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Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on luoda katsaus konesalien energiataseesta ja selvit-

tää esimerkkikonesalien hiilijalanjälki. Case-tarkastelun avulla tarkastellaan konesalien 

eroja hiilijalanjäljen osalta. Energiataseen tarkastelun pohjalta on mahdollista selvittää hiili-

jalanjälki ja toiminnasta syntyvien hiilidioksidipäästöjen määrä. Energiataseen lisäksi tar-

kastellaan konesalien energiatehokkuutta sekä keinoja parantaa jäähdytysenergian tehok-

kuutta ja hukkalämmön käyttöä. Jäähdytysenergian pienentämiseksi on useita menetelmiä, 

joista tehokkain vaikuttaa olevan vapaan ilman hyödyntäminen. Hukkalämmön hyödyntä-

minen on haastavampaa. Konesalien hiilijalanjälkeä tarkastellaan toiminnasta vuoden ai-

kana. Case -tarkastelun tuloksien perusteella Suomessa sijaitsevan konesalin hiilijalanjälki 

on merkittävästi pienempi kuin Saksassa sijaitsevan. Suomessa on mahdollista hyödyntää 

viileää ilmaa jäähdytyksessä energiankulutuksen pienentämiseksi, mitä Saksassa ei voida 

hyödyntää. Konesalit ovat normaalitilassa samanlaisia, ainoana erona oli sijainti ja sen tuo-

mat mahdollisuudet. Työssä saadun kokonaiskuvan perusteella voidaan sanoa, että tulevai-

suudessa konesalien energiatehokkuuden parantamisen rooli on tärkeä kestävän kehityksen 

ja toiminnan takaamiseksi. Uusien konesalien suunnittelussa tulee ottaa huomioon ympäristö 

ja sen tarjoamat mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseksi ja hukkalämmön hyö-

dyntämiseksi. 
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The purpose of this bachelor´s thesis is to create an overview of the energy balance of data 

centers and to find out the carbon footprint of data centers. The case study is used to look at 

the differences between data centers. Based on the review of the energy balance, it is possible 

to determine the carbon footprint and the amount of CO2 emissions from operations. In ad-

dition to improve the energy efficiency of cooling energy and the use of waste heat are ex-

amined. There are several methods for reducing cooling energy and the most effective of 

which appears to be the utilization of free air. Utilizing the waste heat is more challenging. 

The carbon footprint of the data centers is reviewed from operations during the year. Based 

on the results of the case study, the carbon footprint of the data center located in Finland is 

much smaller than one which is located in Germany. In Finland it is possible to utilize cool 

sea air, which cannot be utilized in Germany. The data centers were similar in normal con-

ditions and the only difference was the location. Based on the obtained results it can be said 

that in the future the role of improving the energy efficiency of data centers will be important 

to ensure sustainable development and operation. In the design of new data centers environ-

ment and the opportunities it offers to energy efficiency and waste heat utilization should be 

taken into account. 
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JOHDANTO 

 

Konesalit ovat rakennettuja tiloja, jotka pitävät sisällään suuren määrän palvelinkaappeja. 

Palvelinkaapit mahdollistavat useita palveluita, joita arjessa on totuttu käyttämään. Internet, 

pilvipalvelut, suoratoistopalvelut ja videopelipalvelimet tarvitsevat toimiakseen konesaleja. 

Palvelinkaapit sisältävät prosessoreja, jotka toteuttavat niille toimitettuja työkäskyjä. Kone-

salien IT -laitteisto eli palvelinkaapit ovat pääkomponentteja, joiden ympärille luodaan tar-

vittava infrastruktuuri. Jatkuvan toiminnan vuoksi konesalien mahdollistamat palvelut ovat 

saatavilla vuorokauden ympäri. (Gómez, 2017, 2.) 

 

Konesalien energiankulutus on noin 1,3 % globaalista energiankulutuksesta. Konesaleissa 

käytettävä laitteisto on kehittynyt ja hyötysuhde on kasvanut viime vuosien aikana, mutta 

energiankulutus on siitä huolimatta suuri. Konesalien energiankulutus koostuu useasta sys-

teemin osasta ja esimerkiksi konesalien jäähdyttämiseen käytetään noin 40% koko energi-

asta. (Song, 2015, 1255.) Hukkaenergia ei häviä konesalista, vaan laitteistojen toiminnasta 

syntyy lämpöä konesaliin, koska termodynamiikan ensimmäisen lain mukaan energia säilyy 

eikä häviä (Sekerka, 2015, 15). Konesalin energiataseen määrittämisen avulla on mahdol-

lista tarkastella systeemin energiavirtoja. Konesalien energiankulutuksen pienentäminen ja 

energiankäytön parantaminen ovat tärkeitä kehityksen ja konesalien kasvun kannalta. 

 

Hiilijalanjälki kertoo palvelusta tai tuotteesta syntyvien CO2 -päästöjen sekä muiden kasvi-

huonekaasujen määrän (Wiedmann, Minx, 2007, 3). Toiminnan hiilijalanjäljen laskeminen 

on osoittautunut hyödylliseksi ja muodostunut yleiseksi tavaksi selvittää toiminnasta aiheu-

tuvat päästöt. Yhä useampi toimija ilmaisee toimintansa hiilijalanjäljen ja pyrkii pienentä-

mään sitä. Konesalien hiilijalanjälki on tärkeä konesalien energiatehokkuuden kehittymisen 

vuoksi. Hiilijalanjäljen laskemisella voidaan selvittää konesalien kuormitus ympäristöön. 

 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan konesalien energiatasetta sekä hiilijalanjälkeä. Työn 

tavoitteena on luoda katsaus energiatehokkuuden parantamisesta ja hiilijalanjäljen pienentä-

misestä. Tutkimuskysymyksenä on konesalien energiankulutuksen sekä hiilijalanjäljen mer-

kitys kestävän kehityksen näkökulmasta. Työssä kiinnitetään huomiota energiankulutukseen 
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ja parannuskohteisiin. Työ tehdään kirjallisuuskatsauksena sekä case-tarkastelulla. Kirjalli-

suuskatsauksella selvitetään työhön vaadittava teoria ja case-tarkastelulla selvitetään ener-

giataseesta sekä hiilijalanjäljestä syntyvä kokonaisuus. 

 

Teoriaosassa perehdytään suurten konesalien energiataseeseen ja siihen, mistä energiatase 

koostuu. Energiataseen tarkastelussa kiinnitetään huomiota jäähdytysenergiaan pienentämi-

seen sekä hukkalämmön hyötykäyttökohteisiin. Energiatasetarkastelun jälkeen selvitetään, 

mistä konesalia hyödyntävien palveluiden hiilijalanjälki muodostuu ja mikä on tämän mer-

kitys. Teoriaosan jälkeen tarkastellaan kahden eri konesalin eroja case-tarkastelun avulla. 

Lopuksi tarkastellaan tuloksia case-tarkastelun pohjalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1 KONESALIT 

 

Internet, suuret laskennat, tiedon tallentaminen ja käsittely vaativat laitteistoa. Konesalit ovat 

rakennettu näitä tehtäviä varten. Suuri määrä rakennetussa tilassa olevia koneita suorittaa 

tehtäviä, joita koneet on ohjelmoitu toteuttamaan. Konesalien koneet voivat toimia sähkö-

postipalvelimina, videopelien palvelimina, tietokantoina tai sovellusten palvelimina. Kone-

salit ovat useasti eri toimintojen perustana, koska tietoa täytyy varastoida ja käsitellä jatku-

vasti. (Gómez, 2017, 2.) 

 

Konesalit ovat oleellisin osa tiedon liikkumisessa laajalla alueella. Konesaleissa sijaitsee 

suuri määrä palvelinkaappeja, joiden tehtävänä on suorittaa saapuvat käskyt. Palvelinkaapit 

koostuvat pääsääntöisesti useista prosessoreista. Konesalien toiminta on jatkuvaa ja tehtä-

vien suorittamiseen tarvitaan jatkuvasti energiaa. Konesalien tarjoamien palveluiden saata-

vuus on yleisesti vuorokauden ympäri jokaisena vuoden päivänä.  (Gómez, 2017, 2.) 

