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Abstract 

In recent years there has been a constant grow in the amount of data and internet users. 
Owning to this, the demand for data centers has significantly increased. The need for 
additional new industrial investments is vital for the Finnish economy. One option is to 
increase the amount of data centers that are constructed in Finland. As a result of Fin-
land’s cool climate, political stability, reliable energy system and its superior telecom-
munication connection, Finland is an optimal location to establish data centers. 
 
The aim of this thesis is to present an understanding of the characteristics of data cen-
ters as a real estate investment in Finland. In addition, the thesis will also provide an 
insight into Finnish real estate investor’s willingness to invest in data centers.  
 
The study comprise of a detailed literature review and empirical research. The findings 
was divided into two essential topics; characteristics of data centers and business mod-
els.  The empirical part of this thesis consists of interviews from ten data center opera-
tors in Finland and five major Finnish real estate investors. The thematic analysis inter-
view composes of semi-structured questions.  
 
The result of this research reveals a positive interest from Finnish real estate investors in 
investing in colocation data centers. These centers provide a stable and long-term cash 
flow to potential real estate investors. The profitability of data centers is influenced by 
various factors, including length of leases, operator’s financial solidity, residual value of 
the real estate and the division of responsibilities between landlord and tenant.  
 
This survey revealed seven specific characteristics regarding investing in data center in 
Finland. These included the type of lease, agreement between investor and operator, 
geographical factors and location of the centers. In addition, availability of electricity, 
telecommunications and utilization of waste heat are pivotal in data center operations. 
The findings also highlighted two main concerns potential data center investors face -
safety issues and various technical building factors.  
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Käsitteet 

 

Colocation-datakeskus  

Colocation-datakeskuksesta käyttäjä voi vuokrata 

tilaa IT-laitteilleen. Datakeskuksen operaattori tar-

joaa käyttäjälle kiinteistön, energian ja datakes-

kuksen vaatimat talotekniset järjestelmät. (Tech-

Target 2015.) Colocation-datakeskuskiinteistö on 

usean käyttäjän käytössä (NRDC 2014, s. 10). 

 

Datakeskus  

Tila, joka sisältää runsaan määrään IT-laitteita ja 

tallennusjärjestelmiä sekä niiden vara- ja suojaus-

järjestelmiä (Laitinen 2011, s. 5).  

 

Datakeskusoperaattori     

Datakeskuksen vuokralainen, joka solmii kiinteis-

tösijoittajan kanssa vuokrasopimuksen.  

 

Internet of Things (IoT)  

Internetin laajentuminen koneisiin, laitteisiin ja 

esineisiin, joita voidaan ohjata ja mitata verkon 

kautta (TechTarget 2016).  

 

Kiinteistösijoitustuote 

Kiinteistöihin kohdistuvaa sijoittamista. Tuotto 

muodostuu kuukausittain saaduista vuokratuloista 

ja mahdollisesta arvonnoususta. Riskinä on vuok-

ralaisen maksukyky, kiinteistön heikko kunto ja 

arvonlasku.  

 

Käyttäjä 

Colocation-datakeskuksen palveluiden käyttäjä. 

Solmii palvelusopimuksen datakeskusoperaattorin 

kanssa colocation- tai pilvipalveluista. 

 

Megadatakeskus 

Yhden yrityksen omistama ja hallinnoima mega-

datakeskus, jotka palvelee vain yrityksen omia 

tarpeita (Diamond 2016).  

 

 

 

Pilvipalvelut 

Pilvipalveluilla tarkoitetaan internetin kautta tar-

jottavista kapasiteettipalveluita, joita käyttäjät 

käyttävät palveluna ilman oman laitteiston tai oh-

jelmiston hankintaa (Eronen 2016). 

 



 

 

 

Redudanssi    
Kahdentaminen. Toisistaan riippumattomilla jär-

jestelmillä turvataan toiminnan jatkuminen virhe-

tilanteiden aikana. (Brown ym. 2007, s. 8.) 

 

Tier-taso    

Palvelimien ja talotekniikan varmennuksen tasot. 

Perustuu Telecommunications Industry Associa-

tion standardiin. (Dai ym. 2014, s. 34.)  

 

UPS-järjestelmä (Uninterruptible Power Supply) 

Virransyöttöjärjestelmä, jonka tarkoituksena on 

taata jatkuva ja tasainen virransyöttö katkosten ai-

kana (Eaton Corporation 2012, s.8).   
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1 Johdanto 

Johdanto alkaa tutkimuksen taustatekijöiden esittelyllä. Tämän jälkeen kuvataan tutkimuk-

sen tavoitteet, tutkimuskysymykset sekä tehdyt rajaukset. Lopuksi luvussa esitellään tut-

kimusmenetelmä ja -aineisto sekä tutkimuksen rakenne.   

1.1 Tutkimuksen tausta 

Internetin käyttö on viime vuosina lisääntynyt valtavasti. Youtubessa näytetään jopa 100 

miljoona videota päivässä, Facebookilla on lähes 400 miljoonaa aktiivista käyttäjää ja sin-

ne ladataan 3 miljardia kuvaa joka kuukausi. Nämä kuvat, videot ja tekstit varastoidaan 

pilvipalveluihin. (Mittal 2014, s. 2.) Dataliikenteen odotetaan edelleen jatkavan voimak-

kaasti kasvuaan. Kasvun arvioidaan olevan 20–35 % vuosittain Euroopassa ja Aasiassa. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2015.) Kasvavan dataliikenteen ja pilvipalveluluiden suo-

sion myötä myös datakeskusten kysyntä on kasvanut. Datakeskukset ovat kiinteistöjä, jotka 

sisältävät IT-laitteita ja tallennusjärjestelmiä sekä niiden vara- ja suojausjärjestelmiä (Lai-

tinen 2011, s. 5).  

 

Käsitteellä ’Internet of Things’ tarkoitetaan koneen, laitteen ja esineen yhdistämistä inter-

net-verkkoon. Verkottuneita laitteita ovat esimerkiksi älypuhelimet, kahvinkeittimet, päälle 

puettavat älyvaatteet, lentokoneiden moottorit ja öljynporauslauttojen porat. Kaikki mitä 

voidaan siirtää internet-verkkoon, siirretään sinne. (Forbes 2014.) Internet of Things rat-

kaisut ulottuvat ihmisten jokapäiväiseen elämään, kuten kotien älykkäisiin turvajärjestel-

miin, lipunmyyntiin mobiilisovelluksissa sekä reaaliaikaiseen vapaiden parkkipaikkojen 

seurantaan. (Wortmann & Flüchter 2015.) Esimerkiksi Google kehittelee tällä hetkellä it-

seohjautuvaa autoa kuluttajamarkkinoille (Google 2016a). Myös nämä muutokset lisäävät 

datakeskusten kysyntää.  

 

Mooren lain mukaan transistorien määrä kaksinkertaistuu mikropiireissä kahden vuoden 

välein. Sama määrä tietoa tullaan pakkaamaan yhä pienempään tilaan. (Moore’s Law 

2017.) Voitaisiin ajatella tämän vaikuttavan datakeskusten kysyntään, mutta 2020-luvulla 

lain tie on todennäköisesti tullut loppuunsa. Mooren laki on tähän saakka pitänyt melko 

hyvin paikkaansa, mutta transistoreiden kehittäminen on sitä kalliimpaa, mitä pienimmiksi 

ne menevät. (Helsingin Sanomat 2016.) Transistorit eivät todennäköisesti tule enää nykyi-

sestä pienenemään, joten datan turvalliseen säilyttämiseen tarvitaan datakeskuksia. Kasva-

van dataliikenteen ja megatrendien myötä myös kiinteistösijoittajien kiinnostus sijoittaa 

datakeskuskiinteistöihin on herännyt. 

 

Globaalisti pääomaa virtaa kiinteistösijoitusmarkkinoihin. Kiinteistörahastot, sijoitusyhtiöt 

ja ulkomaalaiset sijoittajat kasvattavat kiinteistöomistuksiaan. Sijoitus- ja rahoitusmarkki-

noiden tämänhetkisessä toimintaympäristössä kiinteistöjen tarjoama vakaa nettotuotto 

houkuttelee sijoittajia. (KTI 2016a, s. 2, 5.) Maailmalla on nykyään hyvin matala korkota-

so, jopa negatiivinen, ja sen ennustetaan jatkuvan vielä vuosia. Kiinteistösijoitusmarkkinat 

ovat hyötyneet matalasta korkotasosta saadessaan edullisesti vierasta pääomaa. (Newsec 

2016; Catella 2016.) 

 

Englannin, Saksan ja Hollannin datakeskusmarkkinat ovat osin jo kypsyneet kiinteistösi-

joittajien näkökulmasta, ja sijoittajien saamat tuotot ovat pienentyneet. Sijoittajat ovat val-

miita hakemaan parempaa tuottoa esimerkiksi Pohjoismaista. (Gearshift Group 2014, s. 

10.)  
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Pohjoismaiden suosio datakeskusten sijaintipaikkana on herättänyt kiinnostusta viimeisten 

vuosien aikana. Ne ovat hyvä sijaintivaihtoehto datakeskuksille viileän ilmaston sekä geo-

logisesti ja poliittisesti vakaan ja turvallisen ilmapiirin vuoksi. Lisäksi Pohjoismaissa on 

hyvät verkkoyhteydet, luotettava tietoturva sekä osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa. 

(Nissilä ym. 2015, s. 5-6; Invest in Finland 2016.) Lisäksi Pohjoismaissa on luotettava 

sähkönsiirto, hyvä energiansaatavuus ja tarpeeksi vihreää energiaa kattamaan datakeskus-

ten energiatarpeet (Liikenne- ja viestintäministeriö 2015). Kansainvälisesti Pohjoismaat 

ovat pärjänneet hyvin datakeskusten sijaintikohteena. Data Centre Risk Index (2016, s. 4) 

on sijoittanut kaikki Pohjoismaat, paitsi Tanskan, viiden parhaan maan joukkoon. Indeksis-

sä tunnistetaan riskit, jotka voisivat vaikuttaa datakeskuksen liiketoimintaan. 

 

Suomeen tarvitaan lisää uutta teollista toimintaa ja investointeja. Datakeskusten rakenta-

minen ja operointi on yksi varteenotettava vaihtoehto. Suomesta löytyy kestäviä ja ainut-

laatuisia kilpailutekijöitä. (Gearshift Group 2014, s. 3.) Datakeskukset luovat pohjan digi-

taaliselle taloudelle ja infrastruktuurille (Vermeulen & Patel 2016, s. 9). Pienet yritykset 

suosivat colocation-datakeskuksia, koska ne tarvitsevat vähemmän kapasiteettia tietojen 

tallentamiseen suuriin yrityksiin verrattuna eivätkä he halua tehdä suuria investointeja da-

takeskuksiin. Colocation-datakeskuksesta käyttäjät voivat vuokrata tilaa omille IT-

laitteilleen. Colocation-datakeskuskiinteistö on usean käyttäjän käytössä. (NRDC 2014, 

s.10.) Suuremmat yritykset rakennuttavat itse oman megadatakeskuksensa tai omistavat 

jopa kymmeniä pienempiä datakeskuksia (Brown ym. 2007, s. 17).  

 

Datakeskuksen merkittävämpiä ominaisuuksia on suuri energiankulutus. Suomessa on al-

haiset ja ennakoitavat sähkökustannukset sekä alennettu sähkövero. Suomessa datakeskus-

ten alennettu sähkövero on tullut voimaan huhtikuusta 2014 alkaen. (Invest in Finland 

2016; Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2014.) Alennettu sähkövero on hyvä taloudellinen 

kannustin datakeskuksille. 

 

Suomen kiinnostavuutta datakeskusten sijoituskohteena lisää merenalainen C-Lion1-

tietoliikennekaapeli, joka valmistui kesällä 2016 Suomen ja Saksan välille. Kaapeli mah-

dollistaa suoran yhteyden muuhun Eurooppaan ja kapasiteetiltaan suuren verkkoyhteyden 

itäisen ja läntisen Euroopan välille. Sen avulla Suomesta saa korkealaatuisen, matalaviivei-

sen ja turvallisen tiedonsiirron. (Cinia 2016.) Suomi tukee myös Venäjän suunnittelemaa 

hanketta tietoliikennekaapelin rakentamisesta. Merikaapeli kulkisi Aasiasta Britanniaan 

Koillisväylän pohjaa pitkin ja se liitettäisiin Suomen kaapeliverkkoon Murmanskin kohdal-

la. Koillisväylän kaapeli tekisi Suomesta entistä houkuttelevamman sijaintikohteen data-

keskuksille. (Helsingin Sanomat 2013a.) 

 

Vuonna 2012 Suomessa oli 2 800 datakeskusta, joista vain viisi datakeskusta kulutti 

enemmän kuin viisi megawattia sähköä. Viime vuosina datakeskusten määrä on kasvanut. 

(Nissilä ym. 2015, s. 9.) Esimerkkinä Suomessa sijaitsevista datakeskuksista ovat Yande-

xin megadatakeskus Mäntsälässä ja Googlen Haminassa. TeliaSonera toteuttaa colocation-

datakeskusta Helsinkiin ja Hetzner Online GmbH Tuusulaan. Seuraavaksi käsitellään lyhy-

esti edellä mainittuja datakeskushankkeita. 

 

Venäläinen hakukoneyhtiö Yandex rakensi megadatakeskuksen Mäntsälään kahdeksan 

hehtaarin maa-alueelle. Mäntsälä on valittu sijoituspaikaksi hyvän sijainnin ja turvatun 

energiasaannin ansiosta. (Helsingin Sanomat 2013b.) Mäntsälä sijaintina mahdollistaa 

Yandeksille edullisen ja luotettavan sähkönsiirron, erinomaiset kulkuyhteydet sekä edulli-

set jäähdytyskustannukset. Yandexin megadatakeskuksessa hukkalämpö talteenotetaan ja 
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se siirretään kaukolämpöverkkoon, mikä laskee datakeskuksen käyttökustannuksia ja pie-

nentää hiilijalanjälkeä. (Nivos 2016.) 

 

Google on rakentanut megadatakeskuksensa Haminaan 60 vuotta vanhaan Stora Enson 

paperitehtaaseen. Se on yksi Googlen edistyneimmistä ja tehokkaimmista datakeskuksista. 

Datakeskuksen jäähdytysjärjestelmä käyttää Suomenlahdesta saatavaa merivettä, joka vä-

hentää energiankulutusta ja saa IT-laitteet toimimaan luotettavasti. (Google 2016b.) Goog-

len tekemät kokonaisinvestoinnit datakeskukseen ovat yli 800 miljoonaa euroa (Nissilä 

ym. 2014, s. 13).  

 

TeliaSonera toteuttaa tällä hetkellä colocation-datakeskusta Helsingin Pitäjänmäkeen. Da-

takeskuksessa käytetään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä, ja tavoite on kerä-

tä kaikki datakeskuksesta syntyvä hukkalämpö talteen kaukolämpöverkkoon ja hyötykäyt-

tää se. (Sonera 2016b.) Datakeskus tuottaa lämpöä vuosittain noin 200 megawattia, jolla 

pystyisi lämmittämään 9 000 omakotitaloa. Lisäksi datakeskus tavoittelee LEED ja CEE-

DA-sertifikaatteja. (Sonera 2016c.) TeliaSoneran colocation-datakeskuksesta voi vuokrata 

joko hyllypaikkoja tai kokonaisia laitesaleja sekä niitä täydentäviä lisäpalveluita, kuten 

varmennetun jäähdytyksen, sähkönsyötön ja kulunvalvonnan. Datakeskuksen palvelut so-

veltuvat käyttäjille, jotka vaativat erityistä turvallisuutta, korkeatasoista ylläpitoa ja help-

poa pääsyä tietoliikenneyhteyksiin datakeskustiloiltaan. (Sonera 2016a.)  

 

Saksalainen Hetzner Online GmbH toteuttaa colocation-datakeskustaan Tuusulaan. Suo-

men valinnassa painottuivat kilpailukykyinen energianhinta, energian toimitusvarmuus, 

ilmaston sopivuus, maantieteellinen läheisyys Itä-Euroopan verkkotoimijoihin sekä erin-

omainen sijainti Venäjän ja Euroopan välissä. (Finpro 2015.)  

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda ymmärrystä datakeskusten ominaisuuksista kiin-

teistösijoitustuotteena Suomessa sekä selvittää suomalaisten kiinteistösijoittajien haluk-

kuutta sijoittaa datakeskuksiin Suomessa. Tutkimuksessa datakeskuksia tarkastellaan sekä 

alalla toimivien suomalaisten datakeskusoperaattoreiden että suomalaisten kiinteistösijoit-

tajien näkökulmasta. 

 

Datakeskustoimintaa voidaan verrata teolliseen toimintaan. Tehdaskiinteistö on erityiskiin-

teistö ja se kuuluu tehtaan ydinliiketoimintaan. On siis loogista, että tehdas itse omistaa 

kiinteistön. Yksi tämä diplomityön tarkoitus on tutkia, onko kiinteistösijoittajalla roolia 

datakeskusmarkkinoille.  

 

Tämä diplomityö on tehty toimeksiantona Lemminkäinen Talo Oy:lle. Tavoitteena on tun-

nistaa Suomen datakeskusmarkkinat sekä selvittää ne kokonaisratkaisut ja vaihtoehdot, 

joiden pohjalta Lemminkäinen Talo Oy rakennusliikkeenä voi olla mukana näillä markki-

noilla.  

1.3 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus 

Tämän diplomityön tutkimuskysymykset ovat:  

 

1. Mitä ominaisuuksia datakeskuksilla on kiinteistösijoitustuotteena Suomessa? 

2. Miksi suomalaiset kiinteistösijoittajat sijoittaisivat datakeskuksiin Suomessa? 
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Ensimmäinen tutkimuskysymys pyrkii selvittämään ne datakeskusten ominaisuudet, jotka 

ovat tarpeellisia tunnistaa sijoittaessa datakeskuskiinteistöihin. Tutkimuksessa on tavoit-

teena selvittää, miksi Suomi on hyvä sijaintikohde datakeskukselle. Lisäksi verrataan data-

keskuksen ominaisuuksia hotelleihin ja logistiikkakiinteistöihin. Näin saadaan kuva, miten 

datakeskus ominaisuuksiltaan eroaa valituista kiinteistötyypeistä ja, mitä yhtäläisyyksiä 

niissä on.   

 

Toinen tutkimuskysymys selvittää, ovatko suomalaiset kiinteistösijoittajat kiinnostuneita 

sijoittamaan datakeskuskiinteistöihin Suomessa ja kuinka riskipitoisena sijoituskohteena 

kiinteistösijoittavat näkevät datakeskuskiinteistöt. Lisäksi tavoitteena on selvittää, minkä-

lainen kiinteistösijoitustuote datakeskuskiinteistön pitäisi olla ja minkälaista osaamista 

niihin sijoittaminen vaatii.  

  

Suomalaisessa toimintaympäristössä datakeskusta kiinteistösijoituskohteena ei ole sanotta-

vammin aiemmin tutkittu.  Aiemmat tutkimukset käsittelevät lähinnä datakeskuksen tekni-

siä ominaisuuksia, kuten hukkalämmön talteenottoa ja energiankulutusta. Stenberg (2015) 

on diplomityössään perehtynyt datakeskusten hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuk-

siin. Lääkkölä (2016) on puolestaan diplomityössään tutkinut datakeskusten energiankulu-

tusta ja sen kehityssuuntaa. Toivonen (2016) on diplomityössään tutkinut datakeskuksen 

sijaintivaihtoehtona vanhoja tehdaskiinteistöjä. Savolainen (2013) on selvittänyt jättisuur-

ten datakeskusten liiketoimintaedellytyksiä Suomessa.  

 

Myös kansainväliset tutkimukset käsittelevät lähinnä datakeskusten energiankulutusta ja – 

tehokkuutta. Esimerkiksi Koomey (2011) on artikkelissaan käsitellyt datakeskuksen kas-

vavaa energiankulutusta. Beloglaz ja Buyya (2010) ovat myös tutkineet, miten toteuttaa 

datakeskuksissa energiasäästöjä ja samalla taata sen suorituskyky. Louwewns (2014) on 

diplomityössään esitellyt datakeskusten investointimalleja ja riski-tuotto-profiilia.  

 

Tämä tutkimus täydentää aiempia tutkimuksia. Työssä paneudutaan datakeskusten ominai-

suuksiin kiinteistösijoitustuotteena Suomessa. Tutkimuksessa keskitytään colocation- ja 

kapasiteettipalveluja tarjoaviin datakeskuksiin. Datakeskusten tekniset ominaisuudet käy-

dään läpi vain yleisellä tasolla. Tutkimuksesta on rajattu pois muut sijoitusmuodot, kuten 

osakkeet, rahastot ja joukkovelkakirjalainat.   

1.4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia kirjallisuuden ja puolistrukturoitujen teemahaas-

tatteluiden avulla. Ensimmäisen kysymyksen vastaukset perustuvat kirjallisuudesta ja haas-

tatteluista löydettyihin datakeskuksen ominaisuuksiin. Toisen kysymyksen vastaukset poh-

jautuvat suomalaisten datakeskusoperaattoreiden ja kiinteistösijoittajien teemahaastattelui-

hin.  

 

Kirjallisuuskatsaus rakentuu tieteellisestä kirjallisuudesta sekä aiemmista aihealueen tut-

kimuksista. Se antaa pohjan empiiriselle tutkimukselle ja perustiedot tutkittavasta aiheesta. 

Kirjallisuuskatsauksessa lähestymistapa on käytännöllinen, siinä ei niinkään käsitellä data-

keskusten teknisiä ominaisuuksia. Sen sijaan keskitytään datakeskuksen ominaisuuksia 

kiinteistösijoitustuotteen näkökulmasta.   

 

Pääpaino diplomityössä on sen empiirisessä osiossa. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. 

Tutkimusta varten tehtiin 15 puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastatelluista kymme-

nen oli Suomessa toimivia datakeskusoperaattoreita, jotka tarjoavat asiakkailleen colocati-
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on- tai pilvipalveluita. Lisäksi haastateltiin viiden eri suomalaisen kiinteistösijoitusyhtiön 

kiinteistösijoituksista vastaavaa henkilöä. Suomalaiset kiinteistösijoittajat rajattiin KTI:n 

Suomen 30 suurimman kiinteistösijoittajan listauksen avulla (KTI 2015). Haastateltavista 

rajattiin pois ulkomaalaiset kiinteistösijoittajat.  

 

Haastateltaville lähetettiin sähköpostiviesti, jossa kerrottiin lyhyesti diplomityöstä ja sen 

teemoista sekä pyydettiin lupa haastatella. Heille lähetettiin etukäteen kysymykset, jotta he 

voivat tutustua valittuihin teemoihin. Tarkoituksena oli, että haastattelut ovat vapaata kes-

kustelua ja puolistrukturoitu kysymysrunko vain ohjaa haastattelua. Haastatteluiden aikana 

tehtiin muistiinpanoja, joiden pohjalta kirjoitettiin yhteenveto haastattelun jälkeen. Yh-

teenveto lähetettiin haastateltaville nähtäväksi, jotta voitiin varmistaa, oliko haastatteluissa 

ilmenneet asiat ymmärretty oikein. Yhteenvetojen pohjalta esiteltiin haastatteluiden tulok-

set ja tehtiin johtopäätökset.  

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen rakenne kostuu teoria- ja empiriaosiosta. Kuvassa 1 on havainnollistettu tut-

kimuksen rakenne. Toisessa, kolmannessa ja neljännessä luvussa perehdytään työn teoreet-

tiseen viitekehykseen ja viidennestä luvusta alkaa työn empiirinen osa. Työn johdanto esit-

telee tutkimuksen taustan, tutkimuskysymykset ja tavoitteet, tutkimusmenetelmän ja tutki-

muksen yleisen rakenteen.  

 

 
Kuva 1 Tutkimuksen rakenne 

 

Kirjallisuuskatsaus antaa perustiedot tutkittavasta aiheesta. Kirjallisuuskatsauksessa vasta-

taan esimerkiksi kysymyksiin mikä on datakeskus, mitä ominaisuuksia datakeskuksilla on 

ja minkälaisia liiketoimintamalleja datakeskukset tarjoavat. Luvun lopussa paneudutaan 

tarkemmin colocation-datakeskuksiin, kuten niiden vuokrasopimuksiin, vuokralaisiin ja 

käyttäjiin. Datakeskuksista käsitellään yleisimmät riskit. Tarkoitus ei ole tehdä kattavaa 

riskianalyysia. Luvussa neljä käsitellään lyhyesti hotellien ja logistiikkakiinteistöjen liike-

toimintamalleja, sijaintia ja ominaisuuksia.  

 

Työn empiirisessä osiossa luvussa viisi esitellään haastattelututkimusprosessi, tiedonkeruu 

ja saadut tulokset. Osioissa analysoidaan tutkimuksessa saatuja tuloksia, vastataan tutki-
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muskysymyksiin ja verrataan niitä kirjallisuudesta löydettyihin havaintoihin. Luvusta käy 

ilmi muun muassa ketä haastateltiin, miten haastattelut toteutettiin, mitä tuloksia haastatte-

luista saatiin ja miten tuloksia analysoitiin. Tulokset esitellään teemoittain. Luvussa kuusi 

vertaillaan datakeskusten, hotellien ja logistiikkakiinteistöjen ominaisuuksia toisiinsa. 

