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1 JOHDANTO 
 
EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevien kriteerien tavoitteena on tarjota viranomaisille apua sellaisten 
tuotteiden, palvelujen ja töiden hankinnassa, joilla on vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. 
Kriteerien soveltaminen on vapaaehtoista. Kriteerit on muotoiltu niin, että yksittäinen viranomainen voi 
halutessaan sisällyttää ne (osittain tai täysimääräisesti) tarjouskilpailuasiakirjoihinsa mahdollisimman pienin 
muokkauksin. Ennen tarjouskilpailukutsun julkaisemista suositellaan, että viranomaiset tarkistavat niiden 
tuotteiden, palveluiden ja töiden nykyinen tarjonta, joita he suunnittelevat ostavansa niiltä markkinoilta, joilla 
he toimivat.  
Kun hankintaviranomainen aikoo käyttää tämän asiakirjan kriteereitä, sen on tehtävä tämä tavalla, joka takaa 
yhdenmukaisuuden julkisten hankintojen lainsäädännön kanssa (katso esimerkiksi direktiivin 2014/24 42, 43 
artiklat, 67 artiklan 2 kohta tai 68 artikla ja muut samanlaiset kohdat EU:n ympäristöä säästävästä 
lainsäädännöstä). Käytännön tietoja tästä aiheesta löytyy myös 2016 julkaistusta ympäristöä säästäviä hankintoja 
koskevasta käsikirjasta http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
Tässä asiakirjassa luetellaan EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit datakeskuksille, 
palvelinhuoneille ja pilvipalveluille. Liitteenä olevassa teknisessä raportissa esitellään yksityiskohtaisesti 
näiden kriteerien valintaa tukevat perustelut ja kerrotaan, mistä saa lisätietoja.  
Kriteerit jaetaan valintaperusteisiin kriteereihin, teknisiin eritelmiin, myöntämisperusteisiin ja sopimusten 
toteuttamista koskeviin lausekkeisiin. Kriteerejä on kahta tyyppiä: 

• Peruskriteerit — jotka on tarkoitettu ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien 
käyttöönoton helpottamiseen. Niissä keskitytään tuotteen ympäristötehokkuuden tärkeimpiin osa-
alueisiin. Ne on laadittu siten, että yrityksille kertyvät hallinnolliset kulut jäävät mahdollisimman 
pieniksi. 

• Lisäkriteerit — jotka huomioivat ympäristötehokkuuden muitakin osa-alueita tai sen korkeampia 
tasoja. Ne on tarkoitettu viranomaisille, jotka haluavat tukea ympäristö- ja innovointitavoitteita 
voimakkaammin. 

Muotoilua ’samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille’ käytetään, jos vaatimukset tyypeille ovat 
samat. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Määritelmä ja soveltamisala 
 
Tuoteryhmä ‘datakeskukset, palvelinhuoneet ja pilvipalvelut’ sisältää: 

- Datakeskukset, joilla tarkoitetaan rakenteita tai rakennejoukkoja, jotka on omistettu keskitetylle 
tietotekniikka- ja tietoliikenneverkkolaitteiston sovittamiselle, yhdistämiselle ja käytölle. Nämä 
tarjoavat tietojen varastointi-, käsittely- ja kuljetuspalveluita kaikille laitoksille ja infrastruktuureille. 
Voimavirran jakelun ja ympäristönsuojelun valvonnan on tapahduttava tarpeellisella 
muutosjoustavuudella ja turvallisuudella, jotta halutun palvelun saatavuus voidaan taata;  

- Palvelinhuoneet, joihin viitataan myös tietokonehuoneina ja palvelinkaappeina, ovat huoneita tai 
rakennusten osia, jotka palvelevat tiettyä IT-kuormaa, jonka määrittää huoneen laitteiston tehotiheys. 
Palvelinhuoneet hallinoivat yleensä tieto- ja viestintätekniikkaa ja niillä voi olla erityiset jäähdytys- 
ja tehokapasiteettinsa. Palvelinhuoneet ovat yritysten datakeskuksia mutta pienemmässä 
mittakaavassa. Niiden koko on yleensä alle 46 m2 ja niiden viittellinen telinemäärä on 25 kpl. 

- Pilvessä digitaalisia palveluita tarjoavat datakeskukset, joissa asiakas maksaa palvelusta ja myyjä 
tarjoaa ja hallinnoi tieto- ja viestintätekniikka-alan laitteistoa/ohjelmistoa ja datakeskuksen laitteita, 
jotka ovat tarpeen palvelun tuottamiseksi. Tämä sisältää useiden asiakkaiden isännöinnin, joka voi 
tapahtua pilvisovelluksen kautta. Eri liiketoimintamalleja yhdistetään pilvipalveluihin, mutta on 
tärkeää huomioida, että soveltamisala kattaa vain datakeskukset. Yleisemmin määritettyjä 
pilvipalveluita ovat: 

o Infrastruktuuri palveluna (IaaS): palvelun tarjoaja tarjoaa asiakkaille maksukohtaisen pääsyn 
tallennukseen, tietoverkon käyttöön, palvelimiin ja pilven muihin tietokoneresursseihin. 

o Alustapalvelu (PaaS): palvelun tarjoaja tarjoaa pääsyn pilvipohjaiseen ympäristöön, jossa 
käyttäjät voivat rakentaa ja toimittaa sovelluksia. Tarjoaja tarjoaa perustana olevaa 
infrastruktuuria. 

o Sovelluspalvelu (SaaS): palvelun tarjoaja toimittaa ohjelmistoa ja sovelluksia Internetin 
kautta. Käyttäjät tilaavat ohjelmistoa ja saavat pääsyn siihen verkon tai myyjän 
sovellusrajapinnan kautta. 

 
Datakeskukset voidaan luokitella tyyppikohtaisesti, ja nämä tyypit sisältyvät kriteerien soveltamisalaan: 

- Yrityksen datakeskus: yrityksen käyttämä datakeskus, jonka ainoa tarkoitus on toimittaa ja 
hallinnoida palveluita työntekijöilleen ja asiakkailleen; 

- Colocation-datakeskus: datakeskus, jossa sijaitsevat usean asiakkaan omat verkostot, palvelimet ja 
tallennuslaitteistot;  

- Hallinnoitujen palveluiden tarjoajan (engl. managed service provider, lyh. MSP) datakeskus: 
datakeskus, joka tarjoaa palvelinpalveluita ja tietojen tallennuspalveluita niin, että asiakas maksaa 
palvelusta ja myyjä tarjoaa ja hallinnoi tarpeellisia tieto- ja viestintätekniikan laitteistoja/ohjelmistoja 
ja datakeskuksen laitteita. Tämä hallinnointipalvelu sisältää useiden asiakkaiden isännöinnin, joka voi 
tapahtua pilvisovelluksen kautta.  
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1.2 EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien 
soveltamisala  

 

Yleisimmät reitit datakeskusten julkiseen hankintaan, mukaan lukien palvelinhuoneet, perustuvat 
esimerkkeihin EU:n hankintakäytännöistä.  
Uuden datakeskuksen tai palvelun hankintaprosessi koostuu useasta erillisestä reitistä, joilla kullakin on omat 
etunsa ja haittansa. Reitin valinta voi vaikuttaa merkittävästi ympäristötehokkuuden parantamisen laajuuteen. 
Näin on siksi, että kukin reitti tuo mukanaan erilaisia vuorovaikutuksia hankkijan, datakeskuksen ja laitteiden 
tarjoajien välillä.  
Kun julkiset järjestöt hankkivat datakeskusten tuotteita ja/tai palveluita, nämä tuotteet ja palvelut kuuluvat 
tyypillisesti yhteen seuraavista reiteistä: 
1. Datakeskuksen rakentaminen / varustaminen: 

• uuden datakeskuksen rakentaminen 
• palvelinhuoneen / datakeskuksen varustaminen.  

2. Uuden tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin laajentaminen ja yhdistäminen: 

• nykyisten palvelinhuoneiden ja/tai datakeskusten laajentaminen ja/tai yhdistäminen uusiksi tai 
nykyisiksi datakeskuksiksi 

• IT-virtualisointipalvelu 
• nykyisten pavelinhuoneiden yhdistäminen yrityksen uudessa datakeskuksessa. 

3. Ulkoistaminen isännöityyn ja/tai pilvipalvelun ympäristöön, joka merkitsee palvelun hankintaa, ei fyysistä 
tuotetta. Pilvipalveluille tämä sisältää: 

• isännöintipalveluiden hankinta 
• pilvipalveluiden hankinnan. 

4. Tilojen käyttäminen ja/tai huoltaminen, esim.:  

• yrityksen datakeskuksen / palvelinhuoneiden käytön tai huoltopalveluiden ostamisen 
• järjestelyt tieto- ja viestintätekniikan paikantamiseksi ja/tai käyttämiseksi colocation-datakeskuksen 

sisällä (colocation-palvelut). 
Liitteenä oleva tekninen raportti tarjoaa yleiskatsauksen kriteereistä tietyille hankintareiteille, joita julkinen 
järjestö voi valita noudattaa. Pilvipalveluista nousee tiettyjä kysymyksiä palvelujen tarjoamiseen käytettyjen 
datakeskusten suoritustason todentamisesta. Tarkat ohjeet pilvipalveluiden hankinnasta tarjotaan tämän 
kriteereitä koskevan asiakirjan luvussa 1.4. 
Tässä asiakirjassa esitetyt kriteerit on kehitetty takaamaan johdonmukaisuus tiettyjen vaatimusten, testien ja 
laskumetodien kanssa, jotka esiteltiin komission asetuksessa (EU) 2019/424 ekologista suunnittelua 
koskevista vaatimuksista palvelimille ja tiedontallennustuotteille. Komission kehittämät datakeskuksia 
koskevat menettelysäännöt ja niihin liittyvä registeröinti- ja osallistumisprosessi on myöskin tärkeä 
vertailupiste todentamiselle. 
 
Huomautus keskushallinnon hankintoja koskevista vaatimuksista 
Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU), joka oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 
kesäkuuhun 2014 mennessä, 6 artiklassa ja liitteessä III asetetaan erityisvelvoitteita tiettyjä 
energiatehokkaita laitteita hankkiville viranomaisille. Erityisvelvoitteisiin sisältyy velvoite hankkia 
ainoastaan tuotteita, jotka:  
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noudattavat energiatehokkuusviitearvoja toimenpiteen täytäntöönpanossa, kun direktiivin 
2009/125/EY täytäntöönpanotoimenpide kattaa tuotteen. 

Tätä vaatimusta sovelletaan vain keskushallintoon ja hankintoihin, joiden loppusumma on julkisia 
hankintoja koskevissa direktiiveissä vahvistettuja kynnysarvoja suurempi. Vaatimusten on lisäksi oltava 
johdonmukaisia kustannustehokkuuden, taloudellisen toteutettavuuden, laajemman kestävyyden, teknisen 
soveltuvuuden ja riittävän kilpailun kanssa. Nämä tekijät voivat vaihdella viranomaisittain ja 
markkinoittain. Lisätietoja tästä energiatehokkuusdirektiivin 6 artiklaan ja liitteeseen III sisältyvästä 
keskushallintojen energiatehokkaiden tuotteiden, palvelujen ja rakennusten hankintaan liittyvästä 
näkökohdasta on saatavilla komission ohjeasiakirjan kohdissa 33–421. 
 

 

1.3 Todentamista koskeva yleinen huomautus 
 
Useiden kriteerien osalta todentamiskeinoksi ehdotetaan testausselosteiden toimittamista – sekä tuotteille että 
järjestelmien toimintojen tehokkuudelle. Kunkin kriteerin osalta esitetään oleelliset kansainvälisesti 
tunnustettuihin mittausmenetelmiin perustuvat testausmenetelmät. Näin varmistetaan, että tarjoajien esittämät 
suoritusta koskevat väitteet ovat todennettavissa, toistettavissa, tarkastettavissa ja ennen kaikkea 
vertailtavissa. Viranomaisen tehtävänä on päättää, missä vaiheessa testitulokset olisi toimitettava. Tavallisesti 
ei ole tarpeen velvoittaa kaikkia tarjoajia toimittamaan testituloksia menettelyn alkuvaiheessa. Tarjoajiin ja 
viranomaisiin kohdistuvan rasitteen vähentämiseksi oma ilmoitus voidaan tarjousten toimittamisen 
yhteydessä katsoa riittäväksi. Jälkeenpäin on sovellettavissa eri vaihtoehtoja siitä, edellytetäänkö testejä ja 
missä vaiheessa niitä edellytetään: 

a) Tarjouskilpailuvaiheessa: 
Tuotteille, jotka tulevat muodostamaan osan datakeskuksesta voidaan taloudellisesti edullisimman 
tarjouksen tarjoajalta vaatia tällaista näyttöä. Jos näyttö katsotaan riittäväksi, sopimus voidaan tehdä. 
Jos näyttö katsotaan riittämättömäksi tai vaatimusten vastaiseksi: 

i) teknisten eritelmien osalta, näyttöä pyydetään seuraavaksi parhaan tarjouksen tekijältä, jonka 
kanssa sopimus voidaan tehdä; 

ii) myöntämisperusteiden osalta, annetut lisäpisteet poistetaan kyseiseltä tarjoukselta ja tarjousten 
järjestys lasketaan uudelleen kaikkine siitä aiheutuvine seurauksineen. 