 

1.1 Konesalien rakenne 

 

Palvelinkaapit ovat konesalien pääkomponentti, jonka ympärille luodaan tarvittavat olosuh-

teet toiminnan tukemiseksi. Tilaan luodaan kattava jäähdytysjärjestelmä, valaistus, turvajär-

jestelmät ja keskeytymätön virransyöttöjärjestelmä. Palvelinkaappi sisältää prosessoreita, 

jotka prosessoivat laitteelle tulevaa dataa eli tietoa. Prosessorien vaatima energia muuttuu 

tehtävän suorituksessa lämpöenergiaksi ja vapautuu ympäristöön, jossa laitteisto sijaitsee. 

Laitteisto vaatii viileät olosuhteet toimintaan ja säilyvyyteen, koska liian suuri lämpötila ai-

heuttaa laitteiston hajoamisen. Tämän vuoksi konesalien jäähdytysjärjestelmä on yksi tär-

keimmistä komponenteista systeemissä. Jäähdytys on toteutettu CRAC-laitteiston (Compu-

ter Room Air Conditioning) avulla, joka jakaa viileää ilmaa konesaliin. Uninterruptible Po-

wer Supply (UPS) eli keskeytymätön virransyöttö varmistaa virransyötön laitteille ja mah-

dollistaa jatkuvan toiminnan. UPS ja jäähdytysjärjestelmä ovat kaksi komponenttia, jotka 

mahdollistavat toimivuuden konesaleissa. Kuvassa 1 on havainnollistettu tyypillinen kone-

salin rakenne. (Gómez, 2017, 166; Joshi, Kumar 2012, 3.) 
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Kuva 1. Konesalin rakenne. (Joshi, Kumar 2012, 2)  

 

1.2 Konesalien tasot 

 

Konesalien monimuotoisuuden vuoksi on määritetty sertifikaattijärjestelmä, jonka avulla 

konesalit voidaan luokitella eri tasoihin. Konesaleja voidaan luokitella TIA-942 sertifikaatin 

mukaan neljään eri tasoon, I, II, III ja IV. Standardin on määritellyt Uptime Institute. Tasot 

kertovat saatavuudesta  eli ylhäälläoloajasta vuodessa, esimerkiksi tasolla IV konesalin saa-

tavuusprosentti on 99,995 %, kun taas tason I konesalin saatavuusprosentti on 99,671 % 

Tämä tarkoittaa, että tason IV konesalin alhaalla olo aika on vuodessa pienempi kuin tason 

I konesalin. Konesalin tasoon vaikuttavat infrastruktuurin osat, kuten mekaaniset järjestel-

mät, sähköjärjestelmät, televiestintäjärjestelmät sekä sisäinen arkkitehtuuri. (Gómez, 2017, 

4.) 
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2 KONESALIEN ENERGIATASE 

 

Konesalien energiatehokkuus on noussut puheenaiheeksi CO2 päästöjen sekä ilmastonmuu-

toksen vuoksi. Konesalien määrän kasvaessa yhä useampi konesali pyrkii saavuttamaan kor-

kean hyötysuhteen ja käyttämään kaiken energian tehokkaasti. Uusien konesalien rakenta-

minen suunnitellaan yhä tarkemmin ottaen huomioon sijainnit, jäähdytysmenetelmät, lait-

teisto sekä muut systeemiin vaikuttavat tekijät. (Cho et al. 2015, 357.) 

 

Konesalien määrä on kasvanut ja maailmalla on arviolta n. 23 000 konesalia yhteensä. Yksi 

laaja konesali voi kuluttaa n. 10–20 MW sähköä, suuret konesalit voivat olla jopa 40 MW 

tehoisia. Sisäinen kuorma voi olla konesalissa tyypillisesti yli 3 kW/m2. Konesaleissa ener-

giantarve on kiinteä ja kulutus ei vaihtele esimerkiksi vuorokauden ajasta, jatkuva toiminta 

tarkoittaa myös jatkuvaa kulutusta. (Cho et al. 2015, 357-358.) 

 

Konesalien energiatehokkuuden määrittelemiseksi on kehitetty PUE (Power Usage Effecti-

veness) arvo, joka vertaa systeemiin tuotua energiaa ICT (Information and Communication 

Technology) laitteiston kuluttamaan energiaan (yhtälö 1) (Gómez, 2017, 167). PUE-arvo 

kertoo koko energiankulutuksen ja ICT laitteiston kuluttaman energian suhteen. PUE arvon 

avulla on mahdollista tarkastella konesalin energiatehokkuutta. 

 

𝑃𝑈𝐸 =
𝐾𝑜𝑛𝑒𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑡𝑒ℎ𝑜

𝐼𝐶𝑇 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑡𝑒ℎ𝑜
    (1)  

 

PUE arvoa voidaan käyttää hyvin konesalikohtaiseen tarkasteluun, mutta heikosti vertailuun 

konesalien välillä. Vertailuun vaikuttavat systeemin infrastruktuuri sekä laitteisto, joita PUE 

arvossa ei huomioida. PUE-arvo on pienimmillään 1,0 ja yläraja-arvoa ei ole. PUE-arvo 1,0 

tarkoittaisi, että kaikki systeemiin tuotu energia kuluisi ICT laitteiston toimintaan. (Avelar 

et al. 2012, 7, 28.)  
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2.1 Energiankulutus 

 

Energiankulutus on kasvanut viimevuosikymmenenä runsaasti, minkä voidaan olettaa joh-

tuvan teknologian jatkuvasta ja nopeasta kehityksestä. Viimevuosien aikana teknologian ke-

hittyminen on mahdollistanut tehokkaampien laitteiden käytön konesaleissa. Teknologian 

kehityksellä on myös vaikutusta energiankulutukseen, koska laitteiston jäähdytys on myös 

kehittynyt. (Song et al, 2015, 1255.) Energiankulutuksen pienentämiseksi on pyritty kehit-

tämään useita menetelmiä laitteiston toiminnassa sekä jäähdytyssysteemissä. Kuvassa 2 on 

esitetty energiankäyttö konesaleissa. 

 

 

Kuva 2. Energiankäyttö konesalissa. (Cho et al, 2015, 358) 

 

Energiaa kulutetaan epätasaisesti konesaleissa. Kuvassa 3 on esitettynä keskiarvo konesalin 

energianjakautuminen. Kuten kuvasta 3 nähdään ICT-laitteisto (Information and Commu-

nication Technology) sekä jäähdytysjärjestelmä ja ilmastointi kuluttavat merkittävän määrän 

kokonaisenergiasta. Nämä kaksi systeemin osaa kuluttavat yli 70 % prosenttia konesalien 

kokonaisenergiasta. 10–20 MW konesaleissa tämä tarkoittaisi 7-14MW kulutusta kahden 

pääkomponentin osalta vuodessa. Trendiksi on noussut rakentaa laajempia konesaleja, joi-

den teho voi olla jopa 40 MW. (Song et al. 2015, 1255.) 
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Kuva 3. Energian kulutus alueittain prosentteina. (Gómez, 2017, 166) 

 

2.1.1 Jäähdytys 

 

Jäähdytys on IT-laitteistolle tärkein komponentti, jonka avulla laitteiston toimintaa ja kestä-

vyyttä pidetään yllä. Termodynamiikan ensimmäisen lain mukaan energia säilyy eikä häviä 

(Sekerka, 2015, 15). Kaikki laitteistossa tehty työ muuttuu lämpöenergiaksi, joka siirtyy ym-

päristöön. Konesali on suljettu systeemi, joten lämpöenergia jää konesaliin ja tämän vuoksi 

huoneen lämpötila kasvaa huomattavasti koneiden tehdessä työtä. Konesaleissa pyritään säi-

lyttämään n. 22 °C asteen lämpötila. (Cho et al. 2015, 369.) Laadukasta ja tehokasta jääh-

dyttämistä varten käytetään tyypillisesti jäähdytysjärjestelmää. Jäähdytysjärjestelmistä ylei-

simpiä ovat nestejäähdytys ja ilmajäähdytys. 

