
Palvelimesi saavat meiltä luotettavan ja toiminta- 
varman ympäristön. Kotimainen datakeskuksemme
tarjoaa sinulle nopean ja turvallisen yhteyden
tärkeisiin tietoihin – maailmanlaajuisesti.

Tervetuloa Suomen suurimpaan, kaikille avoimeen
datakeskukseen.

TURVALLISET
KONESALIPALVELUT
SUOMESTA
Telia Colocation



Modernit ja
laitetilakohtaisesti
varmennetut
konesalipalvelut
Konesaleissamme palvelimesi saavat
nykyaikaisen, valvotun ja IT-laitetiloille
asetetut vaatimukset täyttävän ympäristön.
Tilamme on varustettu useilla eri turva- 
luokituksilla, joten voimme vastata
myös toimintakriittisimpiin tarpeisiin.
Kansainväliset runkoverkkoyhteytemme
liittävät tietosi ja tietoliikennelaitteesi
saumattomasti yhteen.

LAITETILAPALVELUT
• Laitekaappi 52 RU
• Laitekaappi 12 RU
• Asiakaskohtainen laitetila

Kaikkiin laitetiloihimme sisältyy:
• Kulunvalvonta
• Asiakastuki 24/7
• Virranjakoyksikkö PDU
• Varmennettu jäähdytys
• Varmennettu sähkönsyöttö
• Valokaapelit 12 tai 48 kuitua

LISÄPALVELUT
• Muut tilat
• Sisäverkkoyhteys
• Valokaapeliyhteyden laajennus
• Laitekaappien väliset kaapeloinnit
• Sähkö- ja jäähdytyskapasiteetin korotus
• Asennus-, ylläpito- ja saattopalvelu

VERKKOYHTEYDET
• Suora yhteys Telian runkoverkkoon
• Yhteydet muiden operaattoreiden verkkoihin



Laitekaappi 52 RU
Kokonainen laitekaappi
• Kaapin leveys 800 mm, syvyys 1200 mm, korkeus 52 RU
• Maksimikantavuus 1500 kg
• Läpihengittävät, lukitut ovet kaapin etu- ja takapuolella.

Laitekaappi 12 RU
¼ -kokoinen laitekaappi
• Kaapin leveys 800 mm, syvyys 1200 mm,  
 korkeus 12 RU
• Maksimikantavuus 350 kg
• Läpihengittävät, lukitut ovet kaapin  
 etu- ja takapuolella.

Asiakaskohtainen laitetila
Asiakaskohtainen laitetila sopimuksen mukaan kalustettuna. 
Tilaan sisältyy hälytys- ja mittalaitteet, kamerat sekä  
sähkö- ja jäähdytyskapasiteettivaraus.

KUVAUS LAITETILOISTA



KUVAUS LAITETILOISTA MUUT TILAT
Voit vuokrata datakeskuksestamme myös muita erilaisiin tarpeisiin  
soveltuvia tiloja

Turvatila
Turvaluokiteltu huonetila, jossa voidaan käsitellä ja säilyttää arkaluonteista  
materiaalia. Tilassa on huomioitu erityisesti julkishallinnon tarpeet.

Luokiteltu tila
Konesalitila turvaluokiteltuihin tarpeisiin.

Neuvottelutila
Av-tekniikalla varustettu kokoushuone.

Toimistotila
Työpiste jaetusta toimistotilasta.

Varastotila
Asiakaskohtainen, lukittu varasto.



VERKKOYHTEYDET
Saat Telian kansallisen ja kansainvälisen runkoverkon
palvelut suoraan sisäverkostamme. Datakeskuksemme
on avoin myös muiden operaattoreiden yhteyksille.

SÄHKÖNSYÖTTÖ JA -VARMISTUS
Käytämme uusiutuvilla energiamuodoilla 
tuotettua sähköä. Häiriötön sähkönsyöttö on  
varmennettu modulaarisella UPS-järjestelmällä  
ja automaattisesti käynnistyvällä varavoimalla.

SIJAINTI
Suurin datakeskuksemme sijaitsee erinomaisten
kulkuyhteyksien varrella Helsingin Pitäjänmäellä.
IT-alan yrityksiin keskittyneelle alueelle on vaivatonta
saapua niin Helsinki-Vantaan lentokentältä kuin
Helsingin keskustasta.

TURVALLISUUS
Kiinteistöjen turvallisuus on toteutettu kulunvalvonta- 
ratkaisulla, ympärivuorokautisella vartioinnilla
sekä tallentavalla videovalvontajärjestelmällä.
Datakeskuksissa on eri turvallisuustason tiloja,
joihin pääsystä sovitaan laitetilakohtaisesti.

JÄÄHDYTYS
Konesaleissamme on energiatehokas ja
varmennettu jäähdytysjärjestelmä, joka huolehtii
tilojen olosuhteiden säilymisestä vakaana.

PALOSUOJAUS
Tilamme on suojattu automaattisella sammutus- 
järjestelmällä. Hälytykset välittyvät vuorokauden
ympäri valvomoomme ja hätäkeskukseen.



OLLAAN YHTEYDESSÄ
 telia.fi/datakeskus

Haluamme auttaa yrityksiä ja organisaatioita menestymään digitalisaation avulla. Tarjoamme asiakkaillemme 
tietoliikenne-, viestintä-, colocation- ja pilvipalveluita sekä palveluita tietoturvaan ja esineiden internetiin (IoT).

https://www.telia.fi/telia-yrityksille/tuotteet/tietoliikenne/telia-data-center/datakeskus-palvelut-kaikki-ratkaisut

