessa käytettävän Un-

derscore.js-kirjaston metodiin: metodissa yritettiin kutsua arvoa, joka oli vielä määrittele-

mätön. Löysin virheviestin perusteella muutamia StackOverflow-ketjuja, joissa vastaavaa 

ongelmaa oli yritetty selvittää, mutta niissä ehdotetut ratkaisut eivät toimineet tässä ta-

pauksessa. Kun muita vaihtoehtoja ei vaikuttanut enää löytyvän, päädyin vertailemaan 

sivujen HTML-tiedostoja, joista löysinkin lopulta vastauksen. Olin siirtänyt aiemmin kevääl-

lä toisen tiketin yhteydessä script-merkintöjen järjestystä kyseisessä kahdessa tiedostos-

sa, mikä aiheutti sen, että osa tarpeellisista JS-tiedostoista ei latautunut kuin ensimmäisel-

lä kerralla sivua ladattaessa. 
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Viimeisintä bugia selvittäessä opin jonkin verran uutta Backbone- ja Underscore-

kirjastoista, mutta tärkein oppi oli siinä, että näennäisesti pienillä asioilla voi olla yllättävän 

suuri merkitys – uuden kehittäjän kannattaisi olla varovainen refaktoroinnin suhteen, jos ei 

tunne käytettäviä kirjastoja hyvin. Päivän tavoitteiden suhteen on vaikea antaa arviota, 

sillä suunnitelmat muuttuivat päivän aikana. Yleisesti jäi kuitenkin sellainen tunne, että 

päivän työtehtävät etenivät ihan hyvin. 

 

Torstai 8.11.2018 

 

Torstain tavoitteeni oli toteuttaa virheviesti, josta keskustelimme edellisenä päivänä pro-

jekti B:n viikkopalaverissa. Iltapäivällä ajattelin edistää version tekemistä CI-putken kautta, 

sillä versionumerot ja Git-tunnisteiden tekeminen olivat edelleen manuaalista työtä. Virhe-

viestitehtävän jälkeen oli jälleen julkaistava sovelluksesta uusi versio, joten CI-putken päi-

vittäminen oli ajankohtaista. 

 

Olin huomannut edellisenä päivänä selvittäessäni ajoratoihin ja kaistoihin liittyvää virheti-

lannetta, että toimintoa käsittelevässä kahdessa luokassa oli lukuisia käyttämättömiä ja 

keskeneräisiä metodeita. Kävin ne läpi, poistin tarpeettomat ja lisäsin asiaankuuluvat selit-

teet jäljelle jääneisiin metodeihin. Edellisenä päivänä olin käyttänyt paljon aikaa toiminnon 

tutkimiseen, sillä toteutettu metodi oli pitkä, monimutkainen ja vaikeasti luettava. Selvitin, 

olisiko metodia saanut refaktoroitua tehokkaammaksi, mutta päädyin lopulta säilyttämään 

rakenteen ennallaan, sillä en keksinyt sen loogisempaa ratkaisua. Sen sijaan nimesin 

uudelleen muutamia muuttujia ja lisäsin koodiin selkeyttäviä kommentteja. Varsinainen 

virheviestin lisääminen oli yksinkertainen ja melko nopea toteuttaa. 

 

Ennen CI-putkeen syventymistä selvitin vielä bugin, joka ilmeni yllättäen projektipäällikön 

testien aikana. Sovelluksen virheviesteistä ja tietokannan versionhallinnasta selvisi, että 

integraatiotestitietokannasta oli pudonnut tarpeellinen taulu siinä yhteydessä, kun tieto-

kannasta oli poistettu vanhoja testitauluja. Taulu saatiin palautettua datoineen, sillä se oli 

täysin vastaava muissa ympäristöissä. 

 

Iltapäivällä etsin malleja Git-tunnisteiden lisäämiseen CI-putken kautta ja testasin kaikkien 

sovellusmoduulien versionumeroiden päivittämistä ylätason pom-tiedoston kautta. En 

päässyt vielä niin pitkälle, että olisin tehnyt uuden julkistuksen CI-putken kautta. Saavutin 

päivän tavoitteet virheviestin lisäämisen suhteen ja sain jonkin verran edistettyä CI-

putkea. Opin aiheesta jälleen uutta ja päätin syventyä siihen vielä viikkoanalyysissa. Päi-

vän refaktorointiyrityksen yhteydessä opin myös uusia asioita, sillä tutustuessani toisen 
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kehittäjän koodiin aloin ymmärtää, miksi metodissa oli käytetty ratkaisuja, jotka aluksi vai-

kuttivat turhan monimutkaisilta. Tarkemman tarkastelun jälkeen en kuitenkaan osannut 

keksiä parempaa ratkaisua. 

 

Perjantai 9.11.2018 

 

Perjantaina tarkoitukseni oli selvittää bugi, joka liittyi projekti B:n siltatietoihin sovellukses-

sa. Yhdeltä käyttäjältä oli tullut palautetta tuotantoversiossa olevasta toiminnosta, jossa 

yksi sillan ominaisuuksista ei tallentunut. Palaute oli siitä ongelmallinen, että muutospyyn-

töversiossa siltatiedot eivät olleet enää käyttäjän muokattavissa, mutta ne olivat jääneet 

lisäämättä myös toimintoon, jossa ne olisi kuulunut ladata muiden tieosuuden ominai-

suuksien yhteydessä. Kävimme asiaa läpi päiväpalaverissa ja sovimme, että lisäisimme 

siltatietojen latauksen sovellukseen. Selvittäisin, mistä tuotantoversion bugi johtui, mutta 

koska muutospyyntöversio oli tarkoitus asentaa tuotantoon parin viikon sisään, bugia ei 

välttämättä korjattaisi enää tässä vaiheessa. 

 

Paikansin tuotantoversion bugin melko pian ja kirjasin selityksen tikettiin. Muutospyyntö-

versiossa samaa ongelmaa ei ollut. Tietokantaspesialisti lisäsi siltatietojen latauksen tar-

vittavaan proseduuriin tietokantapuolelle, itse lisäsin parametrit Java-sovelluksen puolelle. 

Muutaman käyttötapauksen testaaminen jäi vielä seuraavalle viikolle. 

 

Käytin myös puoli päivää projekti A:n uuden karttapohjan hakuun, joka oli lakannut toimi-

masta, kun toinen kehittäjä oli päivittänyt karttapohjapalvelun osoitteen. Koska toisella 

kehittäjällä oli suorat oikeudet asiakkaan karttapalveluun, saimme todellisemman kuvan 

palvelun toimivuudesta minun ympäristössäni. Vika löytyi lopulta URL-parametrien määri-

tyksestä; välityspalveluun käytetty JSP-tiedosto pilkkoi annetut parametrit ja rakensi 

URL:n uudelleen, minkä yhteydessä yksi tarpeellinen parametri oli leikkautunut pois. Van-

hassa versiossa ongelma oli korjattu toistamalla parametri toiseen kertaan eri paikassa, 

mutta se ei ollut tarpeen – yhden kysymysmerkin vaihtaminen et-merkiksi riitti. 