Testausseloste varmistaa kuitenkin vain sen, että näytetuote on testattu tiettyjen vaatimusten osalta. Se 
ei siis koske sopimuksen nojalla tosiasiallisesti toimitettavia tuotteita. Puitesopimusten osalta tilanne 
voi olla toisenlainen. Tätä tarkastellaan enemmän seuraavassa kohdassa, joka koskee sopimusten 
täytäntöönpanoa, ja jäljempänä esitettävissä lisäselityksissä. 
 

b) Sopimuksen täytäntöönpanon aikana: 
Tässä vaiheessa kriteerien tulisi kohdistua toimintojen tehokkuuden mittaamiseen, esimerkiksi 
energiatehokkuuden (engl. Power Usage Effectiveness, lyh. PUE) sisääntuloarvojen seurantaan. 
Suositellaan, että asetetaan kriteerit toimintojen tehokkuuden suhteen ja liitetään nämä sopimusten 
toteuttamista koskeviin lausekkeisiin, jotta näitä suorituskyvyn piirteitä voidaan seurata. Jos seurannan 
tulos näyttää, että toimitettu tuote ei vastaa kriteereitä, hankintaviranomaisella on oikeus soveltaa 
seuraamuksia.  

 
1 COM/2013/0762 final, komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, Energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpano – komission ohjeet 
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Puitesopimusten osalta näytön toimittamisajankohta riippuu sopimuksen erityisestä rakenteesta; 
i) Kun puitesopimus on tehty yhden toimijan kanssa ja toimitettavat kohteet määritetään 

puitesopimusta tehtäessä ja kyse on vain siitä, kuinka monta kappaletta tarvitaan, sovelletaan 
samaa periaatetta kuin edellä kertatoimitusta koskevien sopimusten osalta; 

ii) Kun puitesopimus tehdään valittujen mahdollisten toimijoiden kanssa näiden välisen 
kilpailumenettelyn jälkeen, tarjouksen tekijöiden on alustavan valinnan vaiheessa osoitettava 
ainoastaan valmiutensa toimittaa puitesopimuksen suorituskykyä koskevat 
vähimmäisvaatimukset täyttäviä tuotteita. Seuraavissa sopimuspyynnöissä (tai tilauksissa), 
jotka tehdään valikoitujen toimittajien kilpailun perusteella, sovelletaan periaatteissa samoja 
perusteita kuin edellä a) ja b) kohdissa, jos kilpailussa on osoitettava lisävaatimusten 
täyttyminen. Jos kilpailu koskee pelkästään hintaa, tarkistus olisi toteutettava sopimuksen 
täytäntöönpanon aikana. 

Pilvipalveluista nousee tiettyjä kysymyksiä palvelujen tarjoamiseen käytettyjen datakeskusten 
suoritustason todentamisesta. Tämä vaikuttaa pyydetyn todentamisen tyyppiin. Tarkat ohjeet 
pilvipalveluiden hankinnasta tarjotaan tämän kriteereitä koskevan asiakirjan luvussa 1.4. 
On myös huomattava, että direktiivin 2014/24/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaan hankintaviranomaisen 
on hyväksyttävä myös muu asianmukainen näyttö. Tämä voi käsittää valmistajan tekniset asiakirjat, 
jos testausselosteet eivät ole olleet asianomaisen talouden toimijan käytettävissä, eikä toimijan ole 
ollut mahdollista saada niitä asetettujen määräaikojen kuluessa. Tämä edellyttää, että 
käyttömahdollisuuden puuttuminen ei johdu asianomaisesta talouden toimijasta ja että asianomainen 
talouden toimija todistaa, että sen toimittamat rakennusurakat, tavarat tai palvelut täyttävät teknisissä 
eritelmissä edellytetyt vaatimukset tai perusteet, hankintasopimuksen tekoperusteet tai sopimuksen 
toteuttamisen ehdot. Myös viitattaessa testien osalta erityisen vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen antamiin todistuksiin/testausselosteisiin hankintaviranomaisen on myös 
hyväksyttävä vastaavien muiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten antamat 
todistukset/testausselosteet. 
 

1.4 Pilvipalveluiden hankinta 
 

Pilvipalveluiden luonteenseen liittyy, että tarjoajat saattavat esittää useita datakeskuksia, joita voidaan käyttää 
sopimuksen mukaisesti. He eivät mahdollisesti kykene sitoutumaan etukäteen mihinkään tiettyyn sijaintiin, 
josta kaikki palvelut tarjottaisiin. Tämä merkitsee, että yhteyttä käytettyjen datakeskusten suoritustason ja 
tarjouksen kohteen välillä tulee arvioida tarkoin hankinnan vaiheen mukaan. 
1.4.1 Hankintaa edeltävä / markkinoita arvioiva vaihe 
Kilpailua edeltävässä vaiheessa hankintaviranomaiset voivat kokeilla pilvipalvelun tarjoajien 
markkinapotentiaalia kestävyyskriteerien suhteen. Tämä voi sisältää suorituskykyä koskevia mittaustuloksia 
eri datakeskuksista, joita voidaan käyttää palvelusopimuksissa.  
1.4.2 Kilpailuvaihe 
Jos näitä kriteereitä sovelletaan kilpailutetussa tarjouksessa, arvioitujen datakeskusten ja sopimuksen mukaan 
tarjottavien palveluiden välille tulee muodostaa konkrettinen yhteys.  Pilvipalveluiden kohdalla tämä voi 
sisältää myös yleisiä yrityskäytäntöjä, jotka koskevat sopimuksen palveluihin käytettyjä datakeskuksia. Silti 
tämä herättää laillisia kysymyksiä yhteensopivuudesta hankintaa koskeva direktiivin 2014/24/EU kanssa. 
Vaikka hankintaa koskevan direktiivin johdanto-osan kappaleessa 97 ilmoitetaan, ettei yleisistä 
yrityskäytännöistä sinällään voida esittää kriteereitä, nämä käytännöt voivat sisältää olennaisia tietoja tiettyä 
kriteeriä arvioitaessa ja todennettaessa. Hankintaa koskevan direktiivin 67 artiklan 3 kohdan mukaan yhteys 
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kohdevaatimukseen kattaa laajan valikoiman periaatteita, jos nämä liittyvät töihin, tavaroihin tai palveluihin, 
joita ostetaan sopimuksen nojalla. Jos yritysjohdon toimintoihin ja käytäntöihin viitataan kriteeriä 
todennettaessa, tämän tulisi liittyä laitteistoon/tiloihin, joita käytetään kyseisen sopimuksen yhteydessä eikä 
yritysjohdon käytäntöihin tai toimintoihin kokonaisuudessaan. 
Hankintaa koskeva direktiivi ei ainoastaan rajoita vaatimusten soveltamisalaa, vaan se sisältää lisäksi sääntöjä 
asianmukaisesta näytöstä, jota toimijoilta voidaan vaatia. Johtava peritaate on, että vastaavat menetelmät, 
todistukset tai merkinnät tulee yleensä hyväksyä ja että tietyissä olosuhteissa toimijan oma ilmoitus voidaan 
huomioida. 
Kaikki vaatimukset tulee suhteuttaa sopimuksen kokoon ja kohteeseen. Esimerkiksi suuren määrän 
datakeskuksia omaava tarjoaja voi jäädä lisäpisteittä, jos tarjoajan saatavilla oleva kapasiteetti ylittää 
sopimuksen kuvaamat tarpeet verrattuna tarjoajaan, jonka datakeskusten määrä on pieni mutta riittävä 
sopimuksen valossa. 
Lisäksi on tärkeää huomioida, että kaikkia tarjouksia koskevia vaatimuksia voidaan soveltaa myös 
alihankkijoihin. Joitakin vaatimuksista tulisi siksi tarvittaessa soveltaa pilvipalveluita varten vuokrattuihin tai 
yhdessä käytettyihin tiloihin. 
1.4.3 Sopimuksen täytäntöönpano 
Toimeksisaajat voivat olla haluttomia jakamaan luottamuksellisia yksityiskohtia palvelun vaatimien tilojen 
käytöstä. Tältä vältytään, jos tarjouspyynnössä mainitaan, että toimeksisaajan tulee säännöllisesti teettää 
riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamia tarkastuksia tarkistaakseen yhdenmukaisuuden olennaisten 
ympäristöä säästäviä hankintoja koskevien kriteerien kanssa ja tarjota raportteja hankintaviranomaiselle. 
Tämän velvollisuuden sisällyttäminen tarjouspyyntöön velvoittaa myös hankintaviranomaista. Silti tämä 
velvollisuus vaatisi hankintaviranomaiselta tiettyjä resursseja prosessin määrittämiseen ja seuraamiseen. 
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2 DATAKESKUSTEN JA PALVELINHUONEIDEN MERKITTÄVIMMÄT 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

 
Jäljempänä esitetyissä taulukoissa on yhteenveto datakeskusten ja palvelinhuoneiden pääasiallisista 
ympäristövaikutuksista saatavilla olevan tieteellisten todisteiden perusteella (lisätiedoille katso tekninen 
raportti). Sama taulukko esittää EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevan lähestymistavan 
noiden vaikutusten lieventämiseksi tai vähentamiseksi. 

Keskeiset ympäristövaikutukset  Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeva 
lähestymistapa 

• IT-järjestelmien sähkönkulutus 
(pääasiassa palvelinten käytöstä 
aiheutuva).  

• Sen mekaanisen ja sähköisen (engl. 
mechanical and electrical, lyh. M&E) 
järjestelmän sähkönkulutus, joka on 
tarpeen pääasiassa datakeskuksen 
sisäisten ympäristöolosuhteiden 
valvontaan. 

• Sähköilaitteiden epäasianmukaisen 
loppukäsittelyn aiheuttamat 
mahdolliset vaarat ja arvokkaiden 
raaka-aineiden menetys, mukaan 
lukien kriittiset raaka-aineet.  

• Käytetyn tieto- ja viestintätekniikan 
valmistamisen vaatima 
energiankulutus ja raaka-aineiden 
kulutus. 

• Korkean ilmakehän 
lämmitysvaikutuspotentiaalin (engl. 
global warming potential, lyh. GWP) 
omaavien jäähdytysjärjestelmien 
käyttö. 

• Suoran ja epäsuoran 
kasvihuonekaasun (engl. greenhouse 
gas, lyh. GHG) päästöt, jotka liittyvät 
datakeskusten käyttöön, mukaan 
lukien sähkönkulutus, kylmäaineet, 
tieto- ja viestintätekniikan valmistus 
ja hukkalämmön hyödyntämättömät 
potentiaalit. 

 • Energiatehokkaiden palvelinten ostaminen. 
• Sellaisten palvelinten ostaminen, jotka 

maksimoivat palvelimen käyttöasteen. 
• Sellaisten tuotteiden ostaminen, joihin 

sovelletaan rajoitettujen aineiden vaarallisten 
osatekijöiden valvontaa. 

• Sellaisten tuotteiden ostaminen, jotka on 
suunniteltu niin, että niiden olennaiset osat ovat 
korjattavissa ja/tai korvattavissa. 

• Käytön jälkeisen käsittelyn vaatiminen 
materiaalien talteenottamiseksi. 

• Sellaisten designin ja rakenteiden hankkiminen, 
joilta voidaan odottaa korkeatasoista 
energiatehokkuutta, mukaan lukien M&E-
järjestelmän tehokkuus. 

• Sellaisten energiatehokkaiden parhaiden 
käytäntöjen vaatiminen, että 
jäähdytysjärjestelmiä käytetään ilmaiseksi ja 
seurataan. 

• Mahdollisimman korkean osuuden vaatiminen 
uusiutuvalle energialle datakeskusten 
palveluiden tarjonnassa. 

• Sellaisten kylmäaineiden käytön välttäminen 
datakeskuksissa, joiden GWP-arvot ovat 
korkeita, paitsi jos on todistettu, että lähes 
olemattomia GWP-arvoja omaavien 
kylmäaineiden saaminen olisi mahdotonta 
poikkeuksellisten olosuhteiden valossa tai että 
järjestelmän energiatehokkuus kärsisi. 

