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Tapahtuman esittely
Siemens Smart Infrastructure järjestää alan asiantuntijoille sähkönjakelun, sähkönsiirron, tuotannon, opetus/tutkimus-,
energia- ja teollisuusaloilta virtuaalitapahtuman Teknologiapäivät: Suojauspäivät@Siemens 2021 23.-24.maaliskuuta 2021.
Mikäli olet kiinnostunut Siemensin teknologioista ja haluat tietää mitä älykkäät sähköasemien suojaus- ja
automaatioratkaisut voivat mahdollistaa, niin tämä tapahtuma on juuri sinulle!
Tapahtumassa esitellään, mitkä ovat viime aikojen tärkeimmät uutiset, päivitykset ja toiminnallisuudet sekä mitkä ovat
lähitulevaisuuden trendit ja kuumimmat aiheet sähköjärjestelmien suojaus-, automaatio- ja ohjaus- (PAC) soveltamisalalla.
Tapahtumassa käsitellään mm. suojarele- ja ala-asema uutuuksia, IoT-liittävyyttä, pilvipalveluihin perustuvia ratkaisuja sekä
kyberturvallisuutta. Edellä mainittuja asioita käsitellään eri näkökulmista, sekä laitteiston/laitteiden että
ohjelmiston/järjestelmien tasolla.
Suojauspäivät-tapahtuma koostuu kolmesta osasta: esitykset (20-min esitys Q&A:illa) ja Kysy asiantuntijoilta! -iltapäivä
(moderoitu osuus, jossa osallistuja voi kysyä/keskustella suoraan asiantuntijoiden kanssa) tiistaina 23.3.2021 ja tutoriaalit
(tiivistetty peruskoulutus suojareleperheiden konfigurointityökalusta) keskiviikkona 24.3.2021. Osallistujana voit vapaasti
päättää, mihin osioihin osallistut. Tapahtuma on maksuton ja pidetään suomenkielisenä.
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Ohjelma 23.3.2021 aamupäivä
Aika
08:50 – 09:00
09:00 – 09:10
09:10 – 09:30
09:30 – 09:50
09:45 – 09:55
09:55 – 10:15
10:15 – 10:35
10:35 – 10:55
10:55 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 11:40
11:40 – 11:45

Aihe
Tapahtumaan kirjautuminen
Tapahtuman avaus ja ohjelma
Digital Grid Suomessa
Reyrolle 5 - uusi suojareleperhe
SIPROTEC 5 -suojareleperhe
tauko
SICAM ala-asemat
Mikroverkko
Energy Efficiency Analytics (EEA)
tauko
Huomioita mikroverkon suojauksesta
Kyberturvallisuus sähköasemilla
Päivän päätös
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Puhuja

Pia Mettälä
Jussi Mäntynen
Juha Rintala
Ville Tiesmäki
Ville Tiesmäki
Jori Valtakari
Markku Suvanto
Petri Koski
Bruno de Oliveira e Sousa
Pia Mettälä

Energian automaatio ja digitalisaatio Suomessa
Kuvaus:
Tulevaisuuden energiajärjestelmät tulevat olemaan hiilineutraaleja,
hajautettuja järjestelmiä, joita ohjataan digitalisaation avulla. Tämä muutos on
jo täydessä vauhdissa ja asettaa monenlaisia haasteita kaikille eri sidosryhmille
energia-alalla. Digitalisaatio antaa meille kuitenkin mahdollisuuden hallita näitä
haasteita. Digitaalisen muutoksen onnistumisen varmistaminen energia-alalla
edellyttää päättäväisyyttä, joustavuutta ja älykkäitä investointeja älykkääseen
digitaaliseen tekniikkaan.
Suomessa Siemens on jo vuodesta 1857 toteuttanut monia innovaativisia
hankkeita ja on ollut edelläkävijänä erilasiten teknologioiden käyttöönotossa.
Tämä esitys osoittaa, miten investoinnit innovatiiviseen energian automaatioon
luovat tulevaisuuden sähköverkkoja, jotka ovat luotettavia, tehokkaita ja
turvallisia.
Avainsanat:
Digital Grid, GridEdge, mikroverkko, suojarele, ala-asema, digitalisaatio,
ohjelmisto palveluna (SaaS)

Jussi Mäntynen
Digital Grid ja Distribution
Systems liiketoimintayksikköjen
johtaja Pohjoismaissa ja
Balttiassa