 

Päivän tavoitteet muuttuivat aamulla, kun toinen kehittäjä pyysi auttamaan karttatehtäväs-

sä, mutta sain selvitettyä myös ensisijaisen tavoitteen eli siltatietojen bugin. Kartan väli-

tyspalvelimeen liittyvä tehtävä oli hyvin avartava ja sain parikoodauksesta paljon irti. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Kulunut viikko oli oppimisen kannalta monipuolinen. Projekti A:ssa kävin läpi karttapohjien 

hakua ulkopuolisesta palvelusta ja välityspalvelimien käyttöä OpenLayers 3:ssa sekä sel-
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vitin Backbone- ja Underscore-kirjastoihin liittyvää ongelmaa. Projekti B:ssä tein tietokan-

taan liittyviä tehtäviä, selvitin käyttöliittymäbugeja ja koitin edistää julkistuksen tekemistä 

CI-putken kautta. Ratkaisut löytyivät välillä tutkimalla versiohistoriaa, välillä hyödyntämällä 

IntelliJ IDEAn debuggeria ja välillä etsimällä esimerkkejä ulkopuolisista lähteistä. Tehtävät 

poikkesivat paljon toisistaan sekä teknologian että ratkaisutavan puolesta. 

 

Ehdottomasti haastavin tehtävä oli projekti B:n CI-putken edistäminen. Viimeksi kun olin 

perehtynyt asiaan, olimme tehneet alustavan ratkaisun julkistusprosessiin yhdessä toisen 

kehittäjän kanssa, joka sittemmin siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Pidin ratkaisua 

väliaikaisena, sillä julkistuksen tekeminen vaati monia manuaalisesti toteutettavia vaiheita: 

− uuden haaran tekeminen kehityksen päähaarasta 

− versionumeroiden muuttaminen jokaisen moduulin pom-tiedostoon 

− haaran vieminen GitHubiin 

− Git-tunnisteiden vieminen GitHubiin 

− versionumeroiden nostamineen seuraavaan SNAPSHOT-versioon kehityksen päähaa-

rassa 

Kaikki vaiheet toteutettiin aiemmin automaattisesti käyttämällä Maven Release -lisäosaa, 

mutta lisäosasta luovuttiin CI-putken yhteydessä, sillä se vaikutti huonosti yhteensopival-

ta, kun käytettiin Jenkinsfile-tiedostoa. Seurantaviikolla 42 tutkin erilaisia vaihtoehtoja lisä-

osan käyttämiselle. Päätin testata uutta lähestymistapaa, johon olin silloin ehtinyt tutustua 

vain pintapuolisesti. 

 

Mavenin 3.5.0-versiosta lähtien pom-tiedostojen konfiguraatioon on lisätty uusia vaihtoeh-

toja pakettien versiointiin: juuriprojektiin voidaan määritellä uusi muuttuja, jota käytetään 

versioinnissa kovakoodatun arvon sijaan. Kelvolliset muuttujat ovat revision, changelist ja 

sha1; versiossa voidaan käyttää jotakin näistä tai niiden yhdistelmää (kuva 5). Alimoduu-

lien versionumerot periytetään juuritason versionumerosta. Alimoduulien parent-

määrityksessä käytetään myös juuritason versionumeroon käytettyä muuttujaa. (Apache 

Software Foundation 16.10.2018.) Muuttujien käyttäminen pom-tiedostojen versioissa ei 

lähtökohtaisesti toimi projektin julkaisussa, sillä muuttujia ei ratkaista asennusvaiheen 

aikana (KiwiType 2.9.2017). Apuvälineeksi on kehitetty Flatten Maven -lisäosa, joka ra-

kentaa pom-tiedostosta uuden version, joka asennetaan ja julkistetaan alkuperäisen si-

jaan. Lisäosa suorittaa pom-tiedostoille useita vaiheita, kuten koostamis- ja kehitysympä-

ristökohtaisten elementtien poiston sekä periytymissuhteiden ja muuttujien ratkaisun. (Mo-

joHaus 18.2.2018.) 
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Kuva 5. Muuttujien käyttäminen projektin versioinnissa pom-tiedostossa (Apache Software 

Foundation 16.10.2018) 

 

Flatten Maven -lisäosan asentamisen ja Maven-version päivittämisen jälkeen versioiden 

asettaminen juuritason pom-tiedoston revision-muuttujaan onnistui ilman konflikteja IntelliJ 

IDEAssa, mutta seuraava kysymys oli, miten versionumerointia käsiteltäisiin Jenkinsfile-

tiedostossa. Mavenin omissa ohjeissa (Apache Software Foundation 16.10.2018) ohjeis-

tettiin käyttämään revision- ja changelist-muuttujia siten, että komentoriviltä korvattaisiin 

pom-tiedostojen muuttujat, esimerkiksi komennolla ”mvn -Drevision=2.0.0 clean package”. 

Tarkoitukseni oli kuitenkin käyttää muuttujia CI-putken kautta, joten komennot oli lisättävä 

Jenkinsfile-tiedostoon. Nykyisessä versiossa toimittiin päinvastaisesti: versionumero luet-

tiin pom-tiedostosta Jenkinsfile-tiedostoon ja paketti rakennettiin sen perusteella. Käyttä-

jän olisi joka tapauksessa muutettava versionumero käsin jompaankumpaan: juuritason 

pom-tiedostoon tai Jenkinsfile-tiedostoon. 

 

Versionumeroiden asettamisessa komentoriviltä oli kaksi avointa kysymystä liittyen siihen, 

missä vaiheessa pom-tiedostojen muuttujat ratkaistaan: löytyisikö julkaistun paketin pom-

tiedostoista ja käyttöliittymästä, johon versionumero haetaan pom-tiedostosta, lopulliset 

versionumerot. Tästä syystä päätin kokeilla ensin versionumeron syöttämistä pom-

tiedoston revision-muuttujaan ja versionumeron hakemista sieltä Jenkinsfile-tiedostoon. 

Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan toiminut, sillä vaikka paketti koostui oikein, Jenkinsfile-

tiedoston Maven-komentoihin ei tullut versionumeroa ollenkaan, jolloin Jenkins yritti etsiä 

julkistusvaiheessa target-kansiosta väärän nimistä tiedostoa. 

