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EuroHPC: tieteellisen laskennan eurooppalainen 
tutkimusinfrastruktuuri

• EuroHPC Joint Undertaking

oSuurteholaskennan (high-performance computing, HPC) yhteiseurooppalainen 
ekosysteemi

oHankkia ja tuoda tarjolle maailmanluokan laskennan ja datanhallinnan 
tutkimusinfrastruktuuri

oTukea kunnianhimoista tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa, jolla kehitetään ja ylläpidetään 
tarvittavia kyvykkyyksiä

• EuroHPC-julistuksen on allekirjoittanut 29 Euroopan maata

• EuroHPC rahoitus toteutetaan EU:n, osallistuvien maiden ja yksityissektorin

tuella

• Suomi tavoitteli yhden ns. pre-exascale-koneen sijoittamista Kajaaniin yhdessä 

8 muun maan LUMI-konsortion kanssa ja valittiin tehtävään
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LUMI-konsortio
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• Uniikki yhteenliittymä vahvan tieteellisen laskennan 

perinteen omaavia supertietokonekeskuksia Pohjois- ja 

Keski-Euroopasta

o Ensimmäinen yhtä laaja yhteisinvestointi tieteellisen laskennan saralla

• Laskentaresurssit allokoidaan rahoitusosuuksien 

perusteella. 50% kapasiteetista (EU) jaetaan 

vertaisarvioidulla prosessilla, loput kansallisin perustein

o Suomalaiset tutkijat voivat hakea hakuprosessin kautta pääsyä myös 
kahteen muuhun EuroHPC-supertietokoneeseen.

o Suomen kansallisen osuuden jakokäytännöt vielä linjaamatta

o LUMI yritetään liittää mahdollisimman saumattomasti DL2021-
infrastruktuuriin.

o European Open Science Cloudilla voi olla tulevaisuudessa roolia 
EuroHPC-resurssien välittäjänä



Miksi Suomi haluaa olla mukana?
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• EuroHPC-infrastruktuuriin osallistuminen vahvistaa kansallista 

laskennan ja datanhallinnan infrastruktuuria ja sitä myötä 

suomalaisten tutkijoiden edellytyksiä ratkaista tutkimusongelmiaan.

• EuroHPC on osa eurooppalaisen yhteistyön jatkumoa tieteellisen 

laskennan saralla, johon osallistumisesta on ollut paljon hyötyä 

suomalaisille tutkijoille.

• Suomessa ei ole entuudestaan tämän kokoluokan 

tutkimusinfrastruktuuria

o Isot tutkimusinfrastruktuurit ovat tavoiteltuja korkean profiilin 
työpaikkojensa ja näkyvyytensä vuoksi.

• Pääsy maailmanluokan supertietokoneresursseihin auttaa 

houkuttelemaan huippuosaajia yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.



Korkakoulujen kansainvälisen yhteistyön tukena

• LUMI tarjoaa maailmanluokan resurssit suomalaisille korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

tutkijoille

• Pa ̈äsy LUMIn resursseihin on merkittäva ̈ vetovoimatekija ̈ ulkomaisia tutkijoita ja asiantuntijoita

rekrytoitaessa. 

• LUMIn resurssit ovat ”hyväa ̈ valuuttaa” suomalaisille tutkimusryhmille kv. tutkimushankkeissa

ja hankekonsortioihin pääsemisessa ̈.

• CSC ja LUMI-konsortio pyrkivät fasilitoimaan ja katalysoimaan yhteistyöta ̈ konsortiomaiden

tutkijayhteisöjen välille. 

• LUMI-infrastruktuurin hajautettu käyttäjätukimalli tuo suomalaisten käyttäjien ulottuville

kompetensseja ja syväosaamista, joita CSC:lla ei ole ollut yksinään tähän saakka va ̈lttämätta ̈ 

tarjota. 
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Tieteellisen laskennan ekosysteemi Suomessa

6 MAHTIPUHTI

Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelma 2021

ALLAS

EuroHPC/LUMI

• Kaikki suomalaisen tieteellisen laskennan käyttötarpeet:
laajan skaalan simulaatiot, dataintensiivinen laskenta,
sensitiivinen data, datavirrat

• Suuret laskennalliset haasteet
• Strateginen tutkimus
• Yliopistojen ja tutkimuslaitosten 

yritysyhteistyö
• Kansainvälinen yhteistyö
• Suurten tutkimusinfrastruktuurien 

tuki



LUMI-järjestelmä: visiomme

• Tutkijat voivat saumattomasti hyödyntäa ̈ 

suurteholaskennan, tekoälyn ja data-analytiikan

menetelmia ̈ Lumi-systeemin Tier-0 -kokoluokan

kiihdytettya ̈ GPU-osiota (accelerated partition) 

käyttäen. 

• Kiihdytettya ̈ osiota tukevatTier-1 -kokoluokan CPU-

osio, data-analytiikkaosio seka ̈ pilvilaskentaresurssit. 

• Käyttäjäkokemuksen on tarkoitus olla parasta

maailmassa: laitteisto tukee interaktiivista

superlaskentaa, graafisia käyttöliittymiä, 

konttiteknologioita seka ̈ tarjoaa huippuluokan

kyvykkyyden datan hallintaan. 
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200+ Pflop/s

10+ Pflop/s



LUMI: Aikataulu
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Konesalin rakennustyöt: 
kesäkuu 2019 – kesäkuu 2020

Laitteiston hankintaprosessi: 
marraskuusta 2019 eteenpäin

Laitteiston asennus Q4/2020

Käyttöönotto ja 
toiminta-aika: 
Q1/2021-Q4/2026
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EuroHPC Competence Center -verkosto

• Kompetenssikeskusten konsepti

oYksi keskus per maa, sijoitettuna supertietokonekeskuksiin

oPalveluita ja työkaluja käyttäjille

oPääsy EuroHPC-infrastruktuureihin

oKonsultaatiota asiantuntijoilta

oKoulutusta ja viestintää

oVerkostoitumista toisten kompetenssikeskusten kanssa

• Aloitus keväällä 2020, ensimmäinen kausi kaksivuotinen

• Suomen kompetenssikeskus keskittyy Lumin “L3”-

tukeen suurteholaskennan, data-analytiikan ja tekoälyn

menetelmien osalta

oMyös uusia avauksia ja yrityskäytön erityistä fasilitointia

Competence 
center

Training and 
skills 

development

Technology 
transfer & 
business 

development

Collaboration 
with industry

Mapping of 
technical 

competencies

Facilitation of 
access to 
expertise

Awareness 
creation and 
collaboration



Pari summeeraavaa ajatusta/kysymystä

• Todennäköisesti paras ajanhetki koskaan tehdä laskennallista tiedettä ja soveltaa 

laskennallisia menetelmiä

oEuroHPC-infrastruktuuri: LUMI, Leonardo, Mare Nostrum 

oEuroHPC competence center

oDL2021

oCSC auttaa löytämään oikean alustan ja hakemaan resurssit aina tarvittaessa!

• Miten tieto LUMI-hankkeen luomista mahdollisuuksista tavoittaa parhaiten 

potentiaaliset hyödyntäjät?

• Suomen kansallisen osuuden jakamisperiaatteet työn alla, miten varmistamme 

resurssien maksimaalisen impaktin?
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