 

Nestejäähdytystä voidaan soveltaa usealla eri tasolla konesaleissa. Palvelinkaappeihin voi-

daan suoraan kytkeä nestejäähdytys, modulaarinen jäähdytys, systeemitason jäähdytys tai 

neste voidaan suoraan johtaa prosessoreihin. Palvelinkaappeihin johdetussa nestejäähdytyk-

sessä kaapissa kulkevat putket sisältävät viileää nestettä, joka sitoo lämpöä. Neste kiertää 

jatkuvasti, jotta nesteeseen sitoutunut lämpöenergia saadaan poistettua. Jokaiseen nestejääh-

dytykseen sisältyy sama periaate. (Joshi, Kumar 2012, 589-599.) 

 

UPS
13%

Infrastruktuuri
4%

Sähkönjakelu
2%

Ilmastointi
32%

Varastointi
5%

Network
4%

ICT-laitteisto
40%
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Ilmajäähdytystä voidaan nestejäähdytyksen tavoin soveltaa useilla eri tasoilla. Tyypillisin ja 

merkittävin jäähdytys tapahtuu kuitenkin palvelinsalissa, jossa ilmaa täytyy kierrättää tehok-

kaasti. Ilmajäähdytyksessä tilan lattiaa on korotettu ja salissa on tasaisin välein asennettuja 

levyjä, joista ilma voi nousta saliin. Viileä ilma kiertää tason alla nousten saliin ja leviten 

ympäristöön. Samaan aikaan lämmin ilma kiertää CRAC laitteelle, jossa ilmaa viilennetään. 

Ilmajäähdytys on yleisin tapa jäähdyttää konesaleja. Kuvassa 4 on esitettynä salitason ilma-

jäähdytys. (Li et al. 2014, 251.) 

 

 

Kuva 4. Konesalin ilmankierto. (Li et al. 2014, 252) 

 

Ilmajäähdytys on energiatehokkaampi ratkaisu verrattuna nestejäähdytykseen, koska neste-

jäähdytys vaatii nesteen jäähdyttämistä jatkuvasti. Ilman jäähdyttäminen sekä kierrättämi-

nen ovat vähemmän energiaa tarvitseva prosessi. Pääsääntöisesti jäähdytys vie n. 40 % sys-

teemiin tuodusta energiasta. Tehokkailla systeemeillä kulutus voi olla alle 30 % ja huonoilla 

systeemeillä noin 60 %. (Avgerinou et al. 2017, 2.) 

 

2.1.2 Laitteisto 

 

Laitteistolle syötetään noin 40 % konesalin kokonaisenergiasta. Laitteisto käyttää energian 

työhön, jolla tietoa käsitellään palvelinkaapeissa. Kaikki tehtäviin kulutettava energia muut-

tuu lämpöenergiaksi konesaliin. Palvelinkaapit tekevät jatkuvasti työtä, joten energiankulu-
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tus ja lämmöntuotto ovat jatkuvaa. Lämmöntuottoa on pyritty alentamaan laskentatehon py-

syessä samassa. Prosessorien tehon kasvaessa lämmöntuotto nousee kuitenkin korkeam-

maksi, mikä lisää jäähdytykseen kuluvan energian määrää. (Joshi, Kumar 2012, 3-5.) 

 

Palvelinkaappityyppejä on useita. Laskentapalvelimet ovat perusta konesaleille ja kattavat 

suurimman osan salin palvelimista. Blade-palvelin on kompakti verrattuna yleiseen lasken-

tapalvelimeen ja toimii samalla tavalla. Laskentapalvelin on noin puolet suurempi kuin 

Blade-palvelin, mutta kompaktin koon vuoksi Blade-palvelimessa muodostuva lämpö-

kuorma on suurempi. Palvelinkaappityyppejä on Laskentapalvelimien lisäksi tiedon säilyt-

tämistä varten rakennettuja palvelimia. Nauhaohjaimet ja tallennuspalvelimet eivät suorita 

laskentaa, vaan tallentavat tietoa ja säilyttävät sitä. Lämpökuormassa on suuria eroja palve-

linkaappien välillä. Vuonna 2014 laskentapalvelimen lämpökuorma oli keskimäärin 23 kW 

palvelinkaappia kohden, kun taas tallennuspalvelimien ja nauhaojaimien lämpökuormat oli-

vat alle 10 kW palvelinkaappia kohden. Blade-palvelimien lämpökuorma palvelinkaappia 

kohden oli noin 37 kW, joka on muihin palvelinkaappeihin verrattuna suuri. (Joshi, Kumar 

2012, 4; Smith et al, 2008, 3.) 

 

2.2 Energiataseen parantaminen 

 

Konesaleissa käytetyn energian pienentäminen on yksi tärkeimpiä kehityskohteita kone-

saleissa. Jatkuvan tarpeen vuoksi konesalien määrän arvioidaan lisääntyvän ja tämän myötä 

myös sähkönkulutuksen. Konesaleissa käytettävän energian tulisi olla uusiutuvista energi-

anlähteistä, mutta suuria parannuksia voidaan tehdä konesalien sisällä. Hukkalämmön hyö-

dyntäminen tehokkaasti sekä jäähdytyksen energiatehokkuuden lisääminen ovat kriittisim-

piä kehityskohteita konesaleissa. (Huang et al, 2019, 2) 

2.2.1 Jäähdytysenergian pienentäminen 

 

Jäähdytyksen pääsääntöinen tarkoitus on viilentää tilaa, jotta IT-laitteiston toiminta voidaan 

turvata. Suuren energiankulutuksen vuoksi jäähdytysenergiaa tulisi pyrkiä pienentämään te-

hokkaasti. Jäähdytysenergian pienentämiseksi täytyy pääsääntöisesti muokata konesalin ra-

kennetta ja ilmavirtojen kulkureittejä, koska ilmaa on vaikea kontrolloida. Ilman jakelun 

suunnittelu konesaleissa edistää energiatehokkuutta parhaiten. (Cho, Woo, 2020. 3-4.) 
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Palvelimille tulevien tehtävien järjestäminen ja sijoittaminen tietyille palvelimille säästää 

mahdollisesti energiaa. Erätöiden eli yksittäisien tehtävien sijoittaminen palvelimille, joissa 

on tehokkain viilennys, voi vähentää lämpökuorman määrää salissa. Tyhjäkäynnillä olevien 

koneiden sammuttaminen tuo myös energiasäästöjä. Palvelimet eivät suorita tehtäviä jatku-

vasti vuorokauden ympäri, vaan vain silloin kun palvelimen tarvitsee suorittaa työ. Hewlett-

Packard:n (HP) suorittamassa testiajossa käytettiin edellä mainittuja menetelmiä ja niillä 

saavutettiin 32 % energiasäästöt konesalissa. (Bash, Forman, 2007, 1-7.) 

 

Ulkona vallitsevan ilman tuominen konesaliin ja sen hyödyntäminen jäähdytyksessä on to-

dettu toimivaksi ratkaisuksi energian säästämiseksi. Intel on suorittanut 10 MW konesalille 

10 kuukauden pituisen testin, jossa käytettiin hyväksi vapaata jäähdytystä. Intel sai tu-

lokseksi 2,87 miljoonan Yhdysvallan dollarin rahallisen säästön. Ongelmana vapaan ilman 

hyödyntämisessä on sääolot, jotka rajoittavat ilman lämpötilaa. Konesalien optimaalinen 

lämpötila vaihtelee, mutta tyypillisesti palvelinsalissa vallitsevan lämpötilan tulee olla alle 

25 °C. Konesalit tulisi sijoittaa kuivan ja viileän ilmaston alueille. Esimerkiksi Melbournessa 

Etelä-Australiassa olisi mahdollista hyödyntää ulkoilmaa noin 5500 tunnin verran vuodessa, 

joka on erittäin hyvä. (Zhang et al. 2014, 173.) 