 

Koska edellinen vaihtoehto ei toiminut, päätin koittaa toista lähestymistapaa: version aset-

tamista suoraan Jenkinsfile-komennoissa. Yksi yleinen tapa on muodostaa versionumero 

suoraan koosteen numerosta, joka kuuluu Jenkinsin globaaleihin ympäristömuuttujiin 
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(CloudBees Jenkins Enterprise). Sovelluksessa on kuitenkin sovittu käytettävän semant-

tista versiointia (taulukko 1), joten versionumeroissa on noudatettava samaa käytäntöä 

kuin aiemminkin: julkistuksessa nostetaan viimeistä versionumeroa yhdellä, kehitystesti-

versiossa käytetään SNAPSHOT-julkaisuja, jolloin versionumero on aina yhtä suurempi 

kuin julkaistussa versiossa, mutta numeroa ei nosteta kehitystestiversioiden välillä. Se-

manttinen versiointi tekee sovellusversioiden tulkinnasta yksinkertaista myös asiakkaalle – 

numeroinnista käy heti selville, onko sovellukseen tehty merkittäviä muutoksia (Seemann 

10.12.2013). 

 

Taulukko 1. Sovelluksen semanttinen versiointi lähtötilanteesta 1.0.0 

Uusi versionumero Tehdyt muutokset 

1.0.1 Bugikorjaukset ja muut pienet muutokset 

1.1.0 Uudet ominaisuudet 

2.0.0 Merkittävät muutokset sovellukseen 

 

Drevision-komennon sijoittaminen kooste- ja julkistuskomentoihin tuotti hankaluuksia, sillä 

sovellusta vastaavaa toteutusta ei löytynyt tutkimistani esimerkeistä. CI-putken konfigu-

roinnissa käytetyn Groovy-skriptin syntaksi oli myös vierasta, mikä tuotti vaikeuksia tes-

tausvaiheessa. Parhaimmillaan julkistuspaketin sai rakennettua Nexus-pakettivarastoon, 

mutta paketin versionumerossa ja pom-tiedostossa oli edelleen revision-muuttujat lopulli-

sen versionumeron sijaan. Vaikutti siltä, että huolimatta Flatten Maven -lisäosasta ja Dre-

vision-komennoista julkistuksessa luettiin moduulin alkuperäistä pom-tiedostoa. 

 

Analysoidessani tehtävää pari viikkoa aiemmin tehtävät toimenpiteet vaikuttivat suhteelli-

sen selkeiltä. Toteutuksen kokeileminen ei kuitenkaan vastannut odotuksia; esimerkit oli-

vat ylimalkaisia ja olisivat sopineet paremmin yhden moduulin sovellukseen, jossa versio-

numerot muodostetaan koosteen numeron perusteella. Vastoinkäymisten jälkeen mietityt-

ti, olisiko sittenkin kannattanut kokeilla julkistamista vanhan Maven Release -lisäosan 

kautta. Voi olla, että joudun vielä palaamaan tähän vaihtoehtoon. Uuden toimintamallin 

etsiminen oli kuitenkin hyödyllinen oppimiskokemus, vaikka en saanutkaan sitä toimimaan 

vielä tässä vaiheessa version julkistamiseen. 

 

3.10 Seurantaviikko 46 

Tiistai 13.11.2018 

 

Tiistai jäi jälleen lyhyeksi päiväksi opinnäytetyöseminaarista johtuen – tällä kertaa oli oma 

vuoroni esitellä opinnäytetyö. Aamupäivälle oli sovittu projekti A:n puolivuosittainen ylläpi-
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tokokous asiakkaan tiloissa. Palaverin lisäksi tavoitteeni oli hoitaa tarpeen mukaan etä-

työnä kiireellisiä projekti B:n asioita palaverin ja opinnäytetyöseminaarin väliin jäävän puo-

lentoista tunnin aikana. 

 

Palaverissa oma osuuteni oli tavallista suurempi projektipäällikön sairastumisen takia. 

Hänen sijaisenaan toimi tiimin palvelupäällikkö, mutta hän ei ollut ehtinyt juurikaan valmis-

tautua kokoukseen tilanteen äkillisyydestä johtuen. Olin kuitenkin toiminut sihteerinä myös 

aiemmissa palavereissa, joten tunsin hyvin aiempien kokousten sisällön ja yleensä läpi-

käytävät asiat. 

 

Etenimme kokouksessa asialistan mukaisesti eli hyvin samanlaisella rakenteella kuin vas-

taavassa ylläpitopalaverissa keväällä. Kävimme läpi asialistan sisällön, edellisen kokouk-

sen muistion, kuluvan palvelujakson toteutumisen, jakson kehitystehtävien tilanteen ja 

ehdotukset seuraavan palvelujakson kehitystehtäville. Sovimme hyväksymistestaajien 

kanssa seuraavalle viikolle vielä Skype-palaverin, jossa määrittelisimme palvelujakson 

kehitystehtävät ja tekisimme niille työmääräarviot. 

 

Saavuttuani koululle otin yhteyttä projekti B:n projektipäällikköön ja tarjouduin selvittä-

mään akuutteja ongelmia opinnäytetyöseminaariin asti. Selvitettävää löytyi, sillä toisessa 

yrityksessä oli aloitettu sovelluksessamme toteutettujen rajapintamuutosten testausta ra-

japintaa käyttävässä ulkopuolisessa sovelluksessa. Toinen ongelma koski tilannetta, jossa 

rajapinnan kautta haettavan datan muokkausoikeudet oli jäädytetty sovelluksessa sen 

jälkeen, kun haku oli suoritettu. Sovellus toimi täysin kuten oli sovittu, mutta oikeudet oli 

vapautettava tietokannasta uudelleen testausta varten. Toisessa ongelmassa oli kysymys 

sovelluksen kaatumisesta tilanteessa, jossa testaaja oli yrittänyt avata erästä sivua. 

 

Ensimmäinen ongelma oli hoidettu yksinkertaisella SQL-lauseella, mutta jälkimmäisen 

ongelman selvittäminen oli hankalaa, sillä virhettä ei saanut toistettua kehitysympäristös-

sä. Admin-käyttäjällä sovellus toimi moitteettomasti. Onneksi testaaja oli tallentanut virhe-

viestit, joiden avulla pääsin virheen jäljille; ohjelman kaatuminen johtui puuttuvasta arvosta 

käyttäjän tiedoissa. Seuraavana päivänä oli vielä selvitettävä, miksi arvo ei välittynyt so-

vellukseen asiakasorganisaation hallinnassa olevasta autentikointijärjestelmästä. 

