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Laitteistotroijalaiset (hardware Trojan, hardware Trojan horse) ovat mikropii-
reihin tehtyjä haitallisia muunnoksia, jotka voivat esimerkiksi vuotaa tietoja tai 
aiheuttaa laitteistokomponenttien ennenaikaisen rikkoutumisen. Huoli laitteis-
totroijalaisista kasvaa koko ajan, koska mikropiirien valmistus ulkoistetaan yhä 
laajemmin halvempien työkustannusten maihin. Tällöin kaikkia valmistuspro-
sessin vaiheita ei voida valvoa, vaan vihollismielisillä henkilöillä on mahdolli-
suus sijoittaa haitallisia muunnoksia mikropiireihin usealla eri tavalla ja useassa 
eri vaiheessa. Laitteistotroijalainen koostuu kahdesta eri osasta, laukaisimesta 
(trigger) ja hyötykuormasta (payload) eli troijalaisen aiheuttamasta vaikutuk-
sesta. Laukaisutapoja on monia erilaisia ja troijalainen voi myös vaikuttaa lait-
teistoon monella eri tavalla. 
 
Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja sen tarkoitus on määritellä lait-
teistotroijalaisen käsite suomeksi ja tehdä ensimmäinen suomenkielinen koonti-
tutkimus erilaisista laitteistotroijalaisten ominaisuuksista ja vaikutuksista. Tut-
kimuksen tuloksina voidaan todeta, että laitteistotroijalaisten toiminta vaihtelee 
hyvin paljon ja että niiden aiheuttama uhka on todellinen, vaikka havaintoja 
niiden käytöstä onkin vielä vähän. 
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ABSTRACT 

Imberg, Anssi 
Hardware Trojans, their features and effects 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2016, 25 p. 
Information Systems, Bachelors Thesis 
Supervisor: Moilanen, Panu 

Hardware Trojans or hardware Trojan horses are malicious modifications made 
to microchips that can cause, for example, data leakage or hardware compo-
nent’s premature failure. The worry about hardware Trojans is growing all the 
time, because the microchips’ manufacturing is being outsourced to countries 
with cheaper working costs. All the manufacturing processes’ phases cannot be 
supervised, and adversaries can implement malicious modifications in many 
different ways and in many different phases. Hardware Trojan consists of two 
parts, trigger and payload, which is the effect caused by the Trojan. There are 
many different trigger mechanisms and the Trojan may affect the hardware in 
many ways. 
 
This research was made as a literary review and its purpose is to define the 
concept of hardware Trojan in Finnish and also to produce the first Finnish 
compilation research about hardware Trojans. As the results of this research, it 
can be said that hardware Trojans have much variation and the threat posed by 
them is real, although there are still very few observations and real-life exam-
ples concerning hardware Trojans. 

Keywords: hardware, Trojan, Trojan horse, microchip, trustworthiness, infor-
mation security 
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1 JOHDANTO 

Aiemmin digitaalisten järjestelmien rakentaminen on perustunut siihen oletta-
mukseen, että vaikka pohjalla toimiva laitteisto ei olisikaan täysin luotettava, 
laitteistossa ei kuitenkaan ole haitallisia elementtejä (Karri, Rajendran, Rosen-
feld & Tehranipoor, 2010). Nykyään tämä käsitys on kuitenkin alkanut horjua, 
koska yhä useammat yritykset ulkoistavat mikropiirien valmistuksen ja tes-
tauksen halvempien työkustannusten maihin. Tällöin läheskään kaikkia mikro-
piirien valmistus- ja testausprosessin vaiheita ei voida valvoa, ja vihamielisten 
henkilöiden on mahdollista sijoittaa haitallisia muunnoksia, eli laitteistotroija-
laisia, mikropiiriin useassa eri valmistusprosessin vaiheessa ja jättää ne huomi-
oimatta testausvaiheessa. (Esim. Bhasin, Danger, Guilley, Ngo & Sauvage, 2013; 
Chakraborty, Narasimhan & Bhunia, 2009; Jacob, Merli, Heyszl & Sigl, 2014; 
Sunar, 2011.) 

Laitteistotroijalaiset luovat suuren riskin kaikkien digitaalisten järjestel-
mien ja laitteiden luotettavuudelle, koska periaatteessa mikä tahansa laite, jossa 
on mikropiiri, voi sisältää haitallisen toiminnallisuuden. Sunar (2011) on toden-
nut laitteistotroijalaisten asettavan suuren uhan erityisesti rahoitus-, liikenne- ja 
sotilasjärjestelmille. 

Todennäköisesti huoli laitteistotroijalaisista yhä vain kasvaa tulevaisuu-
dessa, jos niiden havaitsemiseen ja torjumiseen ei löydetä tehokkaita ja varmoja 
keinoja. Bhunia ym. (2014, 1244) toteavat, että ”hopealuotia” eli yhtä tekniikkaa, 
jolla voitaisiin suojautua kaikkia laitteistotroijalaisia vastaan, on äärimmäisen 
vaikea kehittää. He kuitenkin uskovat, että yhdistämällä jo olemassa olevat tek-
niikat voidaan saavuttaa kattava suoja kaikkia erilaisia laitteistotroijalaisia vas-
taan. 

Ensimmäiset havainnot laitteistotroijalaisista tehtiin 2000-luvun alkupuo-
lella ja ensimmäiset niitä koskevat tutkimukset ovat 2010-luvun taitteesta, eli 
aihe on tunnettu vasta noin kymmenen vuoden ajan. Viime vuosien aikana lait-
teistotroijalaisista on tehty melko paljon lisää tutkimuksia, joissa käsitellään 
pääasiassa laitteistotroijalaisten havaitsemista ja torjumista sekä niiden erilaisia 
toiminta- ja laukaisutapoja. Tutkimuksia etsiessäni en löytänyt kuitenkaan kuin 
yhden koontitutkimuksen, jonka Beaumont, Hopkins ja Newby  (2011) ovat 
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tehneet Australian valtion puolustushallinnon käyttöön. Suomeksi aiheesta ei 
löydy tutkimuksia lainkaan, joten ajattelin suomenkieliselle, laitteistotroijalaisia 
käsittelevälle koontitutkimukselle olevan selkeä tarve. 

Koska laitteistotroijalaiselle ei edes löytynyt suomenkielistä termiä, minun 
tuli ensimmäiseksi määritellä sille suomenkielinen käännös. Englanninkielinen 
versio on hardware Trojan (HT), joten suora suomennos tästä termistä on lait-
teistotroijalainen. Päätin sen olevan myös sopiva suomennos, koska laitteistot-
roijalainen sijoitetaan johonkin mikropiirin sisältävään laitteiston komponent-
tiin. Yleensä tämä sijoitus tapahtuu mikropiirin transistoreja lisäämällä, poista-
malla tai muuttamalla. Toinen suomennosvaihtoehto oli mikropiiritroijalainen, 
mutta laitteistotroijalainen on mielestäni kuvaavampi nimitys, koska uhka vai-
kuttaa mikropiirien kautta koko laitteistoon ja sen luotettavuuteen. Lisäksi lait-
teistotroijalainen vastaa paremmin alkuperäistä, englanninkielistä termiä. 