• Sellaisten tuotteiden/palvelujen suosiminen, 
joiden hukkalämpö hyödynnetään esim. 
rakennusten ja lähialueiden 
lämmitysverkostoissa. 

Vaikutusten esitysjärjestys ei välttämättä vastaa niiden suuruusluokkaa. 

Teknisestä raportista löytyy tarkempaa tietoa datakeskuksista ja palvelinhuoneista, mukaan lukien olennainen 
lainsäädäntö, standardit ja tekniset lähteet, joita käytetään todisteina.
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3 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT DATAKESKUSTEN JA 
PALVELINHUONEIDEN OSTAMISEKSI 

3.1 Valintaperusteet  
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

Kohde:  
- IT-virtualisointi- tai yhdistämispalveluiden ostaminen 
- Yrityksen datakeskuksen tai palvelinhuoneen käyttöoikeuden tai huoltopalveluiden ostaminen 
SC1 Palvelimen hyödyntäminen 
(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Sisällytetään, jos datakeskusta käyttää kolmas osapuoli. 

Tarjoajalla on oltava olennainen pätevyys ja kokemus palvelimen hyödyntämisestä. Tähän täytyy sisältyä palvelimen virtualisointipalvelu, hyödyntämisen hallinnointivälineet ja ohjelmisto2 sekä IT-
omaisuuden yhdistäminen datakeskuksissa. 
Todentaminen:  

Tarjoajien on osoitettava, että he ovat aikaisemmin suoriutuneet vastaavista tehtävistä saavuttaen, ylläpitäen ja parantaen IT-laitteiston hyödynnettävyyttä. Tähän sisältyvät kuvaukset tavoista, joilla 
hyödyntäminen on optimoitu. Todisteiksi hyväksytään tiedot ja viitteet olennaisista sopimuksista kolmen viime vuoden ajalta, jos niihin liittyen on suoritettu yllä kuvattuja tehtäviä. Todisteet voivat koskea 
joko olennaisia sopimuksia tai avainhenkilöitä, jotka tulevat tarjoamaan palvelua.  Tämän tukena ovat hankkeen osallistuvien työntekijöiden ansioluettelot ja tiedot heidän osallistumisestaan vastaaviin 
hankkeisiin.  

 

Kohde:  
IT-laitteiden ostaminen, joilla on vähäiset ympäristövaikutukset. 

 SC2 Vaarallisten aineiden hallinta – rajoitetut aineet palvelimissa, tiedontallennuslaitteissa 
ja verkostolaitteissa 

Sisällytetään, kun IT-laitteita hankitaan. 

Tarjoajalla on oltava näyttöä rajoitettujen aineiden valvonnasta toimitettujen tuotteiden 
toimitusketjussa. Rajoitettujen aineiden valvonnan tulee kattaa ainakin seuraavat alueet: 

- tuotteiden suunnittelu; 

- toimittajien vaatimustenmukaisuus; 

- analyyttinen testaus.  

 
2 Tähän voi sisältyä tallennetun tiedon virtualisointi ja optimointi pakkausta, tietojen deduplikaatiota, tallennuksen kerrostamista ja ohjelmiston määrittämiä tallennusjärjestelmiä hyödyntäen. 
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Täytäntöönpanon tulee noudattaa IEC 62476 -standardin ohjeita ja käyttää IEC 62474 -standardin 
mukaista ilmoitettujen materiaalien tietokantaa perustana toimitettavien tuotteiden sisältämien 
materiaalien määrittämisessä, jäljittämisessä ja ilmoittamisessa. 

Rajoitettujen aineiden valvontaa on sovellettava vähintään:  

• REACH-ehdokasluetteloon sisältyviin aineisiin,  

• vaarallisia aineita rajoittavan direktiivin rajoitettuihin aineisiin ja vapautuksiin, 

Ilmoitettujen materiaalien tiedot tulee pitää ajan tasalla koskien toimitettaville tuotteille olennaisia 
materiaaleja, osia ja alayksiköitä. 

Todentaminen: 

Tarjouksen tekijän on toimitettava asiakirjat, joissa kuvataan järjestelmä, sen menettelyt ja näyttö 
sen täytäntöönpanosta. 

 

Kohde:  
- Uuden datakeskuksen rakentaminen 
- Nykyisten tilojen laajentaminen uuden datakeskuksen ja palvelinhuoneen infrastruktuurilla 
- Yhdistämispalveluiden ostaminen nykyisille palvelinhuoneille uudessa datakeskuksessa 
- Yrityksen datakeskuksen tai palvelinhuoneen käyttöoikeuden tai huoltopalveluiden ostaminen 
SC3 Jäähdytyksen energiahuolto 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Sisällytetään, jos datakeskusta käyttää kolmas osapuoli. 

Tarjoajalla on oltava olennainen pätevyys ja kokemus jäähdytyksen energiankäytön minimoimisesta, energiankäytön vähentämisen mahdollisuuksien määrittämisestä ja hukkalämmön uudelleenkäytöstä (esim. 
rakennusten ja lähialueiden lämmitysverkostoissa). Erityisesti tarjoajien on toimitettava tietoja seuraavista: 

• Tarjouksen tekevän järjestön ja toimeksisaajan kyky ja taidot määrittää ja täyteenpanna toimenpiteitä, joilla energiankulutus vähenee ja uudelleenkäyttö mahdollistuu. Kullakin sopimuksen kattamalla 
toimipaikalla on oltava asiantunteva energiajohtajansa. 

• Kokemus seurantajärjestelmien ja ohjelmiston käytöstä energiankulutuksen vähentämiseksi, erityisesti EU:n menettelysääntöjen3 / EN 50600 TR99-1 ‘jäähdytyksen hallinnointi’ ja ‘lämpötilan ja 
kosteuden asetukset’ parhaiden käytäntöjen mukaisesti. 

Todentaminen:  

Tarjoajien on osoitettava, että he ovat aikaisemmin suoriutuneet vastaavista tehtävistä datakeskuksissa, vähentäen jäähdytysenergian kulutusta tai minimoiden sen.  

Todisteiden on ilmennettävä tarkkoja tietoja eri datakeskuksista, joissa ollaan toimittu kolmen viime vuoden aikana. Todisteet voivat koskea joko olennaisia sopimuksia tai avainhenkilöitä, jotka tulevat 
tarjoamaan palvelua. 

 
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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3.2 Tekninen eritelmä  
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

Kohde:  
IT-laitteiden ostaminen, joilla on vähäiset ympäristövaikutukset. 

TS1 Palvelimen aktiivitilan tehokkuus 

Kunkin datakeskuksessa käytetyn palvelinmallin lasketun aktiivitilan tehokkuustason (EffACTIVE) on oltava 
suurempi tai vastaava kuin jäljempänä luetellut aktiivitilojen minimitasoiset kynnysarvot. 

Tuotetyyppi  Minimi EffACTIVE  

1 liitäntä  

Teline  11,0  

Torni  9,4  

2 liitäntää  

Teline  13,0  

Torni  12,0  

Terä tai monisolmuinen  14,0  

4 liitäntää  

Teline  16,0  

Terä tai monisolmuinen  9,6  

 

Todentaminen 

Tarjoajan on toimitettava laskelma kunkin palvelimen aktiivitilan tehokkuudesta EN 303470 -standardin 
mukaisilla mittausmenetelmillä. Jos käyttöön tarkoitetuissa palvelinmalleissa on useita konfiguraatioita, 
slloin sekä korkean että matalan tason suoritusarvot tulee ilmoittaa. Vaihtoehtoisesti voidaan todentamiseen 
käyttää tietyn käyttöön tarkoitetun mallin konfiguraatiota. 

CE-merkintää tai etikettiä varten saatuja tietoja voidaan käyttää todentamiseen, jos ne on toimitettu 
vastaavien testistandardien mukaisesti.  

 

TS1 Palvelimen aktiivitilan tehokkuus 

Kunkin datakeskuksessa käytetyn palvelinmallin lasketun aktiivitilan tehokkuustason (EffACTIVE) 
on oltava suurempi tai vastaava kuin jäljempänä luetellut aktiivitilojen minimitasoiset 
kynnysarvot. 

Tuotetyyppi  Minimi EffACTIVE  

1 liitäntä  

Teline  13,0  

Torni  11,0  

2 liitäntää 

Teline  18,0  

Torni  12,0  

Terä tai monisolmuinen  20,0  

4 liitäntää  

Teline  16,0  

Terä tai monisolmuinen  9,6  

 

Todentaminen 

Tarjoajan on toimitettava laskelma kunkin palvelimen aktiivitilan tehokkuudesta EN 303470 -
standardin mukaisilla mittausmenetelmillä. Jos käyttöön tarkoitetuissa palvelinmalleissa on useita 
konfiguraatioita, slloin sekä korkean että matalan tason suoritusarvot tulee ilmoittaa. 
Vaihtoehtoisesti voidaan todentamiseen käyttää tietyn käyttöön tarkoitetun mallin 
konfiguraatiota. 

CE-merkintää tai etikettiä varten saatuja tietoja voidaan käyttää todentamiseen, jos ne on 
toimitettu vastaavien testistandardien mukaisesti.  
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TS2 Tieto- ja viestintätekniikan käyttöalue – lämpötila ja kosteus 

Sovelletaan ilmajäähdytykseen ja jos datakeskus on suunniteltu säästeliäällä ja/tai ilmaisella 
jäähdytysjärjestelmällä. Soveltuvat käyttöolosuhteiden luokat kuvataan lisäyksessä I. 
Tieto- ja viestintätekniikan laitteiston täytyy tukea toimintaa ekologista suunnittelua koskevan asetuksen 
(EU) 2019/424 käyttöluokan A2 kosteustason ja kuivalämpötilan rajoissa palvelimille ja 
tiedontallennustuotteille. 
 
Laitteiston on toimittava testatusti sallitulla välillä vähintään 16 käyttötunnin ajan (korkean lämpötilan käytön 
ei ole tarkoitus olla jatkuvaa). Testaus tulee suunnitella niin, että se vastaa todellisia käyttöolosuhteita (katso 
liitteenä olevat selventävät huomautukset). Eurooppalaisten palvelinten käyttöolosuhteita koskevien 
standardien testausmenetelmät voivat myöskin soveltua tähän. Ne kehitettiin ekologista suunnittelua 
koskevan asetuksen (EU) 2019/424 luonnoksen mukaisesti. 
Tuulettimen virrankulutus normaaleissa ja korkeammissa tulolämpötiloissa tulee myös ilmoittaa, jotta 
voidaan varmistaa, että energiaa säästyy. 
Soveltuu nestejäähdytyksen yhteydessä  
Tieto- ja viestintätekniikan laitteiston on tuettava toimintaa tilojen tarjouksessa ilmoitetuilla lämpötila-
alueilla, vrt. viitteelliset luokat W2 ja W3 lisäyksessä II.  

Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava valmistajan antamat tiedot ja ilmoitukset jokaisesta tieto- ja viestintätekniikan 
laitteesta.   
Tarjoajan on ilmoitettava, että palvelinmallit toimivat testatusti arvioidun tuntimäärän ajan, tietyllä aikavälillä 
ja sallitun alueen rajoissa. Testien kuvaukset on toimitettava.  
CE-merkintää varten toimitettuja tietoja ja testituloksia voidaan käyttää todentamiseen. 
 

TS2 Tieto- ja viestintätekniikan käyttöalue – lämpötila ja kosteus 
Sovelletaan ilmajäähdytykseen ja jos datakeskus on suunniteltu säästeliäällä ja/tai ilmaisella 
jäähdytysjärjestelmällä. Soveltuvat käyttöolosuhteiden luokat kuvataan lisäyksessä I. 
Tieto- ja viestintätekniikan laitteiston täytyy tukea toimintaa ekologista suunnittelua koskevan 
asetuksen (EU) 2019/424 käyttöluokan A3 kosteustason ja kuivalämpötilan rajoissa palvelimille 
ja tiedontallennustuotteille. 
 
Laitteiston on toimittava testatusti sallitulla välillä vähintään 88 käyttötunnin ajan (korkean 
lämpötilan käytön ei ole tarkoitus olla jatkuvaa). Testaus tulee suunnitella niin, että se vastaa 
todellisia käyttöolosuhteita (katso liitteenä olevat selventävät huomautukset). Eurooppalaisten 
palvelinten käyttöolosuhteita koskevien standardien testausmenetelmät voivat myöskin soveltua 
tähän. Ne kehitettiin ekologista suunnittelua koskevan asetuksen (EU) 2019/424 luonnoksen 
mukaisesti. 
Tuulettimen virrankulutus normaaleissa ja korkeammissa tulolämpötiloissa tulee myös ilmoittaa, 
jotta voidaan varmistaa, että energiaa säästyy. 
Soveltuu nestejäähdytyksen yhteydessä  
Tieto- ja viestintätekniikan laitteiston on tuettava toimintaa tilojen tarjouksessa ilmoitetuilla 
lämpötila-alueilla, vrt. viitteelliset luokat W4 ja W5 lisäyksessä II. 

Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava valmistajan antamat tiedot ja ilmoitukset jokaisesta tieto- ja 
viestintätekniikan laitteesta.   
Tarjoajan on ilmoitettava, että palvelinmallit toimivat testatusti arvioidun tuntimäärän ajan, 
tietyllä aikavälillä ja sallitun alueen rajoissa. Testien kuvaukset on toimitettava.  
CE-merkintää varten toimitettuja tietoja ja testituloksia voidaan käyttää todentamiseen. 

Selventävä huomautus: 1: Edustava tieto- ja viestintätekniikan laitteiston lämpötesti 
Tämä huomautus määrittää perusteet edustavalle tieto- ja viestintätekniikan laitteiston lämpötestille. Testauksen on mukailtava seuraavia olosuhteita, jotta se vastaisi todellisia toimintaolosuhteita:  

• lyhyen aikavälin asteittaiset muutokset jäähdytysjärjestemästä johtuen, esimerkiksi vaihdettaessa vapaasta jäähdytyksestä mekaaniseen järjestelmään;  

• lyhytjaksoiset ja intensiiviset altistusjaksot ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta, esimerkiksi hellejaksojen aikana; ja   

• edeltävän kahden tapahtuman ohjeellinen tapahtumatiheys yhden käyttövuoden aikana. 
Selventävä huomautus: 2: Terminen tehokkuus ja virran kulutus 
On tärkeää huomata, että A3-tason palvelimille tulee antaa lisäpisteitä vain, jos A3-tason palvelinten käyttö vähentää virran kulutusta enemmän kuin A2-palvelinten käyttö. 
Jos palvelinten käyttö 40 oC lämpötilassa vähentää tehoa siinä määrin, että joudutaan käyttämään entistä useampia palvelimia, lisäpisteitä ei tule antaa. 



 

13 

 

 TS3 Palvelinten ja tiedontallennuksen korjausten ja päivitysten suunnittelu  

Tämä kriteeri soveltuu vain, jos hankitaan uusia palvelimia ja tiedontallennuslaitteita yrityksen 
datakeskukseen 

Tarjoajan on toimitettava selkeät ohjeet, jotta seuraavat osat saadaan korjattua vaurioitta: 

 tiedontallennuslaitteet,  

 muisti,  

 prosessori (CPU),  

 emolevy,  

 laajennuskortit/grafiikkakortit,  

 teholähdeyksikkö (PSU),  

 tuulettimet, 

 akut 
Ohjeiden pitäisi kattaa vähintäänkin kutakin tarpeellista korjaustoimenpidettä ja osaa koskien: 

1 korjaustoimenpiteen tyypin; 

2 aukaistavien kiinnitysten tyypit ja lukumäärän; 

3 tarpeelliset työkalut. 
Ohjeet on asetettava valtuutettujen kolmansien osapuolten saataville valmistajan kotisivua 
hyödyntämällä, mukaan lukien välittäjien, varaosien korjaajien, varaosien tarjoajien, kierrättäjien 
ja huoltotöiden tarjoajien. Näiden ohjeiden on oltava saatavilla ainakin kahdeksan vuoden ajan 
siitä lähtien, kun palvelintuote on tuotu markkinoille. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on tarjottava pääsy korjausohjeisiin todentamista varten.  

Korjausohjeet tulee toimittaa EN 45559:2019 -standardin mukaisesti: Tiedottamistavat energiaan 
liittyvien tuotteiden materiaalitehokkuutta koskien. CE-merkintää varten toimitettuja tietoja 
voidaan käyttää todentamiseen, 
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Kohde:  
Käytön jälkeisen käsittelyn palveluiden ostaminen palvelimille, tiedontallennuslaitteille ja verkostolaitteille 

TS4 Käytön jälkeisen käsittelyn hallinnointi palvelimille, tiedontallennuslaitteille ja verkostolaitteille 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Tätä kriteeriä tulee käyttää yhdessä sopimuksen toteuttamista koskevan lausekkeen CPC3 kanssa. 

Tarjoajien on toimitettava seuraavat palvelut:  

 koko tuotteen uudelleenkäyttö ja kierrätys ja/tai  
 osien valikoiva käsittely sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin käytön jälkeistä käsittelyä koskevan liitteen VII mukaisesti  
 osien kierrättäminen kriittisten raaka-aineiden talteen saamiseksi.   

Palvelun on katettava seuraavat toimenpiteet: 

- kerääminen; 

- luottamuksellinen käsittely ja turvallinen tietojen poistaminen (jos näitä ei suoriteta hankintaviranomaisen sisällä);  

- toiminnan testaus, palvelut, korjaus, päivitys tuotteiden uudelleenkäytön tarkoituksiin4;  

- jälleenmyynti uudelleenkäytettäväksi EU:ssa; 

- purkaminen kierrätystä ja loppukäsittelyä varten. 

Tarjotessaan palvelua heidän tulee ilmoittaa jälleenmyyntiin valmisteltujen ja kierrätettävien tuotteiden osuudet.  

Esineiden valmistelu uudelleenkäyttöön sekä kierrätys ja loppukäsittely on toteutettava noudattaen täysimääräisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU (uudelleenlaadittu) 8 
artiklassa ja liitteissä VII ja VIII esitettyjä vaatimuksia [katso liitteenä oleva selventävä huomautus].  

Tarjoajien tulee myös toimittaa todisteita niistä toimenpiteistä, joilla parannetaan kriittisten raaka-aineiden koboltti (akuissa) ja neodymium (kovalevyissä) kierrätystä saatavilla olevien kobolttia ja neodymiumia 
koskevien tietojen mukaisesti, vrt. ekologista suunnittelua koskevan asetuksen (EU) 2019/424 liite II.3.3.a. 

Todentaminen:  

Tarjouksen tekijän on kuvattava yksityiskohtaisesti keräystä, tietoturvaa, valmistelua uudelleenkäyttöä varten, jälleenmyyntiä uudelleenkäyttöä varten sekä kierrätystä/loppukäsittelyä koskevat järjestelyt.  
Tämän täytyy käsittää sopimuksen aikaiset voimassaolevat käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelylaitosten vaatimustenmukaisuusvakuutukset ja tiettyjen osien erottelun ja käsittelyn, joihon 
voi sisältyä kriittisiä raaka-aineita.  

Selventävä huomautus: valikoivaa käsittelyä vaativat osat 

Seuraavat osat vaativat valikoivaa käsittelyä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun direktiivin liitteen VII mukaisesti: 

• elohopeaa sisältävät osat,  
• akut,  

 
4 Joissain jäsenvaltioissa on yksityiskohtaisempia tuotteiden uudelleenkäyttöä koskevia normeja ja/tai järjestelmiä, joita viranomaiset voivat neuvoa osallistujia noudattamaan. 
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• kooltaan yli 10 cm2 olevat painetut piirilevyt,  
• bromattujan palonestoaineita sisältävät muovit,  
• kloorifluorihiilivedyt (CFC), osittain halogenoitut kloorifluorihiilivedyt (HCFC) tai fluorihiilivedyt (HFC), hiilivedyt (HC),  
• ulkoiset sähkökaapelit,  
• polykloorattuja bifenyylejä (PCB) sisältävät kondensaattorit,  
• tulenkestäviä keraamisia kuituja sisältävät osat,  
• huolta aiheuttavia aineita sisältävät elektrolyyttikondensaattorit,  
• laitteet, jotka sisältävät otsonikatoa aiheuttavia kaasuja tai joiden ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali (GWP) ylittää arvon 15, 
• otsonikatoa aiheuttavia kaasuja tulee käsitellä EY-asetuksen 1005/2009 mukaisesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohde:  

• Uuden datakeskuksen rakentaminen 
• Nykyisen datakeskuksen laajentaminen uudella datakeskuksella ja palvelinhuoneen infrastruktuurilla 
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• Nykyisten palvelinhuoneiden ja/tai datakeskusten yhdistäminen uusiksi tai nykyisiksi datakeskuksiksi. 
TS5 Ympäristöseuranta 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Käytetään, jos datakeskus rakennetaan uutena tai peruskorjataan 

Tarjoajan on näytettävä, että tiloissa on ympäristönsuojelutilat ja infrastruktuuri, jotka vastaavat standardin EN 50600-2-3 vaatimuksia ja suosituksia. Näiden tulee kyetä mittaamaan: 

1) tietokonehuoneiden lämpötilat: 

a) syöttöilman lämpötilan; 

b) palautusilman lämpötilan; 

c) kylmätilan lämpötilan (jos käytetään); 

d) kuuman tilan lämpötilan (jos käytetään). 

2) suhteellisen kosteuden: 

a) ulkoisen suhteellisen kosteuden 

b) tietokonehuoneen suhteellisen kosteuden 

3) ilmanpaineen asennuslattian alla (jos asennuslattia on asennettu) 

4) jäähdytysaineen virtausmäärät (jos ympäristönsuojelujärjestelmä perustuu neisteiden liikkeeseen, esim. veden) 

Heidän tulee lisäksi ilmoittaa suunnittelemiensa mittauslaitteiden rakeisuus. 

Todentaminen: 

Tarjoajan tulee toimittaa suunnitelmat ja tekniset tiedot seurantajärjestelmälle, jotka aiotaan asentaa. Heidän tulee ilmoittaa, miten tämä järjestelmä tuottaa mittausten rakeisuuden, joka vastaa standardin EN 
50600-2-3 vaatimuksia.  Hankintaviranomainen varaa itselleen oikeuden pyytää tarkastusta sopivalta kolmannelta osapuolelta, jotta datakeskuksen voidaan todentaa panevan parhaat käytännöt täytäntöön.   

 

 TS6 Jäähdytysjärjestelmän parhaat käytännöt – uusina rakennetut ja peruskorjatut 
datakeskukset  

Tarjoajan on todistettava, että suunnitelma vastaa 'odotettuja’ parhaita käytäntöjä seuraavien 
suunnitelmanäkökohtien [EU menettelysääntöjen / EN50600 TR99-1] uusimpien versioiden 
mukaisesti:   

• ilmanvaihdon hallinta ja suunnittelu  

• jäähdytysjärjestelmä  

• tietokonehuoneen ilmastointilaitteet / ilmankäsittelylaitteet 
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Lisäksi säästeliäät ja ilmaiset jäähdytysjärjestelmät tulee asentaa mahdollisuuksien mukaan (katso 
liitteenä oleva selventävä huomautus). ja tulevaisuuden ympäristöriskit on huomioitava 
jäähdytysjärjestelmissä. 

Todentaminen:  

Tarjoajan tulee toimittaa suunnitelmia ja kaavioita, jotka noudattavat menettelysääntöjen / EN50600 
TR99-1] parhaita käytäntöjä. Hankintaviranomainen varaa itselleen oikeuden pyytää tarkastusta 
kolmannelta osapuolelta, jotta datakeskuksen voidaan todentaa panevan parhaat käytännöt 
täytäntöön. 

Jos tarjoaja osallistuu menettelysääntöihin, hänen tulee toimittaa täytetty raportointikaavake5 
rekisteröityäkseen tätä varten, mukaan lukien kuvaus suunniteltujen käytäntöjen toteuttamisesta. 
Tarvitaan myös näyttö osallisuudesta Euroopan komission yhteiseltä tutkimuskeskukselta. 

Sopimuksen toteuttamista koskeviin lausekkeisiin sisältyy seuranta, että osallistuja osallistuu 
menettelysääntöihin. 

 

Selventävä huomautus: ilmaiset ja säästeliäät jäähdytysjärjestelmät  

Ilmainen jäähdytys ja säästeliäs jäähdytys ovat jäähdytyslaitosten ohjelmia, jotka hyödyntävät viileitä ympäristölämpötiloja tyydyttääkseen tilojen jäähdytystarpeita. Näin riippuvaisuus mekaanisista 
jäähdytyslaitteista vähenee tai se vältetään kokonaan, joten energiankulutus laskee.  

Ilmaisen jäähdytyksen hyödyntämisen mahdollisuudet kasvavat viileämmissä ja kuivemmissa ilmastoissa ja asetettaessa lämpötilojen asetusarvoja. 