Ominaisuuksien vertailu on esitetty taulukossa 3. Luvun lopussa arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta ja pätevyyttä sekä esitellään muutamia jatkotutkimusaiheita. Työn viimei-

sessä luvussa seitsemän on tutkimuksen päätäntö.    

1.6 Kirjallisuuskatsauksen prosessi 

Diplomityön kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on rakentaa vahva pohja empiirilliselle tutki-

muksella. Tutkijalle ’datakeskus’ käsitteenä oli ennestään tuttu, mutta aiempaa asiantunti-

juutta aiheesta ei ollut. Kirjallisuuskatsausprosessin aikana perehdyttiin aiheeseen.   

 

Kirjallisuuskatsauksen tietolähteinä on käytetty Aalto-yliopiston kirjastoa, akateemista 

tietokantaa ProQuest, Google Scholaria sekä muita Internetistä löydettyä lähteitä. Myös 

muita yksittäisiä tietokantoja käytettiin, mikäli niihin oli pääsy Aalto-yliopiston tunnuksil-

la. Suurin osa tietolähteiden hauista tehtiin yksinkertaisilla hakusanoilla, jotka sisälsivät 

sanat ’data center’ tai ’datakeskus’. Hakuja rajattiin esimerkiksi sanalla ’investment’, jotta 

saatiin haetusta aiheesta yksityiskohtaisempaa tietoa. Tietolähteiden etsinnän aikana tapah-

tui niin sanottu lumipallo-efekti. Yhtä mielenkiintoista artikkelia lukiessa löytyi toinen 

mielenkiintoinen ja aiheeseen sopiva artikkeli. Diplomityön valvojan neuvosta tutustuin 

myös Tuomas Toivosen diplomityöhön, joka käsittelee vanhojen teollisuuskiinteistöjen 

potentiaalia datakeskusten käyttöön.  

 

Diplomityössä oli tavoitteena käyttää mahdollisimman tuoretta kirjallisuutta ja artikkeleita, 

mutta varsinaista aikarajausta lähteiden iälle ei tehty. Tekniikka kehittyy koko ajan, ja tieto 

vanhenee nopeasti, joten täytyi varmistaa, että lähteiden tieto oli ajantasaista ja paikkansa-

pitävää. Tavoitteena oli myös vahvistaa tietoa ainakin kahdesta lähteestä, jotta tieto oli 

luotettavaa.  

 

Aiemmat tutkimukset datakeskuksista käsittelevät lähinnä niiden teknillisten järjestelmien 

energiatehokkuutta. Akateemista kirjallisuutta aiheesta oli rajallisesti, mutta se ei millään 

tavalla vähentänyt motivaatiota aihetta kohtaan. Mielenkiintoista oli huomata kirjallisuus-

katsausprosessin aikana, kuinka ajankohtaisesta aiheesta on kyse. Lemminkäinen Talo Oy 

on rakentanut Yandexin megadatakeskuksen Mäntsälään. Diplomityöprosessin aikana Te-

liaSonera toteuttaa colocation-datakeskusta Helsingin Pitäjänmäkeen ja Hetzner Online 

GmbH Tuusulaan (Sonera 2016a; Rakennuslehti 2016).  
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2 Datakeskuksen ominaisuudet 

Tässä luvussa perehdytään datakeskuksen ominaisuuksiin. Käsiteltävät ominaisuudet ovat 

yleisiä ominaisuuksia, jotka löytyvät kaikista datakeskuksista. Ensimmäisenä luvussa käy-

dään läpi datakeskuksen määritelmä. Tämän jälkeen kerrotaan datakeskuksien sijaintiin 

vaikuttavista tekijöistä ja rakennuksen teknisistä tekijöistä.  

2.1 Datakeskuksen määritelmä 

Tiedon määrä lisääntyy joka päivä valtavasti ja yritykset tarvitsevat paikan, johon säilöä 

tietoa turvallisesti. Datakeskusten tehtävänä on tarjota IT-laitteille keskitetty, luotettava ja 

varmennettu toimintaympäristö. IT-laitteiden luotettavan toiminnan ja datan saatavuuden 

varmistamiseksi datakeskus varustetaan jäähdytys- virranjakelu-, valvonta-, UPS-, palon-

torjunta- ja varavoimajärjestelmillä. (Stenberg 2015, s. 5.) Datakeskuksen IT-laitteet sisäl-

tävät muun muassa palvelimet, reitittimet ja kytkimet (Sesko 2013). Ympäristönvalvonta-

laitteisiin kuuluvat jäähdytysjärjestelmä, varasähkötuotanto ja palonestojärjestelmä (Hoon 

& Yali 2014, s. 3). Datakeskukset vaativat laitteistoa suojaavan rakennuksen, sisäiset ja 

ulkoiset tietoliikenneyhteydet, sähkösyötön, turvajärjestelmät sekä hallintajärjestelmän. 

Näiden lisäksi datakeskuksen ja sen ominaisuuden pitäisi toimia yhdessä energiatehok-

kaasti ja turvallisesti ympäri vuorokauden. (Sesko 2013.) 

 

Datakeskukset sisältävät suuren määrän tietotekniikkaa. IT-laitteiden päätehtävänä on säi-

lyttää, käsitellä ja välittää dataa. (Yogendra & Kumar 2012, s. 1.) Kuvassa 2 on esitelty 

tyypillinen datakeskus. Kuvassa on osoitettu, missä muun muassa jäähdytys- ja sähköjär-

jestelmät ja IT-laitteet tyypillisesti sijaitsevat datakeskuskiinteistössä.  

 

 
Kuva 2 Tyypillinen datakeskus (Yogendra & Kumar 2012, s. 2) 

 

Vermeulenin ja Patelin (2016, s. 11) mukaan datakeskuksen tarkoitus on taata käyttäjälle 

luotettava, energia- ja kustannustehokas, skaalattava ja riskejä minivoiva toimintaympäris-

tö. Colocation-datakeskus tarjoaa käyttäjälle varmennetun jäähdytys- ja sähköjärjestelmät 

sekä luotettavat tietoliikenneyhteydet. IT-laitteiden keskittäminen yhteen paikkaan on 

energia- ja kustannustehokasta. 

 

Telecommunication Industry Association-instituutti on kehittänyt datakeskuksille standar-

din TIA-942, joka määrittelee rakennettavan datakeskuksen tilasuunnittelun, kaapelointi-
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infrastruktuurin, Tier-tasot ja huomioitavat ympäristövaikutukset. Standardia käytetään 

maailmanlaajuisesti. (Krone 2008, s. 2.) 

 

Louwerensin (2014, s. 3) mukaan datakeskuskiinteistöt eroavat muista toimitilakiinteistö-

tyypeistä niiden ainutlaatuisella yhdistelmällä kiinteistön fyysisiä ja teknisiä ominaisuuksia 

sekä sijainnilla. Kolmas merkittävä ero on kiinteistön elinikä. Datakeskuskiinteistö on täy-

sin riippuvainen teknologiasta ja sen kehityksestä. Tämä lyhentää kiinteistösijoitusho-

risonttia ja kasvattavat kiinteistösijoittajan sijoitusriskiä.  

2.2 Datakeskuksen sijaintiin vaikuttavat tekijät 

Datakeskuksen sijaintiin vaikuttavat monet tekijät. Sijainnin tulee olla luotettava ja turval-

linen sekä datakeskusliiketoimintaan sopiva. Jollain yrityksillä datakeskuksen sijainti on 

jopa salainen. (Brown ym. 2007, s. 86.) Optimaalisella sijainnilla parannetaan kiinteistösi-

joittajan saamaa tuottoa ja pienennetään riskiä.  

 

Tyypillisesti kiinteistön ei tarvitse sijaita siellä, missä asiakkaat ovat. Datakeskuksen hel-

polla saavutettavuudella ei myöskään ole olennaista merkitystä. Joissain tapauksissa kui-

tenkin sijainnin täytyy olla samalla aikavyöhykkeellä. (Hoon & Yali 2014, s. 8-9.) Esimer-

kiksi rahoitusalan datan tulee sijaita samalla aikavyöhykkeellä osakekauppojen vuoksi.  

Data Centre Risk Index (2016, s. 7) on sijoittanut Suomen maailman neljänneksi turvalli-

simmaksi sijaintimaaksi. Vuonna 2013 Suomi oli sijalla yhdeksän samassa listauksessa. 

Taulukosta 1 näkee, mitä ja miten Data Center Risk Index 2016 on eri tekijöitä arvioinnis-

saan painottanut.  
 

Taulukko 1 Data Centre Risk Index 2016 painotukset indeksissä (Data Centre Risk Index 

2016, käännetty kirjoittajan toimesta alkuperäislähteestä) 

Tekijät Painotus 

Energiakustannukset 8,97 % 

Siirtonopeus 11,54 % 

Liiketoiminnan helppous  

(Maailman Pankin listaus) 

11,54 % 

Yritysverotus 6,41 % 

Poliittinen vakaus 12,82 % 

Uusiutuvan energian määrä  

kokonaisenergiantarjonnasta 

8,97 % 

Luonnonmullistukset 15,38 % 

Energiansaannin turvallisuus 12,18 % 

BKT asukasta kohden 5,77 % 

Veden saatavuus 6,41 % 

 

Seuraavassa esitellään tekijöitä, joilla on vaikutusta datakeskuksen sijainnin valinnassa. Ne 

eivät ole tärkeysjärjestyksessä. 

 

Ilmasto 

Jäähdytysjärjestelmällä on iso ja tärkeä rooli datakeskuksen toiminnassa. Dain ym. (2014, 

s. 53-57) mukaan ilmaston profiili on tärkeä tekijä datakeskuksen sijaintia valittaessa. Vii-

leä ilmasto mahdollistaa vapaajäähdytyksen käytön ja tällöin koneellista viilennystä tarvi-

taan vähemmän. Tämän avulla voidaan maksimoida viileän ilmaston hyödyt ja säästää kus-

tannuksissa. Tästä syystä datakeskuksia on rakennettu pohjoisille leveysasteille (Nissilä 

ym. 2015, s. 5). Vapaajäähdytys pienentää datakeskusoperaattoreiden käyttökustannuksia 

ja nostaa IT-laitteiden käyttöikää.   
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Luonnonmullistukset 

Nissilän ym. (2015, s. 5) mukaan datakeskuksen sijainnin tulee olla geologisesti turvallinen 

ja kalliomaaperän vakaa. Nämä vähentävät luonnonmullistuksista aiheutuvia riskejä, jotka 

voisivat vahingoittaa datakeskusta ja sen toimintaa. Data Center Risk Index (2016) on lis-

tannut Suomen maailman viidenneksi turvallisimmaksi datakeskuksen sijaintivaihtoehdok-

si luonnonmullistusten ja taloudellisten ja poliittisten riskien näkökulmasta.  

 

Energiakustannukset 

Energiakustannukset ovat merkittävin osa datakeskuksen käyttökustannuksista. Sijainti-

kohteessa tulisi olla alhaiset energiakustannukset sekä vakaa ja turvallinen energiapolitiik-

ka. Myös viileän ilmaston avulla datakeskuksessa säästetään energiakustannuksissa. (Hoon 

& Yali 2014, s. 8.) Data Center Risk Indeksin (2016) mukaan energiakustannukset Suo-

messa ovat 13:nneksi halvimmat maailmanlaajuisesti. Luvussa 2.3.1 on kerrottu tarkemmin 

datakeskuksen energiankulutuksesta. 

 

Energiansaatavuus ja – lähteet 

Datakeskuksen liiketoiminta on riippuvainen luotettavasta ja edullisesta energiansaannista 

(Nissilä ym. 2015, s. 5). Malkamäen ja Ovaskan (2012) mukaan vihreästä energiasta on 

tulossa yksi tärkeä energianlähde tulevaisuudessa. Erityisesti tuuli- ja aurinkoenergian 

merkitys tulee nousemaan. Näihin energialähteisiin liittyy kuitenkin vielä muutamia haas-

teita, jotka pitää ratkaista ennen lopullista läpimurtoa. Esimerkiksi tuulivoima kärsii tuo-

tannon suuresta vaihtelusta ja sen saatavuus on epätasainen, mikä nostaa merkittävästi kus-

tannuksia. Aurinkoenergia on helpommin ennustettavissa vuorokausi- ja vuosittaisista syk-

leistä kuin tuulivoima. Aurinkoenergian suurin haaste on vapaajäähdytyksen ja aurin-

koenergian yhdistäminen. On haastavaa löytää sijainti, joka mahdollistaa vapaajäähdytyk-

sen ja aurinkoenergian. Suomen uusiutuvan energian potentiaalinen osuus koko energia-

tuotannosta on maailman seitsemänneksi korkein. Samalla sijalla olemme myös energian 

saatavuuden turvaamisen näkökulmasta. (Data Centre Risk Index 2016, s.9.) Megatrendien 

ja lainsäädännön myötä uusiutuvasta energiasta voi tulla yksi kilpailutekijöistä datakeskuk-

sissa. 

 

Tietoliikenneyhteydet 

Datakeskuksessa tulee olla hyvät tietoliikenneyhteydet. Tärkein tekijä on verkkonopeus, 

jota mitataan latenssilla. (Nissilä ym. 2015, s. 4.) Sijaintikohteessa infrastruktuurin tulisi 

olla korkeasti kehittynyt ja nopea. Siellä tulisi myös olla vakaa sähkönsiirto sekä kuituver-

kot. (Hoon & Yali 2014, s. 8.) Data Center Risk Index (2016) tutkimuksen mukaan Suo-

messa on kahdeksanneksi nopein latenssi kansainvälisesti verrattuna. Suomeen juuri val-

mistunut C-Lion1 -merikaapeli mahdollistaa suorat yhteydet Saksaan ja Keski-

Eurooppaan. Luvussa 2.3.3 on kerrottu tarkemmin tietoliikenneyhteyksistä.   

 

Verotus ja taloudelliset kannustimet 

CBRE:n (2010, s. 10) mukaan datakeskuksia houkutellaan erilaisilla taloudellisilla kannus-

timilla. Datakeskukset laajentavat merkittävästi kohdemaan veropohjaa, työllistävät paikal-

lisia asukkaita ja toimittajia sekä luovat paikallista vaurautta. Taloudelliset kannustimet 

eivät kuitenkaan käännä huonoa sijaintia hyväksi sijaintivaihtoehdoksi, mutta ne voivat 

olla tärkeitä vertailtaessa suhteellisen samoilla olosuhteilla olevia alueita. Verokannustimet 

auttavat vähentämään datakeskuksen käyttökustannuksia ja sitä kautta nostavat sijainnin 

kiinnostavuutta (Hoon & Yali 2014, s. 8-9). 
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Suomessa on tällä hetkellä alennettu sähkövero datakeskuksille. Se houkuttelee operaatto-

reita sijoittamaan datakeskuksia Suomeen. Vero oli tänä vuonna 0,69 senttiä kilowattitun-

nilta. Vero oli 69 prosenttia pienempi kuin normaali sähkövero. Datakeskuksen tulee olla 

kokonaisteholtaan yli viiden megawatin suuruinen, jotta tämän edun saa käyttöönsä. (Laki 

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 2015; Invest in Finland 2016; Elinkei-

noelämän keskusliitto EK 2014.)  

 

Lainsäädäntö 

Datakeskuksen liiketoiminta edellyttää vakaata ja ennustettavaa lainsäädäntöä. Datan kul-

kiessa ympäri maata ja liikkuessa rajojen yli, tulisi datakeskuksen sijaita maassa, jossa on 

oikeussuoja datansiirrolle. Suomessa on vahva oikeudellinen suoja ja yksityisyyttä tukeva 

lainsäädäntö (Nissilä ym. 2015, s. 6.) Negatiivisesti sijoitusvalintaan vaikuttaa lainsäädäntö 

hiilidioksidipäästöjä vastaan, koska se aiheuttaa operaattorille lisäkustannuksia (Hoon & 

Yali 2014, s. 8). Poliittisesti epävakaat maat eivät houkuttele operaattoreita yhtä paljon 

kuin poliittisesi tasapainoiset maat (Benáček ym. 2010).   

 

Toivonen (2016) on tutkinut datakeskuksen soveltavuutta vanhoihin teollisuuskiinteistöi-

hin. Toivosen mukaan vanhat teollisuuskiinteistöt soveltuvat datakeskustoiminnan käyt-

töön, mikäli ne ovat laadultaan, sijainniltaan ja rakenteeltaan soveltuvia. Jossain tapauksis-

sa vanhaan teollisuuskiinteistöön sijoittaminen voi kuitenkin olla kalliimpaa kuin uuden 

kiinteistön rakentaminen. 

2.3 Datakeskuksen tekniset tekijät 

Datakeskukset ovat erikoiskiinteistöjä, joissa on erikoistuneet IT-laitteet sekä varavoima-

generaattorit, ympäristönvalvonta ja turvallisuusjärjestelmät. Datakeskukset on suunniteltu 

tietokoneille, ei ihmisille. Tästä syystä kiinteistöissä ei tyypillisesti ole montaa ikkunaa. 

Datakeskuksia voidaan sijoittaa joko uudisrakennuksiin tai olemassa oleviin rakennuksiin. 

Ne voivat olla kooltaan joko pieniä huoneita tai suuria kiinteistöjä. (Brown ym. 2007, s. 

18.) 

 

Datakeskuskiinteistöillä on erityiset infrastruktuurivaatimukset, kuten luotettavat virtaläh-

teet, ilmastointi-, palosammutus- ja keskitetyn valvonnan välineet. Tärkeää on, että data-

keskus on suunniteltu tukemaan jatkuvaa IT-liiketoimintaa. Kaikkia laitteita ja järjestelmiä 

hallinnoi ammattitaitoinen henkilöstö. (Deloitte 2014, s. 6.) Perinteisen datakeskuskiinteis-

tön elinkaari on 10–15 vuotta. IT-laitteiden elinikä on keskimäärin 3–5 vuotta. Uudet inno-

vaatiot ja vaihtoehdot sekä tietotekniikan kehitys tuovat markkinoille uusia mahdollisuuk-

sia ja haasteita. (Rath 2011.)  

 

Datakeskuskiinteistö tulisi jo suunnitteluvaiheessa suunnitella skaalattavaksi toimintaym-

päristöksi, koska kiinteistön laajentaminen myöhemmin on kallista. Suunnittelussa tulee 

huomioida tilan muunneltavuus, turvallisuus, tehokkuus ja hallittavuus. (Arregoec & Por-

tolani 2004, s. 6.) Datakeskuksessa on yksi tai useampi hallintakeskus. Se toimii liitäntä-

pisteenä datakeskusten palvelimille. Hallintakeskus on tyypillisesti erillinen rakennus, kos-

ka näin se on turvallisempi esimerkiksi tulipalon sattuessa. Datakeskuskiinteistöissä on 

myös pääjakelukeskus, joka on datakeskuksen tärkein tila. Se keskittää datakeskuksen pää-

laitteet, kuten IT-laitteet, infrastruktuuria varten. Kaapeloinnin keskustana on pääjakelu-

keskus, joka yhdistää datakeskuksen laitetilat yhtenäiseen verkkoon. (Data Center Stan-

dards Overview 2006, s. 3.) 
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Kuvassa 3 on esitelty tavanomaisin datakeskuskiinteistön pohjakuva. Suuri osa kiinteistön 

pinta-alasta on varattu tietokonehuoneelle. Datakeskuksen tietokonehuone sisältää palve-

lintelineitä eli laitekaappeja, jotka ovat täynnä IT-laitteita. Laitekaapit toimivat rakenteina 

datakeskuksen verkkolaitteille. Niiden määrää täytyy miettiä tarkasti, koska se vaikuttaa 

tilan kokoon ja jäädytysjärjestelmään. Laitekaapit ovat standardoituja. (Server Racks Onli-

ne 2016.) 

 

 
Kuva 3 Tyypillinen datakeskuskiinteistö pohjakuva (Anttonen 2016, s. 10) 

 

Datakeskukset ovat energiatiiviitä kiinteistöjä. Kiinteistöt voivat olla jopa 40 kertaa ener-

giatiiviimpiä kuin esimerkiksi perinteiset toimistokiinteistöt. Tämä johtuu siitä, että IT-

laitteet, voimanjakelujärjestelmä ja jäähdytysjärjestelmä tarvitsevat suuren määrän tehoa 

toimiakseen, ja kiinteistön tulee tukea näitä toimintoja. Energiankäytössä datakeskukset 

muistuttavatkin enemmän teollisuuskiinteistöjä kuin liikekiinteistöjä. (Brown ym. 2007, s. 

17.)  

2.3.1 Energiatehokkuus 

Datakeskukset käyttävät huomattavan määrän energiaa IT-laitteisiin, jäähdytykseen ja vir-

ran jakamiseen (Brown ym. 2007, s. 19). Datakeskuskiinteistö on täysin riippuvainen ener-

giansaatavuudesta, koska liiketoiminta pyörii täysin energialla (Nissilä ym. 2015, s. 5). 

Jopa puolet datakeskuksen käyttökustannuksista koostuu energiankustannuksista (Nissilä 

ym. 2015, s. 5). Koomeyn (2011, s.iii) mukaan vuosien 2000 ja 2005 aikana koko maail-

man kaikkien datakeskusten käyttämä energianmäärä oli kaksinkertaistunut ja vuonna 

2010 datakeskukset käyttivät koko maailman sähköntuotannosta noin 1,3 prosenttia. Ku-

vassa 4 on datakeskuksen energiankäytön jakautuminen Yhdysvalloissa. Kuvasta näkee, 

että suurimman osan energiasta käyttävät palvelimet ja jäähdytysjärjestelmä.  
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Kuva 4 Datakeskuksen energiankäytön jakautuminen Yhdysvalloissa (Blackmon Services 2013, kään-

netty kirjoittajan toimesta alkuperäislähteestä) 

 

Laitinen (2011) on julkaisussaan esittänyt energiankäytön jakautumisen datakeskuksessa 

Suomessa. Energiankäytön jakautuminen on suhteellisen sama Suomessa ja Yhdysvallois-

sa. Suomessa palvelimien osuus on 46 prosenttia ja jäähdytyksen 23 prosenttia. Eron tähän 

voi tehdä se, että Suomessa pystytään hyödyntämään vapaajäähdytystä viileän ilmaston 

vuoksi. Se vähentää palvelimien ja jäähdytyksen energiakustannuksia.  

 

Datakeskuksen energiankulutuksella on vaikutus ympäristöön. Siispä tutkijat pyrkivät ko-

ko ajan löytämään uusia ratkaisuja, jotka alentaisivat datakeskusten energiankulutusta, 

mutta pitäisivät palvelun laadun tason samana. Liu ym. (2009) ovat tehneet GreenCloud 

arkkitehtuurin datakeskuksille. GreenCloudilla pyritään vähentämään datakeskuksen ener-

giankulutusta ja -kustannuksia ja samaan aikaan myös takaamaan datakeskuksen suoritus-

kyky.  

 

Energiatehokkuudesta onkin tullut datakeskusalalle uusi kilpailutekijä (Laitinen 2011, s. 

4). Energiatehokkuus mahdollistaa datakeskuksen alhaiset energiakustannukset, pienet 

päästöt sekä hyvän tuottavuuden (Brown ym. 2007, s. 23). Vapaajäähdytys on merkittävä 

tapa edistää datakeskuksen tehokkuutta (Malkamäki & Ovaska 2012, s. 1004). Energianku-

lutusta tulisi mitata jatkuvasti, jotta voidaan parantaa energiatehokkuutta, säästää energia-

kustannuksissa sekä sitä kautta tehdä liiketoiminnasta entistä kannattavampaa. 

 

Wrightin (2014) mukaan IT-alan kansainvälinen organisaatio The Green Grid on kehittänyt 

mittausmenetelmiä, joiden tarkoituksena on parantaa ja edistää datakeskusten energiate-

hokkuutta. Datakeskusten yleisin energiantehokkuuden mittari on Power Usage Effecti-

veness (PUE), joka kertoo, kuinka suuri osa keskukseen syötetystä energiasta kuluu IT-

laitteisiin. Mitä alhaisempi PUE-luku on, sitä tehokkaampi on datakeskus. Toinen suosittu 

datakeskusten energiatehokkuuden mittari on Data Center Infrastructure Efficiency 

(DCIE). Luku kuvaa datakeskuksen infrastruktuurin energiankulutuksen suhdetta IT-

laitteiden energiankulutukseen prosentteina.  
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Datakeskusten energiantehokkuuden mittareina voidaan käyttää seuraavia laskentakaavoja 

(Wright 2014): 

 

𝑃𝑈𝐸 =  
𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠

𝐼𝑇 − 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠
 

      (1) 

𝐷𝐶𝐼𝐸 =
𝐼𝑇 − 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑡𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠
∗ 100 % 

      (2) 

 

Datakeskuksen automatisoinnilla ja valaistuksen suunnittelulla parannetaan datakeskuksen 

energiatehokkuutta. Automatisoinnilla tarkoitetaan usean palvelinjärjestelmän keskittämis-

tä yhdelle laitteistolle. Valaistuksen energiankulutusta voidaan pienentää LED-valaisimilla, 

ajastimilla ja liikkeentunnistimilla. Myös jäähdytyksen ja UPS-laitteiston optimoinnilla, 

energiatehokkailla laitteilla ja hukkalämmön hyödyntämisellä vähennetään datakeskuksen 

energiankulutusta. (Laitinen 2011, s. 14-15.) 