Tässä tutkielmassa tarkoituksenani on esitellä laitteistotroijalaisia ja niiden 
luokittelua. Lisäksi kuvaan niiden ominaisuuksia, kuten rakennetta ja erilaisia 
laukaisimia, olemassa oleviin tutkimuksiin perustuen. Rajaan aiheen kuitenkin 
niin, etten käsittele lainkaan laitteistotroijalaisten torjumista tai havaitsemista. 
Näiden seikkojen pohjalta olen muotoillut kolme tutkimuskysymystä, joihin 
pyrin vastaamaan mahdollisimman kattavasti tämän tutkielman puitteissa. 
Tutkimuskysymykseni ovat: 

 Mitä ovat laitteistotroijalaiset? 

 Millaisia ominaisuuksia laitteistotroijalaisilla on? 

 Millaisia uhkia ja vaikutuksia laitteistotroijalaisilla on? 

Näihin kysymyksiin lähdetään etsimään vastauksia olemassa oleviin tutkimuk-
siin perustuen, joita löytyy melko paljon, aiheen uutuudesta huolimatta. Tutki-
mus siis toteutetaan kirjallisuuskatsauksena pääasiassa IEEE Xplore -palvelusta 
löytyvien tutkimus- ja konferenssiartikkelien pohjalta. 

Varsinaisten sisältölukujen osalta tutkielman rakenne on seuraava: Tut-
kielman toisessa luvussa, eli ensimmäisessä varsinaisessa sisältöluvussa, kerro-
taan yleistä tietoa laitteistotroijalaisista, kuten käsitteen määrittely ja eroavuu-
det ja yhtäläisyydet ohjelmistotroijalaisiin. Tässä luvussa vastataan ensimmäi-
seen tutkimuskysymykseen. Kolmannessa luvussa esitellään laitteistotroijalais-
ten ominaisuudet ja vastataan toiseen tutkimuskysymykseen. Neljännessä lu-
vussa esitellään esimerkkejä laitteistotroijalaisista tutkimustarkoituksiin luotu-
jen ja havaittujen troijalaisten avulla ja vastataan kolmanteen tutkimuskysy-
mykseen. Viimeisessä luvussa tehdään yhteenveto ja kootaan tiivistetyt vas-
taukset tutkimuskysymyksiin. Lisäksi esittelen muutaman mahdollisen jatko-
tutkimusaiheen. 
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2 LAITTEISTOTROIJALAISET 

Tässä luvussa kerrotaan yleistä tietoa laitteistotroijalaisista. Ensimmäinen 
alaluku koskee troijalaisen käsitteen syntyä ja toisessa alaluvussa verrataan 
toisiinsa kahden troijalaisen päätyypin, ohjelmisto- ja laitteistotroijalaisen,  
samankaltaisuuksia ja eroavuuksia. Tämän luvun päättää kolmas alaluku, jossa 
esitellään kaksi tapaa luokitella ja erotella laitteistotroijalaisia. 

2.1 Troijalainen käsitteenä 

Kreikkalaisen kirjailijan, Homeroksen, nimiin laitettu runokokoelma Odysseia ja 
Vergiliuksen Aeneis-eepos sisältävät kertomuksen myyttisessä Troijan sodassa 
käytetystä Troijan puuhevosesta. Troijan sodassa kreikkalaissotilaat yrittivät 
kymmenen vuoden ajan vallata Troijan kaupunkia, pääsemättä kuitenkaan läpi 
kaupungin muureista. Lopulta kreikkalaiset rakensivat valtavan puuhevosen ja 
uskottelivat Troijan asukkaille, että he antavat puuhevosen lahjana, perääntyvät 
ja lopettavat sotimisen. Troijan sotilaat ja asukkaat siis uskoivat kreikkalaisten 
luovuttaneen, mutta osa kreikkalaissotilaista piiloutuikin hevosen sisälle. Troi-
jan asukkaat joutuivat purkamaan osan kaupungin muurista saadakseen hevo-
sen sisälle kaupunkiin. Yön pimeydessä kreikkalaissotilaat kiipesivät ulos he-
vosen sisältä ja heillä oli helppo työ kukistaa voitonjuhlista uupuneet Troijan 
sotilaat ja vallata kaupunki. (Esim. Mitra, Philip Wong & Wong, 2015, 47.) 

Tämän kertomuksen pohjalta on syntynyt nykyään oleellisesti tietotek-
niikkaan liittyvä käsite troijalainen tai Troijan hevonen. Käsite on vakiintunut 
tarkoittamaan jotain, joka vaikuttaa hyvältä, mutta onkin todellisuudessa paha. 

2.2 Ohjelmisto- ja laitteistotroijalaisten vertailu 

Nykyään troijalaisia on olemassa kahta erilaista päätyyppiä, joista paremmin 
tunnettuja ovat ohjelmistotroijalaiset. Ohjelmistotroijalainen on ohjelmaan piilo-
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tettua haitallista koodia, jonka olemassaoloa ohjelman asentaja ei tiedä (Bhunia 
ym., 2014, 1229). Käyttäjä siis luulee asentavansa ohjelman, jonka haluaa, mutta 
tuleekin samalla tietämättään asentaneeksi myös jonkin haitallisen ominaisuu-
den. Ohjelmistotroijalaiset voivat vuotaa tai tuhota dataa uhriksi päätyneestä 
tietokoneesta, mutta virustorjuntaohjelmistot pystyvät yleensä torjumaan ja 
poistamaan ne (Bhunia ym., 2014, 1231).  

Vähemmän tunnetut laitteistotroijalaiset ovat perusidealtaan hyvin sa-
manlaisia kuin ohjelmistotroijalaisetkin, mutta ne toimivat tietokoneiden ja 
muiden elektronisten laitteiden laitteistotasolla. Laitteistotroijalainen on mikä 
tahansa mikropiiri, johon on tarkoituksellisesti tehty jokin haitallinen muutos. 
Tällaisella muutoksella mikropiiri saadaan esimerkiksi rikkoutumaan kriittisel-
lä hetkellä tai vuotamaan salausavaimia ja salasanoja eteenpäin. (Esim. Becker 
ym., 2011; Bhunia ym., 2013; Jin & Makris, 2013.) 