Kohde:  

• Nykyisen rakennuksen laajentaminen uudella datakeskuksen ja palvelinhuoneen infrastruktuurilla 
• Co-location-palveluiden ostaminen 
• Isännöintipalveluiden ostaminen 
• Pilvipalveluiden ostaminen 

 TS7 Jäähdytysjärjestelmän parhaat käytännöt – nykyiset colocation- tai isännöidyt 
datakeskukset 

Tarjoajan on todistettava, että datakeskus vastaa 'odotettuja’ parhaita käytäntöjä seuraaville 
suunnitelmanäkökohdille [EU menettelysääntöjen / EN50600 TR99-1] uusimmassa versiossa: 

• ilmanvaihdon hallinta ja suunnittelu  

• jäähdytysjärjestelmä  

• tietokonehuoneen ilmastointilaitteet / ilmankäsittelylaitteet 

 
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Lisäksi ilmainen jäähdytys ja säästeliäs jäähdytys tulee toteuttaa missä mahdollista (katso myös 
liitteenä oleva selventävä huomautus). 

Todentaminen: 

Tarjoajan on osoitettava [päivitetty osallisuutensa menettelysääntöihin tai kolmannen osapuolen 
odotettujen käytäntöjen toteutuksen todennus, vrt. EN50600 TR99-1].   

Tarjoajan tulee toimittaa täytetty raportointikaavake6, jossa kuvataan odotettujen käytäntöjen 
toteutusta edeltäviä seikkoja yllä olevien näkökohtien mukaisesti. 

Hankintaviranomainen varaa itselleen oikeuden pyytää tarkastusta sopivalta kolmannelta 
osapuolelta, jotta datakeskuksen voidaan todentaa panevan parhaat käytännöt täytäntöön.   

Jos jokin 'odotetuista’ parhaista käytännöistä jätetään pois, tälle tulee antaa oikeutus. 
Selventävä huomautus: ilmaiset ja säästeliäät jäähdytysjärjestelmät 

Ilmainen jäähdytys ja säästeliäs jäähdytys ovat jäähdytyslaitosten ohjelmia, jotka hyödyntävät viileitä ympäristölämpötiloja tyydyttääkseen tilojen jäähdytystarpeita. Näin riippuvaisuus mekaanisista 
jäähdytyslaitteista vähenee tai se vältetään kokonaan, joten energiankulutus laskee.  

Ilmaisen jäähdytyksen hyödyntämisen mahdollisuudet kasvavat viileämmissä ja kuivemmissa ilmastoissa ja asetettaessa lämpötilojen asetusarvoja. 

Kohde:  

• Uuden datakeskuksen rakentaminen 
• Nykyisen datakeskuksen laajentaminen uudella datakeskuksella ja palvelinhuoneen infrastruktuurilla 
• Nykyisten palvelinhuoneiden ja/tai datakeskusten yhdistäminen uusiksi tai nykyisiksi datakeskuksiksi. 

TS8 Valmius hyödyntää hukkalämpö 

Tätä teknistä eritelmää suositellaan vain, jos lämmölle on jo kysyntää lähiympäristössä tai jos 
viranomainen on huomannut tälle olevan selkeän mahdollisuuden. 

Datakeskuksen tai palvelinhuoneen on tarjottava kanavat tulevaisuuden putkijärjestelmille ja muille 
sopiville suunnitelmille, jotta tilojen palvelintelineisiin kulkeva vesijärjestelmä voidaan peruskorjata.  

 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava koneenpiirustukset, joista nähdään, että tilojen vesijärjestelmä saadaan helposti 
ulotettua jokaiseen palvelinriviin peruskorjauksen avulla. 

 

TS8 Hukkalämmön uudelleenkäyttö 

Tätä kriteeriä tulee muokata lähialueen lämmitysjärjestelmien ja -verkostojen saatavuuden mukaan, 
johon voi kuulua lämmön uudelleenkäyttö samassa paikassa. Kattavaa teknistä eritelmää 
suositellaan, jos pääsy on saatavilla. 

Datakeskuksen tulee yhdistää ja tarjota [hankintaviranomaisen tarkentama luku]% datakeskuksen 
hukkalämmöstä paikallisille lämmönkuluttajille ilmaistuna energian uudellenkäyttöfaktorina (engl. 
energy reuse factor, lyh. ERF)7. 

ERF tulee laskea kullekin tilalle EN 50600-4-6:2020 -standardilla tai sitä vastaavalla. 

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava laskelmat ja koneenpiirustukset lämmön uudelleenkäytölle ja 
yhdistämiselle. Todisteet sopimusjärjestelyistä tai aiekirjeistä tulee saada verkko-operaattorilta.  

 
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 

7 Tämä voi käsittää asiakkaita samasta sijainnista tai asiakkaita, jotka yhdistetään alueen lämmitysverkoston kautta 
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Hankintaviranomainen varaa itselleen oikeuden pyytää tarkastusta sopivalta kolmannelta osapuolelta, jotta 
datakeskuksen voidaan todentaa panevan tämän kriteerin täytäntöön. 

 

 

Hankintaviranomainen varaa itselleen oikeuden pyytää tarkastusta sopivalta kolmannelta 
osapuolelta, jotta datakeskuksen voidaan todentaa panevan tämän kriteerin täytäntöön. 

Kolmannen osapuolen todennus ERF-arvoista hyväksytään todennukseksi. 

Kolmansien osapuolten todennetut energianhallintajärjestelmät (ISO 50001-standardin mukaiset) tai 
lasketun ERF-arvon ilmoittavat energianhallintajärjestelmät (EMAS- tai ISO 14001-standardin 
mukaiset) hyväksytään todisteiksi. 

 TS9 Uusiutuvan energian faktori (REF) 

Sisällytetään, jos datakeskusta käyttää kolmas osapuoli. Suositellaan, että hankintaviranomainen 
kokeilee markkinoita ja perehtyy paikalliseen tarjontaan ennen tämän kriteerin soveltamista. 

Datakeskuksen uusiutuvan energian faktorin tulee olla 1 (100 % uusiutuva). REF-arvo 
datakeskuksessa tarjotulle ja käytetylle energialle tulee laskea standardin EN 50600-4-3 mukaisesti. 

REF-arvoon vaikuttavan sähkön tulee olla uusiutuvista lähteistä direktiivin 2009/28/EY mukaisesti. 

Todentaminen: 

Ilmoitettava REF-arvo ja sähkön tarjonta ja kulutus sekä kuormitusprofiili, joihin laskelmat 
perustuvat. 

Kolmannen osapuolen todennus REF-arvoista hyväksytään todennukseksi. 

Kolmannen osapuolen todennettu energianhallintajärjestelmä (ISO 50001-standardin mukaiset) tai 
lasketun REF-arvon ilmoittavat energianhallintajärjestelmät (EMAS- tai ISO 14001-standardin 
mukaiset) hyväksytään todisteiksi. 

 

 TS10 Kylmäaineiden sekoituksen ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali  

Sisällytetään, jos datakeskusta käyttää kolmas osapuoli 

Katso myös AC11 

Ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaalin (GWP) painotettu keskiarvo kylmäaineiden sekoitukselle, 
jota datakeskuksen jäähdytysjärjestelmässä käytetään, ei saa ylittää arvoa 10, jollei todisteta, ettei 
kyseisiä kylmäaineita voida käyttää poikkeuksellisista syistä tai että ne vähentäisivät 
jäähdytysjärjestelmien energiatehokkuutta.  

Todentaminen:  

Tarjoajien on ilmoitettava laskelma lämmitysvaikutuspotentiaalin painotetutusta keskiarvosta, 
mukaan lukien luettelo kylmäaineista, joita käytetään sijainneissa tai palvelun tarjoamiseen. 
Heidän on osoitettava toimivansa asetuksen 517/2014 liitteen IV mukaisesti. 
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Kolmannen osapuolen todennettu energianhallintajärjestelmä (ISO 50001) tai lasketun REF-arvon 
ilmoittava energianhallintajärjestelmä (EMAS tai ISO 14001) hyväksytään todisteiksi. 

Poikkeukselliset olosuhteet, jotka estävät kylmäaineiden käytön, joiden painotettu GWP-keskiarvo 
on välillä 1-10, on ilmoitettava. 
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3.3 Myöntämisperusteet 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

Kohde:  
IT-laitteiden ostaminen, joilla on vähäiset ympäristövaikutukset. 

AC1 Palvelimen valmiustilan virta 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Tätä kriteeriä tulee käyttää vain yhdessä TS1:n kanssa. TSI-yhteensopiville palvelimille voidaan antaa lisäpisteitä niiden matalan valmiustilavirrankulutuksen ansiosta. 

Se soveltuu vain, jos tuotetyyppi (esim. teline- tai tornipalvelimet, 1-liitäntäiset tai 2-liitäntäiset) ja järjestelmän virrankulutukseen vaikuttavat ominaisuudet (esim. CPU-suoritustaso, redundantilla 
tehonlähteellä tai ilman, muisti, asemat, lisälaitteet) kuvataan teknisessä eritelmässä.  

Muut kuin joustavat palvelimet, HPC-palvelimet (suurteholaskenta) ja APA-palvelimet (aputehokiihdytin) voivat saada enintään x pistettä [tarkennetaan]. Palvelinmalleille tulee antaa pisteitä sen mukaan, 
missä määrin ne ylittävät minimisuoritustason kynnysarvot, kun nämä lasketaan komission asetuksen (EU) 2019/424 ekologisen suunnittelun vaatimusten mukaisesti palvelimille ja tiedontallennustuotteille. 

Todentaminen 

Tarjojan on tarkennettava yksittäisen palvelimen valmiustilan virrankulutus EN 303470-standardilla ja komission asetuksen (EU) 2019/424 mukaisesti (katso myös liitteenä oleva selventävä huomautus). Jos 
käyttöön tarkoitetuissa palvelinmalleissa on useita konfiguraatioita, silloin sekä korkean että matalan tason suoritusarvot tulee ilmoittaa. Vaihtoehtoisesti tarjoaja voi todistaa yhdenmukaisuuden 
testausselosteella vastaavasti konfiguroidusta palvelimesta. 

Selventävä huomautus: valmiustilan virrankulutuksen laskeminen komission asetuksen (EU) 2019/424 mukaisesti 

EN 303 470 perustuu SERT-ohjelman version 2 testausmenetelmään, ja se sisältää tarkennetun valmiustilatestin, aktiivitilan virrankulutuslaskelman ja aktiivitilan tehokkuusmittarin. Ekologisen suunnittelun 
vaatimusten mukaan valmistajan tulee tuoda tämä tieto julkisesti saataville  

Peruskriteerien käyttämiseksi on kynnysarvo kullekin palvelimelle laskettava minimissään palvelimen lisäosilla, jotka sisällytetään tarjoukseen ja tarjouskilpailukutsuun. 

Ekologisen suunnittelun menetelmä tarkennetaan tämän asiakirjan lisäyksessä III. Kukin kynnysarvo tulee määrittää seuraavan yhtälön perusteella: 

Pidle = Pbase+∑Padd_i 

Kun Pbase on valmiustilan virran lisäys taulukossa 3 ja ∑Padd_i on valmiustilan virran lisäysten summa soveltuville lisäosille, jotka tarkennetaan taulukossa 4. Teräpalvelimille Pidle lasketaan jakamalla 
mitatun virrankulutuksen kokonaismäärä asennettujen ja testattujen teräpalvelinten lukumäärällä.  
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 AC2 Palvelimen virrankulutus 

Tätä kriteeriä suositellaan, jos hankintaviranomainen haluaa pyytää tarjouksia odotetun IT-
kuormituksen virrankulutuksen perusteella ja seurata tätä käytön aikana. Käytetään yhdessä 
CPC1:n kanssa 

Pisteitä annetaan käyttäjän virta-arvion perusteella, joka on laskettu kaikille datakeskuksessa 
käytetyille palvelintyypeille ja niiden konfiguraatioille.  

Palvelinten eri konfiguraatioiden suoritusarvot voidaan ilmoittaa interpoloidusti korkean ja matalan 
tason tuloksista. Laskelma voi perustua hankintaviranomaisen tarkentamiin kuormituksiin.   

Enimmäispisteet annetaan tarjoajalle, jonka virrankulutus on matalin.  Kaikki muut tarjoukset 
saavat pisteitä suhteessa parhaaseen tarjoukseen. 

Todentaminen 

Tarjoajan on tarkennettava käytetyn virran tason laskelma joko [tarkennetaan]:  

• EN 303470 -menetelmällä standardoiduille kuormille, tai 

• hankintaviranomaisen tarkentamalla testausmenetelmällä. 

Jos konfiguraatioiden teho on interpoloitu testitiedoista, mittausmenetelmien tiedot tulee toimittaa.   

