Opas
vastuulliseen
konesaliin

Tiesitkö, että kaikesta globaalisti
kulutettavasta sähköstä noin 9 %
käytetään ict-ympäristöjen ja
datakeskusten tuotantoon?
Miten voit osaltasi edistää ict:n kestävää kehitystä? IDC:n mukaan¹ 70 % ostaa tuotteita
ja palveluja tai tekee yhteistyötä vastuullisesti toimivien yritysten kanssa.
Kannattaako laitteita hankkia omaksi vai
onko palvelu aina kestävämpi vaihtoehto?
Miten varmistat, että ostamasi palvelu tuotetaan vastuullisesti? Kuinka paljon yritykselläsi on konesalilaitteita? Missä ne ovat ja
mikä on niiden elinkaari?

¹Lähde: IDC, Sustainability Efforts Lead to Better Business
Outcomes or IT’s Role in Driving Sustainability Progress, 2020.
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Optimointi on
ilmastoteko
Datakeskuksissa on käytännössä aina liikaa
kapasiteettia. Käyttöasteen nostamiseen ja
tehostamiskeinojen tunnistamiseen tarvitaan
asiantuntemusta, tukipalvelua ja älykkäitä
ohjelmistoja.
•

Datakeskuksissa olevista palvelimista
keskimäärin 25 % ovat
tarpeettomia1, joten ympäristön
optimoinnille on valtavasti tarvetta.

•

Ei-virtualisoiduissa konesaleissa
laskentakapasiteetin käyttöaste on noin
10 % luokkaa2.

Onko yrityksesi käytössä turhia palvelimia ja
kuinka paljon? Mikä on palvelimiesi käyttöaste? Ne kuluttavat turhaan energiaa.

¹Lähde: Zombie/Comatose Servers Redux, Koomey and Taylor,
2017 http://anthesisgroup.com/zombie-servers-redux/.
Lähde: Beyond PUE, Tackling IT’s Wasted
Terawatts, Uptime Institute, 2020
2

25%

datakeskuksien
palvelimista
tarpeettomia
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4 toimenpidettä kohti vihreää datakeskusta

1 Selvitä miten datakeskuksen
energiaa tuotetaan. Uusiutuvaa
energiaa, kuten maalämpöä tai
vesivoimaa, käyttävä datakeskus
on ekologisempi vaihtoehto.

2 Kartoita datakeskuksen
fyysiset tilat ja sijainti.
Datakeskuksen sijainti, laitetilat,
varalaitteet, varavoima, valaistus
ja talotekniikka vaikuttavat
energiatehokkuuteen.
•

Otetaanko datakeskuksesta
kertyvä lämpö talteen?

•

Sijaitseeko datakeskus
viileässä tilassa, kuten kallion
sisällä?

•

PUE-arvo
kertoo konesalisi
energiatehokkuuden.
Teoreettinen huippuluku
on 1. Hyvä PUE-arvo on
alle 1,1.

•

Onko laitetiloissa
koneellinen ilmastointi
ja jäähdytetäänkö tilaa
ulkoilmaa hyödyntämällä?
Kierrätetäänkö vettä
tehokkaasti?

3 Vähennä konesalisi
energiankulutusta.
•

•
•

•

Modernisoi.
Konesaliratkaisujen
energiatehokkuus paranee
huimaa vauhtia. Milloin
kannattaa siirtyä uuden
sukupolven laitteisiin? Pyydä
laskelmia ja selvitä konesalisi
PUE-arvo.
Kierrätä konesalilaitteesi
tehokkaasti.
Virtualisoi.
Energiatehokkuus
paranee virtualisoinnilla
huomattavasti.
Optimoi. Tunnista
tarpeettomat it-resurssit, ja
poista ne käytöstä.

4 Hanki konesalilaitteesi
huolella – elinkaari ja
kierrätysaste.
•

Vastuullisesti valmistettujen
konesalilaitteiden
kierrätysaste on korkea ja
elinkaari pitkä. Elinkaareen
vaikuttaa myös teknologian
edistyksellisyys.

•

Ympäristösertifikaatit
kertovat vastuullisuudesta.

•

Ulottuuko vastuullisuus ittoimittajasi alihankintaan?

•

Voitko hyödyntää
kierrätettäviä
komponentteja?

•

Pyydä laskelmat, kuinka
paljon vanhan järjestelmäsi
korvaaminen uudella
vähentää CO2-päästöjä.
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Atea ja HPE kestävän kehityksen
edelläkävijät

Innovaatiokädenjälki

100:1

Atealla on vuoteen 2030 saakka ulottuva
vastuullisuusohjelma, joka kulkee
Atean koko palvelu- ja arvoketjun läpi.
Vastuullisuus ja kestävä kehitys kulkevat
Atean koko palvelu- ja arvoketjun läpi.

Hiilijalanjälki

Myyty laite

1:1

Kierrätetty
laite
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Vuoteen 2030
mennessä puolitamme
CO2-päästömme

-50%

•

Teemme innovaatiokädenjäljestämme
100 kertaa suuremman kuin
hiilijalanjäljestämme auttamalla
asiakkaitamme hyödyntämään mm.
tekoälyä, robotiikkaa ja lohkoketjuja.

•

Tavoitteenamme on, että jokaista
myymäämme laitetta kohden yksi
palautuu takaisin uudelleenkäyttöön
tai kierrätettäväksi. Toimimme myös
vastuullisemman tietotekniikan
neuvonantajina.

•

Puolitamme omat CO2-päästömme
vuoteen 2030 mennessä ja siirrymme
käyttämään 100 % uusiutuvaa energiaa.

Teemme datakeskuksiin liittyen
tiivistä yhteistyötä HPE:n kanssa, joka
investoi voimakkaasti vastuulliseen
konesaliteknologiaan.
•

87 % HPE:n kierrätyskeskuksiin vuonna
2020 toimitetuista yli 3 miljoonasta
laitteesta päätyy takaisin tuotantokäyttöön
jälkimarkkinoilla, joko komponentteina
tai kokonaisina laitteina, ja 13 %
kierrätykseen.

•

HPE:n konesalilaitteiden kierrätysaste on
yli 90 %.

•

HPE vähensi kasvihuonekaasupäästöjään
vuonna 2020 yli 24.000 tonnilla ja
sähköä säästyi lähes 1,2 milj. MWh.
Kaatopaikkajätettä kertyi yli 24.000 tonnia
vähemmän.

•

HPE auditoi vuosittain 95%
alihankkijatoimijoistaan suhteutettuna
hankintavoluumiin, varmistaakseen
alihankkijoiden soveltavan HPE:n
ekologisten ja sosiaalisten periaatteiden
mukaisia käytäntöjä.

•

HPE GreenLake -palvelu säästää 33 %
energiaa.

55%

vähemmän
CO2-päästöjä

HPE:n
tavoitteet
vuosina
2016-2025

- alihankintaketjussaan
lisäksi 15 %

Palvelimien
energiatehokkuus
30-kertaiseksi

Uusiutuvan
energian käyttö

50%
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Haluatko selvittää yrityksesi
konesalin energiatehokkuuden?
Varaa tapaaminen. Keräämme tarvittavan
datan ja laskemme konesalisi PUE-arvon.
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