 

Päivän tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaan. Projekti A:n kokous sujui hyvin, eten-

kin kun otti huomioon projektipäällikön poissaolon. Otin tilanteessa enemmän vastuuta 

kuin aiemmin ja uskoisin osaamiseni kehittyneen kokemuksen myötä. Projekti B:ssä selvi-

tin myös uudenlaista ongelmaa, jonka selvittämistä hankaloitti rajallinen tieto ongelmata-

pauksesta. 
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Keskiviikko 14.11.2018 

 

Keskiviikon tavoitteeni oli laatia ylläpitokokouksen muistio, selvittää projekti B:n testaajan 

käyttäjätiedoista johtuva vika sovelluksessa ja viimeistellä edellisellä viikolla aloittamani 

siltatehtävä. Aloitin keskimmäisellä tehtävällä, sillä se vaikutti kiireellisimmältä. Pyysin 

järjestelmäpäällikköä tarkistamaan käyttäjän tiedot, ja tilanne oli kuten epäilinkin – käyttä-

jältä puuttui yksi tarvittavista tiedoista. Järjestelmäpäällikkö välitti pyyntöni tiedon lisäämi-

sestä asiakkaan autentikointijärjestelmästä vastaaville henkilöille. 

 

Aamupäivän aikana projekti A:n hyväksymistestaajalta oli tullut sähköposti liittyen käyttä-

jän palautteeseen, jota oli käsitelty edellisen päivän kokouksessa. Palaute oli aiheellinen –

siinä käsitelty toiminto ei toiminut sovitusti ja vaati toimenpiteitä. Testasin toiminnon, kävin 

koodin läpi ja määrittelin tehtävälle tiketin JIRAan. Seuraavaksi testasin ja viimeistelin 

projekti B:n siltatehtävän ja siirsin sen projektipäällikölle testattavaksi. 

 

Päivälle oli sovittu myös projekti B:n viikkopalaveri, joten iltapäivälle ei jäänyt kovin paljon 

aikaa kokousmuistion laatimiseen. Ehdin kirjata suurimman osan asioista, mutta kehittä-

mistehtävien läpikäymisen päätin siirtää seuraavalle päivälle. Päivän tavoitteet onnistuivat 

muistiota lukuun ottamatta, ja senkin sain melko hyvään vaiheeseen. Päivän työtehtävät 

olivat melko hajanaisia ja liittyivät molempiin projekteihin. Osaamistani sain kehitettyä eni-

ten vuorovaikutustaitojen osalta; kirjoitin kokousmuistiota, lähetin sähköpostikyselyitä ja 

vastasin kyselyihin, osallistuin palavereihin ja määrittelin tikettejä. 

 

Torstai 15.11.2018 

 

Jatkoin torstaina projekti A:n kokousmuistion parissa. Palvelupäällikkö pyysi minua myös 

kirjaamaan palvelujaksosuunnitelmaan tulevat kehitystehtävät, joita olimme käsitelleet 

ylläpitokokouksessa. Nämä olivat päivän ensisijaiset tavoitteeni, joiden jälkeen ajattelin 

aloittaa projekti A:n seuraavat karttatehtävät. 

 

Muistion valmistuttua aloin käydä läpi kehitystehtäviä JIRAn tikettien ja muistion pohjalta. 

Otin seuraavan palvelujakson suunnitelmaan uusien tehtävien lisäksi myös tehtävät, jotka 

olivat edellisessä jaksossa mukana, mutta eivät ehtisi valmistua enää kuluvan jakson puo-

lella. Tarkistin myös tehtävät, joiden sisältö oli muuttunut jakson aikana. Alustavan listauk-

sen jälkeen aloin tutkia seuraavaa karttatehtävää. 
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Tehtävä koski etikettien lisääminen karttanäkymään. Toinen hyväksymistestaajista, joka 

tehtävää oli ehdottanut, oli lähettänyt aiemmin dokumentin toivotuista toiminnoista ja eti-

ketteihin lisättävistä arvoista. Tarkoituksena oli, että käyttäjä voisi valita kartalla näytettä-

vät arvot jonkinlaisesta valikosta. Etiketit eivät saisi myöskään mennä näytöllä päällek-

käin. Ehdotuksessa oli alustavia sääntöjä, joiden perusteella etikettejä voisi suodattaa. 

 

Toivottu toiminnallisuus vaikutti melko laajalta siihen nähden, että tehtävään oli varattu 

vain kolme työpäivää. Alusta asti oli selvää, että kaikkia hyväksymistestaajan ehdotuksia 

ei voitaisi toteuttaa sellaisenaan tässä yhteydessä. Pelkästään näytettävien arvojen valin-

tamahdollisuus tuotti hankaluuksia, sillä tutkittuani asiaa selvisi, ettei OpenLayers 2:ssa 

mukana ollutta layer-valikkoa ollut enää uudemmissa versioissa. Valikko ja siihen liittyvä 

logiikka olisi rakennettava karttanäkymään itse. Lisäksi useampien etikettien liittäminen 

samaan piirrettyyn featureen ei ollut lähtökohtaisesti mahdollista – yhteen featureen, tai 

tarkemmin sen tyyliin, liittyi yksi tekstiobjekti, joka voitaisiin määritellä käyttämällä Open-

Layers 3:n tyylifunktiota. Yksi mahdollisuus oli useamman attribuutin esittäminen samassa 

tekstikentässä, mutta asia pitäisi tarkistaa vielä hyväksymistestaajalta seuraavassa mää-

rittelykokouksessa. 

 

Etikettien määrän rajaaminen luettavuuden säilyttämiseksi oli mahdollistettu OpenLayer-

sin omilla metodeilla vasta OpenLayersin 5-versiossa. Siinäkään ei tosin ollut suoraan 

käytettävissä omia suodatusehtoja, mutta jonkinlaisen logiikan lisääminen tyylifunktion 

yhteyteen vaikutti mahdollisesti toteutuskelpoiselta. Olimme ylläpitopalaverissa sopineet 

OpenLayers-version nostosta 3:sta 5:een seuraavassa palvelujaksossa, joten päätin eh-

dottaa määrittelykokouksessa etikettitehtävän siirtämistä toteutettavaksi vasta version 

noston jälkeen. 

 

Saavutin päivän ensisijaiset tavoitteeni, mutta karttatehtävän osalta en edennyt ihan odo-

tuksieni mukaisesti. Sain tehtävää kuitenkin analysoitua, hahmotettua jonkin verran mah-

dollista toteutustapaa ja kasvatettua osaamistani sekä OpenLayers 3:n että 5:n osalta. 