 

Kohde:  
IT-yhdistämis- ja virtualisointipalvelujen ostaminen 

Sisällytetään, jos datakeskusta käyttää kolmas osapuoli. Käytetään yhdessä CPC 4.2:n kanssa 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

AC3 Palvelimen hyödyntäminen 

Pisteitä annetaan palvelimen odotetun vuotuisen käyttöasteen keskiarvon mukaan, perustuen hankintaviranomaisen vaatimuksiin tietojen keruusta ja käsittelystä. Pisteitä annetaan seuraavien alueiden 
mukaisesti: 

>70 %: [tarkennettu] pistettä 

40-70 %: 0,8 x [tarkennettu] 

25-40 %: 0,5 x [tarkennettu] 

Todentaminen 

Tarjoajan on toimitettava mallit, laskelmat tai arviot odotetusta käyttöasteesta SC1:n kuvaamin välinein. 
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Kohde:  
Käytön jälkeisten käsittelypalveluiden ostaminen palvelimille 

AC4 Palvelinten käytön jälkeinen käsittely 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Käytetään yhdessä kriteerin TS4 kanssa 

Pisteitä annetaan uudelleenkäyttö- ja kierrätyspalveluiden tarjoajille, jotka varmistavat, että uudelleenkäyttöön sopimattomat piirilevyt ja ulkoiset kaapelit kierrätetään.   

Todentaminen:  

Tarjoajan on toimitettava todistus, että määritetyt osat on kierrätetty.  

Kohde:  
Uuden/nykyisen datakeskuksen rakentaminen/peruskorjaus 

AC5 Energiatehokkuuden suhdeluku (engl. power usage effectiveness, lyh. PUE) – suunniteltu PUE  

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Soveltuu uuden/nykyisen datakeskuksen rakentamiseen/peruskorjaukseen, kun IT-virrankulutus on jo määritetty. 

Pisteitä annetaan tehokkaimmin suunnitellulle PUE-tarjoukselle (dPUE; täysi pistemäärä) tietyllä IT-kuormalla (esim. 50 % suunnitelmasta) ja tietyissä ympäristöolosuhteissa. PUE-arvo on määritettävä 
standardin ISO/IEC 30134:2016 osan 2, EN 50600-4-2:2016 tai vastaavan mukaisesti. 
 
Todentaminen:  

Tarjoajan on todistettava, että PUE-arvo on määritetty standardin ISO/IEC 30134:2016 osan 2, EN 50600-4-2:2016 tai vastaavan mukaisesti. 

 

Kohde:  
Yrityksen datakeskuksen / palvelinhuoneiden käytön ja huoltopalveluiden ostaminen  
AC6 Energiatehokkuuden suhdeluku (engl. power usage effectiveness, lyh. PUE) – PUE:n parannusmahdollisuudet  

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Soveltuu, jos nykyistä datakeskusta käytetään tai huolletaan, ja historiallinen PUE tiedetään. Saattaa lisäksi soveltua palvelinhuoneisiin, jos näissä on erillinen jäähdytysinfrastruktuurinsa.  

Pisteitä annetaan tarjoajan arvioitujen parannusmahdollisuuksien mukaan suhteessa historiallisiin PUE-arvoihin [jotka hankintaviranomainen toimittaa]. Tarjousten arvioiden on perustuttava historialliseen IT-
kuormaan ja ympäristöolosuhteisiin, jotka hankintaviranomainen tarkentaa. PUE-arvo on määritettävä standardin ISO/IEC 30134:2016 osan 2, EN 50600-4-2:2016 tai vastaavan mukaisesti. 
 
Todentaminen:  
Tarjoajien on toimitettava laskelmat, joista käy ilmi, miten PUE on arvioitu standardin ISO/IEC 30134:2016 osan 2, EN 50600-4-2:2016 tai vastaavan mukaisesti. 
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Kohde: 
Uuden/nykyisen datakeskuksen rakentaminen/peruskorjaus 

 AC7 Jäähdytysjärjestelmän energiankulutus 
Pisteitä annetaan datakeskuksen sijainnin ilmastovaatimuksia arvioidusti vastaavan 
jäähdytysjärjestelmän energiankulutuksen mukaan. Pisteitä annetaan energiatehokkaimmalle 
suunnitelmalle (täysi pistemäärä). 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava dokumentointi, josta käy ilmi mallien ja laskelmien arviointiprosessi. 

 

  AC8 Hukkalämmön uudelleenkäyttö (uudet datakeskukset) 

Tätä kriteeriä tulee muokata lähialueen lämmitysjärjestelmien ja -verkostojen saatavuuden mukaan.  
Suositellaan kattavan myöntämisperusteen asettamista, jos viranomainen toteaa paikallisia 
mahdollisuuksia. 

Pisteitä annetaan tarjoajille, jotka sitoutuvat toimittamaan yli x % [hankintaviranomaisen 
tarkentama luku] datakeskuksen hukkalämmöstä ilmaistuna energian uudellenkäyttöfaktorina (engl. 
energy reuse factor, lyh. ERF). Lisäpiste tulee myöntää jokaisesta 10 % korkeammasta 
hukkalämmöstä, jonka datakeskus toimittaa.  

ERF tulee laskea kullekin tilalle EN 50600-4-6:2020 -standardilla tai sitä vastaavalla. 

Todentaminen: 

Tarjoajan on toimitettava laskelmia, jotka noudattavat ETSI ES 205 200-2-1 -standardia tai 
vastaavaa sekä koneenpiirustukset lämmön uudelleenkäyttöjärjestelmille ja yhdistämiselle. 
Todisteet sopimusjärjestelyistä tai aiekirjeistä tulee saada mahdollisilta lämpöasiakkailta. 
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Kohde: 

• Colocation-palveluiden hankinta 
• Isännöintipalveluiden hankinta 
• Pilvipalveluiden hankinta 
• Yrityksen datakeskuksen / palvelinhuoneen käyttö ja huoltaminen 

 
 AC9 Hukkalämmön uudelleenkäyttö (hallintapalveluille) 

Suositellaan kattavan myöntämisperusteen asettamista, jos palvelua ollaan hankkimassa.  
 
Pisteitä annetaan ilmoitetun energian uudelleenkäytön (ERF) mukaan tiloille, joita käytetään 
sopimuksen toteuttamiseen. Pisteitä annetaan suhteessa korkeimman energian uudelleenkäytön 
tarjoavaan. 
ERF tulee laskea kullekin tilalle EN 50600-4-6:2020 -standardilla tai sitä vastaavalla. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava laskelmat, jotka vastaavat EN 50600-4-6:2020 -standardia tai sitä 
vastaavaa.  

Kolmannen osapuolen todennus ERF-arvoista hyväksytään todennukseksi. 

Kolmansien osapuolten todennetut energianhallintajärjestelmät (ISO 50001-standardin mukaiset) 
tai lasketun ERF-arvon ilmoittavat energianhallintajärjestelmät (EMAS- tai ISO 14001-standardin 
mukaiset) hyväksytään todisteiksi. 

 
AC10 Uusiutuvan energian faktori (REF) 

Sisällytetään, jos datakeskusta käyttää kolmas osapuoli. Pisteitä annetaan vain tarjoajille, jotka täyttävät 
IT- ja M&E -järjestelmien suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset. Pilvipalveluille REF-arvo 
voidaan vaatia keskiarvona sijainneista, joista palvelu tarjotaan. 

Pisteitä annetaan suhteutettuna korkeimman sähkönkulutuksen REF-arvon tarjoajaan. 

REF-arvo datakeskuksessa tarjotulle ja kulutetulle energialle on laskettava standardin EN 50600-4-38 
mukaisesti. 

REF-arvoon vaikuttavan sähkön on tultava uusiutuvista lähteistä direktiivin 2009/28/EY9 mukaisesti. 

AC10 Uusiutuvan energian faktori (REF) 

Sisällytetään, jos datakeskusta käyttää kolmas osapuoli. Pisteitä annetaan vain tarjoajille, jotka 
täyttävät IT- ja M&E -järjestelmien suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset. Pilvipalveluille 
REF-arvoa vastaava kuormitus voidaan vaatia keskiarvona sijainneista, joista palvelu tarjotaan. 

Pisteitä annetaan suhteutettuna korkeimman REF-arvoa vastaavan sähkönkulutuksen tarjoajaan. 

REF-arvo datakeskuksessa tarjotulle ja käytetylle energialle tulee laskea standardin EN 50600-4-3 
mukaisesti. Tuotantokapasiteetin kuormitusprofiili tulee sitten suhteuttaa datakeskuksen 
arvoioituun kuormitusprofiiliin.  

REF-arvoon vaikuttavan sähkön tulee olla uusiutuvista lähteistä direktiivin 2009/28/EY mukaisesti. 

 
8 EUROOPPALAINEN STANDARDI EN 50600-4-3 - tietotekniikka - datakeskusten tilat ja infrastruktuurit - osa 4-3: Uusiutuvan energian faktori  
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä. Alkaen 30 päivästä kesäkuuta 2021 sovelletaan direktiivin 2018/2001/EU 
määritelmää uusiutuvista lähteistä, kumoten direktiivin 2009/28/EY. 
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Todentaminen: 

Ilmoitettava REF-arvo ja sähkön tarjonta- ja kulutustiedot, joihin laskelmat perustuvat.   

Kolmannen osapuolen todennus REF-arvoista hyväksytään todennukseksi. 

Kolmansien osapuolten todennetut energianhallintajärjestelmät (ISO 50001-standardin mukaiset) tai 
lasketun REF-arvon ilmoittava energianhallintajärjestelmä (EMAS- tai ISO 14001-standardin mukainen) 
hyväksytään todisteiksi. 

 

Todentaminen:  

Ilmoitettava REF-arvo ja sähkön tarjonta ja kulutus sekä kuormitusprofiili, joihin laskelmat 
perustuvat.  

Kolmannen osapuolen todennus REF-arvoista hyväksytään todennukseksi. 

Kolmansien osapuolten todennetut energianhallintajärjestelmät (perustuu ISO 50001-standardin 
mukaiset) tai lasketun REF-arvon ilmoittava energianhallintajärjestelmä (perustuen EMAS- tai ISO 
14001-standardin mukainen) hyväksytään todisteiksi. 

 
Selventävä huomautus: Alkuperätakuu 

Kaikilla EU-mailla on direktiivien 2009/28/EY ja 2004/8/EY mukaan laillinen velvollisuus luoda sähkön uusiutuvien lähteiden alkuperätakuuta koskevia järjestelmiä. Nämä tarjoavat laillisen perusteen 
todentamiselle. On huomioitava, että nykyiset alkuperätakuuta koskevien järjestelmien sovellustavat vaihtelevat jäsenmaiden välillä.  

Tarjoaja voi vaihtoehtoisesti toimittaa riippumatonta näyttöä, että vastaava määrä sähköä on tuotettu uusiutuvista lähteistä (esim.vakioitu todistus riippumattomalta liikkeeseenlaskijalta, jolla on valtion 
hyväksyntä). Vaihtoehtoisesti voi tarjotulla sähköllä olla tyypin 1 ympäristömerkki, jonka vaatimukset ovat vähintään direktiivin 2009/28/EY mukaisia. 

 
AC11 Kylmäaineiden sekoituksen ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali  

Sisällytetään, jos datakeskusta käyttää kolmas osapuoli 

Katso myös TS10. 

Pisteitä annetaan tarjoajalle datakeskuksen jäähdytysjärjestelmässä käytettävän kylmäaineiden 
sekoituksen ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaalin (GWP) painotetun keskiarvon mukaan. Tämä 
voidaan laskea asetuksen (EU) 517/2014 liitteen IV mukaan (katso selventävä huomautus). Pisteitä 
annetaan seuraavien painotettujen GWP-keskiarvojen intervallien mukaan. Voidaan antaa enintään x 
pistettä [tarkennetaan]: 

• x pistettä seuraaville painotetuille GWP-keskiarvoille välillä 0—10 

• 0,6x pistettä seuraaville painotetuille GWP-keskiarvoille välillä 11—150 

• 0,2x pistettä seuraaville painotetuille GWP-keskiarvoille välillä 151—750 

Todentaminen:  

Tarjoajien on ilmoitettava laskelma lämmitysvaikutuspotentiaalin painotetutusta keskiarvosta, mukaan 
lukien luettelo kylmäaineista, joita käytetään sijainneissa tai palvelun tarjoamiseen. Heidän on osoitettava 
toimivansa asetuksen 517/2014 liitteen IV mukaisesti.  

Tarjoajan on toimitettava todisteet niiden kylmäaineiden käytöstä, joita on käytetty laskelmassa. 