 

Viileän veden hyödyntäminen jäähdytyksessä on mahdollista. Vesi pystyy sitomaan suuria 

määriä lämpöä lämmönjohtokyvyn vuoksi, joten sitä on mahdollista hyödyntää konesalin 

viilentämisessä. Veden käyttäminen suoraan on kuitenkin riskialtista, koska vauriot laitteis-

tossa voi päästää veden virtaamaan laitteistoon. Laitteisto ei kestä vettä, vaan vaurioituu ja 

toimintakyky heikkenee tai lakkaa. Viileän veden jatkuva saanti luonnosta on myös haas-

teellista. Vettä voidaan kuitenkin hyödyntämään epäsuorasti esimerkiksi ilmajäähdytysjär-

jestelmissä. Ilmajäähdytyksessä vettä voidaan hyödyntää jäähdytystornissa tai ns. Dry coo-

ler:ssa. Näiden kahden menetelmän avulla on mahdollista hyödyntää luonnon vettä ja pie-

nentää konesalin energiankulutusta. (Zhang et al. 2014, 174-175.) 
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2.2.2 Hukkalämmön hyödyntäminen 

 

Konesaleissa tiedetään syntyvän suuria määriä lämpöenergiaa, IT-laitteiden tekemän työn-

vuoksi. Hukkalämpöä voidaan hyödyntää veden lämmittämisessä, voimalaitoksen tukemi-

sessa, pietsosähköisessä ilmiössä, veden puhdistamisessa ja biomassan tukemisessa. (Ebra-

himi et al. 2013, 628.) Jokainen hyödyntämisen menetelmä vaatii infrastruktuurin, joka mah-

dollistaa lämmön hyödyntämisen. Hukkalämmön hyödyntämiseen vaikuttavat sijainti ja ym-

pärillä oleva infrastruktuuri. 

 

Yksi parhaimmista tavoista hyödyntää hukkalämpöä on kasvien tarvitseman lämmön tarjoa-

minen, kaukolämmön tuottaminen tai veden lämmitys. Konesaleista saatava hukkalämpö on 

noin 35–45 °C, joka soveltuu hyvin lämmittämiseen. Konesalin koko vaikuttaa hukkaläm-

mön määrään ja tämän vuoksi hyötykäytön soveltuvuus vaihtelee. Lämmitys-, vesi- ja il-

mastointi (LVI) tarpeet voidaan täyttää konesaleissa, mutta hukkalämmön määrä voi myös 

olla soveltuva omakotitalolle tai pienelle naapurustolle. Lämmön jakaminen on mahdollista 

usealla pienellä konesalilla ympäri asuinaluetta ja tällä pystyttäisiin Yhdysvaltojen alueella 

saavuttamaan noin 300 $ säästöt palvelinta kohden. Hukkalämmön hyödyntäminen kauko-

lämmön tukemiseksi on myös mahdollista. (Ebrahimi et al. 2013, 629.) Hukkalämmön mää-

rän tulee kuitenkin olla hyvin suuri, jotta voidaan kokonainen asuinalue kattaa. Pienien ko-

nesalien sijoittaminen asuinalueelle mahdollistaa kaukolämmön tukemisen, mutta konesa-

lien määrän ja kuormituksen tulisi olla suurta, jotta kaukolämpöä ei tarvitsisi. 

 

Kaukolämmön tiedetään olevan yleisempää Euroopassa, kuin Yhdysvalloissa. Helsingissä 

toisen maailmansodan aikaiseen bunkkeriin asennettu 2 MW:n konesali tuotti tarpeeksi huk-

kalämpöä, jolla pystyttiin lämmittämään vettä, jolla lämmitettiin noin 500 omakotitaloa tai 

1000 asuntoa. Hukkalämpöä voidaan siis hyödyntää myös veden lämmitykseen, jolla voi-

daan lämmittää esimerkiksi asuntoja. (Ebrahimi et al. 2013, 630.) 

 

Hukkalämpöä voidaan myös hyödyntää, jos konesalissa toimii ilmajäähdytys. Tavallisesti 

ilmaa poistetaan tilasta kompressorin avulla, mutta konesaleissa olisi mahdollista hyödyn-

tää kompressorin sijasta absorboivaa ainetta. Aineeseen sitoutuisi hukkalämpöä, joka kul-
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kisi aineen mukana lämmönvaihtimeen ja sitä kautta generaattoriin. Generaattorista voi-

peen mukaan palata aikaisempiin vaiheisiin, jolloin syntyisi jatkuva sykli. Tällä menetel-

mällä on potentiaalia laajaan hukkalämmön hyötykäyttöön. Kuvassa 5 on esitettynä ab-

sorptiogeneraattorin toiminta.  

 

 

Kuva 5. Absorptio generaattorin toiminta hukkalämpöä hyödyntäen. (Ebrahimi et al. 2013, 632) 

 

Hukkalämpöä voidaan hyödyntää puhtaan veden valmistuksessa merivedestä. Lämpöä käy-

tetään suolaveden kuumentamiseen sekä höyrystämiseen. Höyrystämiseen käytettävää kat-

tilaa voitaisiin mahdollisesti lämmittää hukkalämmöllä. Tämä hukkalämmön hyödyntämis-

menetelmä olisi hyvä, koska energiakulut vähenisivät ja puhdasta vettä pystyttäisiin tuotta-

maan alhaisella energiankulutuksella. Kattila vaatii kuitenkin n. 75 °C asteen lämpötilan ja 

tämän lämpötilan saavuttamiseksi konesalissa täytyy syntyä lämpöä kattava määrä riittävällä 

ajalla. Tarvittavan lämpötilan lisäksi sijainti on ongelmallinen tälle menetelmälle, koska ve-

den puhdistus ei ole priorisoitua konesalien läheisyydessä. Konesalin tulisi sijaita alueella, 

jossa puhtaan veden valmistamiselle olisi tarve. (Ebrahimi et al. 2013, 635.) 

 

Jäähdytyksen tehostamisella pienennetään konesaleissa syntyvän lämpökuorman määrää. 

Lämpötila ei pääse konesalissa kasvamaan, vaan tila on jatkuvasti optimaalisessa lämpöti-
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lassa. Jäähdytyksen tehostaminen heikentää kuitenkin hukkalämmön hyödyntämisen mah-

dollisuuksia, koska riittävää määrää lämpöä hyödyntämiseen ei ole tarjolla. Hukkalämmön 

hyödyntämiseksi on siis mahdollistettava lämpötilan nouseminen konesaleissa. Konesaleissa 

voidaan tehostaa jäähdytystä tai hyödyntää hukkalämpöä ulkoisien tekijöiden perusteella. 

Viileässä ilmassa sijaitsevan konesalin on todennäköisesti parempi tehostaa jäähdyttämistä, 

kun taas asuinalueella sijaitseva konesali voisi hyödyntää hukkalämpöä asuinalueen lämmi-

tyksen tukemiseksi. 
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3 KONESALIEN HIILIJALANJÄLKI 

 

Hiilijalanjälki toimii mittarina, joka kertoo toiminnasta syntyvien kasvihuonekaasujen mää-

rästä. Hiilijalanjäljen avulla on mahdollista tehdä tarkkoja havaintoja erilaisista kasvihuone-

kaasupäästöistä ja niiden lähteistä. Havaintoihin pohjautuen palveluntarjoaja tai henkilö ky-

kenee tekemään muutoksia, joiden avulla hiilijalanjälki pienenisi. Yhä useampi toimija, yri-

tys ja henkilö välittää hiilijalanjäljestä ja sen tuominen esille julkisuuteen koetaan tärkeäksi. 