Sekä ohjelmisto- että laitteistotroijalaisille on olemassa kaksi tunnusmerk-
kiä, jotka erottavat ne esimerkiksi valmistusvirheen vuoksi jääneistä tietoturva-
aukoista: niiden tulee olla tarkoituksella haitallisia ja jäädä havaitsematta tes-
tauksessa (Bhunia ym., 2014). Yhtäläisyyksien lisäksi näiden kahden troijalaisen 
välillä on myös merkittäviä eroja. Esimerkiksi Yun, Li, Gao ja Ping (2010) ja 
Bhunia ym. (2013) ovat tutkineet ohjelmisto- ja laitteistotroijalaisten eroavai-
suuksia: 

 Ohjelmistotroijalaiset sijaitsevat joko haittaohjelmissa tai hai-
tallisena koodina näennäisesti hyödyllisissä ohjelmissa. Lait-
teistotroijalaiset taas sijaitsevat laitteistossa ja ovat sen kiin-
teä osa. 

 Ohjelmistotroijalainen aktivoituu ohjelman asennuksen tai 
suorituksen yhteydessä, mutta laitteistotroijalainen voi akti-
voitua milloin tahansa laitteiston käytön aikana. Laitteisto-
troijalainen voi olla myös koko ajan toiminnassa, mutta ker-
ron tästä lisää laukaisimia koskevassa luvussa 3.4. 

 Kuten jo aiemmin mainitsin, ohjelmistotroijalaiset pystytään 
yleensä poistamaan virustorjuntaohjelmistoilla. Laitteisto 
toimii kuitenkin ohjelmistokerroksen alapuolella ja hallitsee 
ohjelmistoa, eli laitteistotroijalaisia ei voida havaita tai pois-
taa virustorjuntaohjelmistoilla. 

 Jotkin ohjelmistotroijalaiset voidaan poistaa myös ohjelmis-
topäivityksillä, mutta ainoa keino poistaa laitteistotroijalai-
nen on joko ohjelmoida mikropiiri uudelleen tai vaihtaa se 
uuteen. 

 Ohjelmistotroijalaiset leviävät yleensä internetistä ladattujen 
tiedostojen ja ohjelmien välityksellä, mutta laitteistotroijalai-
nen sijoitetaan mikropiiriin jo suunnittelu-, valmistus- tai 
testausvaiheessa. 

 Ohjelmistotroijalaisen asentajan täytyy päästä käsiksi ohjel-
miston lähdekoodiin sijoittaakseen troijalaisen kyseiseen oh-
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jelmaan. Sen sijaan laitteistotroijalaisen asentajan ei tarvitse 
päästä käsiksi mikropiirin suunnitelmaan, vaan hän voi to-
teuttaa haitallisen muutoksen esimerkiksi valmiin tilauspii-
rin tai mallinnusohjelman kautta. 

2.3 Laitteistotroijalaisten luokittelu 

Laitteistotroijalaisista on jo nyt esitelty useita eri luokittelutapoja. Luokitteluta-
vat kehittyvät ja tarkentuvat koko ajan sitä mukaa, kun uusia laitteistotroijalai-
sia havaitaan (Bhunia ym., 2014). Yleisin tapa luokitella laitteistotroijalaisia pe-
rustuu vain kahteen pääkohtaan: laukaisimeen ja hyötykuormaan (payload) eli 
troijalaisen aiheuttamaan vaikutukseen. Tämä kahteen attribuuttiin perustuva 
luokittelu on käytössä yhä nykyäänkin ja muun muassa Chakraborty ym. (2009) 
sekä Bhunia ym. (2014) ovat käyttäneet tutkimuksissaan kahteen attribuuttiin 
perustuvaa luokittelua. 

Karri ym. (2010) ovat kuitenkin esitelleet tutkimuksessaan kattavamman, 
viiteen attribuuttiin perustuvan luokittelun laitteistotroijalaisille. Samalla he 
asettivat luokittelunsa toimivuudelle kaksi vaatimusta. Ensinnäkin luokittelun 
tulee olla kattava, eli yksikään laitteistotroijalainen ei saa kuulua luokittelun 
ulkopuolelle. Toiseksi luokittelun tulee olla riittävän erottelukykyinen, eli kaik-
ki laitteistotroijalaiset täytyy pystyä erottamaan toisistaan sen mukaan, mihin 
ne pystyvät ja mitä niiden torjuminen vaatii. 

Kyseinen viiteen attribuuttiin perustuva luokittelu on esitelty kuviossa 1. 
Kuviossa 1 esitellyistä attribuuteista aktivointimekanismi ja vaikutus ovat sa-
mat kuin kahteen attribuuttiin perustuvassa luokittelussa, mutta kolme muuta 
attribuuttia ovat uusia paremman ja kattavamman luokittelun saavuttamiseksi. 

KUVIO 1 Laitteistotroijalaisten luokittelu viiteen attribuuttiin perustuen (Karri ym., 2010, 

41) 

 

 

KUVIO 2 Laitteiston abstraktiotasot (vihreällä) ja esimerkki laitteistotroijalaisen toiminnas-

ta kullakin tasolla (sinisellä) (Karri ym., 2010, 42b)KUVIO 3 Laitteistotroijalaisten luokittelu 

viiteen attribuuttiin perustuen (Karri ym., 2010, 41) 
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Kuviossa 2 on esiteltynä tarkemmin laitteiston abstraktiotasot sekä esimerkit, 
mitä laitteistotroijalainen voi muuttaa milläkin tasolla. Järjestelmätasolla (Sys-
tem level) määritellään laitteiston komponentit ja niiden väliset kytkennät ja 
kommunikaatioprotokollat. Missä tahansa komponentissa oleva laitteistotroija-
lainen voi aktivoitua kyseisessä järjestelmässä. (Karri ym., 2010, 42; Rajendran, 
Gavas, Jimenez, Padman & Karri, 2010, 1872.) 

Rekisterisiirtotasolla määritellään jokaisen mikropiirin rekisterit ja signaa-
lit. Tällä tasolla laitteistotroijalaisten sijoittaminen on helppoa, koska hyökkää-
jällä on pääsy laitteiston toiminnallisuuteen. (Karri ym., 2010, 42; Rajendran ym., 
2010, 1872.) 

Porttitasolla ovat mikropiirin logiikkaportit ja niiden väliset kytkennät. 
Portteja muuttamalla tai lisäämällä voidaan saavuttaa haitallinen toiminnalli-
suus. (Karri ym., 2010, 42; Rajendran ym., 2010, 1872.) Esimerkiksi myöhemmin 
kuviossa 4 esiteltävä troijalainen on kuvattu porttitasolla. 

Logiikkaportit koostuvat transistoreista, ja transistoritasolla määrittyy 
muun muassa mikropiirin virrankulutus ja ajoitukset. Hyökkääjä voi lisätä tai 
poistaa transistoreja tai muuttaa transistorien kokoa muuttaakseen mikropiirin 
parametreja. (Karri ym., 2010, 42; Rajendran ym., 2010, 1872.) 