 



 

27 

 

Kolmannen osapuolen todennettu energianhallintajärjestelmä (ISO 50001) tai lasketun REF-arvon 
ilmoittava energianhallintajärjestelmä (EMAS tai ISO 14001) hyväksytään todisteiksi.  

Selventävä huomautus: Asetuksen (EU) 517/2014 liitteen IV mukainen laskentamenetelmä kylmäaineiden sekoituksen GWP-kokonaisarvolle   

Sekoituksen GWP lasketaan painotettuna keskiarvona, joka saadaan yksittäisten ainesosien painofraktioista, jollei tätä tarkenneta toisin, mukaan lukien ainesosat jotka eivät ole fluorisia kasvihuonekaasuja. 
Kaava esitetään jäljempänä: 

�(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑋𝑋 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑌𝑌 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑁𝑁 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) 

Tällöin % annetaan painon mukaan painotoleranssilla ±1 %. Kylmäaineiden GWP-arvot luetellaan asetuksen (EU) 517/2014 liitteessä I. 

Fluorikaasun määrän ja tyypin dokumentointi vaaditaan jo asetuksen (EU) 517/2014 6 artiklassa.   
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3.4 Sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet  
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

Kohde:  

• Palvelujen ostaminen yritysten datakeskusten ja palvelinhuoneiden käyttöä ja huoltoa varten  
  CPC1 IT-energiankulutuksen seuranta 

Sisällytetään, jos datakeskusta käyttää kolmas osapuoli. Käytetään yhdessä AC2:n kanssa. 

Toimeksisaajan on toimitettava kuukausittaiset ja vuotuiset tiedot datakeskuksessa sijaitsevasta IT-
laitteistosta. 
Energiankulutusen seurannan tulee noudattaa standardin EN 50600-2-2 vaatimuksia ja suosituksia. 
 

CPC2 IT-laitteiston käyttöasteen seuranta  

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Sisällytetään, jos datakeskusta käyttää kolmas osapuoli. Käytetään yhdessä AC3:n kanssa 

Toimeksisaajan on toimitettava jaksottainen optimoinnin analyysi ja saavutetut käyttötavoitteet, joista on sovittu asiakkaan kanssa tietyn IT-hankkeen aikana. 
Palveluntarjoajan on mitattava ja ilmoitettava datakeskuksen palvelinten kuukausittainen käyttöaste standardin ISO 30134-5 mukaisesti.  
 
Kohde:  

• Käytön jälkeisen käsittelyn palveluiden ostaminen palvelimille, tiedontallennuslaitteille ja verkostolaitteille 

CPC3 Palvelinten, tiedontallennuslaitteiden ja verkostolaitteiden lopullisen määränpään raportointi 

(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Käytetään yhdessä TS4:n kanssa 

Toimeksisaajan on toimitettava raportti lueteltujen laitteiden tilasta sen jälkeen, kun kaikki laitteet on käsitelty uudelleenkäyttöä, kierrätystä tai loppukäsittelyä varten. Raportin on määritettävä 
uudelleenkäytettyjen tai kierrätettyjen laitteiden osuus ja ilmoitettava, ovatko ne jääneet EU:hun tai onko ne viety sen ulkopuolelle. 

EU:ssa kierrätettyjä laitteita ja osia koskien hyväksytään käsittelylaitosten osalta seuraava näyttö: 

• toimivaltaisen kansallisen viranomaisen direktiivin 2008/98/EY 23 artiklan mukaisesti antama lupa, tai  

• kolmannen osapuolen vaatimustenmukaisuusvakuutus standardin EN 50625-1 tai vastaavan vaatimustenmukaisuusohjelman teknisten vaatimusten osalta. 
Jos laitteita ja osia viedään uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten, toimeksisaajan on toimitettava seuraavat tiedot siirrosta ja käsittelystä:  

• uudelleenkäyttöön tarkoitettujen laitteiden siirtotiedot sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU liitteen VI mukaisesti.   
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Jos sähkö- ja elektroniikkalaiteromua viedään käsiteltäväksi EU:n ulkopuolelle, kolmannen osapuolen vaatimustenmukaisuusvakuutus kriteerin vaatimuksista sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskien, 
standardin EN 50625-1 teknillisiä vaatimuksia koskien tai vastaavan järjestelmä vaatimustenmukaisuusohjelman mukaisesti10. 
 
Kohde: 
- Uuden datakeskuksen rakentaminen 
- Nykyisen rakennuksen laajentaminen uudella datakeskuksen ja palvelinhuoneiden infrastruktuurilla 
- Palvelut nykyisten palvelinhuoneiden ja/tai datakeskusten yhdistämiseksi uusiksi tai nykyisiksi datakeskuksiksi 

  CPC4 Energiatehokkuuden (PUE) osoittaminen luovutuksen aikana 

Käytetään yhdessä AC5:n kanssa. Osoittaminen ja raportointi voidaan toteuttaa modulaarisella 
perusteella, jos tämä on olennaista datakeskuksen suunnittelun ja vaiheistuksen kannalta. 

Datakeskuksen järjestelmien / integroitujen järjestelmien käyttöönoton on käsitettävä testi, jonka 
aikana IT-laitteiston kuorma simuloidaan osittaisella tai kokonaisella kuormalla, virta- ja 
jäähdytysjärjestelmien toimiessa automaattitilassa. 

Datakeskuksen virrankulutuksen kokonainen tai selkeästi määritetty moduuli ja IT-laitteiston 
virrankulutus tulee tallentaa yhdessä ympäristöolosuhteiden kanssa. Reaalisuoritusta voidaan sitten 
verrata AC5:n tavoitteisiin. 

Hetkellinen PUE-arvo on mitattava osien kuormituksen ja standardin ISO/IEC 30134:2016 osan 2, 
EN 50600-4-2:2016 tai vastaavan mukaisesti. 
 

Kohde: 
Yrityksen datakeskuksen ja palvelinhuoneiden käytön ja huoltopalveluiden ostaminen  
CPC5 Energiatehokkuuden (PUE) sisääntuloarvojen seuranta 
(samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille) 

Käytetään yhdessä kriteerien AC5 ja AC6 kanssa 

Datakeskuksen tilojen käyttäjän on toimitettava vuotuinen raportti, joka sisältää vuoden keskiarvon ja eritellyt kuukausittaisitiedot datakeskuksen mitatulle energiankulutukselle kokonaisuudessaan ja 
käyttäjäkohtaiset sähkönkulutusen mittaukset mekaanisille ja sähköjärjestelmille sekä IT-laitteille. 
 
 
 
 

 
10 Seuraavien vaatimustenmukaisuusohjelmien katsotaan tämän asiakirjan laatimishetkellä noudattavan näitä vaatimuksia: WEEELABEX:2011 standardi sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelystä; vastuullista kierrätystä koskeva standardi 
R2:2013 elektroniikan kierrättäjille; e-Stewards-standardi 2.0 elektroniikkalaitteiden vastuullisesta kierrättämisestä ja uudelleenkäytöstä; Australian/Uuden Seelannin standardi AS/NZS 5377:2013 käytöstä poistuneiden sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keräyksestä, varastoinnista, kuljetuksesta ja käsittelystä   
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Kohde: 
- Uuden datakeskuksen rakentaminen 
- Nykyisen rakennuksen laajentaminen uudella datakeskuksen ja palvelinhuoneiden infrastruktuurilla 
- Palvelut nykyisten palvelinhuoneiden ja/tai datakeskusten yhdistämiseksi uusiksi tai nykyisiksi datakeskuksiksi 
 CPC6 Parhaiden käytäntöjen täytäntöönpano 

Tätä kriteeriä tulee käyttää yhdessä teknisen eritelmän TS6 kanssa 

Lopulliseen suunnitelmaan perustuen datakeskuksen tulee olla [hyväksytty EU:n menettelysääntöjen 
osallistujaksi/kolmas osapuoli todennettu standardin EN 50600 TR99-1 mukaisesti] sopimuksen 
täytäntöönpanon aikana.  

Tarjoajan on toimitettava lopulliset suunnitelmat EU:n menettelysääntöihin osallistumisesta. Myös 
hankintaviranomaisen on kopioitava vuotuisesti päivitetyt versiot raportointikaavakkeesta.  

Hankintaviranomainen varaa itselleen oikeuden pyytää tarkastusta kolmannelta osapuolelta, jotta 
datakeskuksen voidaan todentaa panevan parhaat käytännöt täytäntöön.   

Kohde: 
Yrityksen datakeskuksen ja palvelinhuoneiden käytön ja huoltopalveluiden ostaminen  
 CPC7 Jäähdytysjärjestelmän energiankulutuksen seuranta 

Sisällytetään, jos datakeskusta käyttää kolmas osapuoli. Käytetään yhdessä AC7:n kanssa 

Datakeskuksen tilojen käyttäjän on toimitettava kuukausittaiset ja vuotuiset tiedot datakeskuksen 
jäähdytysjärjestelmän energiankulutuksesta. Seuranta tulee tarkentaa EN 50600-4-2:2016 -ohjeiden 
tai vastaavien mukaisesti. 

  CPC8 Lämmityksen tarjonnan ja yhteyden seuranta  

Sisällytetään yhdessä teknisen eritelmän TS8 ja myöntämisperusteiden AC8 ja AC9 kanssa, jos 
datakeskusta käyttää kolmas osapuoli. 

Datakeskuksen tilojen käyttäjän on toimitettava kuukausittaiset keskiarvot paikallisille kuluttajille 
toimitetusta lämmityksestä.   
Lisäksi energian uudellenkäyttöfaktori (ERF) tulee laskea standardin EN 50600-4-6:2020 tai 
vastaavan standardin mukaisesti ja raportoida.  
Hankintaviranomaiselle on pyynnöstä suotava pääsy datakeskuksen laitteisiin ja verkkoyhteyteen 
paikan päällä, jotta tämä voi suorittaa tarkastuksen. 
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Kohde:  

• Colocation-palveluiden hankinta 
• Isännöintipalveluiden hankinta 
• Pilvipalveluiden hankinta 

 
CPC9 Uusiutuvan energian faktori (REF)  

Käytetään yhdessä AC10:n kanssa 

Datakeskuksen tilojen käyttäjän tai paikallisen tuotantokapasiteettien tarjoajan on toimitettava kuukausittaiset tiedot ostetusta tai tuotetusta uusiutuvasta energiasta. Myös kolmansien osapuolten on toimitettava 
datakeskuksen mitattu kokonaisenergiankulutus vertailun tarkoituksiin. 
 
Kohde:  

• Colocation-palveluiden hankinta 
• Isännöintipalveluiden hankinta 
• Pilvipalveluiden hankinta 
• Yrityksen datakeskuksen ja/tai palvelinhuoneiden käytön ja huoltopalveluiden ostaminen 

 CPC10 Kylmäaineiden sekoituksen ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali 

Sisällytetään, jos kriteeriä AC11 käytetään. 

Datakeskuksen tilojen käyttäjän on seurattava ja todennettava jäähdytysjärjestelmän kylmäaineiden 
kasvihuonekaasun päästöt arvioina tarjousvaiheessa. 
Seurannassa todetut ja energiankulutukseen perustuvat tosiasiallaiset päästöarvot tulee raportoida 
kullekin käyttövuodelle. Kolmannen osapuolen todennusta voidaan pyytää. 
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4 ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA 
Elinkaarikustannuslaskenta (LCC) on tekniikka, jolla voidaan arvioida tutkittuun tuotteeseen 
tai palveluun liittyvät kokonaiskustannukset. Elinkaarikustannuslaskentamalli viranomaiselle 
liittyy lähinnä käytössä olevaan liiketoimintamalliin. Palvelinhuoneiden ja yritysten 
datakeskusten tapauksessa viranomainen on vastuussa datakeskusten /palvelinhuoneiden 
pääomamenoista (CAPEX), mukaan lukien mekaanisten ja sähköisten IT-laitteiden ostaminen 
sekä rakennuksen infrastruktuuuri. Lisäksi viranomainen kattaa suoraan tilojen käytön 
jälkeisen käsittelyn kulut. 
Sen sijaan datakeskusten palveluiden ostaminen (esim. co-location tai hallinoitujen 
palvelumallien (MSP)) muuttaa kustannusmallia siten, että CAPEX-menot laskevat ja 
toimintamenot (OPEX) nousevat hankittujen palveluiden palkkiokulujen johdosta. Taulukko 1 
tarjoaa ohjeelliset tiedot datakeskusten ja palvelinhuoneiden elinkaarikustannuslaskennasta. 
Taulukko 1. Ohjeelliset elinkaarikustannukset datakeskusten omistajille ja asiakkaille. 