(Pandey al. 2010.) 

 

Hiilijalanjäljen merkityksen kasvaessa siihen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Suurin 

osa konesalin energiankulutuksesta on elinkaaren vaiheessa, jossa konesali on toiminnassa. 

Tämän vuoksi tässä kandidaatintyössä keskitytään tarkastelemaan toiminnan hiilijalanjäl-

keä, rajaten pois konesalin infrastruktuurin rakentamisesta syntyvän hiilijalanjäljen. 

 

3.1 Hiilijalanjäljen määrittäminen 

 

Hiilijalanjäljen määrittämisessä tarkastellaan tyypillisesti tuotteen, henkilön, palvelun tai 

toiminnan kokonaisuutta sen elinkaarinäkökulmasta. Hiilijalanjälki kertoo ilmaan päästetty-

jen tai ilmasta poistettujen kasvihuonekaasujen määrästä. Elinkaaritarkastelussa pyritään tar-

kastelemaan tuotteen elinkaaren eri vaiheita ja näiden vaikutuksia. (Pandey et al. 2010.) Hii-

lijalanjälki on yksi osa elinkaaritarkastelua. Tässä työssä kiinnitetään huomiota vain kone-

salin elinkaaren käyttövaiheeseen, jossa konesali on toiminnassa ja tarjoaa palvelua. Kone-

salien elinkaari koostuu pääsääntöisesti toiminnan vaiheesta. Jatkuvan veden- sekä energi-

ankulutuksen vuoksi useiden vuosien ajan toiminnallinen vaihe tuottaa suuren osan koko 

hiilijalanjäljestä.  

 

Konesalien hiilijalanjälkeen vaikuttavat kaksi tekijää, joita ovat sijainti, IT-laitteiston kuor-

mitus ja energiatehokkuus. Sijainnin merkitys on erittäin tärkeä ja vaikuttaa energiankulu-

tukseen. Ulkona vallitseva lämpötila vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti konesalin ener-

gian kulutukseen. Viileä ulkoilma mahdollistaa pienemmän energian kulutuksen, kun taas 

lämmin ulkoilma nostaa jäähdytyksen tarvetta salissa. Konesalin käyttämä energia on riip-

puvainen sijainnista, koska energia saadaan lähimmästä jakeluverkosta. Sijainnin lisäksi IT-
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laitteiston kuormituksella ja energiankulutuksella on suuri merkitys. Suuri kuormitus lait-

teistolle vaatii tehokkaampaa jäähdytystä salissa. Jäähdytyksen lisääminen nostaa energian-

kulutusta, mikäli jäähdytys toteutetaan ilmanvaihtolaitteiston avulla. Jakeluverkosta tarvit-

tavan energian määrä pienenee laitteiston energiatehokkuuden kasvaessa, jolloin myös hii-

lijalanjälki pienenee. (Bouley, 2011, 7-9.) 

3.1.1 Kasvihuonekaasut 

 

Kasvihuonekaasut ovat suurin syy ilmastonmuutokseen. Suurin osa kasvihuonekaasuista on 

peräisin ihmisen toiminnasta maapallolla. Kasvihuonekaasut eivät estä auringon valon pää-

syä ilmakehään, mutta estävät sen heijastumisen pois ilmakehästä. Tämän vuoksi globaali 

lämpötila on jatkuvassa kasvussa. Merkittävimmät kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi 

(CO2), dityppioksidi (N2O) sekä metaani (CH4). Merkittävin kasvihuonekaasujen lähde on 

energiantuotanto fossiilisilla polttoaineilla. (Doll, Baranski, 2011.) 

 

Konesali kuluttaa suuren määrän energiaa vuodessa, eikä itse tuota kasvihuonekaasuja suo-

raan. Konesalin kasvihuonekaasupäästöiksi voidaan lukea energiantuotosta syntyvät päästöt. 

Fossiilissa polttoaineiden tuotannosta ja käytöstä syntyy kasvihuonekaasuja, kun taas uusiu-

tuvat energianlähteet ovat päästöttömiä. Konesalien kasvihuonekaasupäästöt ovat siis suo-

raan riippuvaisia konesalin energialähteestä. European Environment Agencyn hiilidioksidi-

päästökertoimien perusteella on mahdollista tarkastella sähkönkulutuksesta syntyviä hiilidi-

oksidipäästöjä. Kertoimet ovat laskettu julkisen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöistä ja 

sähkön bruttotuotannon suhteesta. Kertoimen yksikkönä on grammaa CO2 kilowattituntia 

kohden (g CO2/kWh). Vuonna 2016 EU:n jäsenmaiden keskiarvo kerroin oli 295,6 g 

CO2/kWh. (European Environment Agency, 2018.) Kerroin vaihtelee alueittain välillä 150 

– 300 g CO2/kWh.  

 

Yhden konesalin kasvihuonekaasupäästöt ovat erittäin suuria. Konesalien kokoluokkien ja 

lukumäärän kasvun vuoksi hiilijalanjälkeä tulisi pienentää mahdollisin keinoin. Konesalien 

hiilijalanjäljen pienentäminen voisi onnistua energiatehokkuuden parantamisen avulla. Inf-

rastruktuurin kehittämisen vaikutus on pieni kokonaisuuteen nähden. Konesali voi toimia 

kymmeniä vuosia ja joka vuosi tuottaa tuhansien tonnien hiilidioksidipäästöt. 
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3.1.2 Kestävyyden arviointi 

 

The Green Grid (TGG) on useiden toimijoiden yhdistys, joka on pyrkinyt kehittämään ko-

nesalien energiatehokkuutta. TGG on kehittänyt useita arvoja, jotka kuvastavat konesalin 

tehokkuutta eri osa-alueilla. Power Usage Effectiveness (PUE), Data Center Energy Produc-

tivity (DCeP), Carbon Usage Effectiveness (CUE) ja Water Usage Effectiveness (WUE) 

ovat konesalien toiminnan tarkasteluun laskettavia arvoja. Arvoja voidaan hyödyntää mui-

den konesalien vertailuun sekä kestävän kehityksen tarkasteluun ja kehittämiseen. (Azevedo 

et al. 2011, 3-6; Patterson et al. 2010, 3-6.) 

 

WUE-arvo kertoo, kuinka hyvin konesali käyttää vettä suhteessa IT-laitteiston kuluttamaan 

energiaan. WUE-arvossa vuodessa käytetty vesimäärä jaetaan IT-laitteiston kuluttamalla 

energialla. Vuodessa käytettävään vesimäärään sisällytetään kaikki jäähdytykseen ja laitteis-

ton toiminnan tukemiseksi käytetty vesimäärä. IT-laitteiston kuluttamaan energiaan sisälly-

tetään kaikki laskentaan, tallentamiseen, jakamiseen kuuluvien komponenttien energia sekä 

laitteiden valvomiseen kuluva energia. WUE-arvon yksikkö on litraa kilowattituntia kohden 

(l/kWh). WUE-arvon laskemiseen tarvittava kaava on esitetty yhtälössä 2. (Azevedo et al. 

2011, 3-7.) 

