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Erikoistuneita tietotekniikkaratkaisuja ja 
-palveluita

• Tieto on Pohjois-Euroopan johtava tietotekniikka- ja 
tuotekehityspalveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen 
liiketoimintahyötyjä pitkälle erikoistuneiden 
tietotekniikkaratkaisujen ja -palvelujen sekä vahvan teknologia-
alustan avulla.

• Toimiala: Informaatioteknologia, liikevaihto: 1 713,7 milj. euroa
(v. 2010), henkilöstöä: 17 760 (v. 2010)

• Mika Saukkola, Data Centre Manager, puh. +358 40 708 7604 , 
mika.saukkola(a)tieto.com

• www.tieto.fi
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Konesalin hukkalämpö hyötykäyttöön

• Tieto halusi rakentaa maailman 
ekotehokkaimman konesalin.

• Tieto ja Fortum kehittivät jäähdytysratkaisun, 
jossa konesalissa syntyvä hukkalämpö otetaan 
talteen ja siirretään Fortumin 
kaukolämpöverkkoon. 
– Lämmön määrä, joka saadaan palautettua 

takaisin kaukolämpöverkkoon, on suurempi 
kuin yhdessäkään samanlaisessa 
ratkaisussa. 

– Järjestelmän energiatehokkuus on PUE-
arvona (Power Usage Effectiveness) 1,2–
1,3, kun arvo normaalisti on 1,8–3.

• Konesali otettiin käyttöön tammikuussa 2011 ja 
se voitti kansainvälisesti arvostetun Green 
Enterprise IT-palkinnon toukokuussa 2011.
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10 000 tonnia vähemmän hiilidioksidia 
vuodessa

• Konesalin tuottamalla lämmöllä korvataan fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuvaa lämmöntuotantoa, minkä ansiosta 
hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 10 000 tonnia vuodessa. 
– Espoon konesali tuottaa lämpöä 30 gigawattituntia, mikä vastaa noin 

1 500 omakotitalon vuotuista lämmön tarvetta. 

”Energiatehokkuus ja ympäristöarvot kiinnostavat yhä enemmän myös 
asiakkaitamme. Lisäksi konesalien energiatehokkuus heijastuu omaan 
tulokseemme.” – Mika Saukkola, Data Centre Manager, Tieto.
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Konesalin hukkalämpö hyötykäyttöön
• Tieto halusi rakentaa maailman ekotehokkaimman 

konesalin.
• Tieto ja Fortum kehittivät jäähdytysratkaisun, jossa 

konesalissa syntyvä hukkalämpö otetaan talteen ja 
siirretään Fortumin kaukolämpöverkkoon. 
– Lämmön määrä, joka saadaan palautettua 

takaisin kaukolämpöverkkoon, on suurempi kuin 
yhdessäkään samanlaisessa ratkaisussa.

– Konesali tuottaa lämpöä 30 gigawattituntia, 
mikä vastaa noin 1 500 omakotitalon vuotuista 
lämmön tarvetta. 

– Järjestelmän energiatehokkuus on PUE-arvona
(Power Usage Effectiveness) 1,2–1,3, kun arvo 
normaalisti on 1,8–3.

• Konesali otettiin käyttöön tammikuussa 2011 ja se 
voitti kansainvälisesti arvostetun Green Enterprise 
IT-palkinnon toukokuussa 2011.
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