Kustannuslaji Datakeskuksen käyttäjän / asiakkaiden kululuokka (% 
eriteltyinä elinkaarikustannuksista kokonaisuudessaan) 

 Palvelinhuoneet Yritys Colocation MSP 

CAPEX-tilat  1—5 % 15—20 % 1—5 % 0 % 

CAPEX IT 30—60 % 30—40 % 40—50 % 0 % 

OPEX-kulut 10—30 % 10—15 % 5—15 % 35—50 % 

OPEX IT 20—40 % 25—35 % 30—40 % 50—70 % 

Käytöstäpoisto 5—10 % 5—10 % 1—5 % 0 % 

Tilojen käytön jälkeinen 
käsittely 

1—5 % 1—5 % Ei käytössä Ei käytössä 

 
EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevilla kriteereillä datakeskuksille, 
palvelinhuoneille ja pilvipalveluille on myönteinen vaikutus joihinkin keskeisiin 
datakeskuksen elinkaareen liittyviin kustannuksiin. Näiden kriteerien soveltaminen hyvin 
todennäköisesti alentaa elinkaarikustannuksia, vaikka säästöjen tarkempi arviointi on hyvin 
vaikeaa. Jäljempänä esitetään laadullinen kuvaus kunkin kriteerijoukon odotetusta 
vaikutuksesta elinkaarikustannuksiin: 
IT-laitteistoon liittyvät kulut 

• Energiatehokkuuskriteerit voivat aiheuttaa tilojen OPEX-kulujen alenemisen 
(palvelinten sähkönkulutuksen alentuessa). Tämä voi myös lisätä 
datakeskuksen suoritustehoa ja siten välttää infrastruktuurin laajentamisen 
tarpeen ja tähän liittyvät kulut (vaikuttaen sekä CAPEX- että OPEX-kuluihin). 

• Palvelinten optimointia koskevat kriteerit: CAPEX-kulut alenevat 
käyttöasteen noustessa, koska sama työmäärä suoritetaan vähemmillä IT-
laitteilla. Lisäksi OPEX-energiakulut alenevat, koska mekaanisen ja sähköisen 
jäähdytyksen tarve vähenee. 
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• Käytön jälkeistä käsittelyä koskevilla kriteereillä voidaan rohkaista sähkö- 
ja elektroniikkalaiteromun käsittelyyn erikoistuneita yrityksiä tarjoamaan 
palveluita käytöstä poistettavien laitteiden osalta. Tällä voidaan edistää 
laitteiden vielä arvokkaiden materiaalien talteenottoa. 

• IT-laitteiden korjattavuutta ja päivitettävyyttä koskevilla kriteereillä voi 
olla se etu, että ne alentavat laitteiden huollosta aiheutuvia toimintamenoja 
(OPEX IT).  Datakeskuksen elinkaaren aikana voivat nämä menot vastata 
alustavia pääomamenoja.  

• Tieto- ja viestintätekniikkaa koskevat kriteerit:  Jäähdytyskustannukset 
muodostavat datakeskusten sähkökustannuksista suuren osan. Sellaisten IT-
laitteiden hankinta, jotka sopivat vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin, tekee 
datakeskuksen toiminnasta joustavampaa ja edullisempaa. Tämä on olennaista, 
jos se mahdollistaa ilmaisten ja/tai säästeliäiden jäähdytysjärjestelmien 
esittelyn, vähentäen M&E-kapasiteettia ja tilojen pääoma- ja toimintamenoja.  
Vaikka IT CAPEX-menojen odotetaan nousevan, säästöt energiakuluista 
ylittävät alustavasti korkeamman ostohinnnan. 

 
Mekaanisiin järjestelmiin ja sähköjärjestelmiin liittyvät kulut 

• Energiatehokkuutta (PUE) koskevat kriteerit: PUE-arvoja voidaan alentaa 
useilla strategioilla, kuten M&E-laitteiden tehostuksella sekä parantamalla 
käyttöolosuhteita ja lämmityksen suunnittelua. Energiankulutuksen 
vähentäminen alentaa toimintamenoja. 

• Jätteiden uudelleenkäyttöä koskevat kriteerit: mahdolliset kulut ja säästöt 
vaihtelevat pitkälti sijainneittain, mutta säästöjä saadaan jos alueellinen 
lämmitys on jo tarjolla tai suunnitteilla. Oletuksena on, ettei hukkalämpöä 
hyödynnetä, jos sille ei ole kysyntää. Ilmajäähdytettyihin tieto- ja 
viestintätekniikkalaitteisiin ja lämpöpumppuihin perustuvat tapaustutkimukset 
arvioivat, että sijoitukset maksavat itsensä takaisin noin kolmen vuoden 
kuluessa, jos alueellinen lämmitys on osittain kolmannen osapuolen 
rahoittamaa. Nestejäähdytys mahdollistaa lämmön talteenoton korkeammissa 
lämpötiloissa, ja tämä voi vähentää tai poistaa lämpöpumppuihin liittyviä 
pääoma- ja toimintamenoja. 

• Käyttöolosuhteita, parhaita käytäntöjä ja jäähdytysjärjestelmiä koskevat 
kriteerit: Jäähdytyksen tarpeen vähentäminen alentaa datakeskusten 
elinkaarikustannuksia OPEX-tiloissa. Eräät käytännöt vähentävät M&E-
kapasiteetin tarvetta, ja tämäkin voi alentaa pääomakuluja. 

• Kylmäaineiden käyttöä koskevat kriteerit: Jos perinteisten, korkeita GWP-
arvoja omaavien kylmäaineiden käytöltä vältytään asentamalla ilmaisia tai 
säästeliäitä jäähdytysratkaisuja, toimintamenot alenevat perinteisiin 
ilmastoihintiratkaisuihin verrattuna, olettaen että vaadittu sijoitus maksetaan 



 

34 

 

takaisin alle kymmenen vuoden kuluessa11. Silti pääomamenot voivat olla 
merkittäviä varsinkin pienille palvelinhuoneille ja rakenteellisesti 
integroiduille, keskikokoisille datakeskuksille. Lisäksi kylmäaineiden F-
kaasujen vähentämisen odotetaan johtavan korkeampiin toimintamenoihin, jos 
perinteisiä kylmäaineita käytetään edelleen. Tämä voi aiheuttaa, että 
ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja aletaan suosia, koska ne ovat halvempia. 

• Uusiutuvan energian faktoria koskevat kriteerit: Kulut vaihtelevat 
markkinoista, tarjoajasta ja datakeskuksen yksilöllisestä tilanteesta. 

 
  

 
11 Ilmastoystävällinen ilmastointi luonnollisilla kylmäaineilla. Datakeskusten integrointisuunnitelmat muille kuin asuinrakennuksille. Saksan 
liittotasavallan ministeriö ympäristö-, rakennus- ja ydinturvallisuusasioille (BMUB) ja Saksan ympäristökeskus. Joulukuu, 2016. Saatavilla 
linkistä: https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-conditioning-natural 
 



 

35 

 

LISÄYS I: KÄYTTÖOLOSUHDELUOKAT ILMAJÄÄHDYTYKSELLE 
Jäljempänä esitetty Taulukko 2 kuvaa käyttöolosuhdeluokkia palvelimille ja 
tiedontallennustuotteille ekologista suunnittelua säätelevän asetuksen (EU) 2019/424 mukaan. 
Taulukko 2: Käyttöolosuhdeluokat palvelimille ja tiedontallennustuotteille 

 Kuivalämpötila °C Kosteusalue, nesteytymätön   

Käyttöolosuh

deluokka 

Sallittava 

alue 

Suositeltu alue Sallittava alue Suositeltu alue Korkein 

kastepiste 

Korkein 

muutoskerroi

n (°C/h) 

A1 15—32 18—27 -12 °C 
kastepiste 
(engl. dew 
point, lyh. DP) 
ja 8% 
suhteellinen 
kosteus (engl. 
relative 
humidity, lyh. 
RH) - 

17 °C DP ja 
80 % RH 

-9 °C DP - 

15 °C DP ja 60 

% RH 

17 5/20 

A2 10-35 18—27 -12 °C DP ja 8 
% RH - 

21 °C DP ja 
80 % RH 

Sama kuin A1 21 5/20 

A3 5-40 18—27 -12 °C DP ja 8 
% RH - 

24 °C DP ja 
85 % RH 

Sama kuin A1 24 5/20 

A4 5-45 18—27 -12 °C DP ja 8 
% RH - 

24 °C DP ja 
90 % RH 

Sama kuin A1 24 5/20 
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LISÄYS II: KÄYTTÖOLOSUHDELUOKAT NESTEJÄÄHDYTYKSELLE  
Jäljempänä esitetty taulukko kuvaa käyttöolosuhdeluokkia tilojen veden hankintalämpötilalle 
ja tämän vaatiman jäähdytyslaitteen, tarkentaen luokan ASHRAE Liquid Cooled Guidelines12 
-ohjeiden mukaisesti (suom. ASHRAE nestejäähdytysohjeet). 
Taulukko 3: Käyttöolosuhdeluokat nestejäähdytykselle 

Luokka 

 

Lämpöylijäämä 

 
Jäähdytyksen lisävarusteet 

Tilojen veden 
hankintalämpötila (°C) 

W2 

 

Jäähdytin/jäähdytystorni 

 
Vedenpuoleinen lämmitin 
(kuivajäähdyttimellä tai jäähdytystornilla) 

2 – 27 

 

W3 

 
Jäähdytystorni Jäähdytin 2 – 32 

W4 
Vedenpuoleinen lämmitin 
(kuivajäähdyttimellä tai 
jäähdytystornilla) 

Ei käytössä 

 

2 – 45 

 

W5 

 
Rakennuksen tai alueen 
lämmitysjärjestelmä 

Jäähdytystorni > 45 

  

 
12 ASHRAE (2011). Lämmitystä koskevat ohjeet nestejäähdytetyille tietojenkäsittely-ympäristöille (engl. Thermal Guidelines for Liquid Cooled Data Processing 

Environments)   
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LISÄYS III: VALMIUSTILAN VIRTA 
Palvelinten ja tiedontallennustuotteiden ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen 
(EU) 2019/424 mukaan palvelinten valmiustilan virta (Pidle) lasketaan seuraavalla kaavalla (ei 
koske joustavia palvelimia, HPC-palvelimia ja APA-palvelimia):  
Pidle = Pbase+∑Padd_i 

kun Pbase on valmiustilan virran lisäys taulukossa Taulukko 4 ja ∑Padd_i on kaikkien 
valmiustilan virran lisäysten summa soveltuville lisäosille taulukon Taulukko 5 mukaan. 
Teräpalvelimille Pidle lasketaan jakamalla mitatun virran kokonaismäärä asennettujen 
teräpalvelinten lukumäärällä testatulla alustalla. Monisolmuisille palvelimille liitäntöjen 
lukumäärä lasketaan solmua kohden ja Pidle lasketaan jakamalla mitatun virran kokonaismäärä 
asennetuilla solmuilla testatulla alueella.   
Taulukko 4: Perustan valmiustilan virran lisäykset 

Tuotetyyppi Perustan valmiustilan virran lisäys, Pbase (W) 

1-liitäntäiset palvelimet (ei teräpalvelimet tai 
monisolmuiset) 

25 

2-liitäntäiset palvelimet (ei teräpalvelimet tai 
monisolmuiset) 

38 

Teräpalvelin tai monisolmuinen palvelin 40 

 

Taulukko 5: Valmiustilan virran lisäykset lisäosille 
Järjestelmän 
ominaisuudet 

Koskee  Valmiustilan lisäys 

CPU:n suoritustaso Kaikki palvelimet 1 liitäntä:  10 × PerfCPU W 
2 liitäntä:  7 × PerfCPU W 

Lisä-PSU PSU asennettu nimenomaisesti virran 
redundanssin vuoksi 

10 W per PSU 

HDD tai SSD Asennetun HDD:n tai SSD:n mukaisesti 5,0 W per HDD tai SSD 
Lisämuisti Asennettu muisti yli 4 GB 0,18 W per GB 
Puskuroitu DDR-
lisäkanava 

Asennetut pusuroidut DDR-kanavat yli 8 
kanavaa 

4,0 W per puskuroitu DDR-kanava 

Lisälaitteet tulo/lähtö Asennetut laitteet joille on enemmän kuin kaksi 
porttia ≥ 1 Gbit, paikallinen ethernet 

< 1 Gb/s: Ei lisäystä 
= 1 Gb/s: 2,0 W / aktiivinen portti 
> 1 Gb/s ja < 10 Gb/s: 4,0 W / aktiivinen 
portti 
≥ 10 Gb/s ja <25Gb/s: 15,0 W / aktiivinen 
portti 
≥ 25 Gb/s ja <50Gb/s: 20,0 W / aktiivinen 
portti 
= 50 Gb/s 26,0 W / aktiivinen portti 
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