
DNA keskitti konesalinsa: turvallisuutta, tyylikkyyttä ja 

laajennusvaraa 

Rittalin rohkeita ratkaisuja Lahden luolakonesalissa  

 

”Datan määrä kasvaa huimaa vauhtia. Haluamme, että palvelimemme on keskitetty turvalliseen ja 

moderniin ympäristöön”, kuvailee tietoliikenneoperaattori DNA:n asiantuntija Petri Kiiskinen tarvetta 

Lahden uuden datakeskuksen taustalla. 

Sali-infran toteuttajaksi DNA valitsi Rittalin. Rittal toimitti saliin kokonaisen konesalipaketin: asennuslattian, 

ensimmäisen vaiheen tarvittavat vakioilmastointikoneet, palvelinkaapit, kuumakäytävät sekä niihin liittyvät 

oviautomatiikat. 

”Rittalin laadukkaat tuotteet ja kilpailukykyinen toteutustapa olivat meille jo ennestään tuttuja monista 

aiemmista konesaliprojekteista. Meille on tärkeää, että infran toimittaja on ajan hermolla 

konesalibisneksen suhteen: tässä hommassa asioita ei voi tehdä niin kuin ne tehtiin 20 vuotta sitten, vaan 

uudet ajat vaativat uudenlaisia ratkaisuja. Yhdessä Rittalin kanssa olemme jokaisessa uudessa projektissa 

ottaneet uusia edistysaskeleita”, Kiiskinen perustelee. 

Luolan haasteet ja suljettu kuumakäytävä 

Uusi konesali rakennettiin maanalaiseen luolaan. Luolan rakenne asetti toteutukselle omat haasteensa. 

Maan alla tila on rajallinen ja rakenteet pitkälti pysyviä. 



”Rittal löysi uudenlaisia toteutustapoja tätä salia varten. Esimerkiksi käytäväratkaisut räätälöitiin paikan 

mukaan ja ne toteutettiin kantavina ja osittain räkkeihin tukeutuvina, koska luolan kattoon kiinnittäminen 

olisi ollut haasteellista. Tätä rakennetta hyödynnettiin lopulta myös jakelukiskojen kiinnittämiseen”, 

mainitsee Kiiskinen. 

DNA:n salissa Rittal asensi palvelinkaapit kahteen riviin takaovi edellä, jolloin niiden väliin muodostuu 

kuumakäytävä. Vakioilmastointikoneet jäähdyttävät ilman, joka puhalletaan korotetun lattian alta 

räkkirivien etupuolelle. Kylmä ilma ohjautuu kaappien läpi kuumakäytävään, jossa ilmastointikoneet 

jäähdyttävät sen uudelleen. Kun kuumakäytävän ovet on vielä varustettu automaattisilla 

liikkeentunnistimilla, ne eivät vahingossakaan unohdu auki. 

”Kun kuuma ilma ei pääse pois käytävästä lämmittämään konesalin muuta tilaa, energiaa säästyy. 

Energiatehokkuus on meille tärkeää sekä kustannustehokkuuden että ympäristöystävällisyyden kannalta”, 

Kiiskinen muistuttaa. 

Brändin mukainen ulkonäkö – ja kapasiteettia tulevaisuuteen 

DNA:n uudessa konesalissa haluttiin panostaa myös viihtyvyyteen ja ulkonäköön. 

”Rittal toteutti sali-infran todella tyylikkäästi. Käytävärakenteiden tummennetut lasit, liukuovet, 

alumiinipalkit ja siisti kaapelointi näyttävät yksinkertaisesti hyviltä”, ihastelee Kiiskinen. 

Lahden konesali toteutettiin modulaarisesti, eli sitä on tulevaisuudessa mahdollista laajentaa tarpeen 

mukaan. 

”Bisneksen tarpeita ja aikatauluja on vaikea ennustaa. On aivan turhaa rakentaa tyhjiä räkkirivejä turhan 

panttina seisomaan. Rittalin modulaarisen ratkaisun ansiosta olemme valmiit laajentamaan kapasiteettia 

sitten, kun sitä tarvitsemme”, Kiiskinen ennakoi. 

 

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintätoimisto Kaiku Helsinki, Petteri Puustinen 

petteri.puustinen@kaikuhelsinki.fi, 040 689 9191 

Painokelpoisia kuvia: http://kaikuhelsinki.kuvat.fi/kuvat/Rittal/DNA/  

www.rittal.fi  
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