Reyrolle 5 – uusi suojareleperhe
Kuvaus:
Sähköverkkojemme suojaaminen, hallinta, valvonta ja mittaaminen on
keskeinen tekijä sähköverkon hallinnassa lisäämällä energiantuotannon
luotettavuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteenamme on tarjota
suojalaitteita, jotka tarjoavat joustavia ratkaisuja ja helpon integroitumisen yhä
hajautetuimpiin ja digitalisoituviin energiamarkkinoihin. Uusi Reyrolle 5 vastaa
asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Reyrolle 5 mahdollistaa IEC 61850 standardin väyläratkaisun vakiona, sekä parannetun kyberturvallisuuden
sähköasemien digitalisoinnissa. Käyttäjäystävällinen, intuitiivinen muotoilu ja
optimoidut tilausvaihtoehdot antavat käyttäjälle suoraviivaisen tavan valita
oikea ratkaisu suojaustarpeeseen. Tämä esitys antaa pääperiaatteet uudesta
Reyrolle 5 -suojareleperheestä.
Avainsanat:
Reyrolle 5, sähköaseman automaatio, IEC 61850, valokaarisuojaus,
ylivirtasuojaus, moottorin suojaus, muuntajan suojaus

Puhuja:

Juha Rintala
Myyntipäällikkö

SIPROTEC 5- suojareleperhe ja SICAM ala-asemat
Kuvaus:
Siemens tuoteportfolio on laajentunut palvelemaan yhä paremmin
sähkönjakelu- ja teollisuussegmenttejä. Täysin uusi SIPROTEC 5 Compact suojarele on kustannustehokas ja täydellinen ratkaisu moniin kohteisiin.
Monipuolisten toimintojensa ja tilaa säästävän kokonsa vuoksi SIPROTEC 5
Compact-suojarele soveltuu tukemaan sähköaseman kaikkiaa ohjaus-,
automaatio- ja valvontatoimintoja. Samoin jakeluverkon automaation
tuotteemme ovat tällä hetkellä markkinoiden moderneimmat ja joustavimmat.
Avainsanat:
Suojarele, SIPROTEC, ala-asema, SICAM

Ville Tiesmäki
Myyntijohtaja Suomi ja Balttia

Mikroverkko

Puhuja:

Kuvaus:
Energiajärjestelmien murroksen tärkeimpiä trendejä ovat digitalisaatio sekä
siirtyminen yhdensuuntaisista, keskitetyistä järjestelmistä hajautettuihin ratkaisuihin.
Nämä trendit sekä kuluttajatuottajien myötä kuvioihin mukaan tulleet uudet
vaatimukset ohjaavat energiajärjestelmien kehitystä. Mikroverkot sisältävät kaikki
kompleksisten järjestelmien komponentit: ne pitävät huolen kulutuksen ja tuotannon
tasapainosta sekä mahdollistavat itsenäisen saareketoiminnan irtautumalla
tarvittaessa valtakunnallisesta sähköverkosta. Reaaliaikainen tiedon kerääminen
kulutus- ja tuotantoyksiköistä lisää energiajärjestelmän läpinäkyvyyttä, paljastaen jo
ennaltaehkäisevästi vikatilanteita sekä vähentäen häiriöaikaa. Tässä esityksessä
annamme yleiskatsauksen mikroverkkojen maailmaan sekä esittelemme Siemensin
työkaluja ja kokemuksia mikroverkkojen ja hajautettujen energiaresurssien hallinnasta.
Avainsanat:
Mikroverkko, hajautetut energialähteet, lisäpalvelut, energiatehokkuus, kestävä
kehitys

Jori Valtakari
Tuotepäällikkö

Energy Efficiency Analytics (EEA)

Puhuja:

Kuvaus:
Optimoi energiankäyttösi ja vähennä kustannuksia Siemensin Energy Efficiency
Analytics (EEA) -pilvipohjaisella ratkaisulla big datan keräämiseen, käsittelyyn ja
analytiikkaan. Vähennä hiilidioksidipäästöjä ja tehosta toimintaa teollisuudesta
riippumatta. Teollisuuden osuus maailman energiankulutuksesta on noin 50%.
EEA auttaa paljon energiaa kuluttavia teollisuuden toimijoita vähentämään
energiakustannuksia prosessi- ja sähkönjakelussaan soveltamalla ainutlaatuisia
big data- ja tekoälyalgoritmeja yhdistettynä prosessianalyysiin. Hyödynnä
energia-alan asiantuntemustamme ja optimoi energiankäyttösi analysoimalla
kulutustietosi.
Avainsanat:
Energiatehokkuus, hajautettu energiantuotanto, älyverkot