 

Perjantai 16.11.2018 

 

Olin sopinut perjantaille palaverin arkkitehdin kanssa, joka oli toteuttamassa projekti A:n 

CI-putkea. Palaverin tavoitteena oli testata CI-putken toimivuutta käytännössä ja hyväksyä 

muutokset, jos testaus sujuisi moitteettomasti. Lisäksi ajattelin testata projekti B:n tieto-

kantaspesialistin kanssa yhtä siltaan liittyvää tehtävää, johon hän oli tehnyt muutoksia 

tietokantapuolelle, ja tarvittaessa katsoa läpi projekti A:n palvelujaksosuunnitelmaa palve-

lupäällikön kanssa. 
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Aamulla oli myös projekti B:n päiväpalaveri, jossa mietimme projektipäällikön kanssa seu-

raavia tehtäviä. Projektin tietokanta-asiantuntija ei ollut sittenkään pääsemässä paikalle, 

joten hän testaisi siltamuutoksia yksin etänä tai testaus siirtyisi myöhemmäksi. Sovelluk-

sen tuotantoonsiirtoa oli siirretty jälleen eteenpäin, eikä tähän versioon ollut jäljellä ohjel-

mointitehtäviä. Voisin tehdä viimeisimmistä muutoksista uuden version integraatiotestiin, 

minkä yhteydessä voisin edistää taas uuden julkistustavan kehittämistä CI-putken kautta, 

tai laatia dokumentaatiota sovelluksen rajapintamuutoksista. 

 

Päiväpalaverin jälkeen suunnitelmani muuttuivat yllättävän uutisen takia: projekti A:n pro-

jektipäällikkö ei ollut enää palaamassa töihin. Koska palvelujaksosuunnitelma oli toimitet-

tava seuraavalla viikolla ja palvelupäälliköllä oli uutisen johdosta kädet täynnä, sovimme, 

että aloittaisin palvelujaksosuunnitelman laatimisen edellisen suunnitelman pohjalta, ja 

tekisimme projektin tietokantaspesialistin kanssa tehtävistä alustavat työmääräarviot. So-

vin työmääräarvioista palaverin iltapäivän CI-palaverin jälkeen. 

 

Palvelujaksosuunnitelman runko säilyi melko samanlaisena onneksi jaksosta toiseen, jo-

ten tekemäni muutokset koskivat enimmäkseen kehitystehtäviä, aikatauluja ja henkilöre-

sursseja. Tein dokumenttiin alustavat muutokset, minkä jälkeen päätin syventyä projekti 

B:n CI-putkeen. Edellisen viikkoanalyysin jälkeen olin saanut tehtyä paketin Nexus-

pakettivarastoon uudella mallilla, mutta en ollut ehtinyt vielä testata paketin toimivuutta. 

Asensin paketin manuaalisesti kehitystestipalvelimelle ja kaikki näytti toimivan hyvin, joten 

liitin viimeisimmät Jenkinsfile- ja pom-muutokset kehityksen päähaaraan – minkä jälkeen 

kehitystestihaaran automaattinen toimitus kehitystestipalvelimelle ei enää toiminut. 

 

Selvitimme ongelman yhdessä arkkitehdin kanssa, jonka kanssa olimme sopineet projekti 

A:n CI-palaverin. Sen sijaan projekti A:n CI-putkea emme saaneet toimimaan, joten hän 

jatkaisi sen kehittämistä vielä seuraavalla viikolla. Päivän päätteeksi oli vielä kokous pro-

jekti A:n kehitystehtävien työmääräarvioista. Teimme alustavat arviot tietokantaspesialistin 

kanssa ja tarkentaisimme niitä vielä seuraavalla viikolla palvelupäällikön kanssa ja määrit-

telypalaverissa. 

 

Päivän toteutuneet työtehtävät poikkesivat alkuperäisistä tavoitteistani monista syistä, 

mutta olin tyytyväinen päivä saavutuksiin. Tutustuin päivän aikana poikkeuksellisesti joi-

hinkin projektipäälliköille kuuluviin tehtäviin, mutta syvennyin myös CI-putken toimintoihin 

ja WebLogic-palvelimen asetuksiin. Erityisesti hyötyä kehittymiseni kannalta oli jälkim-

mäisten tutkiminen yhdessä kokeneen arkkitehdin kanssa. 
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Viikkoanalyysi 

 

Viikko 46 oli opinnäytetyön kymmenes ja viimeinen raportointiviikko. Muutos ja asioiden 

vieminen päätökseen oli yhteinen teema sekä opinnoissa että työprojekteissa. Samana 

päivänä, kun esittelin opinnäytetyöni seminaarissa, käsittelimme projekti A:n kokouksessa 

palvelujakson vaihtumista ja tehtävien toteutumista viimeisimmän jakson aikana. Projekti 

B:ssä olimme myös siinä vaiheessa, että odottelimme päätöstä vuoden isojen muutostöi-

den viemisestä tuotantoon ja viilasimme viimeisiä niihin liittyviä korjauksia. CI-putken ke-

hittämiseen liittyvä jatkuva tehtäväni oli tuottamassa vihdoin tuloksia. Projektipäällikön 

poistuminen projekti A:sta oli yllättävä käänne – korvaava henkilö toivottavasti löydetään 

lähiaikoina. Henkilön vaihtuminen tulee epäilemättä muuttamaan projektinhallinnan käy-

täntöjä ja toimintatapoja, joissa on mielestäni ollutkin parantamisen varaa. 

 

Koodaaminen jäi melko pieneen rooliin viikon aikana; tein poikkeuksellisen paljon paperi-

töitä ja osallistuin lukuisiin palavereihin. Selvittämäni tekniset ongelmat koskivat enim-

mäkseen järjestelmien asetuksia, kuten käyttäjätietojen välittymistä asiakasorganisaation 

järjestelmistä tai sovelluspaketin toimitusasetuksia WebLogic- ja Jenkins-ympäristöissä. 

Tehtävät olivat osaamisalueeni rajamailla ja niiden selvittäminen oli sekä mielenkiintoista 

että opettavaista. Jatkossa toivoisin kuitenkin saavani keskittyä enemmän ydinosaami-

seeni eli back- ja front-end -ohjelmointiin. 

 

Viikon kehitystehtävistä haluaisin nostaa esille jatkuvan toimituksen kehittämisen CI-

putken kautta, mitä käsittelin myös edellisessä viikkoanalyysissa. Silloin olin edennyt vai-

heeseen, jossa julkistuspaketti rakentui Nexus-pakettivarastoon, mutta versionumeron ja 

pom-tiedoston revision-muuttujat olivat ratkaisematta. Vaikutti siltä, että julkistuksessa 

luettiin Flatten Maven -lisäosasta huolimatta vanhaa pom-tiedostoa. 