Fyysinen taso on kuin mikropiirin pohjapiirustus, eli tällä tasolla on ku-
vattuna mikropiirin komponentit ja niiden sijainnit ja koot. Tällä tasolla troija-
lainen suunnitellaan sijoitettavaksi mikropiiriin, esimerkiksi johdotusten kokoa 
ja pituutta muuttamalla. (Karri ym., 2010, 42; Rajendran ym., 2010, 1872.) 

Kuviosta 2 puuttuu kehitysympäristö, joka on kuitenkin mukana kuviossa 
1. Tämä johtuu siitä, että kehitysympäristössä ei pystytä varsinaisesti sijoitta-
maan laitteistotroijalaista mikropiiriin, vaan käytettävässä ohjelmistossa oleva 
ohjelmistotroijalainen voi esimerkiksi piilottaa troijalaisen vaikutukset mikro-
piiristä (Karri ym., 2010, 42). 

KUVIO 4 Laitteiston abstraktiotasot (vihreällä) ja esimerkki laitteistotroijalaisen toiminnas-

ta kullakin tasolla (sinisellä) (Karri ym., 2010, 42b) 

 

KUVIO 5 Mikropiirin valmistusvaiheet (vihreällä) ja valmistusvaiheiden haavoittuvat osat 

(keltaisella) (Karri ym., 2010, 42)KUVIO 6 Laitteiston abstraktiotasot (vihreällä) ja esimerkki 

laitteistotroijalaisen toiminnasta kullakin tasolla (sinisellä) (Karri ym., 2010, 42b) 
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Kuvion 1 mukaisesti laitteistotroijalaisten erilaisia vaikutuksia ovat mikropiirin 
toiminnallisuuden muuttaminen, jopa kokonaisen järjestelmän suorituskyvyn 
heikentäminen, tietovuodot sekä palvelunesto (DoS, Denial of Service) 

Laitteistotroijalaisen mahdollisia sijainteja järjestelmässä ovat, kuvion 1 
mukaisesti, prosessori, muisti, I/O-laitteet eli esimerkiksi hiiret ja näppäimistöt, 
virtalähde sekä kelloverkko. Samassa järjestelmässä voi olla useita saastuneita 
komponentteja ja niissä olevat troijalaiset voivat olla toisistaan riippuvaisia tai 
itsenäisiä. (Karri ym., 2010, 43.) 

Prosessorissa, muistissa ja I/O-laitteissa olevat troijalaiset voivat esimer-
kiksi aiheuttaa suorituskykyongelmia, tietovuotoja ja toiminnallisuuden muu-
toksia. Virtalähteessä sijaitsevat troijalaiset voivat puolestaan aiheuttaa laitteis-
tojen rikkoutumisia jännitettä ja sähkövirtaa muuttamalla ja kelloverkossa si-
jaitsevat troijalaiset voivat aiheuttaa kellosignaalin vinoutumista eli ilmiötä, 
jossa kellon signaali saapuu eri aikaan mikropiirin eri osiin. (Karri ym., 2010, 42.)  

Loput kaksi attribuuttia, sijoitusvaihe ja aktivointimekanismi, käsitellään 
laajuuden vuoksi myöhemmin tässä tutkielmassa. Sijoitusvaiheista kerrotaan 
luvussa 3.1, jossa esitellään mikropiirien valmistusprosessi ja erilaisista akti-
vointimekanismeista kerrotaan tarkemmin luvussa 3.4. 
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3 LAITTEISTOTROIJALAISTEN OMINAISUUDET 

Tässä luvussa esitellään laitteistotroijalaisten tärkeimmät ominaisuudet ja pu-
reudutaan perusteellisemmin muun muassa niiden rakenteeseen ja toimintaan. 
Ensimmäisessä alaluvussa kuvataan mikropiirien valmistusprosessi sekä se, 
missä vaiheissa ja millä tavalla laitteistotroijalainen voidaan mikropiiriin sijoit-
taa. Toisessa alaluvussa kuvataan laitteistotroijalaisen rakenne sekä yleinen 
toimintaperiaate. Kolmannessa alaluvussa kerrotaan laitteistotroijalaisten ha-
vaitsemisesta ja erityisesti siitä, miksi se on niin vaikeaa. Tämän luvun päättävä 
neljäs alaluku jatkaa toisen ja kolmannen alaluvun teemaa esittelemällä erilaisia 
triggereitä eli laukaisimia ja niiden toimintaa. 

3.1 Mikropiirien valmistusprosessi 

Mikropiirien suunnittelu- ja valmistusprosessiin kuuluu monia eri työvaiheita, 
joissa laitteistotroijalaisten sijoittaminen mikropiiriin on mahdollista (Jacob ym., 
2014, 265). Bhunian ym. (2014, 1230) mukaan jokainen mikropiirin suunnittelu- 
ja valmistusprosessiin osallistuva osapuoli voi toteuttaa haitallisia muunnoksia 
mikropiiriin. Myös valtioilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnittelu- ja valmis-
tusprosessiin. Lainsäädännön avulla mikropiireihin voidaan määrätä sijoitetta-
vaksi haitallisia elementtejä tai toiminnallisia heikkouksia (Jacob ym., 2014, 267). 
Esimerkiksi Defense Science Board varoitti Yhdysvaltain puolustusministeriötä 
käyttämästä Kiinassa valmistettuja mikropiirejä sotilasjärjestelmissä. Pelko 
osoittautui todelliseksi, kun BusinessWeekin tutkimuksessa paljastui, että kii-
nalaisten mikropiirien käyttö oli rikkonut amerikkalaisia sotilasverkkoja. (Estes, 
2011.) 

Jacob ym. (2014, 267) toteavat, että kolmannet osapuolet voivat jopa vai-
kuttaa standardointiin ja tehdä haitallisesta ominaisuudesta standardin mukai-
sen. He myös huomauttavat, että vaikkei standardien mukaisia muunnoksia 
voidakaan pitää laitteistotroijalaisina, ne voivat aiheuttaa aivan yhtä paljon va-
hinkoa kuin troijalaisetkin (Jacob ym., 2014, 267). Karri ym. (2010) ovat laatineet 
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mikropiirien valmistusvaiheista kaavion (kuvio 3) ja tutkineet, millä tavalla 
missäkin vaiheessa laitteistotroijalaisen sijoittaminen mikropiiriin onnistuu. 
Valmistusprosessiin liittyvän terminologian suomennokset on poimittu Ihanto-
lan ja Punkkisen teoksesta (1996). 