 

Myös vihreät datakeskukset ovat yksi vaihtoehto tehdä kiinteistöstä entistä energiatehok-

kaampi. Vihreällä IT:llä minimoidaan teknologian käytöstä aiheutuvia haitallisia ympäris-

tövaikutuksia. Vihreässä datakeskuksessa IT-laitteet, elektroniset ja mekaaniset järjestel-

mät sekä koko datakeskusrakennus on suunniteltu toimimaan mahdollisimman energiate-

hokkaasti sekä mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä. Datakeskuksessa hyödynnetään 

uusiutuvaa energiaa ja huomioidaan energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys koko sen 

elinkaaren ajan. (Murugesan & Gangadharan 2012, s. 1-2.)  

2.3.2 Hukkalämmön hyödyntäminen 

Datakeskustoiminnasta syntyy paljon hukkalämpöä. Hukkalämpö on lämpöenergiaa, joka 

poistuu datakeskuksesta jäähdytysvetenä, poistoilmana tai koneellisen jäähdytyksen muka-

na lauhdelämpönä. Hukkalämpöä kutsutaan myös jäte- tai ylijäämälämmöksi. Ideaalissa 

tilanteessa datakeskuksessa pystytään hyödyntämään ylijäävää lämpöä. (Stenberg 2015, s. 

24.) Hukkalämpö voidaan tietyissä tapauksissa hyödyntää datakeskuksen viereisten raken-

nusten lämmittämiseen. Tämä edellyttää, että hukkalämmön hyödyntämisellä tuotettu 

energia on halvempaa kuin sillä korvattu energia. (Laitinen 2011, s. 12-13.) Joissain data-

keskuksissa hukkalämpöä hyödynnetään datakeskuksen omien tilojen kuten, teknisten tilo-

jen ja toimiston lämmittämiseen.  

 

Usein hukkalämpö johdetaan vain suoraan ulos datakeskuksista, mutta nykyään lämmön 

hyödyntäminen on yleistynyt. Hyödyntämismahdollisuudet vaihtelevat datakeskuksen si-

jainnin, tilojen koon ja jäähdytysratkaisujen mukaan. Kaukojäähdytetyissä datakeskuksissa 

hukkalämmön voi myydä energiayhtiölle, joka hyödyntää sen kaukolämpöverkossa kiin-

teistöjen ja käyttöveden lämmittämiseen. Datakeskusten hukkalämpö sopii kaukolämpöyh-

tiöiden tarpeeseen sen tasaisen saatavuuden vuoksi. Kaukolämpöyhtiöt maksavat kauko-

lämpöverkkoon syötetystä hukkalämmöstä kaukolämmön tuotantokustannusten perusteel-

la. Ostohinnan on oltava edullisempi kuin tuotantokustannusten, jotta energiayhtiön olisi 

järkevää ostaa hukkalämpöä. (Stenberg 2015, s. 32.) Kuvassa 5 on esitetty datakeskuksen 

hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkkoon.   
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Kuva 5 Datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkkoon. 1. datakeskus, 2. Voima-

laitos, 3. Lämpöpumppulaitos, 4. Kaukolämpöverkko, 5. Jäähdytysputkisto (Pihlava 2010)  

 

Laiteinvestoinnit hukkalämmön hyödyntämiseen voidaan toteuttaa joko yhdessä osapuol-

ten välillä tai pelkästään toisen osapuolen toimesta. Sopimus ja hinnoittelu vaihtelevat in-

vestointien mukaan. Tavallisesti kaukolämpöyhtiö rakentaa tarvittavat verkkoinvestoinnit 

ja asiakas lämmön talteenottoon tarvittavat laitteistot ja liitynnät. Mikäli kaukolämpöyhtiö 

investoi yksin laitteistoon, on mahdollista, että se veloittaa vuokraa niiden käytöstä. Jos 

tilanne on päinvastainen, myytävästä lämmöstä on saatu hieman parempi hinta. (Bröckl 

ym. 2014, s. 19.)  

 

Gaia Consulting Oy (Bröckl ym. 2014, s. 26-28) on selvittänyt pienimuotoisen ylijäämä-

lämmön hyödyntämisestä kaukolämpötoiminnassa. Selvityksessä haastateltiin kaukoläm-

pöyhtiöitä ja kyseltiin heidän halukkuutta hyödyntää hukkalämpöä. Haastateltavat kauko-

lämpöyhtiöt olivat Jyväskylän, Keravan, Oulun, Turun ja Mäntsälän Energia sekä Adven ja 

KSS Energia. Selvityksessä ilmeni, että yhtiöt ovat kiinnostuneita hukkalämmön hyödyn-

tämiseen, mikäli tekniset ja taloudelliset edellytykset täyttyvät. Selvityksessä paljastui, että 

metsäteollisuuden jälkeen datakeskukset ovat kiinnostavin hukkalämmön lähde.  

 

Stenberg (2016) on tutkinut datakeskusten hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksien 

teknis-taloudellista optimointia. Datakeskuksen hukkalämpö soveltuu hyvin kaukolämpö-

yhtiöiden käyttöön. Hukkalämpö hyödynnetään lämpöpumpun avulla kaukolämpöverk-

koon. Se tuo miljoonien säästöt datakeskuksen elinkaarikustannuksiin ja parantaa merkit-

tävästi datakeskuksen energiatehokkuutta.  

2.3.3 Tietoliikenneyhteydet 

Datakeskukset tarvitsevat hyvät datan kulkuyhteydet ja se on yksi tärkeä seikka sijaintia 

valittaessa. Verkkoyhteyttä tulee valvoa ja analysoida jatkuvasti, jotta sen turvallisuus pys-

tytään takaamaan. Tärkein asia on verkkonopeus, jota mitataan latenssilla. (Nissilä ym. 

2015 s. 4.) Monella alalla kuten pankki- ja rahoitusalalla matala latenssi on erittäin tärkeää. 

Kuvassa 6 on esitelty Suomen ja Euroopan kaupunkien väliset datan kulkuyhteydet ja nii-

den latenssit. 
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Kuva 6 Datan kulkuyhteydet ja latenssit Suomen ja Euroopan kaupunkien välillä (Nissilä ym. 2015, s. 

4)  

 

TIA-942 - standardi määrittelee rakennettavan datakeskuksen infrastruktuurin sekä käytet-

tävien kaapeleiden rakenteen ja ominaisuudet. Oikeanmukaisella kaapeloinnilla ehkäistään 

tulevia ongelmia ja helpotetaan vikojen tunnistamista. Esimerkiksi yhteys- ja virtakaape-

leiden tulee olla erotettuna toisistaan sähköhäiriöiden minimoimiseksi. (Krone 2008.) 

 

Kuvassa 7 on esitetty uuden merenalaisen C-Lion1 -tietoliikennekaapelin reitti Suomesta 

Saksaan. Kaapeli mahdollistaa suoran yhteyden muuhun Eurooppaan ja kapasiteetiltaan 

suuren verkkoyhteyden itäisen ja läntisen Euroopan välille. Sen avulla Suomessa saa kor-

kealaatuisen, matalaviiveisen ja turvallisen datansiirron. (Cinia 2016.) Tietoliikennekaape-

lilla parannetaan tietoturvaa. Aiemmin tietoliikenne Suomesta muualle Eurooppaan kulki 

Ruotsin kautta. Viime vuosikymmenellä Ruotsin signaalitiedustelulle Försvarets radioans-

taltille (FRA) myönnettiin oikeus salakuunnella Ruotsin rajojen läpi kulkevaa dataliiken-

nettä. (Helsingin Sanomat 2015.) Tämä huononsi datansisällön yksityisyyttä ja turvalli-

suutta.  

 
Kuva 7 Uuden Itämeren tietoliikennekaapelin reitti (Helsingin Sanomat 2015)  
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Suomi selvittää myös kansainvälisen yhteistyön edellytyksiä Koillisväylän kaapelihank-

keelle. Hanke mahdollistaisi nopean tietoliikenneyhteyden Aasian ja Euroopan välille. 

Koillisväylä avaisi Suomelle uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja vastaisi nopeasti li-

sääntyvään kapasiteettitarpeeseen. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2016.) 

2.3.4 Kiinteistökohtaiset tekijät 

Datakeskuskiinteistöt sisältävät monenlaisia järjestelmiä. Dai ym. (2014, s. 9) on jakanut 

järjestelmät neljään eri luokkaan. Ensimmäinen on sähkönjakelujärjestelmä, toinen jäähdy-

tysjärjestelmä, kolmas muut järjestelmät ja neljäs IT-laitteet.  

 

Sähkönjakelujärjestelmät 

Datakeskusten sähkönjakelujärjestelmät koostuvat muuntajista, varavirtajärjestelmistä, 

akuista ja generaattoreista. Tyypillisesti datakeskuksissa on päävirransyöttö valtakunnalli-

sessa sähköverkossa ja varavirransyöttögeneraattori. (Barroso ym. 2009, s. 41.) Datakes-

kusten ominaisuuksiin kuuluu myös voimajakelujärjestelmä, joka tarjoaa varavirtaa, sään-

telee jännitteitä ja tarvittaessa tekee vaihtovirtaa (Brown ym. 2007, s. 18). 

 

Datakeskuksissa on erilaisia varajärjestelmiä. Jos yksi palvelin kaatuu, toinen palvelin ot-

taa vastaan ensimmäisen palvelimen toimintoja. Tätä kutsutaan redutanttisuudeksi. Se tuo 

lisäkustannuksia IT-laitteisiin ja infrastruktuuriin, mutta parantaa huomattavasti verkon 

toimintavarmuutta ja saatavuutta. (Brown ym. 2007, s. 87.) 

 

Datakeskuksissa virranjakelun on oltava varmaa kaikissa olosuhteissa (Laitinen 2011, s. 

10). Jos datakeskus haluaa saatavuutensa olevan lähellä 100 %, tulee datakeskuksen huo-

mioida varasähköjärjestelmä. Tällä varatoimella turvataan datansiirto ja -käsittely sähkö-

katkosten varalta. (Brown ym. 2007, s. 18.) Tärkeimpien IT-laitteiden virranjakelu on kah-

dennettu palvelinlaitteeseen asti. Tällöin laitteista löytyy kaksi virtalähdettä, kahdennetut 

virranjakelupaneelit sekä sähkösyötön varmistuslaitteet. (Laitinen 2011, s. 10.) Tähän apu-

na on UPS-laite, joka toimii varmuuskopiona datakeskuksissa. UPS on varavoimajärjes-

telmä, joka takaa katkeamattoman virransyötön. (Brown ym. 2007, s. 18.) UPS-laite suojaa 

IT-laitteita ali- ja ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta, estää datan häviämisen ja tuhou-

tumisen sekä mahdollistaa verkkojen mahdollisimman korkean käytettävyyden (Eaton 

Corporation 2012, s. 8).   

 

Dai ym. (2014, s. 11) sekä Barroso ym. (2009, s. 41) kuvailevat julkaisuissaan UPS-

laitteen kolmea eri toimintoa. Ensimmäinen toiminto on siirtokytkimen käyttö. Siirtokytkin 

valitsee päävirransyötön, joka voi olla sähköverkko tai generaattori. Toinen toiminto on 

paristojen ja vauhtipyörän käyttö. Tämän toiminnon tehtävä on ylläpitää järjestelmää sii-

hen saakka, että generaattori alkaa toimia. Kolmas toiminto on sopeuttaa tulevan sähkön 

syöttöä. Sen tehtävänä on poistaa jännitepiikkejä.  

 

Jäähdytysjärjestelmä 

Jäähdytysjärjestelmä on yksi tärkeä osa datakeskusta ja samalla myös yksi suurimmista 

kustannustekijöistä. Tietoliikenneverkoissa kulkee hurja määrä dataa, joka kuumentaa IT-

laitteita. Ylikuumentuminen aiheuttaa häiriöitä laitteisiin. Tätä riskiä halutaan minimoida 

datakeskuksen jäähdytysjärjestelmällä. (Cisco 2011, s. 4-5.) Beloglazovin ja Buyyavin 

(2010) mukaan huonosti hoidettu tai riittämätön jäähdytysjärjestelmä voi johtaa IT-

laitteiden ylikuumemiseen. Tämä vähentää järjestelmän luotettavuutta ja lyhentää IT-

laitteiden käyttöikää.  
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Datakeskuskiinteistön laitesalin lattiat ovat yleensä korotettuja, mikä mahdollistaa jäähdy-

tysreitit ja kaapeleiden piilottamisen. Lattia on kehikko, joka on päällystetty laatoilla. Lat-

tian alla olevat putket puhaltavat kylmää ilmaa datakeskuksen IT-laitteille. (Cisco 2011, s. 

4.)  

 

Datakeskuksissa yleisin jäähdytystapa on ilmajäähdytys. Siinä käytetään ilmastointikonetta 

(crac), joka siirtää viilennetyn ilman (cold air) laitekaapeille (server rack) korotetun lattian 

kautta. Ilma kulkee IT-laitteiden läpi ja poistaa hukkalämmön laitekaappien takaa. Tarkoi-

tuksena on välttää kylmän ja kuuman ilman sekoittuminen, koska se vähentää jäähdytys-

laitteiden tehoa. Tästä syystä datakeskuksissa järjestetään riveittäin vuorotellen kylmiä 

(cold aisle) ja kuumia välejä (hot aisle). Koska kuuma ilma on kevyenpää kuin kylmä ilma, 

kuuma ilma nousee IT-laitteista ja kiertää uudestaan ilmastointilaitteeseen, missä se jääh-

dytetään ja siirretään uudestaan laitekaapeille. (Dai ym. 2014, s. 11-12.) Kuvassa 8 on ha-

vainnollistettu datakeskuksen jäähdytysjärjestelmää. 

 

 

 
Kuva 8 Datakeskuksen jäähdytysjärjestelmä (Dai ym. 2014, s.12) 

 

IT-laitteista poistuva lämpö puhalletaan tuulettimilla ilmastointilaitteisiin, joissa ilma pu-

halletaan jäähdytysnestettä sisältävien käämien läpi. Ilmastointilaitteessa ilma jäähdyte-

tään, jonka jälkeen viilennetty ilma kierrätetään takaisin IT-laitteille. Tyypillisesti jäähdy-

tetyn ilman lämpötila on 16–20 astetta. (Dai ym. 2014, s. 12.) American Society of Hea-

ting, Refrigerating and Air-Conditioning Engineersin suosituksen mukaan suurin sallittu 

lämpötila palvelimille on 27 astetta. Useasti datakeskusten lämpötilaa pidetään jopa turhan 

viileänä, mikä kuluttaa vain energiaa. (Laitinen 2011, s. 6.) 

 

Toinen tapa datakeskuksissa on toteuttaa jäähdytys nestejäähdytyksenä. Tämä jäähdytys-

menetelmä on melko uusi ja energiatehokas. Tässä menetelmässä lämmönsiirtimenä käyte-

tään nestettä. Datakeskuksessa on jokaisella laitekaapilla oma jäähdytysnestekierto. Mene-

telmän periaatteena on, että IT-laitteiden tuottama lämpö siirretään jäähdytysnesteeseen 

mahdollisimman lähelle lämmön lähdettä, joten datakeskuksen tiloja ei tarvitse turhaan 

jäähdyttää, vaan jäähdytys kohdistetaan suoraan IT-laitteille. Nestejäähdytys on tehokas 

lämmönsiirtäjä ja energiatehokkaampi kuin ilmajäähdytys. (Stenberg 2015, s. 21.) 
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Datakeskuksissa voidaan käyttää myös vapaajäähdytystä. Tällä tarkoitetaan ympäristön 

lämpöolosuhteiden kuten järvien, jokien, merien ja ulkoilman hyödyntämistä jäähdytykses-

sä. Tämä tapahtuu esimerkiksi kylmän ulkoilman, veden tai maaperän jäähdytysvaikutuk-

sen siirrolla sisätiloihin jäähdytysveden välityksellä. Tässä menetelmässä varsinaisia ilmas-

tointikoneita ei tarvita. Energiaa kuluu vain jäähdytysveden kierrättämiseen. Tästä syystä 

vapaajäähdytys on energiatehokasta. (Laitinen 2011, s. 8.) 

 

Muut järjestelmät 

Muut järjestelmät koostuvat datakeskuksen talotekniikasta, kuten paloilmoitinjärjestelmäs-

tä ja kuluvalvontajärjestelmästä. Palonestojärjestelmä on tärkeä osa datakeskuksen infra-

struktuuria. Paloturvallisuuden avulla varmistetaan jatkuva liiketoiminta, vahinkojen mi-

nimointi ja turvallisuus. Paloturvallisuuden toimenpiteet voidaan jakaa passiivisiin ja aktii-

visiin toimenpiteisiin. Passiivisia toimenpiteitä ovat muun muassa tulenkestävien materiaa-

lien valinnat kiinteistöön ja palonkestävät poistumisreitit datakeskuksesta. Aktiivisia toi-

menpiteitä ovat muun muassa säännöllinen henkilöstön koulutus, ilmanpaineentasauslait-

teet sekä ovien ja hissien valvonta. (Siemens 2015, s. 7-9.) 

 

Datakeskuksissa on kulunvalvontajärjestelmä, joka tarkkailee automaattisesti datakeskuk-

sen toimintaa. Valvontajärjestelmään voi kytkeä jäähdytyslaitteet, virranjakelujärjestelmän, 

laitekaappien valaistuksen sekä yleisen turvajärjestelmän. Keskitetyllä valvontajärjestel-

mällä myös optimoidaan datakeskuksen energiankulutus. (Rittal CMC III.) 

 

IT-laitteet 

Datakeskukset sisältävät useita erilaisia IT-laitteita. IT-laitteisiin lukeutuvat palvelimet, 

reitittimet, kytkimet sekä järjestelmän ylläpito- ja valvontalaitteet. IT-laitteita säilytetään 

laitekaapeissa. IT-laitteet käyttävät paljon energiaa, josta melkein kaikki muuttuu lämmök-

si. Tämä hukkalämpö poistetaan, etteivät IT-laitteet ylikuumene eikä niiden käyttöikä ly-

hene. (Lettieri 2012, s. 3-4.)  

 

Dain ym. (2014, s. 12) mukaan datakeskusten päätehtävänä on varastoida dataa sekä tarjota 

pääsy dataan. Datakeskuksen IT-laitteet ovat suunniteltu näitä tehtäviä varten. Palvelimet, 

reitittimet, kytkimet, laitekaapit ja tietoliikennelaitteet palvelevat yhteyttä IT-laitteiden ja 

datakeskuksen välillä sekä ulkomaailman ja datakeskuksen välillä.  

2.3.5 Tier-taso 

Kaikki datakeskukset ovat rakenteeltaan ja vaatimuksiltaan erilaisia. Uptime Institute -

yhtiö on kehittänyt sertifikaattijärjestelmän, jolla määritellään datakeskuksen Tier-tasot eli 

tasoluokat. Tasoluokat perustuvat TIA-942 -standardiin ja tasoja on neljä: Tier I–IV. Taso-

luokitus annetaan datakeskuksen infrastruktuurille, kaapeloinnille, ulkoasulle sekä turvalli-

suus-, sähkö-, ja televiestintäjärjestelmien suorituskykyvaatimuksille. (Uptime Institute 

2009, s. 1.) 

 

Tier-tasoluokalla kuvataan, miten datakeskus toimii sähkönjakelun ja virtalähteiden viko-

jen aikana. Suurempi Tier-luokka tarkoittaa parempaa datakeskuksen toimintavarmuutta. 

Datan saatavuusprosentti kertoo, kuinka kauan datakeskus on toiminnassa vuoden aikana. 

(Uptime Institute 2009, s. 1; Dai ym. 2014, s. 34-36.) Häiriöaika kertoo vuosittaisen sei-

sokkiajan. Taulukossa 2 on verrattu datakeskusten eri tasoja. 
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Taulukko 2 Datakeskuksen Tier-tasot (Uptime Institute 2009, s. 1;Colocation America 2016, 

hahmoteltu ja käännetty kirjoittajan toimesta alkuperäislähteestä) 

 Kuvaus Datan  

saatavuus 

Häiriöaika Sopivuus 

Tier I   Yksinkertainen sähkönsyöttö 

 Ei varavoimavarmennettu 

 Kärsii huoltokatkoista ja 

suunnittelemattomista virta-

katkoista 

 Altein häiriöille 

99,671 % 28,8 h/v Pienet yritykset 

Tier II  Yksinkertainen sähkönsyöttö 

 Varavoimavarmennettu 

99,741 % 22h/v Keskisuuret 

yritykset 

Tier III  Useita sähkönsyöttöjä 

 Useita varavoimavarmennuk-

sia 

 Sähkösyöttö ja jäähdytys voi-

daan huoltaa ilman käyttöka-

toja 

99,982 % 1,6h/v Suuret yritykset 

Tier IV  Kriittisin taso 

 Useita sähkönsyöttöjä 

 Useita varavoimavarmennuk-

sia 

99,995 % 26,3 min/v Suuryritykset 

 

Tier I on tasoluokista yleisin ja yksinkertaisin maailmalla. Tällä tasolla ei vaadita kahden-

nettuja komponentteja. Tier IV on tasoista tiukin ja monimutkaisin. Se vaati useita kahden-

nettuja komponentteja. Tier-tasoluokitus auttaa arvioimaan tulevia datakeskuksen kustan-

nuksia. Mitä korkeampaan tasoon datakeskus kuuluu, sitä korkeammat ovat rakentamis-

kustannukset kahdentamisen vuoksi. (Uptime Institute 2009, s. 1; Dai ym. 2014, s. 34-36.) 
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3 Datakeskus kiinteistösijoitustuotteena 

Tässä luvussa esitellään datakeskuksen liiketoimintamallit ja perehdytään datakeskuksiin 

kiinteistösijoitustuotteena. Luvussa paneudutaan tarkemmin colocation-datakeskuksen lii-

ketoimintamalliin, kuten vuokrasopimuksiin, vuokralaisiin ja käyttäjiin. Lopuksi luvussa 

käsitellään datakeskusliiketoiminnan yleisimmät riskit.  

3.1 Datakeskuksen liiketoimintamallit 

Kaikki datakeskukset eivät ole liiketoimintamalleiltaan samanlaisia. Käsitteenä datakeskus 

ei kuvaa, minkälaista liiketoimintamallia se tarjoaa käyttäjilleen tai minkälaisia vaatimuk-

sia kiinteistön laitteistolla on. (Reichle & De-Massari 2011, s. 20.) Datakeskusten liiketoi-

mintamallit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: megadatakeskus, colocation-datakeskus 

ja pilvipalvelut. Kuvassa 9 on esitelty nämä liiketoimintavaihtoehdot. Datakeskuksia voi-

daan ajatella pilvipalveluiden kodiksi. Käyttäjät käyttävät verkossa ohjelmia, jotka sijaitse-

vat IT-laitteilla. IT-laitteet taas sijaitsevat datakeskuksissa. (Ficom 2012.) 

 

 
 

Kuva 9 Datakeskusten liiketoimintamallit  

 

Megadatakeskus 

Megadatakeskukset ovat tyypillisesti tuhansien neliöiden kiinteistöjä ja niihin investointi 

on yli 100 miljoonaa euroa. Megadatakeskus on tehty vain yhtä käyttäjää varten. Se on 

suuri investointi käyttäjälle ja sen kaikista kuluista vastaa yksin käyttäjä. (Rath 2011.) Etu-

na megadatakeskuksissa on resurssien hallinta infrastruktuurissa. Keskittyminen esimer-

kiksi kustannussäästöihin tai palvelun luotettavuuteen on helpompaa megadatakeskuksessa 

kuin usean käyttäjän colocation-datakeskuksessa. Megadatakeskuksessa laitteisto ja ohjel-

misto ovat suhteellisen homogeenisiä, mutta toisaalta IT-laitteet ovat halvempia suuria 

määriä ostettaessa. (Barroso ym. 2013, s. 2-3.) Isojen teknologiayritysten, Yandexin, Face-

bookin ja Googlen megadatakeskukset sijaitsevat Pohjoismaissa.   

 

Savolainen (2013) on tutkinut jättisuurten datakeskusten liiketoimintaedellytyksiä Suomes-

sa. Hänen tutkimuksessaan selvisi, että ensiarvoisia edellytyksiä ovat energia (hinta, saata-

vuus), tietoliikenneyhteydet (saatavuus, latenssi), investointikannustimet ja sijaintipaikan 
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fyysiset ominaisuudet. Toissijaisia edellytyksiä ovat osaaminen, turvallisuus ja asiakaspo-

tentiaali.  

 

Colocation-datakeskus 

Colocation-datakeskuskiinteistö on usean käyttäjän käytössä. Datakeskusoperaattori tarjo-

aa käyttäjälle datakeskuksen palvelut, kuten energian, jäähdytyksen, laitekaapit, tietolii-

kenneyhteydet (valokuituverkkojen käytettävyyden) ja IT-laitepalvelut (Toivonen 2016, s. 

35.) Colocation-datakeskukset ovat yleensä pienempiä kuin megadatakeskukset ja ne ovat 

käyttäjälle riskittömämpi ja joustavampi vaihtoehto. Vuokra on kuukausittain säännöllinen. 