Markku Suvanto
Globaali tekninen myyntijohtaja

Huomioita mikroverkon suojauksesta
Kuvaus:
Mikroverkkoja rakennetaan Suomessa ja maailmalla. Pieni oikosulkuteho,
hajautettu tehontuotanto, kaksisuuntainen tehonvirtaus, saarekekäyttö ja
sähkön varastointi ovat mikroverkkojen tyypillisiä ominaisuuksia, ja näillä on
vaikutuksensa myös sähköverkon suojaukseen. Kattava suojaus varmistaa
sähköverkon mahdollisimman luotettavan toiminnan – myös
poikkeustilanteissa. Esityksessä käydään läpi mikroverkkoihin soveltuvia
suojaustoimintoja ja niihin vaikuttavia verkostoratkaisuja Siemens Osakeyhtiön
kokemusten pohjalta.

Avainsanat:
Mikroverkko, saarekekäyttö, akkuvarasto, oikosulkuteho, relesuojaus

Puhuja:

Petri Koski
PTI-konsultti

Kyberturvallisuus sähköasemilla
Puhuja:
Kuvaus:
Kyberturvallisuudesta on tullut tärkeä strategian osa-alue myös kriittisessä
infrastruktuurissa ja tätä ymmärretään jatkuvasti paremmin energian
automaation maailmassa. Haavoittuvuuksien identifiointi ja riskien arviointi
ovat tärkeitä välineitä käyttövarmuuden parantamiseen ja alentamaan suuria
riskejä. Tämä esitys kuvailee, miten nykyinen ympäristö määrittelee ja vaikuttaa
kyberturvaan sähköasemissa, miten IT/OT-lähentyminen mahdollistaa
kattavampaa vakautta ja käyttövarmuutta, sekä millaisia työkaluja kriittisen
infrastruktuurin haltijat voivat hyödyntää taatakseen prosessin jatkuvuuden eri
näkökulmista. Esitys perustuu ”ihmiset, prosessi, teknologia” -raamiin.
Avainsanat:
Kyberturvallisuus, haavoittuvuus, IT/OT-lähentyminen, Security Information &
Event Management (SIEM), Patch Management, kybersää

Bruno de Oliveira e Sousa
Liiketoiminnan kehityspäällikkö

Ohjelma 23.3.2021 iltapäivä
Moderoitu verkostoituminen (kysy asiantuntijoilta):
Aika
14:00 – 14:10
14:10 – 14:55

14:55 – 15:00

Aihe
Johdanto ja ohjeet yhteisesti
Siirtyminen aiheryhmiin
Aihe 1: Ala-asema
Aihe 2: Suojaus Reyrolle 5:lla
Aihe 3: Suojaustarkistelu ja releen konfigurointi
Aihe 4: Pilvipalvelut
Tapahtuman lopetus

Moderoija
Pia Mettälä
Ville Tiesmäki
Juha Rintala
Petri Koski ja Ville Silander
Markku Suvanto ja Jori Valtakari
Pia Mettälä
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Ohjelma 24.3.2021 aamupäivä
Tutoriaali A: DIGSI 5 -perusteet
Kouluttaja: Jussi Niiranen
Moderoija: Ville Tiesmäki
Aika
09:00 – 09:55
09:55 – 10:00
10:00 – 10:55
10:55 – 11:00
11:00 – 11:55
11:55 – 12:00

Aihe
DIGSI 5 (1. osa)
tauko
DIGSI 5 (2. osa)
tauko
DIGSI 5 (3. osa)
Tutoriaalin lopetus
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DIGSI 5 -perusteet
Kouluttaja:
Kuvaus:
Tämä tutoriaali on tarkoitettu energia- ja teollisuusaloilla työskenteleville
asiantuntijoille, jotka ovat mukana SIPROTEC 5 -suojarelesarjan suunnittelun,
parametroinnin, käyttöönoton ja käytön projekteissa tai haluaisivat syventää
osaamisia reletekniikassa. Tutoriaali sisältää SIPROTEC 5:n perustoiminnot;
laitteiston yleiskatsaus, ohjelmistokomponentit, kommunikaatiokonsepti ja
funktioryhmät. Tutoriaali kattaa myös mm. virta- ja jännitemuuntajatietojen
parametroinnin, binääritulojen ja -lähtöjen määrittelyn ja suojaus- ja
ohjaustoimintojen parametroinnin ja testauksen. Ennakkovaatimuksena on
perustiedot sähkötekniikasta.
Avainsanat:
DIGSI 5, SIPROTEC 5, suojarele, konfiguraatio, releasettelu, parametrointi