Määrittelyvaiheessa (Specification) selvitetään mikropiirin kohdeympäristö ja 
määritellään kohdeympäristön asettamat tekniset vaatimukset, kuten toimin-
nallisuus, koko, virrankulutus sekä erilaiset viiveet. Tässä vaiheessa laitteisto-
troijalainen on helppo suunnitella osaksi valmista mikropiiriä, kun määrittelys-
sä voidaan ottaa huomioon muun muassa troijalaisen vaatima tila ja lisääntynyt 
virrankulutus (Karri ym., 2010, 42.) Määrittelyvaiheeseen liittyy kuitenkin joi-
tain näkemyseroja, sillä esimerkiksi Chakraborty ym. (2009) pitävät määrittelyä 
luotettuna vaiheena, eli kyseisessä vaiheessa ei olisi riskiä laitteistotroijalaisen 
suunnittelemisesta tai sijoittamisesta mikropiiriin. Tämä liittyy todennäköisesti 
näkemyseroon, koska määrittely voi olla yrityksen itsensä tai kolmannen osa-
puolen tekemä ja vain kolmannen osapuolen tekemiin vaiheisiin liittyy yleensä 
riski laitteistotroijalaisista. Yksikään yritys tuskin haluaa omiin mikropiireihin-
sä haitallisia muunnoksia, jotka voisivat vaarantaa yrityksen maineen. 

Suunnitteluvaiheessa (Design) valitaan mikropiirissä käytettävät valmiit 
tilauspiirit (Third party IP blocks), standardipiirit (Standard cells) sekä mallin-
nuksessa, logiikkasynteesissä ja simulaatioissa käytettävät ohjelmistot ja HDL- 

KUVIO 7 Mikropiirin valmistusvaiheet (vihreällä) ja valmistusvaiheiden haavoittuvat osat 

(keltaisella) (Karri ym., 2010, 42) 

 

KUVIO 8 Yksinkertaisen laitteistotroijalaisen rakenne (Bhasin ym., 2013, 15)KUVIO 9 Mik-

ropiirin valmistusvaiheet (vihreällä) ja valmistusvaiheiden haavoittuvat osat (keltaisella) 

(Karri ym., 2010, 42) 
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eli laitteistokuvauskieli. Kaikkiin näihin vaiheisiin liittyy uhka laitteistotroijalai-
sista: kolmansien osapuolien tilauspiirit voivat sisältää laitteistotroijalaisia ja 
standardipiirien kirjastot sekä ohjelmistot voivat sisältää ohjelmistotroijalaisia, 
jotka aiheuttavat huomaamatta muutoksia mikropiirin suunnitelmaan. (Karri 
ym., 2010, 42.) 

Sekä määrittely- että suunnitteluvaiheessa laitteistotroijalaisen suunnitte-
leminen osaksi mikropiiriä on hyvin helppoa (Jacob ym., 2014, 268), mutta hai-
tallinen muunnos tulee tällöin jokaiseen kyseisen suunnitelman mukaiseen 
mikropiiriin. Jos testausvaiheessa yhdestäkin kyseisen erän mikropiiristä löytyy 
jokin haitallinen muunnos, tiedetään, että sama muunnos on myös muissa sa-
manlaisissa piireissä. 

Valmistusvaiheessa (Fabrication) luodaan piikiekoista maskit kahdessa 
vaiheessa, joita yhdessä kutsutaan litografiaksi tai maskaukseksi (Masking). 
Ensin piikiekon pinnalla olevaan valoherkkään materiaaliin synnytetään halut-
tu kuvio ja sitten nämä kuviot syövytetään kiekkoon esimerkiksi kemiallista 
märkäsyövytystä käyttäen. (Ihantola & Punkkinen, 1996, 125.) Karrin ym. (2010, 
42) mukaan valmistusvaiheessa laitteistotroijalaisen sijoittaminen onnistuu 
esimerkiksi siten, että syövytysprosessin kemiallisia koostumuksia muutetaan, 
jolloin mikropiirin sähkönkulussa voi tapahtua muutoksia. Tämä taas voi johtaa 
mikropiirin ennenaikaiseen rikkoutumiseen. Lisäksi pienikin muutos maskissa 
voi aiheuttaa vakavia seurauksia ja pahimmassa tapauksessa joku saattaa vaih-
taa koko maskin toiseen. (Karri ym., 2010, 42.) 

Testausvaiheessakin (Testing) laitteistotroijalaisia voi vielä sijoittaa mik-
ropiiriin ja tämän lisäksi jo olemassa olevat laitteistotroijalaiset voidaan jättää 
huomioimatta. Viholliset voivat esimerkiksi muuttaa testiarvot sellaisiksi, että 
testeissä ei voida huomata laitteistotroijalaisia. (Karri ym., 2010, 42.) 

Kokoamisvaiheessa (Assembly) mikropiirit ja muut laitteistokomponentit 
kootaan piirilevylle ja jokainen komponenttien välinen rajapinta voi toimia si-
joituspaikkana laitteistotroijalaiselle. Esimerkiksi suojaamaton kytkentä voi ai-
heuttaa tietovuotoja. (Karri ym., 2010, 42.) 

3.2 Laitteistotroijalaisten rakenne 

Laitteistotroijalaisen toteuttaminen vaatii yleensä vain hyvin pienen muutoksen 
mikropiiriin. Hyvin yksinkertainen tapa muuttaa mikropiirin toimintaa on esi-
telty Bhasinin ym. (2013) laatimassa kuviossa (kuvio 4). Tässä ”laitteistotroija-
laisen arkkityypissä” laukaisimena on tavallinen AND-portti, joka vertaa, ovat-
ko syötteet A ja B samoja. Jos syötteet ovat samoja, laitteistotroijalainen aktivoi-
tuu ja esimerkiksi muuttaa tulosteen C arvon. (Bhasin ym., 2013.) 
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Laukaisutavaltaan näin yksinkertainen laitteistotroijalainen havaittaisiin kui-
tenkin helposti testausvaiheessa, koska tarvitaan vain kaksi samanlaista syötet-
tä muuttamaan tulosteen arvo täysin erilaiseksi kuin mitä odotetaan. Joten 
vaikka laitteistotroijalaisten toimintaperiaate on varsin yksinkertainen, laukai-
sutapoja voi olla hyvinkin erilaisia ja monimutkaisia. Kerron niistä tarkemmin 
alaluvussa 3.4. 

3.3 Laitteistotroijalaisten havaitsemisen vaikeus 

Laitteistotroijalaisten tärkein ominaisuus on se, että niiden havaitsemisen on 
hyvin vaikeaa. On hyvin harvinaista, että laitteistotroijalainen olisi koko ajan 
toiminnassa, vaan yleensä ne aktivoidaan jollakin laukaisimella (trigger). Koska 
laukaisemiseen käytetään yleensä hyvin harvinaista tapahtumaa, aikalaukaisua 
tai näiden yhdistelmää (Wolff, Papachristou, Bhunia & Chakraborty, 2008), on 
laitteistotroijalaisten havaitseminen testauksessa äärimmäisen vaikeaa (Liu, Luo 
& Wang, 2011). Laukaisin voi olla myös ohjelmoitu siten, että se estää troijalai-
sen aktivoitumisen testauksen aikana, vaikka laukaisun aiheuttava tapahtuma 
sattuisikin tapahtumaan (Wolff ym., 2008). Lisäksi, kuten ensimmäisessä alalu-
vussa mainitsin, kolmannen osapuolen suorittamissa testeissä voidaan muuttaa 
testiarvoja siten, että haitalliset muunnokset ja toiminnot jäävät havaitsematta. 
Näin ollen myös kuviossa 4 esitelty yksinkertainen laitteistotroijalainen voisi 
jäädä testeissä havaitsematta. 

