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 Server farms

run on

renewable

energy
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ystävällisyys
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"Climate

neutral data

center"

Hukkalämmön

hyödyntäminen

Kaukolämpö

Muut

tunnetut

käyttö-

kohteet

Uudet

ideat?

Googlen Haminan datakeskus

(tehontarve 75 MW laajennusten

jälkeen),  venäläisen  hakukoneyhtiö

Yandexin  palvelinkeskus  Mäntsälässä

(15 MW  ensimmäisessä  vaiheessa)

sekä  Soneran  Helsinkiin  rakenteilla

oleva  24 MW:n datakeskus.

Palvelimet ja

jäähdytysjärjestelmä:

noin 60%

datakeskuksen

energiantarpeesta.

Ilma/ilma, ilma/vesi,

absorbtiojäähdytys.

Vapaajäähdytys.

Datakeskuksen lämpötila

lasketaan usein  21 C-

asteeseen. Voisi kohottaa.

(Raise Your Data Center

Temperature. 2008.)

Kuuma ilma ohjataan

”lämpönieluun” eli

esimerkiksi järveen, jokeen,

mereen tai

suoraan ulkoilmaan.

Vapaajäähdytys.

Kaukojäähdytys tai kaukokylmä =

jäähdytettävään kohteeseen

pumpataan esimerkiksi merivettä

jäähdyttämään ilmastointia.

Periaate  on  sama  kuin

kaukolämpötekniikassa.

Lumi: varastoidaan

talvella  ja  kylmä

sulamisvesi  käytetään

jäähdytyksessä.

Japanissa lumella ja jäällä

jäähdytetään toimistotaloja.

Esim. Hokkaidon 11 000 m2

mediakeskuksen

jäähdytysratkaisu.

Google kartoitti Suomesta 36

datakeskukselle sopivaa paikkaa

jotka yhteensä kattavat yli 5

miljoonaa neliömetriä.

(Finland’s Giant Data Center

Opportunity. 2015.)

Energiateollisuus ry:n

julkaiseman tutkimuksen

mukaan jo 100 kW:n

lämpötehoisille kohteille on

olemassa taloudelliset

edellytykset

kaukolämpöverkkoon

liittämiseksi.
Datakeskusten

tuottamaa hukkalämpöä

voidaan käyttää

kaukolämmityksen lisäksi

myös jäähdytyksessä

sekä sähkön

tuotannossa.

Matala-asteisen

hukkalämmön

hyödyntämistä

patterien

lataamiseen on

tutkittu erityisesti

Yhdysvalloissa.

Matala-asteinen

lämpö on järkevä

käyttää paikan

päällä (esim tilojen

lämmitys,

biomassan

kuivatus).

Datakeskushukkalämmön

käyttö kasvihuoneissa:

esim. Alankomaissa

Agriport A7.

100 hehtaarin

yrityskeskittymä. Lähekkäin

sijaitsevat yritykset

hyödyntävät toistensa

sivutuotteita.

Kalankasvatus

Yandexin datakeskus

Mäntsälässä sekä

Helsingissä

Uspenskin

katedraalin alla

Equinixin datakeskus.

Oulun Ruskoon

suunnitteilla 2 MW

datakeskus,

tarkoitus vuokrata

eri toimijoille.

Voisi rakentaa

asuinkiinteistöjä,

joiden

lämmityksen

konesali voisi

toteuttaa.

Rahoitus

Todella innovatiiviset 1)

laskenta ja datakeskus 2)

lämmön käyttö

Moore’s law is

fading. But

how about

energy

efficiency?

Kvanttilaskenta

Under the sea, Microsoft tests a

datacenter that's quick to deploy, could

provide internet connectivity for years.

Microsoft

DNA data

storage
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Foulum Data

Center - Wikipedia

Foulum Data Center

(name not official) is

an Apple data center

at the village of

Foulum in the Viborg

Municipality, in

Denmark.

Wikipedia

Ashburn: A Landscape Transformed by

Cloud Computing

Datacenterfrontier

AWS Has Spent $35 Billion on its

Northern Virginia Data Centers

Datacenterfrontier

Graphene-

based

transistors

Neuromorphic

technology

Optical

computing

Distributed

computing
Esimerkkejä

kohteista

SPA

https://navitas.fi

Navitas Yrityspalvelut tarjoaa yritykselle tai yrittäjälle kaikki

tarvittavat palvelut elinkaaren eri vaiheissa yhdestä ja samasta

paikasta. Palvelumme on tarkoitettu sekä Varkauden seudulla

toimiville että alueelle sijoittumista harkitseville yrityksille.

https://www.brainstormcorner.com

BrainStormCorner is a globally minded project and idea

incubator you can participate in. Based in Tampere, Finland.