Jussi Niiranen
Käyttöönottaja

Ohjelma 24.3.2021 iltapäivä
Tutoriaali B: Reydisp Manager 2.0
Kouluttaja: Juha Rintala
Moderoija: Bruno de Oliveira e Sousa
Aika
13:00 – 13:55
13:55 – 14:00
14:00 – 14:55
14:55 – 15:00

Aihe
Reydisp Manager 2.0 (yleiskatsaus)
tauko
Reydisp Manager 2.0 (peruskonfigurointi)
Tutoriaalin lopetus
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Reydisp Manager 2.0
Kouluttaja:
Kuvaus:
Reydisp Manager 2 on asettelutyökalu Reyrolle -laitteiden kokonaisvaltaiseen
konfigurointiin. Reydisp Manager 2 ohjelmistossa on intuitiivinen käyttöliittymä
konfiguraatioiden helppoon hallintaan, joustava prosessi Reyrolle -laitteiden
konfigurointiin, mukaan lukien sovellustoimintojen määrittelyt, Mimickiskokuvamäärittely (7SR5), graafinen logiikka, käyttäjäkäyrät, parametrien
asetus ja tiedonsiirtoliitännät. Tämä esitys antaa pääperiaatteet ja
perehdytyksen perustoimiminnalisuuksista käyttäessäsi Reyrolle 5
tuoteperhettä Reydisp Manager 2 -ohjelmistolla.

Avainsanat:
Reyrolle 5, sähköaseman automaatio, IEC 61850, valokaarisuojaus,
ylivirtasuojaus, moottorin suojaus, muuntajan suojaus

Juha Rintala
Myyntipäällikkö Digital Grid

Puhujamme:
Keitä he ovat?

Jussi Mäntynen
Pohjoismaiden ja Balttian Digital Grid & Distribution System liiketoimintayksikköjen johtaja
Jussi Mäntynen on ollut Siemensin palveluksessa vuodesta 2001 ja hän
on ollut mukana tekemässä kestävää, turvallista ja tehokasta
sähköntuotantoa teollisuudelle sähköntuotanto- ja jakeluverkostoille.
Hän myös edistää energialiiketoiminnan digitalisaatiota Pohjoismaissa
kääntämällä asiakkaiden perinteiset liiketoimintamallit uusiksi
mahdollisuuksiksi sähkö- energia- ja infrastruktuurialalla. Jussi toimii
nykyään Siemens Pohjoismaiden ja Balttien Digital Grid & Distribution
System -liiketoimintayksikköjen johtajana.

Juha Rintala
Myyntipäällikkö – Energian automaatio
Juha Rintala valmistui Insinööriksi vuonna 2006 Vaasan
ammattikorkeakoulusta. Juha on ollut 15 vuotta suojarele
ja valokaarisuojia suunnitelmassa ja valmistavassa
yhtiössä sisältäen työtehtäviä tuotekehityksestä,
jälkimarkkinoinnista, tuotejohtamisesta, myynnistä ja
myynnin kehityksestä. Nykyisessä roolissa hän toimii
Siemens Osakeyhtiössä myyntipäällikkönä jakelu ja
teollisuuden sähköasema-automaatiossa sekä
suojauksessa.
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Ville Tiesmäki
Myyntijohtaja - Digital Grid Suomi ja Balttia
Ville Tiesmäki valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 2005
Teknillisestä Korkeakoulusta. Lopputyön hän teki Fingrid Oyj:lle
ja siellä hän työskenteli uran ensimmäiset 7 vuotta suojaus- ja
ohjausjärjestelmien kunnossapidon, kehityksen ja projektoinnin
parissa. Viimeisen 10 vuotta Ville on työskennellyt myynnin
parissa Siemensillä ja vastaa tällä hetkellä sähköverkkojen
suojaus- ja automaatiolaitteiden ja -järjestelmien myynnistä
Suomessa ja Baltiassa.