Laitteistotroijalaisten luonne myös vaihtelee sen mukaan, missä vaiheessa 
valmistusprosessia ne sijoitetaan mikropiiriin. Ainakaan vielä ei ole löydetty 
kaikille laitteistotroijalaisille sopivaa havaitsemistekniikkaa, vaan jokainen lait-
teistotroijalainen vaatii omanlaisen tekniikan. (Bhasin ym., 2013.) 

Myöskään käänteissuunnittelun (Reverse engineering) avulla ei ole yleen-
sä mahdollista tunnistaa muunneltuja mikropiirejä, koska haitallisia muunnok-
sia tehdään yleensä kerralla vain pieneen erään komponentteja (Bhunia ym., 
2014, 1230; Wolff ym., 2008). Jos sattumanvaraiselle valmiille mikropiirille suo-
ritetaan käänteissuunnittelu, eli selvitetään, miten se on valmistettu, ei voida 
sulkea pois mahdollisuutta, että jossain muussa samanlaisessa mikropiirissä 

KUVIO 10 Yksinkertaisen laitteistotroijalaisen rakenne (Bhasin ym., 2013, 15) 

 

KUVIO 11 Laukaisinten jaottelu digitaalisiin ja analogisiin (Bhunia ym., 2014, 1233; 

Chakraborty ym., 2009, 167)KUVIO 12 Yksinkertaisen laitteistotroijalaisen rakenne (Bhasin 

ym., 2013, 15) 
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olisi laitteistotroijalainen. Kaikille valmistetuille mikropiireille taas ei voida to-
teuttaa käänteissuunnittelua, koska kyseinen prosessi tuhoaa mikropiirin. Wolf-
fin ym. (2008) mukaan on myös vaikea selvittää, onko mikropiiri rikkoutunut 
sattumalta vai laitteistotroijalaisen vuoksi, kun muunnos tehdään vain pieneen 
erään.  

Kumaki, Yoshikawa ja Fujino (2013) vertasivat tutkimuksessaan puhtaan 
ja laitteistotroijalaisella saastutetun AES-salausytimen (Advanced Encryption 
Standard) virrankulutusta. He havaitsivat, että saastunut salausydin kulutti 
vain 0,37 % enemmän energiaa kuin vastaava puhdas versio, joten myöskään 
energiankulutusta vertaamalla ei laitteistotroijalaisia voida helposti havaita. 

Kuten jo aiemmin mainitsin, laitteisto toimii ohjelmiston alapuolella ja 
kontrolloi ohjelmistoa. Tämän vuoksi virustorjuntaohjelmistot eivät voi havaita 
laitteistotroijalaisia tai niiden aiheuttamia uhkia. 

Paljaalla silmällä haitallisia muutoksia taas ei voida havaita, koska mikro-
piirit ja niiden sisältämät komponentit ovat hyvin pieniä. Esimerkiksi nykyiset 
prosessorit käyttävät 14 nanometrin tekniikkaa eli yhden transistorin koko on 
14 nanometriä. Näitä transistoreja voi yhdessä prosessorissa olla jopa miljardeja, 
joten yhden muutetun, lisätyn tai poistetun transistorin havaitseminen paljaalla 
silmällä on täysin mahdotonta. 

3.4 Laitteistotroijalaisten laukaisimet ja laukaisutavat 

Jotkin laitteistotroijalaiset voivat olla koko ajan toiminnassa, mutta ne havaitaan 
yleensä testausvaiheessa. Useimmat siis tarvitsevat jonkinlaisen laukaisimen 
piiloutuakseen testauksessa ja aktivoituakseen, kun mikropiiri on otettu käyt-
töön. 

Karkein jako eri laukaisimien ja laukaisutapojen välillä on jakaa ne digi-
taalisiin ja analogisiin (kuvio 5) tai sisäisiin ja ulkoisiin laukaisimiin (kuvio 6). 
Seuraavaksi esittelen erilaiset laitteistotroijalaisten laukaisutavat, ensiksi perus-
tuen digitaaliseen ja analogiseen jaotteluun ja sitten sisäiseen ja ulkoiseen jaotte-
luun. 

KUVIO 13 Laukaisinten jaottelu digitaalisiin ja analogisiin (Bhunia ym., 2014, 1233; 

Chakraborty ym., 2009, 167) 

 

KUVIO 14 Laukaisinten jaottelu ulkoisiin ja sisäisiin (Karri ym., 2010, 41)KUVIO 15 Lau-

kaisinten jaottelu digitaalisiin ja analogisiin (Bhunia ym., 2014, 1233; Chakraborty ym., 

2009, 167) 
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Analogisiin ja digitaalisiin laukaisimiin jaottelua ovat käyttäneet esimerkiksi 
Bhunia ym. (2014, 1233) ja Chakraborty ym. (2009, 166-167). Analogiset laukai-
simet aktivoituvat, kun jokin mitattava arvo tai mikropiirin aktiivisuus saavut-
taa laukaisimeen säädetyn rajan. Tällaisia arvoja voivat olla esimerkiksi kom-
ponentin ikä, lämpötila, jännite tai näiden yhdistelmät. Digitaaliset laukaisimet 
puolestaan aktivoituvat jonkin Boolean-logiikkafunktion saavutettua arvon tosi 
(True). (Bhunia ym., 2014, 1233.) 

Esimerkiksi Bhunian ym. (2014, 1233) mukaan digitaaliset laukaisimet 
voidaan edelleen jakaa kombinatorisiin (Combinational) ja sarjallisiin (Sequen-
tial) laukaisimiin. Kombinatoriset laukaisimet laukeavat, kun mikropiirin yh-
dessä tai useammassa risteyskohdassa, esimerkiksi logiikkaporteissa, esiintyy 
harvinaisia logiikka-arvoja (Chakraborty ym., 2009, 166-167; Wang, Narasimhan, 
Krishna, Mal-Sarkar & Bhunia, 2011, 298). Kuviossa 4 esitelty yksinkertainen 
laitteistotroijalainen on laukaisutavaltaan kombinatorinen ja se aktivoituu, kun 
A ja B saavat samat arvot, eli niiden totuusarvoksi funktiolla AND tulee tosi. 
Kombinatorinen troijalainen voi vertailla varsin monenlaisia komponentille 
saapuvia syötteitä, kuten lukuja, kirjaimia tai merkkijonoja. 