Services include:

-Global product info & business intelligence: 

Benchmarking, recommendations for your product or service.

-Problem solving: Business model, strategy, recommendations.

-Funding: EU, national, other sources.

-BrainStorm session: BrainStormCorner workshop.

Idea and project generation.

-Language & culture: Localization, multilingual 

& culture translation, marketing.

https://aiwoods.fi

Me AIWoodsilla autamme yrityksiä ja organisaatioita

löytämään kiristyneistä ympäristövaatimuksista liiketoiminta-

mahdollisuuksia ja erottautumiskeinoja. Olemme suunnittelu-

ja kehitystoimisto, joka kehittää luonnonvarojen kestävää

käyttöä tukevia tuotteita, palveluita, prosesseja ja

teknologioita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Erityisesti

hiilineutraalit ratkaisut, verkostoituminen, asiakkaan tarpeiden

ymmärtäminen ja lisäarvon tuottaminen ovat osaamistamme.

Rakennus

älykkääksi,

itse

säätelee

Virtuaali-

voimalaitos

Kuka

omistaa

datan?

Tietoturva

"Pelkästään

luotettavan

datan

datasali"

Datan

laatukriteerit ja

ympäristövastuu

Kiinteistö

älykäs,

twiittaava

kiinteistö

Olutpanimo

Kalakukkotehdas
Finnforelilta

kalaa..

Levän

kasvatus -

öljyä sekä

biomassaa

Sienet

Hiilidioksiidin

talteen otto

Biomassa

biokaasuksi

Subitec

Vientituote

"DataSampo",

datakonsepti,

"tuottaa happea,

öljyä, olutta ja

kalakukkoja"
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Peltier-elementti -

Wikipedia

Wikipedia

Tutkijat kehittivät suola-akun, joka on

vaihtoehto tulevaisuuden sähköautoihin

Kauppalehti

Test bed

Akut (Salon

akkutehdas?)

Vaate &

tekstiiliala
Spinnova

Kitkatappihitsaus

Theseus

Metalliprinttaus

Esilämmitys

(metalli ym)

Laskennan

energia-

tehokkuus

Käytetyn

energian

ympäristö-

ystävällisyys

Ylijäämä-

energian

hyöty-käyttö

Alustus.

jatkuu

Osanottajien

esittely.

Ideoita ja

kontribuutioita.

Tapahtuman

luonteen

esittely:

yhteinen

aivoriihi.
Hukkalämmön

hyödyntämisen

pilotointi?

Rahoitus

Kaukolämpö

Uudet ideat

Alustus.

Datakeskus-

hankkeen

tilanne ja

aikataulu.

Uuden

uimahallin

sijainti

Laskettelukeskus Ensilumilatu

Vety

Voisko alue olla

arkkitehtuurillisesti

maailman kaunein

Datakeskusalue

Arvoja on monia,

taloudellinen,

sosiaalinen ja

ympäristöarvollinen

Kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa

energia-alalla | Deloitte Finland |

yritysvastuu

Deloitte

Node Pole

(double click to open)

Nodepole

Muita avauksia?
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AiWoods

Aiwoods
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Navitas

Järjestäjien linkit

(tupla-klikkaa

alareunan tekstiä)

Teksteissä on lainauksia eri lähteistä,

mm.Rihard Romka: "Datakeskusten

hukkalämmön hyödyntäminen Pohjois-

Pohjanmaalla"

Datakeskuksen

tapauksessa

kuivaamisratkaisut

voivat olla haastavia

logistisista syistä.

Biomassat on

kannattavampaa kuivata

keruupaikalla.

Teksteissä on lainauksia eri

lähteistä

Twiittaava talo

Twitter

"Savon

murteella

twiittava

datakeskus"

Ylijäämä-

energian

hyöty-käyttö

Ylijäämä-

energian

hyöty-käyttö

12.10.2021 datakeskusten

hukkalämmön hyödyntämistä

käsitelleen avoimen työpajan työtila.

(Sisältö on julkisista lähteistä ja/tai  

työpajan osanottajien lisäämiä.)