Datakeskusliiketoimintamalli vähentää käyttäjän omia investointikustannuksia ja raken-

nuksissa on tavallisesti korkeampi turvallisuus, energiatekniikka sekä jäähdytys- ja pa-

losammutusjärjestelmät kuin esimerkiksi toimistorakennuksen kellarissa sijaitsevissa ko-

nesaleissa. Colocation-datakeskuksessa ammattitaitoinen henkilökunta päivystää 24 tuntia 

vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa ympäri vuoden. (Rath 2011, s. 7; Deloitte 2014, 

s. 3.) Colocation-datakeskus tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden hyödyntää operaattorin 

asiantuntemusta ja pääomasijoitusta. Käyttäjä itse voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa, 

eikä sen tarvitse tuhlata aikaa datakeskuksen ylläpitoon. (NNC 2014, s. 7.) Suomessa tun-

nettuja colocation-datakeskuspalvelun tarjoajia ovat Tieto, Equinix ja TeliaSonera.  

 

Colocation-datakeskuksen käyttäjät vuokraavat tietyn määrän laitekaappeja, tilaa laitekaa-

peista tai kapasiteettia pilvipalveluista. Colocation-datakeskuksen palvelujen etuna on, että 

käyttäjät maksavat vain käytetystä tilasta. Colocation-datakeskuksen tarjoamien palvelui-

den tulee pysyä kilpailukykyisinä ja vastata käyttäjien tarpeisiin. (Stroh ym. 2009, s. 16.) 

Colocation-datakeskuksissa on kahta erilaista vuokrasopimusmallia: wholesale- ja retail- 

vuokrasopimus. Nämä mallit ovat esitelty luvussa 3.2.1.  

 

Pilvipalvelut 

Armbrustin (2010, s. 51) mukaan datakeskuksen laitteistoa ja ohjelmistoa voidaan kutsua 

pilveksi. Pilvipalvelut voidaan pääsääntöisesti jakaa yksityisen pilveen (private cloud) ja 

julkiseen pilveen (public cloud). Yksityinen pilvi on tarkoitettu vain yhdelle käyttäjälle 

eikä sitä ole tarkoitettu julkiseen käyttöön. Kun pilvipalvelut on suunnattu suuremmalle 

joukolle käyttäjiä, on kyse julkisesta pilvestä. Pilvipalvelut mahdollistavat sen, että käyttä-

jät maksavat vain käytetystä kapasiteetistä ja ajasta eikä sen käyttö vaadi suuria investoin-

teja. Sekä megadatakeskukset että colocation-datakeskukset käyttävät pilvipalveluita.  

Tunnettuja pilvipalveluiden tarjoajia ovat Facebook, Dropbox ja Apple iCloud. 

 

Myös pilvipalveluiden mallit voidaan jakaa kolmeen malliin. Ensimmäinen malli on infra-

struktuuri palveluna (Infrastructure as a Service), jossa tarjotaan fyysiset ja virtuaaliset 

resurssit käyttäjälle. Toinen malli on sovellusalusta palveluna (Platform as a Service), jossa 

palveluntarjoaja tarjoaa käyttäjälle sovellusalustoja ja infrastruktuurin. Kolmas malli on 

ohjelmisto palveluna (Software as a Service), jossa käyttäjälle tarjotaan sovellus, asennuk-

set, ylläpito, päivitykset ja asiakas maksaa vain käytön mukaan. (Salo 2012, s. 22-30.) Ku-

vassa 10 on havainnollistettu, kuinka pilvipalveluiden mallit voivat toimia sekä yksityises-

sä että julkisessa pilvessä.  
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Kuva 10 Pilvipalveluiden mallit (Laan 2013, s. 48, käännetty kirjoittajan toimesta alkuperäislähteestä)  

 

Datakeskuksen liiketoiminta vaatii ammattitaitoista työvoimaa. Työvoimaa tarvitaan data-

keskuksen operointiin, turvallisuuden takaamiseen sekä laitteiden ja järjestelmien huoltoon 

ja uusimiseen. (Digitoday 2015.) Datakeskus toimintaympäristönä vaatii työntekijöiltä IT-

osaamista ja taitoja pärjätä vaativassa tietoteknisessä ympäristössä. Työntekijät varmista-

vat, että IT-laitteet toimivat tehokkaasti ja mahdollisimman nopeasti vuoden jokaisena päi-

vänä. (Google 2016c.)  

3.2 Colocation-datakeskus 

Colocation-datakeskuksessa on aina datakeskusoperaattori ja käyttäjä. Operaattori tarjoaa 

käyttäjälle kiinteistön, energian ja datakeskuksen vaatimat tekniset järjestelmät. (TechTar-

get 2015.) Tarkemmin colocation-liiketoimintamallista on kerrottu luvussa 3.1. Kuvassa 11 

on jaoteltu uuden datakeskuksen rakentamisen suhteelliset kustannukset Yhdysvalloissa. 

Kuvan datakeskushankkeessa ei ole huomioita ollenkaan IT-laitteiden kustannuksia.  
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Kuva 11 Uuden datakeskuksen rakentamisen suhteelliset kustannukset (Davis ym. 2011, s. 9, käännet-

ty kirjoittajan toimesta alkuperäislähteestä)  

 

Colocation-datakeskuksessa omistusrakenne jakautuu joko niin, että datakeskusoperaattori 

omistaa datakeskusrakennuksen ja sen sisältämät laitteet tai kiinteistösijoittaja omistaa 

tontin ja rakennuksen sekä datakeskusoperaattori järjestelmät rakennuksen sisältä. Jos kiin-

teistösijoittaja haluaa omistaa datakeskuksesta vain tontin ja rakennuksen, niin niiden 

osuus kokonaisinvestoinnista on vain 13 prosenttia. Kuva 11 hahmottaa hyvin, kuinka pie-

ni kiinteistösijoittajan investointi on verrattuna datakeskushankkeen kokonaisinvestointei-

hin ja kuinka suuri merkitys datakeskusoperaattorin vakavaraisuudella on. Toisaalta ope-

raattorin vakavaraisuus pienentää kiinteistösijoittajan sijoitusriskiä.   

3.2.1 Vuokrasopimukset 

Kiinteistösijoittaja ja datakeskusoperaattori solmivat vuokrasopimuksen colocation-

datakeskuksessa. Vuokrasopimusten vuokra-ajat ovat pitkiä, yleensä kymmenen vuotta tai 

enemmän ja vuokralaisten sitoutuneisuus on korkea. Operaattorin toimintaympäristön 

muuttaminen vie aikaa ja se aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Sopimus on yleensä tois-

tuva vuokrasopimus, jossa operaattorilla on mahdollisuus jatkaa vuokrasopimusta määrä-

ajan jälkeen. (Rechtin 2013.) Vuokrasopimuksessa sovitaan myös riskien vastuunjaosta 

vuokranantajan ja vuokralaisen kesken.  

 

Vuokrasopimus voidaan sitoa myös datakeskusoperaattorin ja käyttäjän välille. Tämä on-

gelma tuli esille perehtyessä kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin. Vuokrasopimus -

termin käyttö on kirjallisuudessa sekavaa ja tämä vaikeuttaa vuokrasopimuksiin perehty-

mistä. Aina ei ollut selvää, keiden osapuolten välisestä vuokrasopimuksesta oli kyse. Kir-

jallisuuden mukaan vuokrasopimuksen voi solmia kiinteistösijoittajan ja datakeskusope-

raattorin välillä, mutta niin myös datakeskusoperaattorin ja käyttäjän välillä. Joissain data-

keskuksissa datakeskusoperaattori toimii myös kiinteistösijoittajana, koska operaattori 

omistaa kiinteistön ja kaikki sisällä olevat järjestelmät. Kuvassa 12 on havainnollistettu 

colocation-datakeskuksen osapuolet ja heidän välisensä vuokrasopimukset.  
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Kuva 12 Colocation-datakeskuksen vuokrasopimusmallit 

 

Colocation-datakeskuksessa on kahta erilaista vuokrasopimusmallia operaattorin ja käyttä-

jien välillä. Toinen malleista on retail-vuokrasopimus, jossa käyttäjä vuokraa osan tilasta 

tai laitekaapeista (Vermeulenin & Patelin 2016, s. 12). Operaattori tarjoaa käyttäjälle data-

keskuksen peruspalvelut, kuten jäähdytyksen, tietoliikenneyhteydet, laitekaapit ja kiinteis-

tönpalvelut (Toivonen 2016, s. 35). Toinen malli on wholesale-vuokrasopimus, jossa käyt-

täjä vuokraa tarpeidensa mukaan suunnitellun tilan (Vermeulenin & Patelin 2016, s. 12). 

Wholesale-sopimuksen mukaan käyttäjä vastaa laitekaapeista, kaapeleista ja muista asiois-

ta, jotka liittyvät IT-laitteisiin (Toivonen 2016, s. 35). Kuvassa 13 on esitelty kahta vuokra-

sopimusmallia.  

 

 
Kuva 13 Colocation-datakeskuksen retail- ja wholesale-vuokrasopimukset (Vermeulenin & Patelin 

2016, s. 12; Toivonen 2016, s. 35, hahmoteltu ja käännetty kirjoittajan toimesta alkuperäislähteistä) 

 

Colocation-datakeskuksesta kiinteistösijoittajan saama kassavirta on ennustettavissa ja se 

on suhteellisen tasaista joka kuukausi (Torell & Brown 2013, s. 10). Mitä aikaisemmassa 

kiinteistön elinkaaren vaiheessa ja markkinoiden kasvuvaiheessa kiinteistösijoittaja sijoit-
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taa datakeskukseen, sen paremman tuoton datakeskussijoitus tarjoaa (Hoon & Yali 2014, s. 

2).  

 

Louwerens (2014, s. 75, 82) on myös todennut, että datakeskuskiinteistöistä kiinteistösi-

joittaja saa vakaan ja säännöllisen kassavirran. Datakeskuspalveluilla on kasvava kysyntä 

ja uusilla operaattoreilla on korkea kynnys tulla alalle, koska se vaatii asiantuntijuutta ja 

suuret etupainotteiset pääomainvestoinnit. Suurin osa pääomainvestoinneista kostuu data-

keskuksen sähköjärjestelmistä, varasähkötuotannosta ja UPS-järjestelmästä.   

 

Colocation-datakeskukset ovat erikoistuneita ja arvokkaita kiinteistöjä, joiden arvo perus-

tuu operatiiviseen asiantuntemukseen ja kehittämiseen (Hoon & Yali 2014, s. 2-3). Data-

keskusten jälleenmyyntiarvoa on erittäin vaikeaa arvioida, koska se määräytyy markkina-

arvon mukaan. Tällä hetkellä markkinat ovat vielä epäkypsät ja teknologia kehittyy koko-

ajan. (Louwerensin 2014. s. 82.) 

 

Louwerensin (2014) mukaan datakeskuskiinteistöt tarjoavat sijoittajalle hyvän hajautuksen 

portfoliossa, koska ne ovat riippumattomia muista kiinteistötyypeistä. Sijoittamista data-

keskuksiin rajoittaa sen tekniikka, joka kiinteistösijoittajan tulisi tuntea. Tietämättömyys 

tekniikasta karsii kiinteistösijoittajia datakeskusmarkkinoilta. (Hoon & Yali 2014, s. 6.)  

 

Datakeskuksen tuoton ja riskin profiilia on haastava määritellä. Yhtäältä datakeskuksissa 

on vakaa ja ennustavissa oleva kassavirta, pitkät vuokrasopimukset sekä matala uhka saada 

uusia kilpailijoita markkinoille. Nämä tekijät madaltavat sijoituksen riskitasoa. Toisaalta 

sijoituksen riskitasoa nostavat datakeskusten suuret pääomainvestointikulut, teknologian 

nopea vanhentuminen sekä epävarmuus tulevaisuuden energiakustannuksista. (Louwerens 

2014, s. 78-79.) Kuvassa 14 on esitetty datakeskuksen riski-tuotto-profiili Etelä-

Amerikassa, jossa kiinteistöä on verrattu teollisuus-, asunto- ja hoivapalvelukiinteistöjen 

riski-tuotto-profiiliin. Kuvasta näkee, kuinka datakeskuksissa on korkea tuotto ja riskitaso.   

 

 
Kuva 14 Datakeskuskiinteistön riskin ja tuoton suhde Etelä-Amerikassa (VeriTex Investors 

2010, s. 8, käännetty kirjoittajan toimesta alkuperäislähteestä) 

3.2.2 Operaattorit vuokralaisina 

Kiinteistösijoittajan näkökulmasta datakeskuksen vuokralainen on datakeskusoperaattori. 

Datakeskussijoitukselle datakeskusoperaattorin merkitys on tärkeä. Datakeskukset ovat 

erikoiskiinteistöjä, jotka vaativat asiantuntevaa ja kokenutta operaattoria. Hyvällä operaat-
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torilla on vakiintunut toiminta, paikalliset suhteet ja pysyvä asiakaskunta. Tämä vähentää 

kiinteistösijoitusriskiä. Kokenut operaattori voi tarjota datakeskuspalvelut käyttäjälle te-

hokkaasti ja optimaalisesti. (Hoon & Yali 2014, s. 14.) 

 

Colocation-datakeskusoperaattori myy datakeskuksen vuokralaiselle energian, jäähdytyk-

sen, laitekaapit, tietoliikenneyhteydet, varasähköjärjestelmät ja mahdollisesti myös IT-

laitepalvelut (Toivonen 2016, s. 35). Operaattori vastaa myös järjestelmien ylläpidosta ja 

huollosta. Suomessa toimivia colocation-datakeskusoperaattoreita ovat TeliaSonera, 

Equinix ja Elisa. 

 

Datakeskuksilla on suuret käyttökustannukset ja niistä vastaa pääsääntöisesti datakes-

kusoperaattori. Käyttökustannukset koostuvat suurimmaksi osaksi energiakustannuksista. 

Muita kustannuksia ovat esimerkiksi henkilöstön palkat, huolto, tietoliikenneyhteydet, ve-

rot ja kiinteistön vuokra. Datakeskusten kustannusarviointi ja budjetointi on haastavaa, 

koska kustannukset vaihtelevat suuresti vuositasolla. (KPMG 2015, s. 15.) Kuvassa 15 on 

havainnollistettu keskikokoisen datakeskuksen tyypillinen vuotuinen käyttökustannusten 

jakautuminen Iso-Britanniassa. Kuvaan ei ole merkitty vuokran osuutta käyttökustannuk-

sista. Tästä voi päätellä, että vuokran osuus käyttökustannuksista on pieni.  

 

 
Kuva 15 Datakeskuksen vuotuinen käyttökustannusten jakautuminen Iso-Britanniassa (Bedi 2014, 

käännetty kirjoittajan toimesta alkuperäislähteestä)  

 

Suomen esimerkkiä datakeskuksen käyttökustannusten jakautumisesta ei ollut saatavilla. 

Suurimmat erot löytynevät energiakustannuksissa. Näihin kustannuksiin vaikuttavat maan 

sähkönhinta ja mahdollisuus hyödyntää vapaajäähdytystä datakeskuksessa.  

3.2.3 Käyttäjät 

Colocation-datakeskuksen käyttäjät ovat datakeskuspalveluiden lopullisia käyttäjiä. He 

solmivat datakeskusoperaattorin kanssa palvelusopimuksen. Käyttäjät ovat tyypillisesti 

luotettavia, ja vuokranmaksun laiminlyönti on epätodennäköistä. Suurin osa käyttäjistä on 

suuria, hyvämaineisia ja maksukykyisiä yrityksiä ja valtionvirastoja.  
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Yogendran ja Kumarin (2012, s. 2) mukaan tyypilliset datakeskuksen käyttäjät ovat tekno-

logiayritykset, rahoituslaitokset, pörssiyhtiöt, viranomaiset ja tutkimuslaboratoriot. Benso 

ym. (2010, s. 269) lisäävät listaan vielä isot yliopistot ja yksityiset yritykset. Myös tietolii-

kenneyritykset, pelialan ja media-alan yritykset ovat colocation-datakeskuksen käyttäjiä 

(Hoon & Yali 2014, s. 7).  

 

Colocation-datakeskusten hinnoittelurakenne vuokralaisille vaihtelee operaattorista riippu-

en. Toiset operaattorit veloittavat laitekaapin mukaan, kun taas toiset veloittavat erikseen 

käytettyjen tai varattujen kilowattien mukaan. Lisäksi operaattorit tyypillisesti veloittavat 

IT-palveluista, lisävarmennuksesta ja varavoimavarmennuksesta erikseen vuokralaisilta. 

(Torell & Brown 2013, s. 5.) Vuokraan voivat vaikuttaa datakeskuksen redudanssitaso, 

tehotiheys, tietoliikenneyhteydet ja PUE-luku (Louwerens 2014, s. 35). Operaattori tarjoaa 

käyttäjälle energian, jäähdytyksen, tietoliikenneyhteydet ja varasähköjärjestelmät, ja käyt-

täjä maksaa näistä energiakustannukset (Hoon & Yali 2014, s. 7). Joissain tapauksissa 

vuokra voi myös olla sidottuna energiankulutukseen tai -hintaan. 

 

Esimerkiksi TeliaSonera on hinnoitellut laitetilaratkaisut ja -palvelut erikseen neliöiden 

mukaan. Laiteratkaisussa käyttäjä maksaa laitetilan perustamisesta kertamaksun ja kuukau-

simaksun. Tämän lisäksi käyttäjä maksaa sähkönsiirrosta ja lisävarmennuksista kuukausit-

tain käytettyjen kilowattituntien mukaan. Laitepalveluissa käyttää maksaa kuukausittain 

laitekaappipaikasta sekä energiasta ja sisäverkkoyhteydestä. (Sonera 2015.) 

3.3 Kiinteistösijoitustuotteen yleisimmät riskit 

Yleensä kiinteistösijoittaja ja datakeskusoperaattori sopivat riskien jakautumisesta vuokra-

sopimuksen vastuunjakotaulukossa. Vastuunjakosopimuksessa sovitaan tarkasti vuok-

ranantajan ja vuokralaisen vastuunjaosta. Pääsääntöisesti suurimman riskin liiketoiminnas-

sa kantaa datakeskusoperaattori. Colocation-datakeskusliiketoimintaan sisältyy erilaisia 

riskejä. Riskit voidaan luokitella strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskei-

hin.  

 

Strategiset riskit 

Strategisia riskejä ovat esimerkiksi markkinoiden läpinäkymättömyys, tiukentuva lainsää-

däntö sekä käyttäjien rakentamat omat datakeskukset. Markkinoiden läpinäkymättömyys 

rajoittaa kysynnän ja tarjonnan ennustettavuutta ja mahdollisuutta vastata kilpailuun. 

(Hoon & Yali 2014, s. 14.) Tämän lisäksi turvallisuus ja yksityisyys ovat suuria haasteita 

datakeskuksen toiminnassa. Lainsäädäntö ja tietoturvamääräykset muuttuvat ja tiukentuvat 

jatkuvasti. (Pärssinen 2016, s. 7.) Muutokset aiheuttavat investointikustannuksia niin kiin-

teistösijoittajalle kuin operaattorille. Suurimmat colocation-datakeskuskäyttäjät voivat itse 

kehittää ja rakentaa itselleen datakeskuksen, mikä voi kutistaa colocation-datakeskuksien 

kysyntää (Hoon & Yali 2014, s. 14). Myös operaattori voi muuttaa strategiaansa ja haluaa 

omistaa itse datakeskuskiinteistön.   

 

Operatiiviset riskit 

Nopeat muutokset teknologiassa ja infrastruktuurissa nostavat kiinteistösijoittajan ja ope-

raattorin investointikustannuksia (Hoon & Yali 2014, s. 14). Datakeskuskiinteistön korkea 

teknologiariippuvuus ja jatkuva tietotekniikan kehitys lyhentävät kiinteistön, järjestelmien 

ja IT-laitteiden elinikää. Nämä lisäävät kiinteistösijoittajan sijoitusriskiä. (Louwerens 

2014, s. 3.) Datakeskuskiinteistöt tarvitsevat erikoistunutta kiinteistön hallintaa ja johta-

mista. On suuri riski kiinteistösijoittajalle, jos operaattori ei ole ammattitaitoinen.  
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Colocation-datakeskuksen kiinteistösijoittaja kantaa riskin kiinteistön teknisestä vanhen-

tumisesta, mikäli yhtiö omistaa kiinteistön. Kiinteistöä on ylläpidettävä tehokkaasti ja jous-

tavasti, jotta sen käyttöikä pitenee ja kiinteistösijoittajan kustannukset supistuvat. (Rath 

2011.)  

 

Taloudelliset riskit 

Taloudellisia riskejä ovat datakeskusten käytön kustannusarviointi ja budjetointi. Ne on 

haastava tehdä, koska kustannukset vaihtelevat vuosittain. (Pärssinen 2016, s. 7.) Lisäksi 

nousevat energiakustannukset ja verotus vaikuttavat negatiivisesti datakeskuksen liiketoi-

mintaan (Data Centre Risk Index 2016). Colocation-datakeskuksen liiketoimintaan vaikut-

taa myös inflaatioriski, mikäli vuokrasopimuksia ei ole indeksiin sidottu.  

 

Vahinkoriskit 

Vahinkoriskejä ovat luonnonkatastrofit, kuten maanjäristykset, pyörremyrskyt, tulvat ja 

tulipalot. Datakeskusten IT-laitteiden ylikuumeminen voi aiheuttaa kiinteistössä esimerkik-

si tulipalon. Tulipalon seurauksena voi olla tiedon menetyksiä, laiteuudistuksia ja kiinteis-

tön tuhoutuminen. Nykytekniikan avulla tätä riskiä voidaan pienentää esimerkiksi alenta-

malla hapen määrää ja lisäämällä typen määrää tilassa. (Siemens 2015, s. 5-6.)    
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4 Toimitilojen ominaisuudet kiinteistösijoittamisen nä-
kökulmasta 

Tässä luvussa avataan termi kiinteistösijoitustuote ja käsitellään valittujen toimitilojen 

ominaisuuksia kiinteistösijoittamisen näkökulmasta. Eri toimitilakiinteistöillä on paljon 

yhtäläisyyksiä, mutta eroavuuksiakin löytyy. Kaikki kiinteistöt ovat kiinteätä omaisuutta ja 

heterogeenisiä. Kiinteistöt tarjoavat kiinteistösijoittajalle kassavirran muodossa kuukausit-

taista tuloa. Jokaisella kiinteistötyypillä on oma uniikki sijaintinsa ja käyttötarkoituksensa.   

 

Tähän tutkimukseen on otettu tarkastelun kohteeksi hotellit ja logistiikkakiinteistöt. Nämä 

kyseiset kiinteistötyypit ovat valittu, koska ne muistuttavat paljon datakeskuksia ja koska 

ne nostettiin esille myös haastatteluissa. Kiinteistösijoittajat vertasivat datakeskuskiinteis-

töjä hotelli- ja logistiikkakiinteistöihin. Hotelli- ja datakeskuskiinteistöissä liiketoiminta 

toimii operaattorin kautta. Logistiikka- ja datakeskuskiinteistö ovat molemmat rakenteel-

taan samantyyppisiä. Seuraavassa käsitellään lyhyesti hotellien ja logistiikkakiinteistöjen 

liiketoimintamallit, sijainti ja ominaisuudet.  

4.1 Kiinteistösijoitustuote 

Tässä diplomityössä datakeskuskiinteistö on tuotteistettu. Tuotteistamisen tarkoituksena on 

saada tasalaatuinen, toistettavissa oleva ja helposti myyvä tuote (LEAPS-projekti 2016).  

Myös muita toimitilakiinteistöjä, kuten hotelli- ja logistiikkakiinteistöjä, voidaan ajatella 

kiinteistösijoitustuotteena.  

 

Kiinteistösijoittaja arvioi tyypillisesti kiinteistösijoitustuotetta tuoton ja riskin näkökulmas-

ta. Kiinteistösijoitustuotteesta kiinteistösijoittaja saa tuoton yleensä kuukausittaisena kas-

savirtana. Kassavirta on tyypillisesti vakaata ja tasaista. Sijoittaja arvioi myös kiinteistösi-

joituksen arvon säilymistä sijoituspäätöksessään. Kiinteistösijoittamiseen liittyy aina myös 

epävarmuus. Täysin riskitöntä sijoitustuotetta ei liene olemassakaan. Kiinteistösijoitustuot-

teeseen liittyvät riskit ovat kassavirran saamisen epävarmuus ja negatiivinen arvon muutos.   

4.2 Hotelli 

Liiketoimintamallit 

Hotellien liiketoiminnan tärkeimpiä asioita ovat asiantunteva operaattori ja työvoima. Ho-

tellien liiketoiminta toimiikin tyypillisesti kiinteistösijoittajan ja ulkoisen operaattorin yh-

teistyönä. Tällöin operaattori vuokraa tilan kiinteistösijoittajalta ja maksaa tästä vuokraa. 

(Talja 1999, s. 25.) Kiinteistöomistajan ja operaattorin välinen vuokra voi olla joko kiinteä 

tai perustua hotellin liikevaihtoon (Rushmore 2001, 19-6).  