 

Jenkinsfile-tiedoston julkistuskomennoissa käytetään ”mvn deploy:deploy-file” -komentoa, 

joka on yksi Maven Deploy -lisäosan komennoista. Lisäosan tavoitteena on artefaktin 

asentaminen etävarastoon, tässä tapauksessa Nexus-pakettivarastoon. Pakollisia para-

metreja komennolle ovat asennettava tiedosto sekä etävaraston tunniste ja osoite. Valin-

naisia parametreja on monia (kuva 6). Yksi näistä on pomFile, joka määrittää asennetta-

van pom-tiedoston sijainnin. (Apache Software Foundation 23.9.2018a.) Pomfile-

parametrin lisäksi sovelluksessa oli käytetty myös “--file”-komentoa deploy-komentojen 

jälkeen; se vaikutti todennäköiseltä syylliseltä, sillä komento pakottaa Mavenin käyttä-

mään siinä määrättyä pom-tiedostoa (Casey, Fox, Moser, O’Brien, Redmond, Shatzer & 

Van Zyl). 
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Kuva 6. Maven Deploy -lisäosan komentojen parametrit (Apache Software Foundation 

23.9.2018b) 

 

Pom-tiedoston määrityksiä komennoissa tarvitaan, jotta Maven Deploy -lisäosa saa käyt-

töönsä asennettavan paketin ryhmätunnisteen, artefaktitunnisteen, versionumeron ja tie-

dostomuodon. Kaikki voidaan poimia pom-tiedostosta suoraan, jos sen sijainti määritetään 

annettavissa komennoissa. (Apache Software Foundation 23.9.2018b.) Sijainti ei kuiten-

kaan tässä tapauksessa osoittanut Flatten Maven -lisäosan generoimaan pom-tiedostoon 

vaan alkuperäiseen versioon, jossa muuttujat olivat edelleen ratkaisematta. Kaikki Maven 

Deploy -lisäosan vaatimat määritykset oli mahdollista antaa kuitenkin suorina komentoina 

(Apache Software Foundation 23.9.2018b), jolloin pom-tiedostoa ei tarvinnut erikseen 

käyttää tietojen hakemiseen, sillä tarvittavat muuttujat olivat jo käytössä Jenkinsfile-

tiedostossa. Tämä lähestymistapa oli toimiva; war-paketti saatiin koostettua ja asennettua 

Nexus-pakettivarastoon. 

 

Sovelluksen julkistuspaketit asennetaan tavallisesti integraatiotestipalvelimelle, mutta 

koska kyseessä oli julkistuksen testiversio eikä integraatiotestipalvelin ole kehittäjien hal-

linnassa, päätin testata pakettia kehitystestipalvelimella. Ennen siirtymistä CI-putkeen 

testiversiot asennettiin suoraan kehittäjän koneelta komentoriviltä. Sekä tässä ratkaisussa 

että CI-putkessa hyödynnetään koostamisprofiilia, joka on konfiguroitu sovelluksen web-

moduulin pom-tiedostoon. Koska tarkoituksena oli kuitenkin testata valmista war-pakettia 

eikä koostaa sitä uudelleen, jouduin tekemään asennuksen suoraan WebLogic-palvelimen 

käyttöliittymästä. 

 

War-paketin asennus WebLogic-palvelimelle on melko suoraviivaista. Domain on asetet-

tava muokkaustilaan, minkä jälkeen paketit voidaan ladata ja asentaa Deployments-

välilehdellä (kuva 7). Paketeille valitaan kohdepalvelin, muutokset aktivoidaan ja sovellus-

paketti käynnistetään. (Weblogic Tips 25.1.2012.) Projekti B:n sisäisten toimintaohjeiden 

mukaan edellinen asennus kuului kuitenkin vielä pysäyttää ja poistaa ennen uuden lisää-

mistä. 
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Kuva 7. Sovelluspaketin asennus WebLogic-palvelimen käyttöliittymän kautta (Weblogic 

Tips 25.1.2012) 

 

Asennus vaikutti onnistuneelta ja war-paketti ehjältä, sillä sovellus lähti käyntiin ja uusi 

versionumero oli näkyvissä myös käyttöliittymän alatunnisteessa. Varsinaiset hankaluudet 

alkoivat sen jälkeen, kun yritin palauttaa vanhan sovellusversion takaisin CI-putken kautta. 

Virheviestien mukaan Jenkins yritti hakea pakettia väärästä hakemistosta. Ilmeisesti olin 

määritellyt war-paketin hakemistopolun väärin manuaalisessa asennuksessa. Tilanne 

näytti korjaantuvan, kun poistin paketin WebLogic-palvelimen käyttöliittymästä ja asensin 

sen uudelleen komentoriviltä. 

 

Seuraavalla yrityksellä sain kuitenkin seuraavan virheen sekä CI-putken että komentorivi-

asennuksen kautta: ”Application is a WAR file, but it contains > 1 component”. Kyseinen 

virhe syntyy, kun pakettia yritetään asentaa poistamatta ensin edellistä asennusta (Stack 

Overflow 12.10.2015). Asennuksessa suoritettavat toiminnot oli määritelty kuitenkin vain 

sovellustestiympäristön koostamisprofiilissa, johon en ollut tehnyt muutoksia. Jos WebLo-

gic-palvelimelle oli tehty muita määrityksiä, niitä ei ollut enää tallessa. Ainoa ratkaisu, jota 

osasin lähteä tässä vaiheessa toteuttamaan, oli undeploy-vaiheen lisääminen komentoihin 

ennen uuden paketin käyttöönottoa. 
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Koostamisprofiili on Mavenin ominaisuus, joka mahdollistaa sovelluksen ympäristö- tai 

käyttäjäkohtaisen konfiguraation. Profiilit määritellään pom-tiedostoissa ja niitä käytetään 

Maven-komennoissa ”-P”-etuliitteellä: esimerkiksi ”-Plocal”, jossa local-sana viittaa koos-

tamisprofiilin tunnisteeseen. (Apache Software Foundation 14.11.2018.) Projekti B:n so-

velluksessa kehitystestiympäristön koostamisprofiilissa käytettiin WebLogic Maven -

lisäosaa, jonka konfiguraatio määritteli WebLogic-palvelimelle suoritettavat asennustoi-

minnot. Kun toimeenpanovaiheeseen lisättiin undeploy-päämäärä ennen deploy-

päämäärää (kuva 8), asennus palvelimelle onnistui jälleen sekä CI-putken että komentori-

vin kautta. 