Jori Valtakari
Tuotepäällikkö - Ohjelmisto
Jori Valtakari työskentelee Siemensin Digital Grid yksikkössä,
joka toimittaa ratkaisuja ja teknologiaa älykkäiden
sähköverkkojen ja hajautetun energian haasteisiin. Hän on
kiinnostunut energiasektorin murroksesta, uusista ratkaisuista
ja innovaatioista, joilla voidaan lisätä uusiutuvan energian
käyttöä. Työtehtävissään Jori keskittyy osaltaan
mikroverkkoihin, hajautettuihin energianhallintaratkaisuihin
sekä virtuaalivoimalaitoksiin. Jori on Aalto-yliopiston alumni.
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Markku Suvanto
Globaali tekninen myyntipäällikkö
Markulla on yli 15 vuoden kokemus sähköelektroniikkaan
perustuvien sovellusten kansainvälisestä myynnistä,
liiketoiminnan kehittämisestä ja markkinoinnista. Hän on osa
Siemens Digital Grid -organisaatiota, joka toimittaa
maailmanlaajuisesti älyverkkoteknologiaan perustuvia
ratkaisuja, kuten virtuaalivoimalaitokset, mikroverkot, sähkön
laatu- ja mittauspalvelut. Markulla on loppututkinto Sveitsin
Fribourgin ja Saksan Konstanzin yliopistoista.

Petri Koski
PTI-konsultti
Petri Koski valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä
korkeakoulusta 2008 pääaineenaan sähköverkot ja
suurjännitetekniikka. Hänen erityisosaamistaan ovat
sähköverkkojen mallinnus ja suojausratkaisut; hän on
osallistunut lukuisiin sähköasemaprojekteihin suojalaitteiden
konfiguroijana, asettelulaskijana ja konsulttina. Vuodesta 2018
Petri on työskennellyt Siemens Osakeyhtiön palveluksessa,
jossa hänen toimenkuvansa on keskittynyt
sähköverkkosimulaatioihin ja -konsultointiin Pohjoismaissa.
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Bruno de Oliveira e Sousa
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
Bruno de Oliveira e Sousa valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 2012
ja tekniikan tohtoriksi vuonna 2015 Aalto-yliopistosta. Bruno on ollut
15 vuotta sähkötekniikka-alalla tutkimuksesta myyntiin ja
tuotehallintaan. Tällä hetkellä hän toimii liiketoiminnan
kehityspäällikkönä Siemensin MindSphere Application Center yksikössä, jossa hän ottaa käyttöön uusia sovelluksia ja järjestelmiä
Suomen ja Balttian alueella asiakkaalle arvon luomisen näkökulmasta.
Bruno on kiinnostunut muun muassa uusista teknologioista,
innovaatioista sekä asiakasratkaisujen löytämisestä energian
sektorilla.

Jussi Niiranen
Käyttöönottaja
Jussi Niiranen on opiskellut sähkö- ja automaatiotekniikkaa Vaasan
ammattikorkeakoulussa, mistä hän valmistui vuonna 2002. Siitä
lähtien Jussi on toiminut käyttöönottajana, ensimmäiset kolme vuotta
ABB Marinella laivoja, telakoita ja satamia kiertäen. Vuodesta 2005
lähtien Jussi on ollut Siemensin palveluksessa pääosin kotimaan
sähköasemilla ja teollisuudessa. Siemensillä hänelle ovat tulleet
tutuiksi apusähköjärjestelmät, suojareleet, ala-asemat ja
tietoliikennekytkimet. Tuona aikana SIPROTEC3-releistä on edetty
SIPROTEC5-releisiin, ala-asemissa SICAM SAS:sta SICAM A8000 tuoteperheeseen.
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Pia Mettälä
Tapahtuman moderaattori
Pia Mettälä on toiminut erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä
monilla eri aloilla, mm. matkailu- ja hotellialalla,
tuotantoyhtiöissä, kodintekniikka- ja elektroniikka-alalla
Pohjoismaissa. Siemens Osakeyhtiössä hän on työskennellyt
elokuusta 2018 lähtien Divisioona assistenttina. Hänen
työtehtäviinsä kuuluvat henkilöstön kehittäminen ja
osaamiskartoitukset, erilaiset HR tehtävät
liiketoimintayksikössä, johdon assistenttitehtävät ja
tapahtumien järjestäminen. Pia harrastaa liikuntaa ja nauttii
luonnossa kulkemisesta ja konserteista. Hän on valmentanut
poikien jalkapalloa Espoossa paikallisessa seurassa 8 vuotta.
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