 

Toinen vaihtoehto on, että hotellinomistaja eli kiinteistösijoittaja itse johtaa hotellin liike-

toimintaa. Tällöin kiinteistönomistaja omistaa kiinteistön kiinteistöosakeyhtiön kautta ja 

hoitaa hotellin liiketoimintaa toisen yrityksen kautta. Tyypillisesti näissä tapauksissa on 

kyse pienistä ja yksityisistä hotelleista. (Talja 1999, s. 24.) 

 

Hotellien asiakkaat vaihtuvat käytännössä joka päivä. Hotellien liiketoiminta on kausiluon-

teista. Hotellihuoneiden käyttöasteet vaihtelevat viikonpäivien ja vuodenaikojen mukaan. 

Suuren vaihtelevuuden vuoksi hotellit kykenevät muuttamaan huonehintoja nopeasti mark-

kinoiden mukaan. (Talja 1999, s. 36.) Hotellihuoneiden kysyntä on riippuvainen kansanta-

louden tilasta. Esimerkiksi öljykriiseillä ja kuljetusalan lakoilla on vaikutusta hotellien 

kysyntään. (Phyrr ym. 1989, s. 871.)  
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Hotellikiinteistöt tarjoavat kilpailukykyisen kokonaistuoton ja niillä on suhteellisen pieni 

volatiliteetti kiinteistösijoituskohteena (Rushmore 2001, 14-1). Kiinteistösijoituksena ho-

telleilla on hyvä inflaatiosuoja, koska hotellit pystyvät huoneiden vaihtuvuuden vuoksi 

muokkaamaan nopeasti huonehintoja. Myös ulkopuolisen operaattorin käytöstä on hyötyä, 

koska tällöin kiinteistösijoittaja ei koko laajuudessaan kärsi käyttöasteen vaihtelusta aiheu-

tuvasta vuokratuottojen vaihtelusta. (Talja 1999, s. 36-37, 39.) Phyrrin ym. (1989, s. 872) 

mukaan hotellin liiketoiminnassa saavutetaan kannattavuusraja reilun 60 prosentin käyttö-

asteella, joten hotelleilla on mahdollisuus suuriin voittoihin hotellin ollessa täyteen vuok-

rattuna. Rushmoren (2001) mukaan ensimmäisen kahden tai neljän vuoden aikana hotellin 

liiketoiminta ei pääse tasolle, joka kattaisi kaikki liiketoiminnan kulut. 

 

Hotellien vuokrasopimukset ovat tyypillisesti kiinteähintaisia tai sidottuna liikevaihtoon tai 

tulokseen. Kiinteähintaiseen vuokraan eivät vaikuta liiketoiminnan kannattavuuden vaihte-

lut. Tulevaisuuden haasteet ja niistä aiheutuvat riskit ovat hotellioperaattorin vastuulla. 

Liikevaihtoon ja tulokseen sidonnaisessa vuokrassa myös kiinteistösijoittaja kantaa osan 

liiketoiminnan riskistä. (Talja 1999, s. 25.) 

 

Hotellin imago ja asiakkaiden kokemukset ovat tärkeä osa hotellien liiketoimintaa. Nämä 

vaikuttavat hotellin tuottokykyyn. Imago määräytyy hotellin maineen, operaattorin asian-

tuntemuksen ja mahdollisten ainutlaatuisten erityispiirteiden kautta. Hotellikiinteistöt ovat 

melko riskialtis sijoituskohde muihin kiinteistösijoitustuotteisiin verrattuna. Hotellien pitkä 

käynnistämisvaihe ja nopea vanhentuminen lyhentävät hotellikiinteistön elinikää. Pitkän 

käynnistysvaiheen aikana hotellit eivät tuota kiinteistösijoittajalle tuottoja.  (Rushmore 

2001, 8-2.) 

 

Hotellien tarjoamat palvelut ovat erilaisia. Ne voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään. En-

simmäiseen ryhmään kuuluvat luksushotellit ja korkealuokkaiset hotellit. Näistä hotelleista 

löytyy monenlaisia palveluita, kuten ravintoloita, baareja, kokoushuoneita, kuntosaleja ja 

matkamuistomyymälöitä. Hotellihuoneissa on työpöydät, kahvinkeittimet ja silitysmahdol-

lisuudet. Näiden hotellien kohderyhmänä ovat yleensä liikematkustajat. (Rushmore 2001, 

3-4, 3-5, 3-6.) Hotelleissa pystyy yhdistämään työn ja huvin. Nämä hotellit sijaitsevat suo-

situissa kohteissa. (Brueggeman & Fisher 2008, s. 247.) 

 

Toiseen ryhmään kuuluvat hotellit, joilla on hieman rajoitettu määrä palveluita tarjolla. 

Näistä hotelleista löytyvät esimerkiksi ravintola- ja kylpyläpalvelut. Hotellit on suunniteltu 

asiakkaille, jotka haluavat yöpyä hotellissa useamman yön. (Brueggeman & Fisher 2008, s. 

247.) Hotellihuoneet ovat kodinomaisia ja niissä on olohuone, makuuhuone, ruuanlaitto- ja 

virkistysmahdollisuudet (Rushmore 2001, 3-7, 3-8). Ne sijaitsevat usein lähellä kuuluisia 

nähtävyyksiä, jotka vetoavat matkailijoihin (Brueggeman & Fisher 2008, s. 247). 

 

Kolmanteen ryhmään kuuluvat motellit ja pienemmät hotellit, jotka myös ovat kodinomai-

sia, mutta joiden palveluiden määrä on hyvin rajoittunut (Rushmore 2001, 3-9). Näiden 

kohderyhmänä ovat liikematkustajat ja perheet, jotka viettävät vain yhden yön hotellissa. 

Nämä motellit ja hotellit sijaitsevat yleensä lähellä suuria valtateitä. (Brueggeman & Fisher 

2008, s. 247.) 
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Sijainti 

Hotellit sijaitsevat tyypillisesti joko lentokentällä tai niiden välittömässä läheisyydessä, 

valtateiden varsilla, kaupunkien keskustoissa tai esikaupunkialueella sekä suosituissa lo-

makohteissa (Rushmore 2001, 3-11, 3-12). Liikenneyhteydet ja hotellin saavutettavuus 

jalan tai ajoneuvolla parantavat hotellin sijaintia. Myös pysäköintipaikkojen määrä on tär-

keä huomioida. (Talja 1999, s. 58.) 

 

Ominaisuudet 

Phyrr ym. (1989, s. 871) luonnehtivat hotelleja kiinteistöiksi, jotka tarjoavat asiakkailleen 

väliaikaista majoitusta ja yleensä myös muita palveluita kuten ravintola- ja viihdepalvelui-

ta. Hotellit ovat erityiskiinteistöjä, jotka muodostuvat pääosin pienistä huoneista ja kiinteis-

tön kalusteista sekä huonekaluista ja laitteista. Hotellikiinteistölle on vaikeaa löytää vaih-

toehtoista käyttöä. Rushmoren (2001) mukaan hotellikiinteistön elinkaari on 20–60 vuotta 

riippuen siihen tehdyistä peruskorjauksista. Kalusteiden, huonekalujen ja laitteiden käyt-

töikä on tyypillisesti noin kahdeksan vuotta. Hotellien käyttötarkoituksen muuttaminen on 

kallis monimutkainen prosessi, joskus jopa mahdoton (Talja 1999, s. 38). 

4.3 Logistiikkakiinteistö 

Liiketoimintamalli 

Hyvät logistiikkakiinteistöt tuottavat kiinteistösijoittajalle vakaata ja korkeata nettovuokra-

kassavirtaa (KTI Kiinteistötieto Oy 2016, s. 13). Kassavirta perustuu yleensä neliövuokras-

ta ja muista palveluista saaduista tuotoista. Logistiikkakiinteistöjen käyttökustannukset 

ovat kuitenkin suhteellisen korkeat. (Phyrr ym. 1989, s. 844.) Vuokrasopimukset ovat ta-

vallisesti pääomavuokrasopimuksia. Tällöin vuokralainen maksaa käyttökustannukset, ku-

ten vakuutukset ja kiinteistön ylläpidon ja huollot. Tyypillisesti logistiikkakiinteistöt tarvit-

sevat vain vähän huoltoa. (Gilmour 2016.) 

 

Logistiikkakiinteistöissä vuokralaisen pysyvyys on suhteellisen hyvä. Vuokralaiset ovat 

haluttomia muuttamaan, koska koneiden ja laitteiden siirtäminen aiheuttaa lisäkustannuk-

sia ja vie aikaa, mikä taas vähentää tuotantoon käytettävää aikaa. (Phyrr ym. 1989, s. 844.) 

Logistiikkakiinteistön vuokralaisia ovat teollisuusyritykset, vähittäiskaupat ja logistiikka-

palveluoperaattorit. Vuokrasopimukset ovat pitkiä. (KTI Kiinteistötieto Oy 2016, s. 13-15.) 

Tyypillisesti vuokra-aika on yli kymmenen vuotta (Phyrr ym. 1989, s. 843).  

 

Logistiikkakiinteistöihin sijoittamisen riskejä ovat uuden vuokralaisen löytäminen ja kalliit 

investoinnit. Logistiikkakiinteistöt ovat alttiita markkinaolosuhteiden muutoksille. Jos kiin-

teistössä toimiva yritys lopettaa toimintansa, voi olla haastavaa saada kiinteistöön uusi 

vuokralainen. Logistiikkakiinteistöihin vaaditaan myös kalliit alkuinvestoinnit. Logistiik-

ka-ala kehittyy jatkuvasti ja uusia innovaatioita tulee markkinoille. Tämä tarkoittaa sitä, 

että logistiikkakiinteistöt voivat vanhentua nopeasti. (Gilmour 2016.) 

 

Sijainti 

Logistiikkakiinteistöjen sijainti on myös keskeinen tekijä, mutta eri tavalla kuin hotelleilla 

(Olkkonen ym. 1997, s. 84-85). Loogisesti hyvä sijainti ja hyvä saavutettavuus ovat tärkeää 

logistiikkakiinteistöille, koska tavarakuljetusten määrä on pystyttävä minimoimaan. Logis-

tiikkakiinteistölle optimaalinen sijainti on hyvien kulkuyhteyksien, kuten lentokentän, sa-

taman tai rautatien lähettyvillä. Myös hyvät tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömiä tava-

ravirtojen sujuvuudelle. (KTI Kiinteistötieto Oy 2016, s. 14.)   

 

 



 

32 

 

Tontille ajamisen helppous on olennaista logistiikkakiinteistöissä (Olkkonen ym. 1997, s. 

84-85).  Piha-alueella pysäköinnin on oltava helppoa, jolloin tontin ja kiinteistön muodolla 

ja sijoittelulla on suuri merkitys (KTI Kiinteistötieto Oy 2016, s. 15). Logistiikkakiinteistöt 

sijaitsevat yleensä siellä, missä on alhainen maan hinta, koska rakennukset ovat tyypillises-

ti yksikerroksisia ja pinta-alaltaan suuria (Olkkonen ym. 1997, s. 84-85). 

 

Ominaisuudet 

Logistiikkakiinteistöt ovat erikoiskiinteistöjä, ja ne on suunniteltu vain tiettyä tarkoitusta 

varten. Niiden käyttö muuhun tarkoitukseen on hyvin haastavaa. (Phyrr ym. 1989, s. 832.) 

Kiinteistö on tarkoitettu tavaravirtojen ohjaamiseen ja hallintaan tuottajalta valmistajalle ja 

edelleen vähittäiskauppaan ja lopullisille asiakkaille. Logistiikkakiinteistön erottaa teolli-

suuskiinteistöstä se, että niissä ei valmisteta tavaroita. Logistiikkakiinteistöissä tavara vii-

pyy vain lyhytaikaisesti. Mitä monikäyttöisempi logistiikkakiinteistö on, sitä parempaa 

lisäarvoa se tuo vuokralaiselle ja sitä turvallisempi sijoituskohde se on kiinteistösijoittajal-

le. (KTI Kiinteistötieto Oy 2016, s. 13-15.) 

 

Logistiikkakiinteistössä keskeisimpiä ominaisuuksia ovat tilojen korkeus, lastauslaiturei-

den riittävyys ja pohjan kantavuus. Lattian tulee kestää painavia tavaroita ja niiden liikutte-

lua sujuvasti. Korkea tila mahdollistaa kiinteistön tehokkuuden. Kiinteistön käyttäjät ja 

heidän tarpeensa ohjaavat kiinteistön muita ominaisuuksia, kuten automaatiota, kylmätiloja 

ja kokoa. (KTI Kiinteistötieto Oy 2016, s. 14-15.)  Logistiikkakiinteistön muunneltavuus ja 

joustavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia kiinteistössä (Lusht 2001, s. 42-43).  

 

Varastoautomaation kehitys ja verkkokaupan kasvu vaikuttavat kiinteistöihin siten, että 

niiden tulee päivittyä jatkuvasti tarpeiden mukana. Logistiikkakiinteistön elinkaari on use-

asti vuosikymmenten pituinen, kunhan sijainti on optimaalinen ja kiinteistösijoittaja ja 

vuokralainen modernisoivat ja peruskorjaavat kiinteistöä. (KTI Kiinteistötieto Oy 2016, s. 

14-15.)  
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5 Haastattelututkimus 

Diplomityön empiirisessä osuudessa keskitytään datakeskusoperaattoreiden ja suomalais-

ten kiinteistösijoittajien näkemyksiin datakeskusten ominaisuuksista ja kiinteistösijoittajien 

halukkuudesta sijoittaa datakeskuksiin Suomessa. Teoriaosuuteen on kerätty datakeskuk-

sen ominaisuudet ja liiketoimintamallit. Tämän jälkeen on paneuduttu tarkemmin colocati-

on-datakeskuksiin. Tässä luvussa käydään läpi tutkimusprosessi, tiedonkeruumetodi ja 

teemahaastatteluiden tulokset.  

 

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus valittiin, koska Hirsjärven 

ym. (1997, s. 160) mukaan laadullinen tutkimus voidaan toteuttaa joustavasti ja suunnitel-

mia voi muuttaa olosuhteiden mukaisesti. Määrälliseen tutkimukseen tarvittavan datan-

määrä olisi ollut haastava kerätä, koska datakeskusoperaattoreiden määrä Suomessa on 

vielä vähäinen. Myös aiemman tutkimuksen vähyys aiheesta tuki laadullisen tutkimuksen 

valintaa.  

5.1 Tutkimusprosessi 

Hirsjärven ja Hurmeen (2010, s. 13) mukaan jokainen tutkimus alkaa alustavasta tutkimus-

ongelmasta tai tutkijaa askarruttavasta asiasta. Ongelma muuttuu konkreettisemmaksi vasta 

syvällisen kirjallisuuteen perehtymisen jälkeen. Aiheeseen perehtyminen auttaa ongelman 

rajaamisessa ja tarkentamisessa.  

 

Tutkimuksen idea tuli työni ohjaajalta Rasmus Holmbergiltä Lemminkäinen Talo Oy:ltä. 

Diplomityön prosessin alussa aihe muotoiltiin kiinteistösijoittamiseksi datakeskuksiin. 

Tutkimusprosessin ensimmäisen kuukauden jälkeen tutkimusongelmat ja -tavoitteet tar-

kentuivat. Perusta tutkimukselle saatiin perehtymällä kirjallisuuteen ja aiempiin akateemi-

siin tutkimuksiin datakeskuksista. Myös datakeskuksiin liittyviin artikkeleihin ja aiemmin 

tehtyihin diplomitöihin tutustuttiin. Datakeskuksiin perehdyttiin myös operaattori Aiber 

Networksin järjestämässä tapahtumassa Tampereella ja The Nordic Digital Business 

Summit 2016 -tapahtumassa Helsingin Kaapelitehtaalla.   

 

Diplomityön kirjallisuuskatsaus toteutettiin ensimmäisenä. Kirjallisuuskatsauksen avulla 

tutustuttiin aiheeseen useasta eri näkökulmasta. Tämä paransi asiantuntijuutta tutkittavasta 

aiheesta ja auttoi valmistautumaan haastatteluihin. Suunniteltaessa haastatteluja esiin nousi 

muutamia teemoja, joiden pohjalta haastattelukysymykset laadittiin.   

 

Diplomityön koko tutkimusprosessi aiheen valitsemisesta viimeisen lauseen kirjoittami-

seen kesti yhteensä kuusi kuukautta. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja tee-

mahaastatteluina. Pääpaino diplomityössä on haastatteluissa. Tutkimusprosessin alussa 

suurin jännityksen aihe oli, vastaavatko datakeskusoperaattorit haastattelupyyntöihin. Tie-

dossa oli, että käsiteltävä aihe voi kuulua datakeskusoperaattorin liiketoimintasalaisuuden 

piirin. Positiivinen asia oli, että datakeskusoperaattorit ottivat pyynnön vastaan ja suostui-

vat haastateltaviksi. Ainoastaan muutama datakeskusoperaattori kieltäytyi haastattelusta 

liikesalaisuuden vuoksi.  

 

Tutkimusprosessin aikana opittiin paljon uusia asioita ja haastatteluissa tavattiin mielen-

kiintoisia henkilöitä. Tutkimusprosessin aikana esiintyi muutamia haasteita, mutta kaikista 

vastoinkäymisistä selvittiin. Tutkimisprosessi olisi voinut olla tasaisempi, mikäli tutkimus-

aihe olisi ollut entuudestaan tutumpi. Tutkimuksessa olisi voinut haastatella useampia 
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suomalaisia kiinteistösijoittajia. Näin olisi saatu kattavampi kuva heidän sijoittamishaluk-

kuudestaan datakeskuskiinteistöihin.  

5.2 Tiedonkeruu 

Hirsjärven ja Hurmeen (2010, s. 34-35, 37) mukaan haastattelu on sopiva tiedonkeruume-

netelmä aiheesta, jota on vähän tutkittu. Tämän diplomityön aiheesta löytyi hyvin vähän 

aiempia tutkimuksia. Määrällisen tutkimuksen kyselylomake ei sopinut tutkimuksen tavoit-

teisiin, koska kyselylomakkeen valmiit vaihtoehdot eivät välttämättä tavoittaisi vastaajien 

ajatusmaailmaa. 

 

Haastattelut voidaan Hirsjärven ja Hurmeen (2010, s. 44, 47) mukaan toteuttaa kolmella eri 

tavalla. Ensimmäinen on lomakehaastattelu, toinen teemahaastattelu ja kolmas strukturoi-

maton haastattelu. Suurin ero näillä kolmella vaihtoehdolla on, miten strukturoituja haas-

tattelukysymykset ovat. Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoiduin teema-

haastatteluin, jossa haastateltiin colocation- ja pilvipalveluita tarjoavia datakeskusoperaat-

toreita Suomesta ja kiinteistösijoituksista vastaavia henkilöitä suomalaisista kiinteistösijoi-

tusyhtiöistä. Tämä aineistonkeruutapa valittiin, koska sen oletettiin tukevan parhaiten työn 

tavoitteita. Koska tutkija ei ollut alan asiantuntija, oli selvää, että haastatteluiden aikana 

syntyy uusia ideoita ja olisi hyödyllistä, jos uudet ajatukset voisi käyttää myöhemmissä 

haastatteluissa. Puolistrukturoiduissa teemahaastatteluissa voidaan haastattelukysymysten 

järjestystä ja jopa muotoa muuttaa, mutta strukturoidussa haastattelussa tätä mahdollisuutta 

ei ole. Tutkimuksessa ei ollut tavoitteena kysyä jokaista kysymystä samassa järjestyksessä 

haastateltavilta. 

 

Haastattelukysymykset luotiin yhdessä diplomityön ohjaajan kanssa. Hänestä oli suuri apu 

kysymysten muotoilussa, jotta niiden avulla sai vastaukset tutkimusongelmiin. Tätä tutki-

musta varten tehtiin kahdet eri haastattelukysymykset kahdelle taholle eri teemojen ympä-

rille. Datakeskusoperaattoreiden kysymykset luotiin kahden teeman ympärille: datakeskuk-

sen ominaisuudet ja liiketoiminta Suomessa. Suomalaisten kiinteistösijoittajien haastattelut 

luotiin kiinteistösijoittaminen datakeskuksiin Suomessa -teeman ympärille. Haastatteluky-

symykset löytyvät liitteestä 2.  

 

Datakeskusoperaattoreiden haastattelukysymykset testattiin ensin henkilöllä, jolla on pitkä 

kokemus datakeskuksista. Samalla häneltä kysyttiin vinkkejä haastateltavista yrityksistä ja 

henkilöistä. Palkitsevaa oli huomata, että haastattelukysymykset oli suunniteltu kattavasti 

ja haastateltavien kohdalla oltiin oltu oikeilla jäljillä. Tämä tapaaminen antoi paljon uutta 

arvokasta tietoa. Myös haastateltavilta datakeskusoperaattoreilta sai hyviä vinkkejä, keihin 

kannattaisi ottaa yhteyttää diplomityön aiheen tiimoilta.  

 

Aluksi lähdettiin haastattelemaan datakeskusoperaattoreita. Tavoitteena oli, että ensin 

haastatellaan operaattorit ja tämän jälkeen siirrytään haastattelemaan suomalaisia kiinteis-

tösijoittajia. Tässä tavoitteessa onnistuttiin melko hyvin. Tämä järjestys valittiin syystä, 

että datakeskusoperaattoreiden haastatteluissa saattoi nousta esille tietoa, josta olisi hyötyä 

kiinteistösijoittajia haastateltaessa. Tämä ajatus toteutui. Datakeskusoperaattoreiden haas-

tatteluissa esille nousi paljon uutta ja arvokasta tietoa, jota kirjallisuudesta ja aiemmin teh-

dyistä tutkimuksista ei selvinnyt.  

 

Haastattelupyynnöt tehtiin sähköpostitse ja puhelimitse. Haastatteluun pyydettiin 15 data-

keskusoperaattoria ja 12 kiinteistösijoituksista vastaavaan henkilön suomalaisista kiinteis-

tösijoitusyhtiöistä. Yhteensä haastattelupyyntöjä lähetettiin 27 kappaletta. Haastateltavat 
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valikoituvat alaluvassa 1.4 esitetyin edellytyksin. Haastateltavia oli lopulta 15, joista 

kymmenen oli datakeskusoperaattoria ja viisi kiinteistösijoittajaa. Loppuja ei joko tavoitet-

tu tai he kieltäytyivät haastattelusta. Yrityksen ja haastateltavien nimiä ei julkaista tässä 

työssä haastateltavien pyynnöstä. Liitteestä 1 selviää haastattelujen päivämäärä, pituudet ja 

haastattelutapa.  

 

Muutama Suomessa toimivaa kiinteistösijoittajaa kieltäytyi haastattelusta, koska he eivät 

olleet tutkineet datakeskuskiinteistöjä kiinteistösijoituskohteena eivätkä ne kuuluneet hei-

dän sijoitusstrategiaansa. Tämä itsessään on jo mielenkiintoinen seikka, koska osalle sijoit-

tajista datakeskukset ovat vielä tuntematon kiinteistösijoitustuote.  

 

Haastateltaville lähetettiin haastattelukysymykset etukäteen sähköpostitse. Tämä toteutet-

tiin, koska toivottiin haastateltavien valmistuvan haastatteluihin ja tutustuvan teemoihin 

etukäteen. Menettelytapa oli myös tietoinen riski, sillä se olisi voinut johtaa ennalta valmii-

siin vastauksiin ja tyrehdyttää vapaamuotoisen keskustelun.  

 

Haastatteluiden aikana tehtiin muistiinpanoja, joiden pohjalta luotiin yhteenveto. Yhteen-

veto lähettiin vielä haastateltavalle luettavaksi. Näin varmistettiin, että asiat oli kirjattu 

kuten haastateltava oli asian kertonut. Haastateltavalla oli myös mahdollisuus korjata teks-

tiä. Lopuksi yhteenvetojen pohjalta kirjoitettiin tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset.  

 

Haastattelut kestivät keskimäärin noin 50 minuuttia. Liitteestä 1 ilmenee jokaisen haastat-

telun kesto. Haastatteluista seitsemän toteutettiin kasvotusten, kuusi puhelimitse ja kaksi 

sähköpostitse. Yhtään ryhmähaastattelua ei tehty. Pääsääntöisesti haastattelut pidettiin 

suomen kielellä, ainoastaan yksi haastattelu toteutettiin englannin kielellä.  

5.3 Tulokset ja analysointi 

Haastatteluiden alussa kartoitettiin haastateltavien taustatiedot. Tämän jälkeen datakes-

kusoperaattoreiden kanssa siirryttiin datakeskusten ominaisuuksiin ja liiketoimintamallei-

hin Suomessa. Näistä teemoista oli laadittu yhteensä yhdeksän kysymystä. Kiinteistösijoi-

tuksista vastaavien henkilöiden kanssa keskusteltiin heidän mahdollisuuksistaan sijoittaa 

datakeskuksiin. Tästä teemasta oli kolme kysymystä. Kaikki nämä kolme valittua teemaa 

olivat olennaisia aihealueita tutkimuskysymysten näkökulmasta.  

 

Kaikki haastattelukysymykset olivat avoimia kysymyksiä. Vastausvaihtoja ei tarjottu val-

miiksi. Ainoastaan kahdessa kysymyksessä oli annettu ranskalaisin viivoin sanoja, joita 

vastauksissa tulisi käsitellä. Vastausten pituutta ei rajattu millään tavalla.  