 

 

Kuva 8. Esimerkki koostamisprofiilin konfiguraatiosta 

 

Koostamisprofiilit ovat kehittäjälle hyvin käytännöllisiä, sillä lukuisia toimintoja voidaan 

suorittaa yhdellä Maven-komennolla. Kätevät ja yksinkertaiset komennot kuitenkin aiheut-

tavat sen, ettei niiden käyttäjällä aina ole selkeää käsitystä siitä, mitä vaiheita ja toimenpi-

teitä komento sisältää; konfiguraation on saattanut tehdä talosta viisi vuotta sitten poistu-

nut arkkitehti tai senior-kehittäjä, joka ei ole jättänyt jälkeensä dokumentaatiota aiheesta. 

Kaikki on hyvin niin kauan, kun muutoksia ei tarvitse tehdä. Jossain vaiheessa projektien 

lukemattomia Maven-lisäosia on kuitenkin päivitettävä, jolloin konfiguraatioihinkin on odo-

tettavissa muutoksia. Onneksi Mavenin ominaisuudet on yleisesti ottaen hyvin dokumen-

toitu, joten käyttämällä aikaa löytyy yleensä ratkaisu. 
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4 Pohdinta ja päätelmät 

Päiväkirjaraporteissa tarkastelin työskentelyäni ohjelmistokehittäjänä liikenteen toimialalle 

erikoistuneessa tiimissä kymmenen seurantaviikon ajan. Lähtötilanteessa kuvailin olevani 

junior-kehittäjän tasolla ja arvioin osaamistasoni olevan taitavan suoriutujan luokkaa. Full-

stack -kehittäjän osaamisalueista vahvuuteni olivat back-end -puolella ja heikkouteni tieto-

verkko- ja palvelinpuolella. Työskentelin kahdessa projektissa, joista projekti A:n tunte-

mukseni etenkin teknologian suhteen oli selkeästi suppeampi. Liikenteen toimialaosaami-

seni oli vielä alkutekijöissään. 

 

Työnkuvani ei ole muuttunut merkittävästi lähtötilanteesta, mutta työtehtävien sisällössä 

olen havainnut muutoksia, jotka ovat ainakin osittain seurausta vuosittaisista tai puolivuo-

sittaisista kehityssykleistä. Seurantaviikkojen alkupuolella keskityin enimmäkseen front- ja 

back-end -ohjelmointiin, mutta loppupuolella työtehtävät liittyivät useimmiten integraatio-

testi- ja tuotantoasennuksiin: sovellusversioiden toimitukseen, tietokantapäivityksiin ja 

kiireellisiin bugikorjauksiin. Vuodenvaihteen lähestyessä tehtävät painottuivat testauk-

seen, dokumentaatioon ja seuraavan vuoden tehtävien määrittelyyn. 

 

Kehitystä olen havainnut tapahtuneen useilla osa-alueilla seurantaviikkojen aikana. Mo-

lempien projektien ohjelmointikielet, ohjelmistokehykset ja teknologiakirjastot – Java, Ja-

vaScript, PL/SQL, Wicket, Backbone, OpenLayers, Underscore, Slickgrid, jQuery ja Hi-

bernate – ovat tulleet tutummiksi työn edetessä. Erityisesti olen kehittynyt front-end -

teknologioiden käytössä; merkittävin on ehdottomasti ollut OpenLayers, joka oli entuudes-

taan vieras kirjasto. Olen oppinut myös käyttämään uusia työkaluja, kuten IntelliJ IDEAn 

tietokantalisäosaa, ja kasvattanut osaamistani käyttämistäni työkaluista, kuten JIRAsta, 

GitHubista ja SQL Developerista. Tietoverkko- ja järjestelmäosaamiseni on kasvanut mer-

kittävästi; lähtötilanteessa ymmärrykseni Jenkins- ja WebLogic-palvelimista, Nexus-

pakettivarastoista ja välityspalvelimista oli hyvin suppea. 

 

Projektinhallinta- ja vuorovaikutustaitoni ovat myös kasvaneet seurantajaksolla. Olen val-

mistautunut kokouksiin paremmin ja kynnykseni suoraan viestintään ulkoisten sidosryh-

mien kanssa on madaltunut. Olen kehittänyt taitojani tehtävien määrittelyssä, työmääräar-

vioiden tekemisessä, tehtäväjonon työstössä ja töiden priorisoinnissa. Toimialaosaamiseni 

on myös kasvanut; toimiala tulee luonnollisesti tutummaksi ajan kanssa, mutta kehityk-

seen on vaikuttanut positiivisesti myös vastuun lisääntyminen molemmissa projekteissa. 

Olen oppinut kysymään reippaammin kollegoilta toimialaan liittyvistä asioista, kuten käy-

tettävästä sanastosta, käsittelemämme datan alkuperästä ja lopullisesta käyttötarkoituk-

sesta. Kaiken kaikkiaan arvioisin kehittyneeni junior-tasolta peruskehittäjän tasolle – se-
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nior-kehittäjälle vaaditaan jo kokemusvuosia. Osaamistasoni on edelleen taitavan suoriu-

tujan luokassa, mutta kokeneen asiantuntijan ovi on jo hieman raollaan, sillä tietyillä osa-

alueilla pystyn opastamaan muita ja kehittämään työhön liittyviä toimintamalleja. 

 

Ammattitaidon kasvu on ollut odotettavissa, sillä työkokemukseni oli lähtötilanteessa vielä 

vähäinen. Viikoittaiset analyysit ovat kuitenkin mahdollistaneet – tai edellyttäneet – syven-

tymisen uusiin aihealueisiin, joihin en olisi ehtinyt perehtyä yhtä perusteellisesti työaikana. 

Analyyseissä esiin nostamiani aiheita olivat esimerkiksi kehitysjonon hallinta, versionhal-

linta, koodin katselmointi, jatkuva integraatio ja jatkuva toimitus sekä erilaiset työkalut, 

teknologiakirjastot ja ohjelmistokehykset, kuten Maven, Jenkins, Git, OpenLayers, Wicket 

ja Backbone. Analyysien tavoitteena on ollut vaihtoehtoisten toimintamallien tai työvälinei-

den löytäminen, oman tietopohjan laajentaminen ja käytännöllinen ongelmanratkaisu. Vä-

lillä analyysi on tuottanut tulosta uusien ratkaisujen muodossa, joskus se on johtanut ky-

seenalaistamieni toimintamallien hyväksymiseen tutkimuksen pohjalta. 

 

Käytännönläheisistä analyysien aiheista on ollut itselleni eniten konkreettista hyötyä. 