Kondesaatiovesi

Ulko-pelikenttien

lämmitys

Lämmöstä

sähköksi, sähköllä

tällä hetkellä

suurempi kysyntä

Muovin

kierrätys-/

jalostusyksikkö

Kukin asiakas käyttää energiaa

palvelimiin. Tästä veloitetaan.

Asiakkaalle tulee luoda

konkreettinen mittari laitoksen

tuottamasta hyödystä ja heidän

osuudestaan siitä.

Ottamatta kantaa mitä sillä

hyvällä tehdään

Lämpökäsitelty

puu/ Stora

Enso?

Lämmönsiirto

kaukolämpöverkossa

naapurikuntiin?

Lämmön

varastointi

Sumitomo SHI

FW

menetelmillä?

Lähilämpö,

matalämpöinen

lämmitysvesi

betonitehdas, esim

ontelolaatta 140m

pitkä

ison hallin

lämmitys

hukkalämmöllä

Sähköautojen

valmistustehdas

tai korjaamo,

lämmitys (iso

tilantarve)

Sirutehtaan

lämmitys (EU

strategia,

sirutehdita EU

alueelle)

Viesti edullisesta

ylijäämälämmöstä

saattaisi houkutella

täysin uusia teollisia

toimijoita alueelle,

esimerkiksi

kasvihuoneet

Data

pohjalla

trooppinen

kasvihuone -

matkailuvaltti

Kitkatappihitsaus

Varkauden ilmasto-

ohjelma

Kiertoja:lämpö-

levänkasvatus-

vety tai

biokaasu-sähkö-

lämpö ja taas

ympäri
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Copenhagen

2021

Already in its 6th

year the

Datacenter

Forum is back in

Copenhagen on

the 14th October

2021

Datacenter-

Picture not available

Helsinki 2021

Already in its 6th

year the

Datacenter Forum

is back in Helsinki

on the 4th

November 2021 at

the Crowne Plaza!

The event will be

attended by over

300 of your

colleagues from

the datacenter

sector in Finland &

the Baltics and

registration is free

of charge.

Datacenter-
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Maailman

ensimmäinen

kaupallinen

hiekkaan perustuva

lämpövarasto

rakennetaan

Suomeen -

Vatajankoski

Vatajankoski

Datakeskusasiakkaat

maailmalla ja suomessa

TODELLA nostaneet

vihreät arvot esille

kaipaavat konkreettisia

mittareitakin: mitä

merkitsee oma toiminta

datacenterissä.

yhdyskuntataloudessa

käyttö on ainutlaatuista

suomalaista

EU tulee rajoittamaan

konesaleja radikaalisti,

eli kierrätys tulee

todella tärkeäksi -

loistava tilaisuus.

digitaalisen kaksosen

avulla koko

energiajärjestelmän

optiomointi

Matalalämpöinen

verkko olisi hyvä,

ei tarvitsisi

lämpöpumppuja.

Tampereen Hiedanrannasta

tulossa hiilineutraali, yhtenä

ideana on matalalämpöinen

kaukolämpö.

Tampereen Kaupin alueella 3

ulkopelikenttää ympäri

vuoden auki, käyttää

kallisarvoista kaukolämpöä,

hukkalömpö olisi kivempi.

Asiakkaat haastaa:

mitä

hukkalämmöllä

yms tehdään.

tärkeää että tarina

on loppuun asti

kestävä

alhaisella lämpötilalla ja

suljetulla kierrolla voisi

muuttaa datakeskusen

voimalaitokseksi.

voiko tehdä

vetyä?

Polar Night Energyllä

ratkaisuja energian

varastointiin.

Vatajankoski,

Kankaanpäässä.

matkailu ei onnistu

samalle tontille

joska on niin

salaista touhua.

Ecodata center on

tehnyt puusta

palvelinkeskuksia,

sitoo hiiltä

Saksassa on tehty

puukomposiitti-

räkkejä.

Puusta myös

tuuliturbiinilaitos.

teknologisesti voi olla

loistava paikka,  mutta

“kuka sinne tulee” =

commercial problem

“katsokaa mitä DATA

tarvitsee, ei mitä

palvelinkeskus

tarvitsee”

haarukoi ne

asiakkaat joihin

vetoaa, pulskat

hanhet

datan

turvapaikka

kopio datasta

turvallisessa

paikassa

Työpajan

aiheita

12.10.2021 työpajan kulku
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