 

Tulosten osalta haastatteluaineisto analysoitiin kokonaisuutena. Tuloksista ei siis selviä, 

mitä kukakin haastateltava on vastannut. Ensimmäinen vaihe tulosten analysoinnissa oli 

käydä läpi kaikki haastatteluiden yhteenvedot. Kasvokkain tehdyt haastattelut olivat kes-

kimäärin pidempiä kuin puhelimessa tehdyt haastattelut. Kasvokkain tehdyissä haastatte-

luissa oli enemmän vapaata keskustelua valituista teemoista. Yhteenvedot haastatteluista 

olivat yhdestä kahteen A4-sivua.  

 

Analysointimenetelmänä on käytetty teemoittelua, jossa aineistosta etsitään keskeisiä tee-

moja ja järjestetään vastaukset teemojen mukaisesti (Saranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Tässä tutkimuksessa tulosten analysointia helpotti se, että kysymykset olivat suo-

raan jaoteltu eri teemoihin jo haastattelukysymyksiä luotaessa. Seuraavaksi jokaisen tee-

man havainnot esitellään erikseen. 
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5.3.1 Taustatiedot 

Haastattelujen alkuun haluttiin kartoittaa haastateltavien taustatiedot. Kyseessä oli perus-

tiedot haastateltavista ja heidän edustamistaan yrityksistä. Operaattoreilta haluttiin selvittää 

heidän kokemuksensa alalta ja heidän tarjoamat liiketoimintamallit asiakkailleen. Suoma-

laisilta kiinteistösijoittajilta kysyttiin heidän kokemusta datakeskuksista kiinteistösijoitus-

tuotteena. Tavoite oli selvittää, ovatko kiinteistösijoittajat tutkineet tai tutustuneet datakes-

kuskiinteistöihin kiinteistösijoituskohteena.  

 

Datakeskusoperaattorit 

Datakeskusoperaattoreista kartoitettiin operaattorin historiaa alalta ja heidän tämänhetkisiä 

suunnitelmiaan rakentaa datakeskus Suomeen. Osa haastateltavista oli toiminut alalla jo 

pitkään, jopa vuosikymmeniä, ja toiset olivat tulleet alalle vasta viime vuosien aikana. 

Kymmenestä haastatellusta neljä oli toiminut jo pitkään markkinoilla, mutta heidän tarjo-

amiensa palvelujen muoto oli muuttunut vuosien varrella.  

 

Haastatelluista datakeskusoperaattoreista viidellä oli haastatteluhetkellä suunnitteilla tai 

rakenteilla datakeskushanke. Lopulla viidellä haastateltavalla oli jo tarvittava määrä ko-

nesalitilaa tai heillä oli laajentamissuunnitelmat nykyiselle kiinteistölle.  

 

Haastatelluista kymmenestä datakeskusoperaattorista seitsemän tarjoaa asiakkailleen sekä 

colocation- että pilvipalveluita (kuva 16). Loput operaattorit tarjoavat pelkästään toista 

näistä palveluista. Tämä antaa kuvaa datakeskusoperaattoreiden tarjoamista liiketoiminta-

malleista. 

 

 
Kuva 16 Datakeskuksenoperaattoreiden liiketoimintamallit (10 vastaajaa) 

 

Suomalaiset kiinteistösijoittajat 

Kiinteistösijoittajilta haluttiin kartoittaa aiemmat kokemukset datakeskussijoittamisesta 

(kuva 17). Haastatelluista neljä oli tutustunut datakeskuksiin sijoituskohteena kirjallisuu-

den tai Suomessa toteutuneen datakeskushankkeen kautta. Datakeskuksiin oli tutustuttu 

lähinnä TeliaSoneran datakeskushankkeen kautta. Kaksi haastateltua olivat kiinnostuneet 

ostamaan erästä datakeskushanketta, mutta ei ollut menestynyt siinä. 
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Kuva 17 Kokemus datakeskuksista kiinteistösijoitustuotteena (5 vastaajaa) 

 

Kaikilla haastateltavilla kiinteistösijoittajilla oli portfolioissaan laajempia konesalikokonai-

suuksia, jotka sijaitsivat tyypillisesti toimistorakennusten kellarissa. Osa haastateltavista 

muisti nämä heti ja osalle tämä tuli mieleen vasta kesken haastattelun. Tästä voi päätellä, 

että konesalikokonaisuuksilla ei ole suurta merkitystä kiinteistösijoittajien portfolioissa.  

5.3.2 Datakeskuksen ominaisuudet Suomessa 

Taustatietojen kartoituksen jälkeen siirryttiin datakeskusten ominaisuuksien pariin Suo-

messa toimivien datakeskusoperaattoreiden kanssa. Haastateltavilta kysyttiin ominaisuuk-

sia, jotka tukevat datakeskusoperointia Suomessa (kuva 18) sekä ominaisuuksia, jotka tu-

levat tulevaisuudessa korostumaan datakeskusoperoinnissa (kuva 19). Lisäksi operaattorei-

ta pyydettiin arvioimaan, mitkä ovat suurimmat haasteet operoida datakeskusta Suomessa 

(kuva 20). Viimeisenä tässä teemassa selvitettiin, hyödyntävätkö operaattorit datakeskuk-

sissaan hukkalämpöä (kuva 21) ja minkälainen omistusrakenne datakeskuksissa on kiin-

teistön, järjestelmien ja laitteiden osalta (kuva 22). Tästä teemasta oli laadittu viisi haastat-

telukysymystä. Haastateltavia oli yhteensä kymmenen.  

 

Kuvassa 18 on esitetty ne ominaisuudet, jotka esiintyivät vähintään kahdessa eri haastatte-

lussa. Kuvan ulkopuolella jäi ainoastaan kaksi ominaisuutta, jotka mainittiin vain kerran 

haastatteluissa. Nämä yksittäiset havainnot tuodaan esille viimeisenä.  
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Kuva 18 Datakeskusoperointia tukevat ominaisuudet Suomessa (10 vastaajaa) 

 

Kahdeksi vaikuttavammaksi ominaisuudeksi nostettiin Suomen viileä ilmasto ja vakaa 

taloudellinen tilanne. Nämä molemmat ominaisuudet esiintyivät kahdeksassa haastattelus-

sa. Viileää ilmastoa perusteltiin sillä, että se mahdollistaa datakeskuksen vapaajäähdytyk-

sen ja sitä kautta vähentää datakeskuksen käyttökustannuksia. Yksi haastateltava kertoi, 

että viileä ilmasto mahdollistaa vapaajäähdytyksen jopa yhdeksälle kuukaudelle, jolloin 

kiinteistön ilmastointilaitteita ei tarvitse käyttää ollenkaan. Suomessa poliittinen tilanne on 

stabiili ja tasapainoinen. Yhteiskunta on toimiva ja lainsäädäntö ennustettavissa oleva. 

Nämä ominaisuudet antavat toimintavarmuuden datakeskuksen operoinnille.   

 

Myös edullista sähkönhintaa ja luotettavia sähköyhteyksiä painotettiin haastatteluissa. Da-

takeskuksen liiketoiminta on täysin riippuvainen energiasta. Suomessa sähkön hinta on 

pysynyt suhteellisen tasaisena eikä sillä ole ollut suuria nousupaineita. Myös Suomen vero-

tusetu tuli haastatteluissa esille. Haastateltavat pitivät etua hyvänä. Suomen verotusetu on 

kuitenkin huonompi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Yhden haastateltavan mukaan etu pitäisi 

muuttaa Suomessa samantasoiseksi kuin Ruotsissa.  

  

Yli puolessa haastatteluissa tuotiin esille Suomen maantieteellinen sijainti ja ammattitai-

toinen työvoima ominaisuuksina, jotka tukevat datakeskusoperointia Suomessa. Haastatel-

tavat korostivat Suomen hyvää sijaintia etelän ja pohjoisen välissä sekä Venäjän läheisyyt-

tä. Yksi haastateltava antoi hyvän esimerkinkin siitä, että viiden millisekunnin latenssi 

Helsingistä on 500 km pituinen kehä, jonka sisälle muun muassa Pietari ulottuu. Pietarissa 

on isot markkinat ja paljon potentiaalisia käyttäjiä. Mitä kauempana käyttäjät ovat, sen 

kovempaa työtä IT-laitteet joutuvat tekemään ja laitteiden käyttöikä lyhenee. Toinen haas-

tateltava taas ei nähnyt Venäjää kilpailuetuna sen lainsäädännön ja strategisen käyttäytymi-

sen vuoksi. Maailmanpolitiikka elää murrosvaihetta ja tulevaisuutta on haastavaa ennustaa. 

Yksi haastateltava mainitsi, että maantieteellisen sijainnin tulisi olla verkon ja operoinnin 
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näkökulmasta sopiva. Suomesta löytyy myös pätevää ja koulutettua henkilökuntaa. Suo-

messa on vahva IT-osaaminen ja ammattitaito. 

 

Suomessa on datansisällönsuoja ja luotettavat tietoliikenneyhteydet. Suomen lainsääntö 

tukee datansisällönsuojaa. Kun vertaa esimerkiksi Ruotsiin, Ruotsin signaalitiedustelulle 

myönnettiin viime vuosikymmenenä oikeus salakuunnella Ruotsin rajojen läpi kulkevaa 

dataliikennettä. Tämmöistä oikeutta ei ole Suomessa myönnetty. Suomen tietoliikenneyh-

teyksiä kehuttiin haastatteluissa ja niissä mainittiin juuri valmistunut merikaapeli, joka 

mahdollistaa nopean ja laadukkaan yhteyden Keski-Eurooppaan. Suomen tietoliikenneyh-

teydet eivät enää pelkästään kulje Ruotsin tai Venäjän kautta.   

 

Haastatteluissa ilmeni vain yksi yksittäinen havainto ominaisuuksista, jotka tukevat data-

keskusoperointia Suomessa. Tämä ominaisuus on teknologia. Haastateltavan mukaan 

Suomessa teknologia on kehittynyt ja täällä on neutraaleja tietojärjestelmiä kuten Linux-

käyttöjärjestelmä. 

 

Haastattelukysymyksessä viisi kysyttiin niitä datakeskuksen ominaisuuksia, jotka haasta-

teltavien mielestä tulevat korostumaan tulevaisuudessa datakeskusoperoinnissa. Tavoittee-

na oli selvittää ominaisuudet, jotka datakeskusoperaattorit näkevät merkittävinä. Kuvassa 

19 on esitetty ominaisuudet, jotka esiintyivät haastatteluissa vähinään kahdesti. Yksittäiset 

havainnot esitetään viimeisenä. Yksittäisiä havaintoja oli kolme. 

 

 
Kuva 19 Datakeskusoperointia tukevat ominaisuudet tulevaisuudessa (10 vastaajaa) 

 

Melkein puolet haastateltavista ajattelee asiakkaiden tarpeiden korostuvan tulevaisuudessa 

datakeskusoperoinnissa. Asiakkaat ovat entistä vaativampia ja he arvostavat kotimaisuutta. 
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Asiakkaille täytyy osata tarjota moderni ja joustava palvelukonsepti. He haluavat tietää, 

missä heidän datansa sijaitsee. Yksi haastateltavista kuvasi asiakassuhdetta seuraavasti. 

Ensimmäisenä operaattori tarjoaa asiakkaalle colocation-palveluja, ja tällöin operaattori 

ottaa asiakkaan IT-laitteet haltuunsa. IT-laitteiden elinikä käytetään datakeskuksessa lop-

puun ja tämän jälkeen operaattori tarjoaa asiakkaalle pilvipalveluita. Näin asiakassuhteessa 

on tunnistettu asiakkaan tarpeet ja asiakkaalle tarjotaan kehittyvä palvelukonsepti.   

 

Tulevaisuuden ominaisuuksista energiatehokkuus ja energianhyötykäyttö tulivat esille 

kolmessa haastattelussa. Datakeskuksissa tullaan nykyistä enemmän korostamaan hukka-

lämmön hyödyntämistä ja miettimään uusia energialähteitä. Yksi haastateltavista jopa ar-

veli, että tulevaisuudessa hukkalämmön hyödyntäminen tulee olemaan pakollista datakes-

kuksissa. ICT-ala on yksi suurimmista energiankuluttajista teollisuuden alalla, joten ener-

giatehokkuutta tulee miettiä. Osa haastateltavista kertoi, että he ovat jo tutkineet aurinko- 

ja kaasuenergiaa energialähteenä.  

 

Kaksi haastateltavaa arveli, että pienet datakeskusoperaattorit tulevat häviämään markki-

noilta. Isot operaattorit tulevat ostamaan pienten toimijoiden konesaliliiketoiminnan. Li-

säksi haastateltavat arvioivat, että toimistorakennusten kellaritilojen konesalit häviävät, 

koska ne eivät enää täytä turvallisuusvaatimuksia. Asiakkaat tulevat siirtymään joko suu-

riin datakeskuksiin tai pelkästään pilvipalveluihin. Haastateltavat uskovat, että pilvipalve-

lut tulevat yleistymään tulevaisuudessa. Pilvipalveluiden suosio tuo mukanaan myös uusia 

vaatimuksia datakeskuksille.  

 

Haastateltavista kaksi korosti tietoliikenneyhteyksien merkitystä ja kiinteistön skaalaavuut-

ta. Suomen tietoliikenneyhteydet ovat etu operoinnille ja se on ominaisuus, joka korostuu 

tulevaisuudessa. Asiakkaat haluavat luotettavat tietoliikenneyhteydet ja lyhyen latenssin 

datansiirrolle. Yksi haastateltava pohti datakeskuskiinteistön käyttötarkoituksen muuttami-

sen olevan haastavaa. Datakeskuksen rakentamisvaiheessa tulisi jo suunnitella laajenta-

mismahdollisuutta maapohjalle ja kiinteistölle. Haastateltavat pohtivat datakeskuskiinteis-

tön muuttamista logistiikkakäyttöön. Lisäksi datakeskuskiinteistön tekninen arkkitehtuuri 

tulee korostumaan jatkossa.   

 

Yksittäisinä ominaisuuksina esille tuli ekologisuuden korostuminen, kustannustehokkuus 

sekä digitaalinen ja fyysinen turvallisuus.  Ekologisuus on tällä hetkellä megatrendi. Ym-

päristöystävällisyys ja kustannustehokkuus ovat ominaisuuksia, jotka korostuvat yhä 

enemmän tulevaisuudessa. Datakeskustoimintaa tulee jatkuvasti tehostaa ja automatisoida, 

jotta toiminta on kustannustehokasta. Yksi haastateltavista arvio, että tietoturvan ja laadun 

varmistaminen tulee korostumaan. Tietoturva kiristyy koko ajan.   

 

Kysymyksessä kahdeksan haastateltavilta kysyttiin suurimpia haasteita operoida datakes-

kusta Suomessa. Kysymyksellä haluttiin selvittää haasteet, jotka tulisi tunnistaa ja joita 

tulisi kehittää. Kuvassa 20 esitetyt ominaisuudet ovat tulleet haastatteluissa esille vähintään 

kaksi kertaa. Yksittäiset havainnot ovat esitetty viimeisenä. Yksittäisiä havaintoja oli neljä.  
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Kuva 20 Datakeskusoperoinnin suurimmat haasteet (10 vastaajaa) 

 

Haastateltavista kolme piti haasteena muista operaattoreista erottumista sekä tunnettavuu-

den saavuttamista. Markkinat ovat pienet ja asiakkaita on vain rajoitettu määrä. Asiakkaan 

kokiessa huonoa palvelua, hän muistaa sen pitkään. Operaattorin imagolla on suuri merki-

tys asiakkaan mielikuviin ja siihen, keneltä hän palvelun ostaa. Kolme haastateltavaa toi 

esille myös muuttuvan toimintaympäristön. Operaattorin täytyy reagoida nopeasti ympäris-

tön muutoksiin. Suomi on aika byrokraattinen maa, jossa esimerkiksi kaavoitusprosessi on 

hidas. Kolme haastateltavaa toi esille datakeskustoiminnan korkeat käyttökustannukset ja 

investoinnit. Markkinoille tuleminen vaatii suuret etupainotteiset investoinnit ja näiden 

investointien takaisinmaksuaika on pitkä.  

 

Datakeskuksen automatisointi ja sähkön siirto nähtiin myös haasteina kahdessa haastatte-

lussa. Datakeskuksen toimintaa tullaan entistä enemmän automatisoimaan ja se tuo muka-

naan uusia vaatimuksia ja haasteita. Yhden haastateltavan mukaan Suomessa on sähkön-

siirron monopoli. Operaattorin tulee ostaa sähkönsiirto kahdelta toimijalta toiminnan kah-

dentamisen vuoksi. Toimijoiden monopoliasema nostaa operaattorin kustannuksia.  

 

Yksittäisiä havaintoja haastatteluissa ilmeni neljä. Näitä olivat pienet markkinat, ekologi-

suus, maantieteellinen sijainti ja tietoliikenneyhteydet. Yksi haastateltava näki, että Suo-

men markkinat ovat pienet, joten erottuminen täällä on vaikeaa. Myös ekologisuus tuo mu-

kanaan omat haasteensa. Operaattorin täytyy tutkia uusia energialähteitä ja toiminnan tulee 

olla energiatehokasta. Yksi haastattelevista kertoi, että toistaiseksi yksikään asiakkaista ei 

ole vaatinut omien IT-laitteiden toimivan pelkästään uusiutuvalla energialla. Maantieteelli-

sesti Suomi sijaitsee kaukana. Yksi haastateltavista antoi esimerkin, että datakeskuksen 

järjestelmien varaosat täytyy tilata esimerkiksi Yhdysvalloista, niiden toimittaminen Suo-

meen vie oman aikansa. Yksi haastateltavista näki haasteena tietoliikenneyhteydet. Suo-
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men kansainväliset yhteydet ovat lähinnä rajoittuneet Venäjälle ja Ruotsiin. Uusi merikaa-

peli mahdollistaa suorat yhteydet myös Saksaan ja Keski-Eurooppaan.  

 

Kysymyksessä kuusi (kuva 21) tiedusteltiin, hyödyntääkö operaattori datakeskuksen huk-

kalämmön. Haastateltavista viisi hyödyntää datakeskuksen hukkalämpöä. Näissä tapaukis-

sa hukkalämpöä myydään kaukolämpöverkkoon tai sitä hyödynnetään kiinteistön muihin 

tarpeisiin, kuten teknisten tilojen ja toimiston lämmittämiseen. Kolmen haastateltavan da-

takeskuksessa hukkalämpöä ei hyödynnetä. Tätä perusteltiin sillä, että hukkalämmön hyö-

dyntämisen teknologiaan investoiminen on kallista. Lämmönsyötön tulisi olla sijainnin 

läheisyydessä ja kaukolämpöyhtiön tulisi maksaa operaattorille hukkalämmöstä, jotta in-

vestointi olisi kannattavaa. Operaattorin tulee miettiä, onko investointiin sijoittaminen 

kannattavaa. 

 

 
Kuva 21 Hukkalämmön hyödyntäminen datakeskuksissa (10 vastaajaa) 

 

Kysymyksessä seitsemän (kuva 22) kartoitettiin datakeskuksen kiinteistön, järjestelmien ja 

IT-laitteiden omistusta. Suurimmaksi osaksi datakeskusoperaattorit omistivat kaikki itse. 

Ainoastaan kolme haastateltavaa oli kiinteistössä vuokralla ja kiinteistösijoittaja omisti 

kiinteistön. Näissäkin tapauksissa tyypillisesti operaattori omisti kiinteistön sisältämät jär-

jestelmät ja laitekaapit. IT-laitteet omisti joko operaattori tai käyttäjä. Tämä riippui siitä, 

tarjosiko operaattori käyttäjille colocation-palveluita. Mikäli operaattori ei tarjonnut colo-

cation-palveluja, IT-laitteet omisti operaattori.   
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Kuva 22 Datakeskusten omistuksen jakautuminen (10 vastaajaa) 

 

Osa haastateltavista uskoi, että tulevaisuudessa kiinteistösijoittajat omistavat datakeskus-

kiinteistöt. Datakeskusoperaattorit todennäköisesti tulevat edelleenkin omistamaan kiin-

teistön sisäosat. He haluavat keskittyä ydinosaamiseensa. Tämä helpottaa järjestelmien ja 

laitteiden ylläpitoa ja uusimista. Datakeskuskiinteistöillä, järjestelmillä ja IT-laitteilla on 

eri toimittajat ja eripituiset elinkaaret. Datakeskuskiinteistön elinkaari on keskimäärin 25 

vuotta, järjestelmien noin 15 vuotta ja IT-laitteiden reilu kolme vuotta. Järjestelmien ja 

laitteiden investointeja ja niiden takaisinmaksuaikaa tulisi suunnitella ja ne pitäisi miettiä 

eri liiketoimintoina.   

5.3.3 Datakeskuksen liiketoiminta Suomessa 

Datakeskusten ominaisuuksien jälkeen haastatteluissa keskityttiin datakeskuksen liiketoi-

mintaan. Haastateltavilta kysyttiin, miten Suomessa operointi eroaa muiden maiden ope-

roinnista. Lisäksi selvitettiin, minkälaisia liiketoimintamalleja operaattori tarjoaa (kuva 16) 

ja miksi datakeskusoperointi on kannattavaa. Viimeinen kysymys koski riskien jakautumis-

ta osapuolten välillä. Tämän teeman kartoittaminen toteutettiin neljällä kysymyksellä. 

Haastateltavia oli yhteensä kymmenen. 

 

Yhdeksännessä kysymyksessä pyydettiin vertaamaan datakeskuksen liiketoimintaa muihin 

maihin ja kertomaan näiden eroavaisuuksia. Tämä haastattelukysymys todettiin haastavak-

si. Jälkikäteen ajateltuna kysymyksen olisi voinut muotoilla eri tavalla. Kysymyksestä olisi 

voitu poistaa vertailu muihin maihin, keskittyä vain Suomessa olevaan liiketoimintaan. 

Suurimmalla osalla haastateltavista ei ollut kokemusta datakeskusten operoinnissa muissa 

maissa. Ainoastaan neljällä haastateltavalla oli tarkempaa tietoa muiden maiden datakes-

kusoperoinnista tai he olivat selvittäneet jonkin toisen maan operointimahdollisuuksia.  
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Neljä haastateltavaa toi esille seuraavat eroavaisuudet: 

 markkinat 

 hinnoittelumallit 

 käyttökustannukset 

 omistussuhde 

 teknologia 

 byrokraattisuus 

 IT-osaaminen. 

 

Suomessa datakeskusliiketoimintaa tuntevia kiinteistösijoittajia ei kovinkaan montaa ole. 

Markkinat Suomessa ovat pienet. Markkinoilla on vaikea erottua. Haastateltavien mukaan 

datakeskusoperaattoreiden tarjoamat hinnoittelumallit eri maissa ovat erilaisia. Mutta lop-

pujen lopuksi asiakkaan maksama hinta on aikalailla samansuuruinen.  

 

Käyttökustannukset ovat Suomessa pienemmät kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa. Yksi 

haastateltavista kertoi, että esimerkiksi Saksassa sähkön hinta on 1,5-kertainen Suomen 

sähkön hintaan verrattuna. Toisen haastateltavan mukaan suurin ero kustannuksissa tulee 

siitä, kuinka operaattori hoitaa datakeskusta ja miten automatisoitu datakeskus on.  

 

Haastateltavien mukaan teknologia maksaa suurin piirtein saman verran kaikissa maissa. 

Ainoastaan teknologian ja järjestelmien omistuksessa on hieman eroavaisuuksia. Erään 

haastateltavan mukaan esimerkiksi intialaiset datakeskusoperaattorit eivät halua omistaa 

järjestelmiä eivätkä laitteita. Suomessa taas tyypillisesti datakeskusoperaattori omistaa 

järjestelmät, koska se helpottaa niiden ylläpitoa ja uusimista.  

 

Suomi on suhteellisen byrokraattinen maa. Haastateltavien mukaan tämä on monelle ul-

komaiselle operaattorille yllätys. Suomessa kaavoitusprosessit ovat pitkiä ja hitaita ja kan-

salaisten valitukset vielä hidastavat prosessia entisestään. Suomessa on hyvää IT-

osaamista, mutta myös muissa maissa on ammattitaitoa. 

 

Kymmenennessä haastattelukysymyksessä kartoitettiin, minkälaisia liiketoimintamalleja 

datakeskusoperaattorit tarjoavat asiakkailleen. Haastateltavista seitsemän kertoi tarjoavan-

sa käyttäjille colocation- ja pilvipalveluita. Loput kolme haastateltavaa tarjosi joko coloca-

tion- tai pilvipalveluita. Nämä liiketoimintamallit on esitetty kuvassa 16.  

 

Kysymyksessä 11 tiedusteltiin, miksi datakeskuksen liiketoiminta on kannattavaa. Eräs 

haastateltu tiivisti asian toteamalla, että kyseessähän on korkeajalosteisesta kiinteistöliike-

toiminnasta, joka on samalla matalajalosteista ICT-liiketoimintaa. Miksi se ei siis olisi 

kannattavaa? 