 

𝑊𝑈𝐸 =  
𝑉𝑢𝑜𝑡𝑢𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö

𝐼𝑇 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠
   (2) 

 

CUE -arvo kertoo konesalin toiminnasta syntyvien hiilidioksidipäästöjen suhteen IT-laitteis-

ton kuluttamaan energiaan. CUE -arvon tulisi olla mahdollisimman lähellä arvoa nolla, 

koska se kertoisi konesalin toimivan ilman hiilidioksidipäästöjä ja hiilijalanjälki olisi tällöin 

pienin mahdollinen. Laskennassa hiilidioksidipäästöihin luetaan energiantuotosta ja jake-

lusta syntyvät päästöt. Käytännössä arvon suuruus on riippuvainen konesalin kuluttaman 

energian tuotantotavasta. Uusiutuvalla energialla arvo on lähellä nollaa. CUE-arvon yksikkö 

on kilogrammaa CO2 ekvivalenttia kilowattituntia kohden (kg CO2-e/kWh). CUE -arvon las-

kenta kaava on esitettynä yhtälössä 3. (Azevedo et al. 2010, 3-6.) 
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𝐶𝑈𝐸 =  
𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑚ää𝑟ä CO2−e päästöjä konesalin toiminnasta 

𝐼𝑇 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑡𝑒𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠
  (3) 

 

CUE-arvo voidaan myös esittää toisen yhtälön avulla. Konesalin PUE-arvo kertoo kokonais-

energian suhteen IT-laitteiston kuluttamaan energiaan. Kun tämä arvo kerrotaan CEF-ar-

volla (Carbon Emission Factor) saadaan tulokseksi CUE -arvo. CEF-arvo on aluekohtainen 

kerroin, joka kertoo edeltävän vuoden hiilidioksidipäästöt alueelta. CEF-arvo saadaan tyy-

pillisesti hallituksen julkaisemana. (Azevedo et al. 2010, 3-6.) 

  

𝐶𝑈𝐸 =  𝐶𝐸𝐹 𝑥 𝑃𝑈𝐸     (4) 

 

𝐶𝑈𝐸 =  
𝐶𝑂2−𝑒 𝑝ää𝑠𝑡ö𝑡 (𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞)

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘ö (𝑘𝑊ℎ)
 𝑥 

𝐾𝑜𝑛𝑒𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠

𝐼𝑇 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠
  (4) 

 

CUE -arvolla on WUE -arvon tavoin mahdollista edistää konesalin toimintaa kestävämmäksi 

ja ympäristöystävällisemmäksi. CUE -arvo kertoo suoraan päästöjen määrän energiankulu-

tukseen verrattuna, joten arvon pienentäminen on mahdollista energiantuotantoratkaisuilla. 

Esimerkiksi aurinkopaneelit konesalien katolla voivat toimia ratkaisuna. (Azevedo et al. 

2010, 7.) 

 

WUE-, PUE- ja CUE-arvot kertovat hyvin paljon konesalien kestävyydestä ympäristönäkö-

kulmasta. Arvojen avulla konesaleja voidaan vertailla ja tutkia, mitkä konesalit toimivat hy-

vin ja mitkä eivät. Konesalia voidaan analysoida arvojen avulla ja niiden perusteella löytää 

kehityskohteita. Arvojen avulla konesalin suunnittelussa voidaan pyrkiä lopputulokseen, 

jossa ympäristövaikutukset pienenevät. 
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4 CASE: KONESALIN ENERGIATEHOKKUUDEN MERKITYS HII-

LIJALANJÄLJESSÄ 

 

Tässä kappaleessa käsitellään konesalien energiatehokkuuden merkitystä case-esimerkin 

avulla. Kahden konesalin vertailussa on tavoitteena selvittää energiatehokkaiden menetel-

mien hyödyntämisen vaikutus hiilijalanjälkeen. Tarkoituksena on vertailla kahta konesalia, 

joiden IT-laitteiston energiankulutus on sama. Salien IT-laitteiston kulutus on 10 MW. Ko-

nesaleissa IT-laitteiston kulutus on ainoa yhteinen tekijä, jotta tuloksia voidaan verrata rea-

listisesti. Case-tarkastelussa hiilijalanjälki lasketaan koskemaan yhden vuoden toimintaa ja 

konesalin muut elinkaaren vaiheet ovat rajattu pois. Konesalien toiminnan oletetaan olevan 

tasaista ja kuormitus on molemmissa saleissa samantasoista. Lopputulokseksi case-tarkaste-

lussa on tavoitteena saada kokonaiskuva vuodessa syntyvästä hiilijalanjäljestä salia kohden. 

Hiilijalanjäljen lisäksi arvioidaan myös PUE-arvoja sekä niiden vaikutusta hiilijalanjälkeen. 

 

4.1 Lähtötilanne 

 

Ensimmäisen konesalin IT-laitteisto kuluttaa 10 MW. Konesali sijaitsee Suomessa, Hami-

nassa meren äärellä. Energiatehokkuuden parantamiseksi konesali voi käyttää vapaata ul-

koilmaa jäähdytyksessä. Ulkoilmaa voidaan hyödyntää 6680 tuntia vuodessa. Tuntimäärän 

oletetaan olevan samaa tasoa Amsterdamissa käytössä olevien tuntien kanssa (Daraghmeh, 

2017, 1228). Konesalin jäähdytyksen energiankulutus on normaalioloissa 7,5 MW. Muuhun 

laitteistoon konesalissa kuluu 7,5 MW, jolloin kokonaiskulutus on normaalitilassa 25 MW. 

Ulkoilmaa hyödyntäessä konesali ei tarvitse energiaa jäähdytykseen. Ilman vapaata jäähdy-

tystä konesalin jäähdytysenergia saadaan voimalaitokselta, jonka päästökertoimena pidetään 

valtion energiantuotanto päästökertoimen mukaisesti. Vapaata ilmaa ei voida hyödyntää 

jäähdytyksessä tehokkaasti esimerkiksi kesällä. European Environment Agencyn mukaan 

Suomessa vuonna 2016 hiilidioksidipäästökerroin oli 112,8 g CO2-e/kWh. 

 

Toinen konesali sijaitsee Saksassa, Berliinissä. Konesalin kokonaisenergiankulutus on 25 

MW ja energian jakautuminen komponenttien välillä on sama kuin ensimmäisessä konesa-

lissa normaalitilassa. Konesalin täytyy käyttää jatkuvasti saliin rakennettua jäähdytysjärjes-
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telmää, koska sen sijainnin vuoksi on mahdotonta saavuttaa hyötyä vapaasta ilmasta. Jääh-

dytysjärjestelmän CRAC-laite käyttää energiaa kierrätettävän ilman viilentämiseen. Sak-

sassa vuonna 2016 päästökerroin oli European Environment Agencyn mukaan 440,8 g CO2-

e/kWh. 

 

4.2 Laskennan tulokset 

 

Suomessa sijaitsevan konesalin jäähdytysenergiaan kuluva energia on tavalliseen konesaliin 

verrattuna alhaisempi. Vuodessa on mahdollista hyödyntää 6680 tuntia viileää ilmaa jääh-

dytyksessä, joka laskee energiankulutusta. Yhden päivän aikana energiankulutus normaali-

tilassa on noin 27,4 kW. Vapaa jäähdytys vähentää jäähdytysenergian tarvetta vuodessa noin 

278 päivän verran, jolloin kulutus pienenee 7,6 MW:lla. Konesali käyttää jäähdytykseen 

vuodessa 2,4 MW, joka on normaalitilannetta 76 % pienempi kulutus. 

 

Taulukossa 1 on esitetty energiankulutus konesalissa 1. Vapaa-ilma vähentää vuodessa -7,6 

MW tehontarvetta, joka pienentää kokonaisenergiankulutusta. Konesalille jää kokonaisku-

lutukseksi 17,4 MW. Tämän arvon avulla voidaan selvittää energiankulutuksesta syntyvät 

hiilidioksidipäästöt ja tarkastella hiilijalanjälkeä. 

 

Taulukko 1. Konesalin 1 energiankulutus. 

  Konesali 1 kulutus [MW] 

IT Laitteisto 10 

Jäähdytys 7,5 

Vapaa ilma -7,6 

Muu 7,5 

Kokonaisenergiankulutus 17,4 

 

 

 Konesalin hiilijalanjälki lasketaan energiankulutuksen perusteella. Taulukosta 1 selviää, 

että konesalin 1 kokonaisenergiankulutus vuodessa on 17,4 MW. Konesalin oletetaan ole-

van tason IV konesali, jolloin ylhäällä olo aika olisi vuodessa noin 8 736 h. Kun konesalin 



25 

 

energiankulutus kerrotaan ylhäällä olo ajalla sekä päästökertoimella, saadaan tulokseksi 17 

t CO2-e.  