Aikapommeiksi kutsutut sarjalliset laukaisimet taas vaativat sarjan tiettyjä 
harvinaisia tapahtumia (Chakraborty ym., 2009, 166-167; Wang ym., 2011, 298). 
Esimerkki tällaisesta laukaisimesta on vaikkapa jokin laskuri, joka tietyn arvon 
saavutettuaan aktivoi laitteistotroijalaisen. 

Wangin ym. (2011, 298) ja Chakrabortyn ym. (2009, 167) mukaan sarjallista 
laukaisua hyödyntävistä laitteistotroijalaisista voidaan tehdä paljon vaikeam-
min havaittavia kuin kombinatorisista, koska aktivointiin vaadittavien tapah-
tumien sarjaa voidaan kasvattaa. Aktivointi voi tapahtua esimerkiksi vasta 
useiden laskureiden saavutettua tietyt arvot. 

Jaottelua sisäisiin ja ulkoisiin laukaisimiin ovat puolestaan käyttäneet esimer-
kiksi Karri ym. (2010). Heidän mukaansa sisäiset laukaisimet voidaan edelleen 
jakaa aikaan perustuviin ja fyysiseen tilaan perustuviin. Aikaan perustuva lau-
kaisin on hyvin samankaltainen kuin edellä esitelty sarjallinen laukaisin, eli ak-
tivointi tapahtuu yhden tai useamman laskurin saavuttaessa tietyn arvon. Fyy-
siseen tilaan perustuva laukaisin taas vastaa aiemmassa jaottelussa käytettyä 
analogista laukaisinta: troijalainen aktivoituu, kun esimerkiksi lämpötila ylittää 
tietyn rajan. (Karri ym., 2010.) 

KUVIO 16 Laukaisinten jaottelu ulkoisiin ja sisäisiin (Karri ym., 2010, 41) 
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Edelleen ulkoiset laukaisimet voidaan jakaa käyttäjän syötteeseen perus-
tuviin ja komponentin tulosteeseen perustuviin.  Syötteeseen perustuva troija-
lainen aktivoituu, kun käyttäjä esimerkiksi painaa jotain painiketta tai tietämät-
tään syöttää jonkin ennalta määritetyn merkkijonon. Tulosteeseen perustuva 
aktivoituminen taas tapahtuu, kun joko saastunut komponentti tai jokin saastu-
neeseen komponenttiin vaikuttava komponentti tulostaa dataa. (Karri ym., 
2010.) 
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4 LAITTEISTOTROIJALAISTEN VAIKUTUKSET JA 
TUNNETUT UHAT 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä erilaisia laitteistotroijalaisia ja niiden 
aiheuttamia uhkia ja vaikutuksia. Tavoitteena on myös näiden havainnollista-
vien ja konkreettisten esimerkkien avulla tuoda lukijan tietoisuuteen, kuinka 
monenlaisia variaatioita laitteistotroijalaisista on olemassa ja kuinka suuria uh-
kia ne asettavat tietoturvalle ja laitteistojen luotettavuudelle. Jokainen alaluku 
käsittelee yhtä esimerkkitapausta. Kaksi ensimmäistä esimerkkiä käsittelee tut-
kimustarkoituksiin kehitettyjä laitteistotroijalaisia ja kaksi viimeistä todellisia, 
havaittuja laitteistotroijalaisia. 

4.1 Laitteistotroijalainen verkkokortissa 

Shield, Hopkins, Beaumont ja North (2015) suunnittelivat ja kehittivät tutki-
muksessaan tietokoneen verkkokortissa sijainneen laitteistotroijalaisen, jonka 
tarkoituksena oli häiritä yrityksen sisäverkkoa. Kyseisen troijalaisen aktivoin-
tiin käytettiin verkkokortin omaa, verkkoliikenteen aktiivisuuden mukaan vilk-
kuvaa LED-valoa. LED-valo palaa, kun verkkokortin kautta siirtyy dataa, ja on 
sammuksissa, kun dataa ei siirry. Kun hyökkääjä lähettää verkkokortille oikean 
kokoisia datapaketteja, valo vilkkuu troijalaisen aktivointiin vaadittavaan tah-
tiin. Troijalaisen aktivointi ei kuitenkaan onnistu, jos verkossa siirtyy koko ajan 
dataa, eli valo ei sammu ollenkaan. 

Aktivoiduttuaan troijalainen lähettää häiriötä verkkokortin kontrollipiirin 
sisäiseen kelloon. Tämän seurauksena verkkokanavan ja verkkokortin kellot 
kulkevat eri tahtiin, jolloin verkkoliikenteeseen syntyy bittivirheitä ja samoja 
datapaketteja täytyy lähettää uudelleen. Tästä taas seuraa verkkoliikenteen hi-
dastuminen, joka vaikuttaa koko yrityksen tehokkuuteen. Tutkijat huomautta-
vat, että koko yrityksen verkkoliikenteen sekoittamiseen riittää yksi ainoa saas-
tunut verkkokortti. 
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4.2 Laitteistotroijalainen AES-salausytimessä 

Kumaki ym. (2013) kehittivät tutkimustaan varten AES-salausytimen (Advan-
ced Encryption Standard), jossa on mukana laitteistotroijalainen. Troijalaisen 
tarkoituksena oli tuhota salausytimen salaustoiminto ja vuotaa salausavain 
eteenpäin. Kyseisessä salausytimessä valitsimena toimiva portti aloittaa sa-
lausoperaation, kun siihen saapuu korkea signaali ja samalla valitsimeen yhdis-
tetyn laskurin arvo kasvaa yhdellä. Vastaavasti valitsin aloittaa salauksen pur-
kuoperaation, kun siihen saapuu matala signaali ja samalla laskurin arvo vähe-
nee yhdellä. Kun laskuri saavutti tietyn, hyökkääjän ennalta määrittämän arvon, 
troijalainen aktivoitui ja välitti salausytimelle saapuneen merkkijonon salaamat-
tomana eteenpäin. Ytimen salaustoiminto oli siis rikottu. Lisäksi jos salausyti-
melle saapui ennalta määritetty merkkijono (tässä tapauksessa ”1061”), ydin 
välitti käyttämänsä salausavaimen eteenpäin. (Kumaki ym., 2013.) Tällöin ul-
kopuolinen henkilö pystyy purkamaan salauksen oikealla avaimella hetkessä, 
kun esimerkiksi Aroran (2012) mukaan jo heikoimman, 128-bittisen, salauksen 
purkamiseen Brute Force -menetelmällä kuluisi 1,02 ∗ 1018 vuotta. 