 

Haastattelujen perusteella datakeskuksen liiketoiminta koetaan kannattavaksi, koska: 

 vuokrasopimukset ovat pitkiä 

 vuokralaiset ovat luotettavia 

 tuottoaste on korkea 

 ala on kasvava 

 digitaalisuus on yksi megatrendeistä.  

 

Datakeskuskiinteistöissä on pitkät vuokrasopimukset. Haastateltavien mukaan puhutaan 

20–30 vuoden sopimuksista. Datakeskuskiinteistösijoituksesta kiinteistösijoittaja saa ta-
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saista ja jatkuvaa kuukausittaista tuloa. Pitkät vuokrasopimukset ovat myös datakeskusope-

raattoreiden näkökulmasta positiivinen asia, koska näin operaattori pystyy hyvin huomioi-

maan tulevat ennalta sovitut vuokrankorotukset. Haastateltavien mukaan vuokra koostuu 

yleensä neliövuokrasta ja energianmäärästä tai -hinnasta. Liikevaihtosidonnainen vuokra-

sopimus ei ole mahdollinen haastateltavien datakeskusoperaattoreiden mielestä. Datakes-

kuspalveluiden käyttäjät ovat tavallisesti rahoituslaitoksia ja julkisia hallintoja, joten käyt-

täjät ovat luotettavia ja maksukykyisiä.  

 

Haastateltavien mukaan datakeskuksen perustaminen vaatii suuret etupainotteiset inves-

toinnit, joten markkinoille on vaikea tulla. Näiden kalliiden investointien vuoksi operaatto-

rit eivät vaihda sijaintia kovin usein. Sijainnin vaihtaminen on kallista ja se saattaa aiheut-

taa liiketoiminnassa käyttökatkoja.  

 

Datakeskusoperoinnin käyttökatteiden tulisi olla noin 12 prosentin luokkaa. Tuottoasteet 

datakeskuksissa ovat korkeammat kuin muissa kiinteistömuodoissa. Haastateltavien mu-

kaan datakeskuskiinteistöihin sijoittaminen on kannattavaa kuten muihinkin kiinteistö-

tyyppeihin sijoittaminen. Eräs haastateltava totesi, että datakeskuksen liiketoiminta on ho-

telliliiketoiminnan jälkeen kannattavinta liiketoimintaa.  

 

Datakeskuksen operoinnin käyttökustannukset ovat korkeat. Jotta toiminta on kannattavaa, 

täytyy volyymien olla suuret. Erään haastateltavan mukaan datakeskuksen operoinnissa 

kaksi ensimmäistä vuotta ovat todennäköisesti tappiollisia. Viidennen vuoden jälkeen toi-

minnasta tulee viimeistään kannattavaa. Yksi haastatelluista kertoi tuoton olevan huonom-

man colocation-liiketoiminnassa kuin pilvipalvelumallissa. Yhden laitekaapin vuokraami-

sesta saadaan suurempi tuotto vuokraamalla asiakkaille pilvipalveluna sen sijaan että myy-

täisiin sitä colocation-palveluina, jossa asiakkaat tuovat omat IT-laitteensa laitekaappiin.  

 

Datan määrä kasvaa koko ajan ja kysyntää datakeskuksille on. Tämänhetkisiä ajureita ovat 

Internet of Things ja 5G, jotka tukevat datakeskusoperointia. Myös pelimarkkinoilla on 

näkyvillä vahvaa kasvua, ja verkkokauppamyynti lisääntyy koko ajan.  

 

Viimeinen kysymys datakeskusoperaattoreille koski riskien jakaantumista eri osapuolten 

välillä. Jokainen haastateltu operaattori totesi, että lähtökohtaisesti riskin kantaa aina ope-

raattori. Liiketoimintariskin kantaa aina itse käyttäjä. Osapuolten välisissä sopimuksissa 

päätetään riskien jakautumisesta. Tyypillisesti näistä sovitaan vastuunjakotaulukossa. So-

pimuksilla on suuri merkitys riskien näkökulmasta.  

 

Haastattelujen mukaan sijoittajan riski vaihtelee sen mukaan, missä vaiheessa sijoittaja 

liittyy prosessiin. Riskien näkökulmasta on eri asia sijoittajien sijoittaa valmiiseen datakes-

kukseen kuin vasta rakenteille olevaan.   

 

Datakeskustoiminnan riskeihin varaudutaan rakentamalla kiinteistöä vaiheittain, tarpeen ja 

kysynnän mukaan. Näin datakeskuksessa ei ole tyhjillään käyttämättömiä neliöitä. Lisäksi 

riskeihin varaudutaan kahdentamalla toimintoja. Datakeskuksissa esimerkiksi jäähdytys- ja 

sähköjärjestelmät sekä tietoliikenneyhteydet on kahdennettuja. Näin varaudutaan sähkö-

katkoksiin tai tilapäisiin toimintahäiriöihin.  

 

Yksi haastateltava totesi suurimmiksi riskeiksi ihmisten toiminnan, tekniikan ja datakes-

kusoperoinnin. Järjestelmät testataan säännöllisin väliajoin, jotta varmennetaan niiden toi-

minta. Datakeskuskiinteistön rakentaminen, suunnittelu sekä tontin ja rahoituksen hankki-
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minen on suhteellisen helppoa. Haastavinta toiminnassa on operoida datakeskuksen liike-

toimintaa ja löytää sille maksavat käyttäjät.  

5.3.4 Kiinteistösijoittaminen datakeskuksiin Suomessa 

Suomalaisilta kiinteistösijoittajilta haluttiin kartoittaa heidän halukkuuttaan ja mahdolli-

suuksiaan sijoittaa datakeskuskiinteistöihin. Tästä teemasta heille oli laadittu yhteensä 

kolme kysymystä. 

 

Viidennessä haastattelukysymyksessä kiinteistösijoittajilta kysyttiin, minkälainen sijoitus-

tuote datakeskuksen pitäisi olla, jotta he sijoittaisivat niihin. Kysymyksessä oli annettu 

kahdeksalla ranskalaisella viivalla ominaisuuksia, joita kiinteistösijoittajan tulisi vastauk-

sessaan käsitellä. Vastaustilan määrää ei ollut rajattu. Haastateltavia oli yhteensä viisi.  

 

Kiinteistösijoittajien kiinnostukseen vaikuttavat 

 luotettava operaattori 

 pitkä vuokrasopimus 

 tontin ja rakennuksen omistus 

 skaalattava kiinteistö 

 keskeinen sijainti 

 riskien vastuunjako. 

 

Datakeskuksen tuottovaatimus riippuu operaattorin vakavaraisuudesta, vuokrasopimuksen 

pituudesta, datakeskuskiinteistön jäännösarvoriskistä sekä vuokranantajan ja vuokralaisen 

vastuunjaosta. Kahden haastateltavan mukaan datakeskuksen tuottovaatimus pitkissä so-

pimuksissa lähenee infrasijoitusten tuottovaateita. Haastatteluista selvisi, että kiinteistösi-

joittajat tutkisivat operaattorin tulot ja referenssit sekä teettäisivät yritystutkimuksen. Li-

säksi operaattorin vakuuksien tulisi olla kunnossa. 

 

Kaikkien haastateltavien kiinteistösijoittajien mukaan datakeskuksen vuokrasopimuksen 

tulisi olla pitkä, noin 20 vuotta. Tyypillisesti vuokra on kiinteä neliöperusteinen. Kahden 

haastateltavan mielestä liikevaihtosidonnainen vuokra olisi kiinnostava, joskin epätoden-

näköinen vaihtoehto. Yhtä haastateltavaa taas liikevaihtosidonnainen vuokra ei kiinnosta-

nut. Vuokrasopimuksen tulisi olla niin sanottu pääomavuokrasopimus. Vuokralainen vas-

taisi kaikista käyttökustannuksista. Vuokran voisi suhteuttaa myös investointeihin.  

 

Kiinteistösijoittajien haastatteluissa datakeskuskiinteistön jäännösarvon laskeminen koet-

tiin ongelmaksi. Alalla on tällä hetkellä pienet markkinat, joten hintaa ja arvoa on vaikea 

määritellä. Datakeskusinvestointi pitää pystyä kuolettamaan kohtuulliseen jäännösarvoon 

vuokrasopimuksen aikana. Sijoittaja haluaa vastata kiinteistön peruskorjauksesta. Näin 

sijoittajat pystyvät pitämään kiinteistön kunnossa eikä korjausvelkaa synny.  

 

Osalla kiinteistösijoittajista oli euromääräinen raja, jonka pohjalta he lähtevät harkitsemaan 

kiinteistöön sijoittamista. Eräs haastateltavista kertoi, että mikäli hanke on suuri, yli sata 

miljoonaa euroa, hän voisi tehdä yhteisinvestoinnin toisen suomalaisen kiinteistösijoittajan 

kanssa. Kiinteistösijoittaja haluaa omistaa tontin ja rakennuksen.  

 

Yllättäen kiinteistösijoittajien haastatteluissa ilmeni, että he eivät pidä datakeskuskiinteis-

töihin sijoittamista korkeariskisenä sijoituksena. Heidän näkemyksensä on, että datakes-

kuksilla on suuri kysyntä. Pelimarkkinat ja verkkokauppa jatkavat kasvuaan.  Kiinteistösi-

joittajan ja datakeskusoperaattorin välille sidotaan sopimus, jossa sovitaan riskien jakau-
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tumisesta. Puhutaan niin sanotusta vastuunjakotaulukosta. Tämä asia ilmeni niin datakes-

kusoperaattoreiden kuin suomalaisten kiinteistösijoittajienkin haastatteluista. Haastatelta-

vat katsoivat, että operaattorin tunnettavuus ja globaalisuus pienentävät kiinteistösijoittajan 

riskiä. Sijoituskohteena olevan datakeskuksen operaattorin tulisi olla luotettava.  

 

Yksi haastateltava kertoi, että tehokas datakeskus ei ole monikäyttöinen eikä muunnelta-

vissa. Muunneltavuutta tulisi miettiä jo rakentamisvaiheessa. Teknillisiltä ominaisuuksil-

taan datakeskuksen hukkalämpöä tulisi pystyä hyödyntämään kaukolämpöverkkoon. Yksi 

haastateltavista jopa sanoi, että kiinteistönä datakeskus ei ole kummoinen. Se vaatii jääh-

dytyksen ja kuluttaa paljon energiaa.  

 

Haastateltavien mukaan kiinteistösijoittaja voi investoida myös kiinteistön järjestelmiin, 

mutta niiden huolto ja ylläpito tulisi olla datakeskusoperaattorin vastuulla. Operaattori täl-

löin maksaisi kiinteistösijoittajalle vuokraa järjestelmien käytöstä. Osa haastateltavista oli 

sitä mieltä, että datakeskusoperaattorin tulee omistaa datakeskuksen sisäpuoliset järjestel-

mät, koska ne kuuluvat operaattorin ydinbisnekseen. Operaattorin tulee myös hoitaa ja 

huoltaa järjestelmiä.  

 

Kaikkien haastateltavien mukaan datakeskuksen tulisi sijaita Suomessa ja pääkaupunki-

seudulla tai kasvavissa kaupungeissa kuten Tampereella, Turussa tai Jyväskylässä. Sijainti 

tulisi olla alueella, jossa maan arvon voidaan olettaa kehittyvän positiiviseen suuntaan. 

Myös sähkönsaannin näkökulmasta kiinteistön tulee sijaita keskeisellä paikalla.  

 

Kuudennessa haastattelukysymyksessä selvitettiin osaamista, jota datakeskuksiin sijoitta-

minen vaatii. Kaikkien haastateltavien kiinteistösijoittajien mielestä erityistä syvällistä 

osaamista toimialasta institutionaalinen sijoittaja ei tarvitse. Lähinnä kiinteistösijoittajalla 

olisi hyvä olla liiketoiminnan ymmärrystä ja tietämystä kiinteistölle asetetuista toiminnalli-

sista vaatimuksista. Yksi haastateltavista sanoi, että energiaratkaisujen tunnistaminen on 

tarpeellista. Kiinteistösijoittajilta löytyy jonkin verran osaamista vanhojen sijoituksiensa 

kautta. Neljä haastateltavaa kertoi, että osaamista voi täydentää konsulttien avulla.  

 

Seitsemännessä haastattelukysymyksessä kiinteistösijoittajilta kysyttiin, ovatko datakes-

kukset vielä liian tuntemattomia kiinteistösijoitustuotteena ja mitä lisäinformaatiota niistä 

vielä tarvitaan. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta datakeskukset olivat tuttuja kaikille haas-

tatelluille. Kolmen haastateltavan mukaan datakeskus sijoitustuotteena ei ole enää niin 

tuntematon. Kaksi haastateltavaa oli jättänyt tarjouksen eräästä datakeskushankkeesta.  

Haastateltavat kaipaisivat lisäinformaatiota datakeskuskiinteistön teknisistä ominaisuuksis-

ta, kuten ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmistä, sähköjärjestelmistä, lattiakantavuuksista 

ja huonekorkeudesta sekä datakeskusoperaattoreista ja heidän toimintaympäristöstään. Li-

säksi kiinteistösijoittajan rooli datakeskushankkeessa olisi hyvä tunnistaa.    
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6 Johtopäätökset 

Tässä luvussa vastataan tutkimuskysymyksiin. Luvussa 6.3 verrataan datakeskuksen omi-

naisuuksia hotellien ja logistiikkakiinteistöjen ominaisuuksiin. Tulosten luotettavuutta ja 

pätevyyttä käsitellään luvussa 6.4 ja jatkotutkimusaiheet on esitelty luvussa 6.5.  

6.1 Mitä ominaisuuksia datakeskuksella on kiinteistösijoitustuot-
teena Suomessa? 

Tämän tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli luoda ymmärrystä datakeskusten ominaisuuk-

sista kiinteistösijoitustuotteena Suomessa sekä selvittää ominaisuudet, jotka tukevat ope-

rointia Suomessa. Tämä tutkimus osoittaa, että Suomi on hyvä paikka sijoittaa datakeskus. 

 

Kuvassa 23 on jäsennelty tutkimuskirjallisuuden ja kerätyn haastatteluaineiston pohjalta ne 

seitsemän ominaisuutta, jotka korostuvat luonnehdittaessa datakeskuksia kiinteistösijoitus-

tuotteina. Tässä tutkimuksessa näitä ominaisuuksia on tarkasteltu tuottojen ja riskien näkö-

kulmasta. Tuotto ja riski ovat keskeisimpiä tekijöitä, joita kiinteistösijoittaja analysoi kiin-

teistösijoitustuotetta valitessaan. Kiinteistösijoitustuotteen ominaisuuksia tulee käsitellä 

kokonaisuuksina. Yhden tai kahden ominaisuuden sisältyminen hankkeeseen ei vielä takaa 

hyvää sijoitusta. 

 
Kuva 23 Datakeskuksen ominaisuudet kiinteistösijoitustuotteena Suomessa 

 

Liiketoiminta 

Datakeskusten liiketoimintamalleja on aiemmin tutkittu vain vähän. Yleisimmin tutkimuk-

set ovat kohdistuneet niiden tekniikkaan (esim. energiatehokkuuteen tai hukkalämmön 

hyödyntämiseen). Liiketoiminta sisältää vuokrasopimukset, vuokralaiset ja käyttäjät. Data-

keskuksista kiinteistösijoittajat saavat vakaan ja pitkäkestoisen kassavirran. Suomalaiset 

kiinteistösijoittajat korostivat haastatteluissaan datakeskuksen ajallisesti pitkiä vuokraso-
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pimuksia, jotka tuovat sijoittajalle pitkää ja säännöllistä tuloa kuukausittain. Sekä kirjalli-

suuden että haastattelujen perusteella vuokra-ajat ovat yli kymmenen vuotta.  

 

Myös vuokralaisten eli datakeskusoperaattoreiden merkitystä korostettiin. Riskinä kiinteis-

tösijoitustuotteen näkökulmasta on datakeskusoperaattori ja hänen toimintansa. Toiminnan 

tulee olla ammattimaista ja kannattavaa. Datakeskusoperaattori myös kantaa suurimman 

osan datakeskustoiminnan riskeistä. Voidaan olettaa, että datakeskusoperaattori on tutkinut 

ja tiedostanut datakeskuksen kaikki ominaisuudet kartoittaessaan uuden datakeskuksen 

avaamista. Tässä tapauksessa kiinteistösijoittajan on helpompi lähteä sijoittamaan datakes-

kuskiinteistöön. Kiinteistösijoittaja ja datakeskusoperaattori solmivat vuokrasopimuksen, 

jossa he sopivat vuokrasopimuksen pituudesta ja vuokrasta. Vuokra on yleensä sidottu ne-

liövuokraan ja energian hintaan tai kulutukseen. Kiinteistösijoittajat toivoisivat, että vuok-

ran voisi sitoa liikevaihtoon, mutta datakeskusoperaattoreiden mielestä tämä ei ole missään 

nimessä mahdollista. Saaduista vuokratuloista muodostuu kiinteistösijoittajan saama tuot-

to. 

 

Maantieteelliset tekijät 

Maantieteellisillä tekijöillä voidaan minimoida kiinteistösijoitustuotteen riskiä. Suomi on 

hyvä sijaintikohde datakeskukselle viileän ilmastonsa, geologisen turvallisuutensa ja va-

kaan yhteiskuntansa vuoksi. Viileä ilmasto mahdollistaa datakeskuksessa vapaajäähdytyk-

sen. Suomen vapaajäähdytys jakautuu jopa yhdeksälle kuukaudelle. Tänä aikana ilmastoin-

tilaitteita ei tarvitse käyttää. Tämä nostaa kiinteistösijoittajan tuottoa. Energiakustannukset 

pienenevät vuositasolla. Samalla ilmastointilaitteiden käyttöaika pitenee, koska ne eivät ole 

joka kuukausi toiminnassa. Suomella on hyvä maantieteellinen sijaintia etelän ja pohjoisen 

välissä sekä Venäjän läheisyydessä. Venäjältä löytyy paljon potentiaalisia käyttäjiä. Kiin-

teistösijoittavat vaativat, että datakeskus sijaitsee Suomessa ja mielellään pääkaupunkiseu-

dulla tai kasvukeskuksissa kuten Tampereella, Turussa tai Jyväskylässä.  

 

Tonttikohtaiset tekijät 

Tontin sijaintia täytyy pohtia riskien, energiansaannin ja hukkalämmön hyödyntämisen 

näkökulmasta. Tontin hinta vaikuttaa kiinteistösijoittajan saamaan tuottoon. Datakeskuk-

sen tulisi sijaita alueella, jossa maan arvon voidaan olettaa kehittyvän positiivisesti. Myös 

tontin laajentamisvara on ominaisuus, jota datakeskukselta vaaditaan, jotta se nähtäisiin 

tuottoisana kiinteistösijoitustuotteena. Merkitystä on, rakennetaanko datakeskus maan alle, 

kallion sisään vai maan päälle. Mikäli tontille on ennakoitu laajentamisvara, se pienentää 

kiinteistösijoittajan investointeja. Kalliimpaa on etsiä uusi sijainti datakeskukselle. Myös 

kaavoituksella on vaikutus datakeskushankkeisiin. Kaavoituksenprosessi on kankea, joten 

se hidastaa datakeskuksen toiminnan aloittamista ja lisää yleensä kustannuksia.  

 

Rakennuskohtaiset tekijät 

Datakeskuskiinteistö sisältää jäähdytys-, virranjakelu-, valvonta-, UPS- ja varavoimajärjes-

telmiä. Järjestelmät ovat pakollisia, jotta datakeskuksen liiketoiminta saa toimintavarmuu-

den. Kaikkia näitä rakennuskohtaisia tekijöitä voidaan pitää riskinä kiinteistösijoitustuot-

teen näkökulmasta. Järjestelmien elinkaaret ovat eripituisia ja vaativat investointien suun-

nittelua. Tyypillisesti operaattori omistaa datakeskuksen järjestelmät, koska se helpottaa 

järjestelmien ylläpitoa ja uusimista. Suomalaiset kiinteistösijoittajat korostivat haastatte-

luissa datakeskuskiinteistön muunneltavuutta. Rakentamisvaiheessa voisi datakeskuskiin-

teistölle jo miettiä vaihtoehtoista käyttöä. Kiinteistösijoittajien ehdotus oli, että datakes-

kuskiinteistö voitaisiin tarvittaessa muuttaa logistiikkakiinteistöksi.   
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Energia ja hukkalämpö 

Suomessa sähkön saatavuus on tasaista ja hinta suhteellisen edullista. Maassamme on tällä 

hetkellä verotusetu yli viiden megawatin suuruisille datakeskuksille. Sähkönhinta ja ve-

roetu vaikuttavat datakeskuskiinteistöstä saatavaan tuottoon. Datakeskusoperaattoreiden 

tulee koko ajan miettiä uusia energianlähteitä ja datakeskusten tulee olla nykyisestä ener-

giatehokkaampia. Haastatteluissa ilmeni, että kaasu- ja aurinkovoimaenergiaa oli mietitetty 

energianlähteenä datakeskuksille. Tulevaisuuden trendinä todennäköisesti on uusiutuva 

energiankäyttö. Energian saatavuus on myös yksi riski datakeskuksen toiminnalle.  

 

Suomen etuna on kaukolämmön saatavuus datakeskukselle. Muualla maailmassa ei ole tätä 

mahdollisuutta. Useassa datakeskusoperaattorin haastattelussa tuli esille datakeskuksen 

hukkalämmön hyödyntäminen. Hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkkoon mah-

dollistaa kiinteistösijoituksen lisätuoton. Datakeskustoiminnan täytyy olla energiatehokasta 

ja hukkalämmön hyödyntäminen tulee yleistymään. Haastateltavien mukaan ekologisuuden 

ja suuren energiankulutuksen myötä hukkalämmön hyödyntäminen voi muuttua jopa pa-

kolliseksi.  Aiemmat tutkimukset ovatkin suurimmaksi osaksi käsitelleet energiatehokkaita 

ratkaisuja ja hukkalämmön hyödyntämistä datakeskuksille. Näiden tärkeys korostui myös 

tässä tutkimuksessa.  

 

Tietoliikenneyhteydet 

Datakeskuksen liiketoiminta on täysin riippuvainen tietoliikenneyhteyksistä. Suomen etuna 

on C-lion1-merikaapeli Suomen ja Keski-Euroopan välillä. Tietoliikenteen latenssin täytyy 

olla mahdollisimman lyhyt, jotta datan kulkeminen olisi mahdollisimman nopeaa. Kiinteis-

tösijoitustuotteen näkökulmasta tietoliikenneyhteydet tuovat tuottoa kiinteistösijoittajalle. 

 

Turvallisuus  

Suomi on poliittisesti turvallinen maa ja lainsäädäntö on ennustettavissa. Lainsäädännön 

muutoksiin pystyy varautumaan jo hyvissä ajoin. Datakeskuskiinteistössä tulee olla kulun-

valvonta- ja palonestojärjestelmät. Näillä järjestelmillä valvotaan kiinteistöä ja sen ympä-

ristöä. Ne pienentävät liiketoiminnan keskeytymisen riskiä. Tietoturva tuo mukaansa myös 

omat riskinsä. Tietoturvavaatimukset tiukkenevat ja se edellyttää datakeskuskiinteistöltä 

tarkempia turvatoimia, jotka puolestaan aiheuttavat kustannuksia kiinteistösijoittajalle. 

 

Haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että kiinteistösijoittajat ja datakeskusoperaattorit 

korostavat eri ominaisuuksia. Kiinteistösijoittajien näkökulmasta liiketoiminta, maantie-

teelliset tekijät ja sijainti korostuvat eniten. Nämä ominaisuudet vaikuttavat suoraan heidän 

saamaansa tuottoon. Datakeskusoperaattoreiden näkökulmasta taas tietoliikenneyhteydet 

sekä energia ja hukkalämpö ovat tärkeimmät ominaisuudet. Nämä ovat elinehto datakes-

kuksen liiketoiminnalle.  

 

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan yleisesti todeta, että datakeskusoperaattoreiden ja 

kiinteistösijoittajien näkemykset datakeskuksen ominaisuuksista Suomessa ovat suhteelli-

sen yhtenäisiä. Haastattelujen pohjalta syntyi kattava kuva datakeskuksen ominaisuuksista 

kiinteistösijoitustuotteena. Nämä ominaisuudet vastasivat hyvin tutkimuskirjallisuudessa 

ilmenneitä ominaisuuksia (esim. Savolainen 2013). Tämä tutkimus osoittaa, että kiinteistö-

sijoittajilla on rooli maapohjan ja rakennuksen omistajana datakeskusmarkkinoilla.  
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6.2 Miksi suomalaiset kiinteistösijoittajat sijoittaisivat datakes-
kuksiin Suomessa? 

Tutkimuksen toinen tavoite oli kartoittaa suomalaisten kiinteistösijoittajien halukkuutta 

sijoittaa datakeskuksiin Suomessa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miksi 

kiinteistösijoittaja sijoittaisi datakeskuksiin Suomessa ja minkälaista osaamista kiinteistösi-

joittaminen datakeskuksiin vaatii.  

 

Yksi tämän hetken megatrendeistä on digitaalisuus. Sen muutosvoimina ovat 5G ja Internet 

of Things. Myös pelimarkkinat kasvavat nykyisin valtavaa tahtia ja verkkokauppojen 

myynti on lisääntynyt. Datan määrä kasvaa ja sille tarvitaan turvallinen säilytyspaikka. 