 

Konesalin kokonaiskulutuksesta voidaan laskea myös CUE -ja PUE -arvot. Yhtälöt arvojen 

laskentaa on esitettynä kaavassa 1 ja 3. Taulukossa 2 on esitettynä laskennasta saadut tu-

lokset. 

 

Taulukko 2. Konesalin 1 hiilijalanjälki. 

  

t CO2-e / 

vuosi PUE CUE [t CO2-e] 

Konesali 1 17,1 1,74 1,7 
 

 

Konesali 2 on täysin voimalaitoksen energialla toimiva sali, joka käyttää jäähdytykseen 

energiaa. Lähtötiedot konesaliin 1 verrattuna ovat samanlaiset, energiankulutus osa-alueit-

tain, konesalin taso on IV ja kulutus on tasaista ympäri vuoden. Konesalille 2 saadaan las-

kettua kokonaisenergian kulutus, hiilidioksidipäästöt sekä PUE-ja CUE-arvot. Taulukossa 3 

ja 4 on esitettynä laskennasta saadut arvot konesalille 2. 

 

Taulukko 3. Konesalin 2 energiankulutus.  

 Konesali 2 kulutus [MW] 

IT Laitteisto 10 

Jäähdytys 7,5 

Vapaa ilma 0 

Muu 7,5 

Kokonaisenergiankulutus 25 

 

Taulukko 4. Konesalin 2 hiilijalanjälki. 

 

t CO2-e / 

vuosi PUE CUE [t CO2-e] 

Konesali 2 96,3 2,5 9,6 
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4.3 Tuloksien tarkastelu 

 

Tulokset esittävät kahden jäähdytystavaltaan erilaisen konesalin vuotuiset hiilidioksidipääs-

töt. PUE- ja CUE-arvot ovat tarkoitettu tukemaan tarkastelua. Hiilidioksidipäästöt ovat vuo-

den ajalta ja voidaan olettaa, että päästöt ovat vuosittain yhtä suuria. Konesali voi toimia 

jopa 10 vuotta, joten hiilidioksidipäästöjen määrä toiminnasta on hyvin suuri ja merkittävä. 

Konesalin 1 energiankulutus on 7,6 MW pienempi kuin konesalin 2 ja tämä ero näkyy 79 t 

CO2-e päästöinä. Konesalin 2 hiilidioksidipäästöt vuodessa olivat 96,3 t CO2-e. Konesalin 

käyttämällä energialla on siis erittäin suuri merkitys, koska konesali 2 vastaa hiilidioksidi-

päästöiltään 5 kokonaista konesali 1:stä. Ainoa ero konesaleissa on vapaan ilman hyödyntä-

minen ja se muodostaa merkittävän eron. 

 

Hiilidioksidipäästöihin laskennassa vaikuttavat suuresti päästökertoimet, koska niiden ero 

on 328 g CO2-e/kWh. Sijainnin merkityksessä tulee huomioida päästökertoimien ero, mutta 

päästökerroin on laaja ja voi vaihdella huomattavasti alueittain. Todellisuudessa päästöker-

roin voi olla eri, koska case-tarkastelussa käytetty päästökerroin on valtion kattava ja kes-

kiarvon avulla laskettu. Päästökertoimeen on otettu huomioon useat eri voimalaitokset, 

joissa sähköä tuotetaan ja näiden päästöt voivat vaihdella. Vuonna 2016 Suomessa sähköstä 

45 % tuotettiin uusiutuvalla energialla (Statistic Finland, 2017). Saksassa uusiutuvalla ener-

gianlähteillä tuotettiin 33,5 % sähköstä (Fraunhofer ISE, 2020). 

 

Nettoenergiankulutukseen sijainti vaikuttaa hyvin vahvasti. Konesaleja voi sijaita missä 

vain, mutta esimerkiksi Keski-Euroopassa ei ole mahdollista hyödyntää energiatehokkaita 

menetelmiä, kuten vapaan ilman jäähdytystä. Sijainnin merkitys konesalin hiilijalanjäljessä 

on yksi tärkeimmistä tekijöistä energiatehokkuuden kannalta. Case-tarkastelussa konesalin 

1 jäähdytykseen kului noin 75 % vähemmän energiaa kuin konesalissa 2. Tämä energianku-

lutuksen ero perustuu täysin sijainnin mahdollistamaan vapaaseen jäähdytykseen. 

 

PUE-arvojen erot kertovat konesaleissa energiankäytöstä. Konesalin 1 PUE-arvo on alle 2,0, 

joka kertoo IT-laitteiston kuluttavan enemmän energiaa kuin muu laitteisto konesalissa. Ko-

nesalissa 2 PUE -arvo on 2,5, jonka avulla tiedetään IT-laitteiston kuluttavan noin 40 % koko 
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konesalin energiasta. Konesalissa 2 energiatehokkuus on huomattavasti heikompi kuin ko-

nesalissa 1, koska konesalissa 1 IT-laitteisto on pääsääntöinen energiankuluttaja. Konesa-

lissa olisi tärkeää päästä PUE -arvoon, joka olisi mahdollisimman lähellä arvoa 1,0. Arvo 

1,0 kertoisi, että konesalissa energiaa kuluisi ainoastaan IT-laitteistoon. Tämä on lähestul-

koon mahdotonta, mutta teoriassa konesalin on mahdollista päästä lähelle arvoa 1,0. Kone-

salin sijoittaminen ympäristöön, jossa voi hyödyntää vapaata ilmaa jäähdytykseen ja vuo-

dessa tehokkaasti aurinkopaneeleja on paras ratkaisu PUE-arvon pienentämiseen. 

 

CUE-arvot kertovat kuinka, paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy toiminnasta IT-laitteiston 

kuluttaman energian suhteen. Alhainen CUE-arvo kertoo toiminnan olevan kestävää ja arvo 

nolla kertoisi toiminnan olevan päästötöntä. Taulukoista 2 ja 4 voidaan lukea konesalien 

CUE-arvot. Konesalin 1. CUE-arvo on huomattavasti pienempi kuin konesalin 2. CUE-ar-

von tarkastelu on vaikeaa konesalien välillä, koska 10 MW laitteisto vaikuttaa laskennassa 

vain hiilidioksidipäästöjen pienenemiseen. Erilaisilla laitteiston arvoilla CUE-arvon tarkas-

telu olisi hyödyllisempää. CUE-arvojen vertailu ei poikkea hiilidioksidipäästöjen vertailusta 

tässä case-tarkastelussa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Konesalien hiilidioksidipäästöjen osuus maailman kokonaishiilidioksidipäästöistä on suuri, 

joten päästöjen pienentäminen on tärkeää. Konesalien määrän lisääntyminen maapallolla on 

todennäköistä, koska palveluita tuodaan verkkoon jatkuvasti lisää ja uusien konesalien ke-

hittäminen korostuu. Konesalien energiankulutus sekä hiilidioksidipäästöt ovat jo merkit-

tävä osa kokonaisuutta ja on tärkeää pitää päästötaso nykyisellä tasolla tai laskea. Olemassa 

olevien konesalien energiatehokkuutta tulisi kehittää energiatehokkaammaksi tai vaihtoeh-

toisesti energiantuotanto tulisi olla uusiutuvilla energianlähteillä. 