4.3 Syyrian tutkajärjestelmä 

Adee (2008) kertoo artikkelissaan, kuinka syyskuussa 2007 Israelin sotalentoko-
neet pommittivat Syyrian koillisosassa sijaitsevaa epäiltyä ydinlaitosta. Yksi 
suurimmista iskuun liittyvistä mysteereistä on se, että oletettavasti viimeisintä 
tekniikkaa edustava tutka ei varoittanutkaan lähestyvistä pommikoneista. Pian 
tämän jälkeen sotilas- ja teknologiabloggaajat päättelivät, että tutkan toimimat-
tomuuden syynä oli sähköinen sodankäynti. Arvioiden mukaan tutkassa käyte-
tyt kaupalliset mikroprosessorit olisi varustettu piilotetulla takaovella, jonka 
avulla ulkopuolinen henkilö onnistui häiritsemään mikroprosessorin toimintaa. 
Takaovi siis toimi eräänlaisena tappokytkimenä, joka väliaikaisesti katkaisi tut-
kan toiminnan. (Adee, 2008.) 

4.4 Vodafonen Kreikan-reitittimet ja puheluiden salakuuntelu 

Alkabani ja Koushanfar (2008) kertovat Kreikassa vuonna 2006 paljastuneesta 
tapauksesta, jossa Kreikan pääministerin ja muiden valtion virkamiesten puhe-
luita oli päästy salakuuntelemaan kahden vuoden ajan, erityisesti Kreikan vuo-
den 2004 olympialaisten aikana ja heti niiden jälkeen. Salakuuntelun oli mah-
dollistanut Vodafonen Kreikan-reitittimissä ollut laitteistotroijalainen, joka oli 
muuttanut reitittimien ohjelmistoa. 
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5 YHTEENVETO 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli määritellä suomeksi laitteistotroijalaisten 
käsite, esitellä niiden ominaisuudet ja kuvata esimerkkitapauksia niiden vaiku-
tuksista. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena aiempiin tutkimuksiin 
perustuen. Tutkimuksen keskeisin havainto on se, että laitteistotroijalaisten ai-
heuttama uhka kaikille, yhden tai useamman mikropiirin sisältäville, laitteille 
on todellinen. Konkreettisia havaintoja laitteistotroijalaisten käytöstä ei onneksi 
ole vielä kovin paljoa, mutta tämä voi johtua siitä, ettei niitä vain ole vielä löy-
detty. 

Tutkielman johdannossa muotoilin kolme tutkimuskysymystä, jotka ovat 
hyvin lähellä ylempänä esiteltyä tutkielman tarkoitusta. Tutkimuskysymykset 
olivat: 

 Mitä ovat laitteistotroijalaiset? 

 Millaisia ominaisuuksia laitteistotroijalaisilla on? 

 Millaisia uhkia ja vaikutuksia laitteistotroijalaisilla on? 

Laitteistotroijalaiset ovat siis mikropiiriin tehtyjä haitallisia muunnoksia. Hai-
tallinen muunnos voidaan toteuttaa lisäämällä, poistamalla tai muuttamalla 
jotain mikropiirin osaa. Alimmalla tasollaan muutos toteutetaan aina transisto-
reja tai niiden välisiä kytkentöjä muuttamalla, koska kaikki mikropiirin osat 
koostuvat transistoreista. Yleensä muutos kuitenkin tapahtuu logiikkaporteissa, 
kuten muun muassa kuviosta 4 käy ilmi. 

  Laitteistotroijalaisten ominaisuuksia käsittelevässä luvussa esiteltiin nii-
den rakenne, sijoitusvaiheet, havaitsemisen vaikeus ja erilaiset laukaisutavat. 
Rakenteeltaan laitteistotroijalaiset ovat kaksiosaisia, eli niihin kuuluu laukaisin 
ja hyötykuorma eli niiden aiheuttama vaikutus. Laitteistotroijalainen voidaan 
sijoittaa mikropiiriin hyvin monessa eri vaiheessa ja monella eri tavalla. Havait-
semisen vaikeus taas johtuu siitä, että laitteistotroijalaiset eivät yleensä ole koko 
ajan toiminnassa, vaan ne aktivoidaan jonkin ennalta määritetyn ehdon täytty-
essä. Koska vain troijalaisen suunnitellut hyökkääjä tietää tämän ehdon, jäävät 
laitteistotroijalaiset yleensä testeissä havaitsematta. Ominaisuuksiin kuuluvat 
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vielä erilaiset laukaisutavat, joiden avulla troijalaisen toiminnallisuus aktivoi-
tuu. Aktivointimekanismeja on monia ja ne voivat olla keskenään hyvin erilai-
sia. Erilaisia mekanismeja voidaan myös yhdistellä, jolloin niihin saadaan vielä 
enemmän variaatiota ja havaittavuus testeissä pienenee entisestään. Tästä syys-
tä oikeastaan ainoat rajoittavat tekijät ovat troijalaisen suunnittelijan luovuus ja 
osaaminen. Tietysti haitalliset muunnokset halutaan pitää myös fyysiseltä kool-
taan pieninä, joten sekin asettaa omat rajoituksensa. 

Laitteistotroijalaiset asettavat suuren uhan kaikkien mikropiirien luotetta-
vuudelle, koska mikä tahansa mikropiiri voi pitää sisällään haitallisen toimin-
nallisuuden. Valtiot voivat määrätä mikropiireihin sijoitettavaksi esimerkiksi 
erilaisia takaportteja, joiden avulla mikropiirejä voidaan ohjata etänä, kuten 
alaluvussa 4.3 kerrotaan. Tästä syystä ainakin Yhdysvallat on kieltänyt ulko-
mailla valmistettujen mikropiirien käytön sotilasjärjestelmissä. Uhat eivät koske 
vain valtioita tai sotilasjärjestelmiä, vaan myös kuluttajille suunnattuja laitteita. 
Kuluttajille kohdistetuista laitteistotroijalaisista ei ole ainakaan vielä tietoa, kos-
ka kuluttajilla harvoin on hallussaan niin kriittistä informaatiota, että sitä kan-
nattaisi lähteä saastuneiden komponenttien avulla urkkimaan. On kuitenkin 
täysin mahdollista, että esimerkiksi tietokoneiden komponentteja määritettäi-
siin hajoamaan tietyn ajan kuluessa, jotta niiden myyntiä saataisiin kasvatettua. 

Sopivia jatkotutkimusaiheita laitteistotroijalaisiin liittyen löytyykin run-
saasti. Vaikka aiheesta on nyt jo olemassa melko paljon tutkimuksia, tarvitaan 
niitä yhä lisää. Erilaisista aktivointimekanismeista ja toimintatavoista tarvitaan 
lisää tietoa, jotta laitteistotroijalaisten mahdolliset käyttökohteet saadaan selvi-
tettyä. Myös parempia keinoja mikropiirien valmistusprosessin luotettavaan 
valvontaan tarvitaan. Olisi myös hyödyllistä lisätä yleistä tietoisuutta laitteistot-
roijalaisista, koska ne ovat vähintäänkin yhtä suuri uhka tietojärjestelmien luo-
tettavuudelle ja tietoturvalle kuin ohjelmistotroijalaisetkin. 
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