Näistä syistä datakeskusten tarve kasvaa, ja ne vastaavat tämän hetkiseen kysyntään. Data-

keskusten tulevaisuus nähdään valoisana. Tämä on yksi syy, miksi suomalaiset kiinteistösi-

joittajat ovat kiinnostuneita sijoittamaan datakeskuksiin.  

 

Suomalaiset kiinteistösijoittajat näkevät datakeskukset erityiskiinteistöinä. Niitä voidaan 

verrata teollisuuskiintiöihin tai jollain tasolla myös infrarakentamiseen. Pitkissä sopimuk-

sissa datakeskuskiinteistöjen tuottovaatimukset lähestyvät infrasijoitusten tuottovaatimuk-

sia. Datakeskuskiinteistön tuottovaatimukseen vaikuttavat vuokrasopimuksen pituus, ope-

raattorin vakavaraisuus, kiinteistön jäännösarvo sekä vuokranantajan ja vuokralaisen vas-

tuunjako. Tällä hetkellä tuottovaatimuksia on vaikea määritellä pienten markkinoiden 

vuoksi.  

 

Datakeskuksista kiinteistösijoittajat saavat vakaan ja tasaisen kassavirran. Kiinteistösijoi-

tustuotteena datakeskuskiinteistöissä on pitkät vuokrasopimukset. Puhutaan yli 10 vuoden 

vuokrasopimuksista. Kiinteistösijoittajat toivovat yli 20 vuoden sopimuksia. Vuokralaiset 

ja käyttäjät ovat sitoutuneita, koska sijainnin muuttaminen maksaa paljon ja se saattaa ai-

heuttaa käyttökatkoksia heidän toimintaansa. Tämä tieto tuli esille myös kirjallisuudesta. 

Vuokrasopimuksessa on jo sovittu tulevista vuokrankorotuksista. Vuokra nousee vuosit-

tain. Datakeskuksen käyttäjiä ovat tyypillisesti rahoituslaitokset ja julkiset organisaatiot, 

jotka ovat vuokralaisina luotettavia ja luottokelpoisia.  

 

Kiinteistösijoittajat korostavat operaattorin merkitystä kiinteistösijoitustuotteessa. Operaat-

torin tulisi olla luotettava ja ammattitaitoinen.  Kiinteistösijoittajan tulee luottaa operaatto-

riin ja hänen liiketoimintaansa. Kiinteistösijoittajalla ei tarvitse olla syvällistä toimialao-

saamista, vaan riittävä ymmärrys liiketoiminnasta ja kiinteistön toiminnallisista vaatimuk-

sista riittää. Konsulttien avulla osaamista voidaan lisätä.  

 

Kiinteistösijoittajia mietityttää kiinteistön jäännösarvon määrittäminen. Alalla on tällä het-

kellä pienet markkinat, joten hintaa ja arvoa on vaikeaa määritellä. Datakeskusinvestointi 

pitää pystyä kuolettamaan kohtuulliseen jäännösarvoon vuokrasopimuksen aikana. Kiin-

teistösijoittaja haluaa omistaa datakeskuksen tontin ja rakennuksen ja jättää datakeskus-

kiinteistön sisältämät järjestelmät operaattorin omistukseen. Suurin osa suurista investoin-

neista olisi tällöin operaattorin vastuulla. Kirjallisuudesta selvisi, että tontin ja rakennuksen 

osuus koko datakeskushankkeen kustannuksista on vain 13 prosenttia (Davis ym. 2011, s. 

9). Tämä on pieni osuus koko hankkeesta.  

 

Kiinteistösijoittajat pitävät datakeskusta suhteellisen vähäriskisenä kiinteistösijoitustuot-

teena. Kiinteistösijoittajan ja datakeskusoperaattorin välille solmitaan sopimus, jossa pääte-

tään riskien jakautumisesta osapuolten välillä. Tätä voidaan kutsua vastuunjakotaulukoksi. 
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Vastuunjakotaulukossa täytyy tarkasti sopia vuokranantajan ja vuokralaisen välinen vas-

tuunjako.  

 

Kiinteistösijoitustuotteen näkökulmasta suomalaisia kiinteistösijoittajia kiinnostivat eniten 

datakeskuskiinteistön skaalattavuus, tontti ja sijainti sekä energianhinta ja -saatavuus. Kiin-

teistösijoittajat haluaisivat, että datakeskuskiinteistöille mietittäisiin jo niiden rakentamis-

vaiheessa vaihtoehtoista käyttöä. Tontin hinnalla on vaikutusta kiinteistösijoitustuotteesta 

saatavaan tuottoon. Datakeskuksen tulisi sijaita siellä, missä maan arvon oletetaan kehitty-

vän positiivisesti. Moni kiinteistösijoittaja vaatii, että kiinteistö sijoituskohteena sijaitsee 

Suomessa ja vielä pääkaupunkiseudulla tai kasvavissa kaupungeissa, kuten Tampereella, 

Turussa tai Jyväskylässä. Kiinteistösijoittajat toivovat, että datakeskuksen hukkalämpö 

olisi myytävissä edelleen.  

 

Toiseen tutkimusongelmaan vastaus saatiin kiinteistösijoittajien haastatteluiden kautta. 

Haastatteluiden tuloksena saatiin hyvää informaatiota datakeskuksista ja niihin sijoittami-

sesta Suomessa. Kaiken kaikkiaan kiinteistösijoittajien haastatteluiden vastauksista voi-

daan todeta, että datakeskukset ovat suomalaisia kiinteistösijoittajia houkutteleva tuote. 

Osa haastateltavista oli kiinnostunut ostamaan erästä datakeskushanketta Suomesta. Sijoit-

tajia kiinnostavissa datakeskushankkeissa tulisi löytyä tässä työssä esitettyjä ominaisuuk-

sia.  

6.3 Ominaisuuksien vertailu hotelleihin ja logistiikkakiinteistöihin 

Datakeskusoperaattorit ja kiinteistösijoittajat vertaavat datakeskuksia hotelleihin ja logis-

tiikkakiinteistöihin. Datakeskuksissa, hotelleissa ja logistiikkakiinteistöissä on paljon yhtä-

läisyyksiä mutta myös eroavaisuuksia. Taulukossa 3 on verrattu näitä ominaisuuksia. Rastit 

kuvaavat ominaisuuksia, jotka ovat oleellisia kyseisessä kiinteistötyypissä. Kaikki nämä 

kolme kiinteistötyyppiä ovat erityiskiinteistöjä, joille on haastavaa löytää vaihtoehtoista 

käyttöä. Lisäksi kaikissa kiinteistöissä on tyypillisesti pitkät vuokrasopimukset ja vuokra-

laisten pysyvyys on hyvä.  

 
Taulukko 3 Datakeskus-, hotelli- ja logistiikkakiinteistöjen ominaisuuksien vertailu 

Ominaisuus Datakeskuskiinteistö Hotellikiinteistö Logistiikkakiinteistö 

Erityiskiinteistö X X X 

Pitkät 

vuokrasopimukset 

X X X 

Vuokralaisten  

pysyvyys 

X X X 

Operaattori X X (X) 

Imago X X  

Sijainti X X X 

Parkkipaikat  X  

Kiinteistön  

muunneltavuus 

X  X 

Maan hinta X  X 

Automaatio X  X 

 

Hotellikiinteistö 

Muutama kiinteistösijoittaja vertasi datakeskuskiinteistöihin sijoittamista hotellikiinteistöi-

hin sijoittamiseen. Datakeskuksissa ja hotelleissa molemmissa toimii operaattori. Tyypilli-
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sesti kiinteistösijoittaja omistaa kiinteistön ja operaattori irtaimiston kiinteistön sisältä. 

Operaattorilla on suuri merkitys liiketoiminnan menestymiseen. Operaattorin tulee olla 

tunnettu ja imagoltaan hyvä. Datakeskuksen liiketoiminnassa on kolme osapuolta: kiinteis-

tösijoittaja, datakeskusoperaattori ja vuokralainen eli loppukäyttäjä. Näin on myös hotelli-

en liiketoiminnassa. Datakeskusoperaattori ja vuokralainen tekevät sopimuksen joko colo-

cation- tai pilvipalveluiden käytöstä.  

 

Datakeskus- että hotelliliiketoiminnassa on pitkä käynnistämisvaihe. Tyypillisesti neljä 

vuotta menee siihen, että liiketoiminta vakiintuu. Molemmissa kiinteistötyypeissä on myös 

nopea vanhentuminen. Sekä datakeskusten että hotellien rakennusmateriaalit ja tekniikka 

muuttuvat jatkuvasti. Tämä on sijoitusriski kiinteistösijoittajalle.  

 

Hotellikiinteistö on sijaintisidonnaisempi kuin datakeskuskiinteistö. Hotellikiinteistö tyy-

pillisesti sijaitsee ydinkeskustassa tai lentokentän läheisyydellä. Lisäksi hotellikiinteistö 

tarvitsee paljon parkkipaikkoja, jotta asiakkaat voivat saapua omilla autoilla. Datakeskus-

kiinteistön ei tarvitse olla lähellä asiakkaita. Suomalaisten kiinteistösijoittajien mukaan 

datakeskuskiinteistön tulee kuitenkin sijaita pääkaupunkiseudulla tai kasvukeskuksissa. 

Molempien kiinteistötyyppien kohdalla kiinteistösijoittaja kuitenkin arvioi sijaintia. 

 

Logistiikkakiinteistö 

Kiinteistösijoittajat toivoisivat, että datakeskuskiinteistöjen muunneltavuus huomioidaan jo 

suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Yksi kiinteistösijoittajien mainitsema vaihtoehto on 

datakeskuskiinteistön muuttaminen logistiikkakiinteistöksi. Datakeskuskiinteistöjen ja lo-

gistiikkakiinteistöjen joustavuus ja muunneltavuus ovat tärkeitä piirteitä kiinteistösijoitus-

tuotteen näkökulmasta. Myös molempien kiinteistötyyppien toiminnot ovat hyvin automa-

tisoituja.  

 

Logistiikkakiinteistön tulisi sijaita hyvien kulkuyhteyksien varrella ja tontille tulee olla 

helppo ajaa. Datakeskuskiinteistön sijaintia mietitään taas enemmän energiansaannin ja 

latenssien näkökulmasta. Logistiikkakiinteistöt tyypillisesti sijaitsevat siellä, missä on hal-

pa tontti. Datakeskuskiinteistön tulisi sijaita alueella, jossa maan arvon voidaan olettavan 

kehittyvän positiivisesti.  

6.4 Tulosten luotettavuus ja pätevyys 

Tutkimuksen tavoitteena on välttää virheitä. Tämän takia on tärkeää, että tutkimuksessa 

arvioidaan sen luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan mittatulosten tois-

tettavuutta. Luotettavan tutkimuksen tulokset ovat samankaltaisia, mikäli tutkimus toteutet-

taisiin uudelleen käyttämällä samoja muuttujia. Myös tutkimuksen pätevyyttä tulee arvioi-

da. Tällä tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä on tarkoitus tutkia. Toi-

sin sanoen, kuinka hyvin valittu tutkimusmenetelmä johtaa tuloksiin, joita tutkimuksen 

tekijä tavoittelee. (Hirsjärvi ym. 1997, s. 226-227.)  

 

Hirsjärven ym. (1997, s. 227) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tut-

kimusprosessin tarkka kuvaus. Tarkkuudella tässä tapauksessa tarkoitetaan selontekoa tut-

kimuksen eri vaiheista. Tutkimuksen olosuhteet, haastatteluun käytetty aika ja mahdolliset 

häiriötekijät tulisi kertoa selkeästi ja totuudenmukaisesti.  

 

Diplomityön kirjallisuuskatsauksen prosessi on kuvattu luvussa 1.6. Kirjallisuuskatsauk-

sessa lähteiden määrä oli riittävä ja julkaisuja oli haettu useista eri tietolähteistä. Julkaisut 

olivat sekä koti- että ulkomaalaisia, niin tieteellisiä, kirjallisia kuin sähköisiä. Useammassa 
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julkaisussa termistön käyttö oli kuitenkin hieman sekavaa. Käytettyä termiä ei ollut julkai-

sussa avattu, joten pohdittavaksi jäi, mikä on termin merkitys tässä julkaisussa. Tämä vai-

keutti hieman aiheeseen perehtymistä. Datakeskusten liiketoimintamalleista oli haastavaa 

löytää kirjallisuutta. Tämä todistaa sen, että tälle tutkimukselle oli tarvetta. Kirjallisuuskat-

sauksessa onnistuttiin kuitenkin löytämään työlle merkityksellisemmät asiat ja teoria tukee 

hyvin haastattelututkimusta.  

 

Luvussa 5.1 on kuvailtu tämän diplomityön tutkimusprosessi. Tutkimuksen teemahaastat-

telut olivat yhdistelmä puolistrukturoituja kysymyksiä ja vapaata keskustelua valituista 

teemoista. Vaikka haastattelut uusittaisiin samoissa olosuhteissa ja haastateltavilta kysyt-

täisiin samat kysymykset, jokainen haastattelu olisi kuitenkin hieman erilainen.  

 

Haastattelut pyrittiin sopimaan tiiviiseen aikatauluun, jotta haastattelujen ajankohta olisi 

suhteellisen sama. Teknologiassa tapahtuu koko ajan valtavia muutoksia, joten pyrittiin, 

ettei tällä ole vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. Haastattelut toteutettiin joka kerta samalla 

kaavalla. Pääsääntöisesti haastattelut toteutettiin kasvotusten. Kuitenkin jotkut haastattelut 

tehtiin puhelimitse ja sähköpostitse tiukan aikataulun ja etäisyyden vuoksi.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa myös tutkija itse vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. On toden-

näköistä, että eri ihmiset tekisivät samasta aineistosta erilaisia johtopäätöksiä. Tutkija antaa 

aina tutkimukseensa osan itsestään ja aiemmista kokemuksistaan. Myös haastateltavien ja 

tutkijan välisellä kemialla vuorovaikutustilanteessa on vaikutusta tuloksiin. Jos samat ky-

symykset esittäisi eri tutkija, on mahdollista, että saataisiin erilaiset vastaukset.  

 

Tutkimustulosten luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava haastattelujen otanta. Tässä 

tutkimuksessa erityisen tärkeää oli löytää oikeat ihmiset haastateltaviksi. Haastatteluja oli 

yhteensä 15, joista kymmenen oli datakeskusoperaattoria ja viisi kiinteistösijoituksista vas-

taavaa henkilöä suomalaisista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Tämä antaa hyvän otannan mo-

lemmista operaattoreista ja kiinteistösijoittajista. Operaattorit ovat valittu Suomen coloca-

tion- ja pilvipalveluita tarjoavista operaattoreista. Kaikki kiinteistösijoittajat kuuluvat 

KTI:n (2015) listaukseen Suomen 30 suurimmasta kiinteistösijoittajista.   

 

Datakeskus oli kiinteistösijoittajille melko vieras sijoitustuote, vaikka itse käsite olikin 

tuttu. Tämä lisää hieman haasteita tietojen yleistettävyyden osalta. Samansuuntaiset vasta-

ukset kuitenkin viittaavat siihen, että tuloksia voidaan pitää edustavina tarkasteltaessa 

suomalaisten kiinteistösijoittajien näkemyksiä datakeskuksiin sijoittamisesta. Suomessa ei 

ole aiemmin tehty tutkimuksia tästä aihealueesta, joten tätä tutkimusta voidaan pitää tar-

peellisena tälle alalle.  

6.5 Jatkotutkimusaiheet 

Datakeskusmarkkinat ovat vielä suhteellisen uudet ja ne kehittyvät edelleen todella nopeas-

ti. Myös datan määrä kasvaa koko ajan erittäin nopeasti, mikä tulee lisäämään datakeskus-

ten kysyntää. Tällä hetkellä Sonera toteuttaa colocation-datakeskusta Helsingin Pitäjänmä-

keen ja Hetzner Online GmbH Tuusulaan (Sonera 2016a; Rakennuslehti 2016). Nämä in-

vestoinnit todistavat, että Suomi kiinnostaa datakeskusten sijaintikohteena. Nämä tekijät 

tukevat tutkimusaiheen ajankohtaisuutta ja tarpeellisuutta.  

 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin tutkimaan datakeskusten ominaisuuksia kiinteistösijoitus-

tuotteena Suomessa sekä selvittämään kiinteistösijoittajien halukkuutta sijoittaa colocation-

datakeskuksiin Suomessa. Tutkimuksessa aihetta käsiteltiin datakeskusoperaattoreiden ja 
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kiinteistösijoittajien näkökulmasta. Jatkossa olisi syytä paneutua tarkemmin colocation- 

datakeskuksien riskeihin kiinteistösijoitustuotteena ja tehdä riskianalyysi. Riskejä voisi 

tarkastella syvemmin ja yrittää tunnistaa datakeskusliiketoiminnan keskeisimmät riskit. 

Tässä tutkimusta riskejä käsiteltiin vain hyvin yleisellä tasolla.  

 

Toinen jatkotutkimusaihe olisi colocation-datakeskuksen kassavirran tarkempi tutkiminen 

ja tuottovaatimuksen määritteleminen. Miten datakeskuksissa saadaan varmistettu kassa-

virta niin, että kiinteistösijoittajat kokisivat datakeskukset vielä houkuttelevammaksi sijoi-

tuskohteeksi. Onko datakeskusten tarjoamilla liiketoimintamalleilla vaikutusta kassavirran 

muodostumiseen ja minkälainen tuottovaatimus datakeskuksissa tulisi olla sen houkuttele-

vuuden parantamiseksi? 
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7 Päätäntö 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda ymmärrystä datakeskusten ominaisuuksista kiin-

teistösijoitustuotteena Suomessa sekä selvittää suomalaisten kiinteistösijoittajien haluk-

kuutta sijoittaa datakeskuksiin. Suomalaisessa toimintaympäristössä tätä aihetta ei ole sa-

nottavammin aiemmin tutkittu. Aiemmat tutkimukset ovat koskeneet lähennä datakeskuk-

sen teknillisiä ominaisuuksia, kuten energiatehokkuutta ja hukkalämmön hyödyntämistä. 

Datakeskusten liiketoimintamalleja ei juuri ole aiemmin tutkittu. 

 

Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja haastattelututkimuksesta. Kirjallisuuskatsauk-

sessa perehdyttiin datakeskuksen ominaisuuksiin ja liiketoimintamalleihin. Empiirinen 

osuus koostuu kymmenen datakeskusoperaattorin ja viiden suomalaisen kiinteistösijoitta-

jan haastatteluista. Haastateltavat olivat colocation- ja pilvipalveluita tarjoavia datakes-

kusoperaattoreita Suomesta ja kiinteistösijoittajat rajattiin KTI:n (2015) tekemään listauk-

seen Suomen 30 suurimman kiinteistösijoittajan joukkoon. Valittu tutkimusmenetelmä sopi 

hyvin tutkittavaan aiheeseen. Työssä saadut tulokset tukevat hyvin aiemmin saatuja tulok-

sia. Tuloksia ei kuitenkaan voida lähteä yleistämään suomalaisten kiinteistösijoittajien 

piennen otannan vuoksi.     

 

Työssä tunnistettiin seitsemän ominaisuutta colocation-datakeskuksesta kiinteistösijoitus-

tuotteena Suomessa. Operaattoria ja vuokrasopimusta sekä maantieteellisiä tekijöitä ja si-

jaintia korostettiin eniten haastatteluissa. Myös energian, hukkalämmön ja tietoliikenneyh-

teyksien tärkeys korostui. Nämä ominaisuudet muodostuvat suurimman osan kiinteistösi-

joittajan saamasta tuotosta. Riskien näkökulmasta turvallisuus ja rakennuskohtaiset tekijät 

tuovat suurimman epävarmuuden datakeskussijoitukselle. Tutkimuksessa löydetyt ominai-

suudet vastaavat kirjallisuudesta löydettyjä ominaisuuksia.  

 

Datakeskuksista, hotelleista ja logistiikkakiinteistöistä löytyy paljon samoja ominaisuuksia. 

Tämä näkemys tuli esille tehdyissä haastatteluissa ja kirjallisuudessa. Datakeskukset, ho-

tellit ja logistiikkakiinteistöt ovat kaikki erityiskiinteistöjä, joissa toimii operaattori. Kai-

kissa on kiinteistösijoittajan ja operaattorin välillä pitkä vuokrasopimus.  

 

Haastattelujen tulokset osoittavat, että suomalaisia kiinteistösijoittajia kiinnostaa sijoittaa 

datakeskuksiin Suomessa. Datakeskusmarkkinoilla on rooli kiinteistösijoittajille. Vielä he 

ovat varovaisia näiden sijoitusten suhteen, mutta valmiudet siihen on. Kiinteistösijoittajat 

näkevät alan tulevaisuuden valoisana. Digitaalisuus on yksi tämän hetken megatrendeistä, 

joka kasvattaa datakeskusten kysyntää. Tärkeimpiä kriteereitä datakeskuskiinteistölle ovat 

sijainti, kiinteistön muunneltavuus, operaattori, jäännösarvon määritteleminen ja vastuun-

jako vuokranantajan ja vuokralaisen välillä.  
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Liite 1: Tutkimuksessa haastatellut 
 
Datakeskusoperaattorit 
 

Yritys Haastatteluaika Haastattelun kesto Haastattelutapa 

Yritys 1 14.11.2016 40 min Puhelu 

Yritys 2 15.11.2016 120 min Tapaaminen 

Yritys 3 21.11.2016 25 min Puhelu 

Yritys 4 21.11.2016 - Sähköposti 

Yritys 5 23.11.2016 30 min Puhelin 

Yritys 6 24.11.2016 80 min Tapaaminen 

Yritys 7 28.11.2016 80 min Tapaaminen 

Yritys 8 30.11.2016 40 min Puhelin 

Yritys 9 2.12.2016 120 min Tapaaminen 

Yritys 10 8.12.2016 80 min Tapaaminen 

 
Suomalaiset kiinteistösijoittajat 
 

Yritys Haastatteluaika Haastattelun kesto Haastattelutapa 

Sijoittaja 1 26.11.2016 - Sähköposti 

Sijoittaja 2 1.12.2016 40 min Tapaaminen 

Sijoittaja 3 1.12.2016 15 min Puhelin 

Sijoittaja 4 1.12.2016 16 min Puhelin 

Sijoittaja 5 16.12.2016 70 min Tapaaminen 
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Liite 2: Haastattelukysymykset 
 

Datakeskusoperaattorit: 
 

Taustatiedot 
1. Nimi, työnkuva, operaattori 

2. Operaattorin toimenkuva ja historia markkinoilla 

3. Onko tällä hetkellä suunnitteilla sijoittaa datakeskus Suomeen?  

 

Datakeskuksen ominaisuudet Suomessa 
4. Mitkä ominaisuudet tukevat datakeskuksen operointia Suomessa? 

5. Mitkä datakeskuksen ominaisuudet korostuvat tulevaisuudessa? 

6. Miten operaattorit hyödyntävät hukkalämmön? 

7. Kuka omistaa datakeskuksen jäähdytys- ja sähköjärjestelmät, laitekaapit ja IT-

laitteet? 

8. Mitkä ovat suurimmat haasteet operoida datakeskusta Suomessa?  

 

Datakeskuksen liiketoiminta Suomessa 
9. Poikkeaako datakeskuksen liiketoiminta muihin maihin verrattuna? 

 Vuokrasopimukset, vuokralaistahot 

 Käyttökustannukset 

 Kiinteistösijoittajat 

 Sijaintikriteerit 

10. Minkälaisia liiketoimintamalleja operaattorinne tarjoaa asiakkaille? 

11. Miksi Colocation datakeskuksen liiketoiminta on kannattavaa? 

12. Miten riskit (esimerkiksi vajaakäyttöaste, laitteiden ylikuumeminen, sähkökatkok-

set, sähkönhinta, teknologian kehitys) jakautuvat kiinteistösijoittajan, operaattorin 

ja vuokralaisten välillä?  
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Kiinteistösijoittajat: 
 

Taustatiedot 
1. Nimi, työnkuva, organisaatio 

2. Kuvaile lyhyesti teidän kiinteistösijoitusstrategianne 

3. Oletteko tutkineet/ tutustuneet datakeskusiin kiinteistösijoituskohteena? 

4. Onko teillä kokemuksia on datakeskuksista? Onko portfoliossanne jo datakeskus-

kiinteistöjä? 

 

Kiinteistösijoittaminen datakeskuksiin Suomessa 
5. Minkälainen sijoituskohde datakeskuksen pitäisi olla, että sijoittaisitte niihin? 

 Kiinteistön fyysiset ominaisuudet; koko, toimintaympäristön skaalattavuus, 

muuntojoustavuus 

 Jäähdytys- ja sähköjärjestelmän, laitekaappien ja IT-laitteiden omistus 

 Sijaintikriteerit 

 Operaattorin merkitys 

 Vuokrasopimusten pituus 

 Vastuiden jakautuminen, riskit 

 Kassavirta, tuottovaatimukset  

 Omistussuhde 

6. Minkälaista osaamista datakeskuksiin sijoittaminen vaatii? 

7. Ovatko datakeskukset kiinteistösijoitustuotteena vielä liian tuntemattomia? Mitä li-

säinformaatiota tarvitsette niistä? 

 


