
Om kwaliteit, flexibiliteit en snelheid te kunnen 

leveren, moet een datacenteraanbieder kunnen 

vertrouwen op stabiele partners die weten met 

welke uitdagingen ze te maken kunnen krijgen. 

Ficolo is uitgekomen bij Legrand als ‘trusted 

supplier’ voor het opzetten van zijn nieuwe 

datacenter ‘The Air’ in Helsinki.

KIM GUNNELIUS, CHIEF COMMERCIAL OFFICER EN MEDEOPRICHTER VAN FICOLO

 “WE HADDEN EEN
     COMBINATIE NODIG TUSSEN 
TOPKWALITEIT EN 
      MAXIMALE FLEXIBILITEIT”
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Ficolo Ltd is een Finse datacenteraanbieder met drie eigen 
datacenters en een connectiviteitshub. Ficolo’s klanten 
zijn voornamelijk IT-dienstverleners en softwarebedrijven, 

maar ook bedrijven uit de energiesector en de financiële sector. 
Zo verzorgde Ficolo bijvoorbeeld een sale en leaseback voor 
het belangrijkste datacenter van Fujitsu – de internationaal 
gerenommeerde aanbieder van IT-oplossingen – in Noord-Europa. 

Kim Gunnelius, Chief Commercial Officer en medeoprichter 
van Ficolo: “We verzorgen colocatie voor bedrijven, HPC (High-
Performance Computing) en hyperscale, plus platforms, privéclouds 
en openbare clouds. Allemaal via één managementsysteem, met 
aanvullende beveiligings- en veiligheidsdiensten.”

VOLLEDIGE CONTROLE. VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT
Gunnelius: “Veel van onze klanten willen geen aandacht hoeven te besteden aan het 
datacenter. Ze hebben geen tijd, missen de kennis of kunnen er moeilijk de juiste mensen 
voor vinden. Dus kiezen ze voor flexibiliteit, voor de mogelijkheid om geen grote investeringen 
te hoeven doen. We verzorgen voor onze klanten colocatie, leaseback (waarbij Ficolo het 
datacenter van de klant koopt en vervolgens aan de klant terugleaset) en hardware-as-
a-service. Onze klanten hoeven alleen maar uit te kiezen wat ze willen, en wij bieden ze 
vervolgens volledige controle en volledige flexibiliteit.”

SNELLER WERKEN
“Onze sterke focus op de klant is ons USP. We doen alles wat we kunnen om de klant blij te 
maken. Onze belofte is ‘snel, flexibel en betrouwbaar’. En hoewel de concurrentie van grote 

Kim Gunnelius, Chief Commercial Officer 
en medeoprichter van Ficolo



databedrijven hevig is, verslaan we ze op snelheid. Ook zijn we heel 
klimaatvriendelijk. We zijn het enige datacenter met een ‘Dark Green’ 
beoordeling van een klimaatonderzoeksinstituut (voor een ‘Green 
Bond’). Zo leiden wij onze restwarmte bijvoorbeeld terug naar het 
stadsverwarmingsnet. Ook zijn 
we een volledig gecertificeerd 
klimaatneutraal bedrijf. De 
meeste bedrijven willen in 2025, 
2030 klimaatneutraal zijn; wij 
kunnen met trots zeggen dat we 
dat doel al hebben bereikt.”

EEN ONDERSCHEIDENDE OPLOSSING
Ficolo heeft state-of-the-art datacenters en cloud-delivery-centers 
in Helsinki, Pori en Tampere met een capaciteit van respectievelijk 
10 MW, 12 MW en 1 MW. De vierde pijler van Ficolo is Ficolo-IX, 
de belangrijkste connectiviteitshub in Finland. Het Air-datapark 
in Helsinki kan worden uitgebreid naar 50 MW. Gunnelius: “Op 
deze plek hadden we een onderscheidende oplossing nodig. 
Topkwaliteit in combinatie met maximale flexibiliteit. Zo kwamen 
we bij Legrand terecht. We kenden het bedrijf al en gebruikten al 
een aantal van hun producten, zoals PDU's. We wisten dus welke 
kwaliteit we konden verwachten.”

Voor dit datacenter koos Ficolo voor 62U-racks en containment van 
Modulan. “De 62U-racks hebben veel meer ruimte dan traditionele 
42U-racks. Dat heeft bij de aanschaf de doorslag gegeven. Deze 
racks leveren 20-40 kW per rack, of meer als dat nodig is. Onze 
prijzen voor onze klanten zijn hetzelfde als voor 42U-racks, maar 
ze krijgen er wel 50% meer serverruimte voor. Dat is voor heel wat 
klanten interessant, voor nu of voor in de toekomst.”

VLOTTE IMPLEMENTATIE
Het implementatieproces van Legrand en Enkom Active Oy verliep 
heel vlot, vertelt Gunnelius. “De samenwerking was heel prettig 
en Legrand en Enkom Active Oy hebben ons ook goed geholpen 
toen we aanpassingen moesten doen voor een klant die vroeg om 
racks met een speciaal design. We hebben snel kunnen voldoen 
aan dat verzoek. De klant was daar erg blij mee en wij dus ook. 
Wij hebben gedurende dit hele traject gewoon goed werk geleverd. 
Het was een mooi voorbeeld van flexibiliteit, betrouwbaarheid en 
snelheid, precies wat we ook aan onze klanten beloven.”

ALTIJD ACTUEEL: SNELHEID!
Nog maar een paar weken geleden werd er een nieuw containment met 
racks geïnstalleerd. “We investeren niet vooruit, maar schaffen nieuwe 
racks aan wanneer we meer serverruimte verkopen. In Q2 van 2020 
hebben we The Air geopend en er is nog aardig wat ruimte over. Ik kan 
me goed voorstellen dat Legrand daarvoor onze voorkeursleverancier 
wordt. En als ik iets zou moeten noemen wat beter kan? Dan heeft 
dat niet per se met Legrand te maken, maar eerder met hét grote 
onderwerp in onze branche: snelheid! Dit is altijd een actuele kwestie 
waar alle datacenters mee te maken hebben: iedere dag die van de 
levertijd af kan, zou ons nog concurrerender maken.”  

  OVER FICOLO
Ficolo is in 2011 opgericht aan de Finse 
westkust, in een periode waarin locaties op 
afstand populair waren voor dataopslag. Ficolo 
gebruikte eerst voormalige defensietunnels, 
bouwde later zijn eigen DC's en was het eerste 
colocatiecentrum op afstand in Finland.

                      www.ficolo.com

OVER ENKOM ACTIVE OY
Enkom Active Oy is een waardetoevoegende 
distributeur van producten waar veel 
gespecialiseerde kennis voor nodig is. Het 
bedrijf levert deze producten aan industrieel 
producenten, ICT-dienstverleners en 
elektrotechnisch installateurs. Het fundament 
van het bedrijf wordt gevormd door producten 
van topkwaliteit en door een soepele logistiek. 
De echte toegevoegde waarde zit hem echter 
in het inzicht in hoe klanten werken, in de 
productkennis en in de intensieve samenwerking 
tussen klanten en leveranciers.

Enkom Active is onderdeel van de Lagercrantz 
Group, die waardetoevoegende B2B-technologie 
verzorgt op het gebied van elektronica, elektra, 
communicatie en gerelateerde technologieën. 
De groep bestaat uit ongeveer 50 bedrijven en is 
actief in acht Europese landen, in China en in de 
VS. Lagercrantz heeft ruim 1.300 medewerkers en 
een omzet van circa 4 miljard SEK. Het bedrijf is 
sinds 2001 genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.
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