Bugien selvittämiseen tulee kulutettua yleensä juuri sen verran työaikaa, että bugin syy 

löytyy ja ongelma saadaan korjattua. Vasta analyysissa olen kuitenkin hahmottanut on-

gelman alkuperän ja syyn laajemmassa mittakaavassa, jolloin olen oppinut ymmärtämään 

paremmin esimerkiksi Wicket- ja Backbone-ohjelmistokehysten toimintamallia. Ilman viik-

koanalyyseja olisin tuskin kehittänyt projekti B:lle vanhasta mallista poikkeavaa ratkaisua 

sovelluksen julkistamiseen, sillä en olisi ehtinyt perehtyä siihen tarpeeksi työaikana. Kos-

ka aiheiden avaaminen ja selostaminen lukijalle on ollut välttämätöntä, selvittäminen ei ole 

jäänyt vain pintapuoliseksi, mikä on johtanut syvempään ymmärrykseen lähteiden sisäl-

löstä. Olen myös huomannut, että lähteitä käyttämällä voin vahvistaa omia havaintoja ja 

päätelmiä erilaisista työmenetelmistä sekä perustella niitä muille. 

 

Osa analyyseista on johtanut uusien ratkaisumallien ja työmenetelmien käyttöönottoon 

päivittäisessä työssä. Merkittävin muutos on ollut projekti B:n uusi julkistusmetodi, joka 

mahdollisti luopumisen Maven Release -lisäosasta. Viimeisimmässä käyttöversiossa on 

eliminoitu manuaaliset muutokset pom- ja Jenkinsfile-tiedostoihin – Jenkins lukee paketin 

versionumeron Git-haaran nimestä ja paketti rakennetaan Nexus-pakettivarastoon ver-

sionumeron perusteella. Git-tunnisteen lisääminen julkistukseen on vielä vaihe, joka odot-

taa automatisointia. 

 

Olen kiinnittänyt huomiota myös koodin refaktorointiin, katselmointiin ja kommentointiin. 

Koodin katselmointia käsittelevän analyysin jälkeen olen pyrkinyt tekemään oikeaoppisia 

commit-viestejä ja pilkkomaan muutoksia pienempiin osiin katselmointityön helpotta-
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miseksi. Olen yrittänyt parantaa koodin luettavuutta nimeämällä uudelleen muuttujia, pois-

tamalla käyttämättömiä metodeita, lisäämällä tarpeellisia kommentteja ja poistamalla jou-

tavia kommentteja. Pyrin pitämään myös versiohistorian siistinä ja luettavana käyttämällä 

erilaisia menetelmiä muutosten yhdistämiseen; aiemmin käytin lähes aina merge-

toimintoa, mutta nykyään käytän tilanteesta riippuen myös rebase- ja cherry-picking -

metodeita, joilla saan rajattua committien määrää ja pystyn vaikuttamaan niiden järjestyk-

seen. 

 

Olen oppinut hyödyntämään paremmin versionhallintaa myös tietokantaongelmien ja -

päivitysten yhteydessä. Alun perin tavoitteenani oli löytää tietokannan versionhallintaan 

uusi ratkaisu, mutta en löytänyt analyyseissa mielekästä vaihtoehtoa. Sen sijaan yritän 

parantaa nykyisiä prosesseja viemällä tietokantamuutokset GitHubiin säännöllisesti, ja-

kamalla muutokset erillisiin committeihin tikettien perusteella ja karsimalla commiteista 

pois tiedostot, joissa on vain tekstiformaatista johtuvia muutoksia. Tällä tavalla versiohisto-

ria on selkeämpi GitHubissa ja sen seuraamisesta on hyötyä tietokantamuutosten vien-

nissä toisiin ympäristöihin. 

 

Joillakin aiheista on myös jatkokehitys- ja tutkimusmahdollisuuksia; tietokannan version-

hallintaan liittyviä prosesseja kannattaisi ehdottomasti tutkia lisää, jotta löydettäisiin pro-

jekti B:lle sopiva malli. Samoin projekti B:n CI-putkea kannattaa kehittää edelleen eteen-

päin, jotta voidaan eliminoida manuaalinen Git-tunnisteen lisääminen. Myös projekti A:n 

CI-putkessa tullaan todennäköisesti hyödyntämään ja jatkokehittämään projekti B:ssä 

käyttämiäni menetelmiä. Uusi kiinnostava tutkimuskohde olisi jatkuva toimitus asiakkaan 

testi- ja tuotantoympäristöön, minkä nostin esille tietokantapäivityksiin liittyvien haasteiden 

yhteydessä. Aiheesta riittäisi tutkittavaa laajempaankin selvitykseen, jota voitaisiin hyö-

dyntää erilaisten vaihtoehtojen esittämisessä asiakasorganisaatiolle. Koodin katselmoin-

nin ja Git-käytäntöjen jatkotutkimuksella voitaisiin puolestaan parantaa ja yhtenäistää tii-

min ja projektien sisäisiä prosesseja. 

 

Työpaikan prosesseihin ja käytäntöihin on tullut kiinnitettyä enemmän huomiota opinnäy-

tetyön kirjoittamisen aikana. Päivittäinen raportointi on johtanut myös oman työskentelyn 

jatkuvaan tarkkailuun. Olen oppinut suunnittelemaan paremmin päivän aikana suoritetta-

vat työtehtävät asettamalla päivälle tavoitteita ja seuraamalla tavoitteiden toteutumista. 

Tasapainottelu kahden projektin välillä, joissa molemmissa toimin pääkehittäjänä, on välil-

lä hyvin haastavaa. Seuraamalla päivittäin toteutuneita työtehtäviä olen oppinut antamaan 

realistisempia arvioita siitä, mitä yhden päivän aikana on mahdollista saada aikaan. Poh-

timalla joka päivä opittuja asioita olen huomannut, että ammatillista kasvua tapahtuu koko 

ajan, vaikka aina ei siltä tuntuisikaan. 
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Olen löytänyt kirjoittamisen aikana myös uusia kiinnostuksen kohteita, kuten paikkatieto-

järjestelmät, projektinhallinta ja automaatio ohjelmistotuotannossa. Mielenkiinnon kohtei-

den hahmottaminen auttaa pitkän tähtäimen urasuunnittelussa ja lyhyemmällä tähtäimellä 

ohjaa hakeutumaan projekteihin, joissa pääsen syventymään kiinnostaviin aiheisiin. Opin-

näytetyön aikana olen joutunut monesti mukavuusalueeni ulkopuolelle ja havainnut, että 

käyttämällä aikaa lähteiden etsimiseen, perehtymällä dokumentaatioon ja kokeilemalla 

uusia ratkaisuja voin oppia melko nopeasti uusia asioita, jotka saattavat olla vieraita koke-

neemmillekin kehittäjille. Itsevarmuuteni on kasvanut kokemuksen myötä ja olen hyväksy-

nyt sen, että tässä ammatissa ei ole koskaan valmis – eikä tarvitsekaan olla. 
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