MIKSI PYHÄJÄRVEN CALLIO
• Ainutlaatuinen maanalainen toimintaympäristö
• Turvallinen ja keskeinen sijainti
• Valmis, toimiva infrastruktuuri
• Stabiilit, säädeltävissä olevat olosuhteet
• Tilat muokattavissa asiakkaan tarpeisiin sopiviksi
• Helppo saavutettavuus ja turvallinen pääsy maan
alle
• Toteuttajatahojen pitkäjänteisesti kehittämä hanke
• Tarjoaa monipuolisia menestymisen
mahdollisuuksia
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MIKÄ ON CALLIO?

HISSILLÄ POHJALLE

3 min

Callio on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, monialainen toimintaympäristö, joka tarjoaa monipuolisia
menestymisen mahdollisuuksia sekä uusille innovatiivisille hankkeille että vakiintuneille, uusia toimintatapoja tavoitteleville yrityksille, samoin kuin koulutus-,
tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle.

AUTOLLA POHJALLE

40 min

Pyhäjärven Callio sijoittuu 1 445 metriä maan pinnan
alapuolelle ulottuvaan Pyhäsalmen kaivokseen sekä
sitä ympäröiville maa-alueille. Pyhäjärven Callion tilat
ovat syvimpiä tunnettuja paikkoja
Euroopassa.
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LÄMPÖTILA
YMPÄRI VUODEN
1 450 METRISSÄ

ENERGIAVARASTO

DATAKESKUS

Pyhäjärven Callion Energiavarasto on pumppusäätövoimala,
joka sijoittuu noin 1 400 metriä maanpinnan alapuolelle.

Rakenna seuraava datakeskuksesi Suomeen – Investointivalmis
kohde Callion datakeskuksen kampuksella

• Tuottaa sähköä perinteisellä luotettavalla vesivoimatekniikalla

• Luotettava ja turvattu sähkönsaanti ja mahdollisuus vesijäähdytykseen

• Soveltuva kohde pumppusäätövoiman käyttöönottoon
hyödyntäen olemassa olevaa infrastruktuuria ja korkeuseroa

• Paljon tilaa hyödynnettävissä ja maanalaisen osuuden sijoittaminen lähelle maanpintaa

• Ei muuta luonnollista maisemaa, ei aiheuta vesistöjen
muokkaamista eikä tule osaksi luonnonvesistöjä

• Huippuluokan yhteydet

LUONNONVARAT

TUTKIMUS, KEHITYS JA
INNOVAATIOT

Callio tarjoaa lukuisille toimialoille erinomaiset mahdollisuudet
tuotantoon, tuotekehitykseen ja testaukseen maan alla ja
maan päällä. Liiketoimintamahdollisuuksiin kuuluvat:
• Bioenergiaterminaali
• Viljely ja kasvatus: kasvit, kalat ja äyriäiset, sienet, hyönteiset
• Varastointi ja kypsytys: juustot, väkijuomat ja vihannekset

• Turvallinen ympäristö

Callio tarjoaa todistetusti ihanteelliset olosuhteet niin tutkimukselle
kuin myös uusille innovaatioille.
• Alkeishiukkasfysiikan, astrofysiikan/kosmologian, geotieteiden ja
mikrobiologian tutkimus
• Kaivosalan sekä pelastustoimen koulutus ja teknologian testaus
• Kokous- ja virkistyskäyttö