 

Sijainnilla on suurin merkitys energiatehokkuuden parantamiseksi. Konesali, joka rakenne-

taan esimerkiksi meren äärelle on mahdollisesti parempi ratkaisu kuin rakentaa konesali si-

sämaahan, koska meren äärellä jäähdytys ratkaisut sekä hukkalämmön hyödyntäminen ovat 

molemmat mahdollisia. Meren läheisyydessä sijaitseva konesali voi hyödyntää viileää ilmaa 

tai käyttää hukkalämpöä meriveden puhdistamiseen käyttövedeksi. Case-tutkimuksessa 

osoitettiin ympäristön merkitys kahden konesalin välillä. Case-tarkastelussa valtion energi-

antuotannon päästökertoimella on merkittävä osuus, mutta ero on silti huomattava. Tulevai-

suuden konesalien suunnittelussa tulisi keskittyä sijaintiin, energiantuotantoon ja hukkaläm-

mön hyödyntämiseen. Konesalit ovat pinta-alaltaan laajoja rakennuksia, joihin on mahdol-

lista lisätä esimerkiksi aurinkopaneeleja. Alue, joka mahdollistaa energiatehokkaiden ratkai-

sujen toteuttamisen on tärkein tekijä kestävän konesalin rakentamisessa. 

 

Olemassa olevaa laitteistoa on mahdollista kehittää energiatehokkaammaksi. Laitteiston op-

timoinnilla ja kuormituksen jakamisella on mahdollista pienentää energiankulutusta. Opti-

moinnin merkitys laitteiston energiankulutukselle on suuri, koska sen avulla nykyisiä kone-

saleja voidaan parantaa. Keskittyminen vain uusiin konesaleihin ei ole hyvä ratkaisu, koska 

olemassa olevan laitteiston elinikä on korkea.  

 

Konesalien jatkuvan energiankulutuksen vuoksi toiminnasta seuraa hiilidioksidipäästöjä, 

vaikka konesalin laitteisto ei kuormittuisi jatkuvasti. Yksi keino globaalin energiankulutuk-

sen pienentämiseksi konesalien osalta on kartoittaa, mitkä konesalit tuottavat kannattavaa 
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palvelua. Esimerkiksi pilvipalvelu, joka on käytössä yrityksissä tai oppilaitoksessa, toden-

näköisesti kuormittuu jatkuvasti. Pilvipalvelu on myös palvelu, jonka toiminta perustuu vuo-

rokauden ympäri olevaan saatavuuteen. Tällainen konesali, jonka palvelua hyödynnetään 

jatkuvasti antaa vastikkeen energiankulutukselle. Toinen pilvipalvelu voi olla jatkuvasti yl-

häällä ja saatavissa, mutta käyttäjämäärän ollessa hyvin alhainen konesali ei kuluta energiaa 

ilman vastiketta. 
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6 YHTEENVETO 

 

Monet verkossa tapahtuvat toiminnot, laskennat, tiedon tallentamiset ja käsittelyt vaativat 

laitteiston suorittamaan edellä mainitut työt. Konesalit ovat rakennettuja tiloja, joissa sijait-

sevat palvelinkoneet ovat suunniteltuja toteuttamaan nämä työt. Palvelinkoneita on erilaisia 

ja jokainen soveltuu tiettyyn työhön. Konesalit ovat jatkuvasti toiminnassa, jotta palvelut 

olisivat saatavilla ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Infrastruktuuri on raken-

nettu niin, että toiminta on taattua ja häiriöiden määrä olisi minimaalinen. Yksi merkittävim-

mistä tekijöistä on UPS, joka takaa IT-laitteistolle jatkuvan energian. Konesalien saatavuu-

den eli toiminnassa olo ajan vuodessa perusteella konesali voidaan luokitella tasoihin I, II, 

III tai IV. Luokat kertovat konesalin saatavuuden vuodessa ja kuinka lyhyen ajan konesali 

on alhaalla maksimissaan. 

 

Konesaleissa energiankulutus koostuu pääsääntöisesti kahdesta komponentista, jäähdytyk-

sestä ja IT-laitteistosta. Nämä kaksi komponenttia kuluttavat noin 70 % koko konesaliin tu-

levasta energiasta. Loput 30 % energiasta kuluvat ilmastointiin, sähkönjakeluun, infrastruk-

tuuriin sekä muihin tilan toimintaan ja ylläpitoon vaativiin toimiin. IT-laitteiston energian-

kulutus on suuri, koska laitteisto suorittaa jatkuvasti tehtäviä. Laitteiston suorittaessa tehtä-

viä saapuva energia muuttuu työn aikana lämmöksi, kun suuri energia työssä muuttuu läm-

möksi konesalin lämpötila nousee korkeaksi. Konesalien optimaalinen lämpötila on n. 23°C 

eli tavallisen huoneenlämpötilan kaltainen. Konesalien tilan jäähdyttämistä varten on raken-

nettu tyypillisesti ilmalla toimiva jäähdytyssysteemi. Jäähdytys toimii jatkuvasti IT-laitteis-

ton lailla, jotta lämpötila ei kohoaisi yli optimaalisen rajan. 

 

Tiloihin syntyvää hukkalämpöä on mahdollista hyödyntää, mutta hyödyntäminen vaatii tut-

kimusta ja infrastruktuurin kehittämistä. Hukkalämpöä on vaikea hyödyntää, koska lämpö-

tila vaihtelee ja lämpöä hyödyntäviä kohteita ei ole valmiina konesaliin kytkettynä. Hukka-

lämpöä voidaan käyttää esimerkiksi kaukolämpönä, kasvihuoneiden lämmittämiseen tai ve-

den lämmittämiseen. Näiden käyttökohteiden hyödyntäminen vaatisi infrastruktuurin muu-

toksia ja ratkaisujen käytännön toimivuudesta ei ole täyttä varmuutta. 
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Konesalien hiilijalanjälki selvitettiin case-tarkastelussa. Konesalien hiilijalanjälki laskettiin 

kahdelle konesalille, joiden energiankulutus oli sama, mutta konesalit sijaitsivat eri maan-

tieteellisissä suhteissa. Hiilijalanjälki laskettiin vuotuisen energiankulutuksen pohjalta. Hii-

lijalanjäljen suuruuksissa oli merkittävän suuri ero. Hiilidioksidipäästöjen välillä on 79 t 

CO2-e ero vuodessa, joka johtuu kahdesta tekijästä, energiatehokkuudesta ja valtiokohtai-

sesta päästökertoimesta. Suomessa sijaitsevan konesalin hiilijalanjälki oli huomattavasti pie-

nempi kuin Saksassa sijaitsevan konesalin. Suomessa sijaitseva konesali käytti vapaata il-

maa jäähdytykseen eli meren läheisyydessä olevaa viileää ilmaa hyödynnettiin konesalin 

jäähdyttämisessä. Suomen päästökerroin oli myös pienempi kuin Saksan European Environ-

ment Agencyn mukaan. 

 

Konesalien energiankulutus on noin 1.3 % globaalista energiankulutuksesta. Energiatehok-

kuuden parantaminen on tehokkain ratkaisu konesalien hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 

Energiatehokkuuden parantamiseksi on olemassa monia ratkaisuja, mutta valtaosa on teo-

reettisia. Käytännön ratkaisu on esimerkiksi vapaan ilman käyttäminen, joka mahdollistaa 

jäähdytykseen kuluvan energian vähenemisen huomattavasti. Case-tarkastelussa Suomessa 

sijaitsevan konesalin jäähdytykseen kuluva energiamäärä oli 75 % pienempi kuin Saksassa 

sijaitsevan. 

 

Konesalien energiatehokkuuden parantaminen tulee todennäköisesti olemaan merkittävässä 

roolissa tulevaisuudessa. Suoratoistopalveluiden, tiedon tallentamisen ja laskennan tarpeen 

kasvaessa nykyisessä yhteiskunnassa on kehitettävä ratkaisuja energiankulutuksen pienen-

tämiseksi. Tässä kandidaatintyössä tarkasteltiin hyvin suppeasti konesalia ja tulokseksi syn-

tyi peruskäsitys konesalin energiataseesta ja hiilijalanjäljestä.  
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