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ABSTRACT

Tenkanen, Tuomas
Security Audit of a Building Automation System
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2016, 71 p.
Mathematical Information Technology, Master’s Thesis
Supervisors: Hämäläinen, Timo & Viinikainen, Ari

Security breaches towards building automation systems are increasing and may
cause severe damage to the target organization either directly or indirectly. The
purpose of this study was to survey the structure of the principal’s distributed
building automation network, the subcontractors and their responsibilities and
especially the security threats towards the network.

The study was conducted by identifying the building automation data flows
and analyzing the security of the environments on their path. The theory part of
this study surveys the previous studies regarding security audits and building
automation. The empirical part then applies the methods presented against the
principal’s network. The material collected was then analyzed for proposals for
the principal to increase the security level of the building automation network
even further.

Overall the principal’s building automation network was found to be well
secured  even  though  data  is  being  transferred  unencrypted  as  is  typical  in
building automation. The findings of this study give rise to further studies e.g.
in managing a complex distributed network with multiple parties and their
responsibilities as well as verifying the attack and defense concepts.

Keywords: information security, building automation, vulnerability
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA, MOTIVAATIO JA TA-
VOITTEET

Tutkimuksen tilaaja on merkittävä kiinteistöalan toimija Keski-Suomessa
omistaen useita kymmeniä kiinteistökohteita. Tilaaja pyrkii tarjoamaan asiak-
kailleen heidän toimintaansa tukevan ympäristön kustannustehokkaasti, kestä-
västi  ja  pitkäjänteisesti.  Tilaaja  pyrkii  myös hyödyntämään uusia  tekniikoita  ja
kehittämään kaupunkirakentamista erityisesti asiakkaidensa muuttuvat tarpeen
huomioiden.

Tilaajan kiinteistökohteiden automaatiolaitteita hallitaan verkon yli. Tilaa-
jan kiinteistöautomaatioverkko on toteutukseltaan moderni hajautettu verkko,
jossa tiedon tallennus tapahtuu keskitetysti palvelimelle ja jossa yksittäisten
kiinteistökohteiden laitteita voidaan hallita erillisen hallintaohjelmiston ja
www-käyttöliittymän kautta. Verkkoyhteyksissä hyödynnetään IP-verkkoja,
joten voidaan puhua IoT-pohjaisesta neljännen sukupolven kiinteistöautomaa-
tioverkosta. [1] [2]

Tutkimuksen tarve tuli esille tilaajan kiinteistöinsinöörin esitellessä hiljat-
tain asennettua uutta automaatiolaitetta tilaajan päättäjille. Keskustelussa todet-
tiin, että kenelläkään tilaajaorganisaatiossa ei ollut kattavaa käsitystä kiinteistö-
automaatiojärjestelmän toiminnasta tai tietoturvasta. Todettiin myös, että kiin-
teistöautomaatiojärjestelmään kohdistuva onnistunut tietoturvaloukkaus saat-
taisi vaikuttaa ajallisesti ja rahallisesti merkittävästi tilaajan toimintaan. Näin
ollen päätettiin toteuttaa kiinteistöautomaatiojärjestelmää koskeva tietoturva-
katsaus, jonka tuloksena tämä pro gradu –tutkielma on syntynyt.

Automaatiojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset ovat yleistymässä [3],
koska järjestelmien heikkoudet tunnetaan aiempaa laajemmin ja hyökkääminen
on helppoa, ajasta ja paikasta riippumatonta ja kiinnijäämisen riskit ja seurauk-
set vähäisiä [4]. Kiinteistöjärjestelmät ovat yleensä organisaatioiden suurimpia
kulueriä ja näin ollen kyseisten järjestelmien keskitetyllä hallinnalla voidaan
säästää merkittäviä summia, mutta vastaavasti laajasti integroidut kiinteistöau-
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tomaatiojärjestelmät voivat tarjota hyökkääjille ja viruksille merkittävän hyök-
käysvektorin, jota voidaan käyttää niin järjestelmän sisä- kuin ulkopuoleltakin.
[5]

Ehkä tunnetuin esimerkki kiinteistöautomaatioverkkoa hyödyntäneestä
tietomurrosta on vuoden 2013 lopulla paljastunut hyökkäys amerikkalaista
Target-kauppaketjua kohtaan, jossa hyödynnettiin ilmanvaihtolaitteistoa ja sen
toimittajaa hyökkäyksessä, jonka tuloksena varastettiin eri lähteiden mukaan
40-70 miljoonan asiakkaan maksukorttitiedot. [6] [7]

1.1 Aiempia tutkimuksia

Tietoturvakatsauksen suorittamista on tutkittu laajasti. Baharin ym [8] ku-
vaavat prosessia yleisesti alkaen haavoittuvuuksien tunnistamisesta, niiden ar-
vioimisesta, vastatoimien kehittämisestä ja niiden käyttöönottamisesta aina tes-
taamiseen, seurantaan ja prosessin toistamiseen. Lo & Marchand [9] korostavat
tietosuojan osuutta ja tarkentavat tutkimusmenetelmiä lisäten mm. porttiskan-
naukset ja verkkoinfrastruktuurin tutkimuksen sekä huomioivat myös henki-
löstön osana tietojärjestelmää erityisesti tietoturvaohjeistuksen tarpeen muo-
dossa. Liu ym [10] korostavat tietoturvakatsausten merkitystä organisaation
toiminnan jatkuvuuden takaamiseen ja jakavat tietoturvakatsaukset automaati-
on asteen mukaan neljään luokkaan manuaalisesta täysin automatisoituun. Liu
ym ovat myöhemmin [11] korostaneet automatisoinnin tarvetta toistettavuuden
ja suurten tietomäärien käsittelyn vuoksi. Rajamäki [12] käy läpi olemassa ole-
vaa tietoturvakatsausohjeistusta ja –standardeja, tietoturvakatsaukseen liittyviä
odotuksia sekä KATAKRIn [13] puutteita ja toteaa ongelmiksi mm. puuttuvan
sanaston. Kanatov ym [14] ja Han ym [15] esittävät menetelmiä erilaisissa tilan-
teissa tapahtuvien tietoturvakatsausten toteuttamiseen.

Tietoturvaa kiinteistöautomaatioverkoissa ovat tutkineet mm. Granzer ym
[16], Cardenas ym [4],  Antonini ym [5] [17], Celeda ym [3] ja älykodeissa Han
ym [18] sekä Santoso & Vun [19]. Kozlov ym [20] sekä Han ym [21] ovat selvit-
täneet IoT-laitteiden tietoturva- ja tietosuojauhkia. Mundt ja Wickboltd [22]
ovat tehneet katsauksen kiinteistöautomaation tietoturvaan ja koonneet uhkia ja
hyökkäysmalleja. Sekä Fovino ym [23], Baalbaki ym [24] että Bhatia ym [25]
esittävät menetelmiä, joilla voidaan havaita poikkeamia rakennuksen tietolii-
kenneverkoissa.

Granzer ym [16] toteavat automaatiojärjestelmien alkuperän olevan ajassa,
jolloin tietoturvaa ei tarvinnut miettiä tai se oli korkeintaan sivuosassa. He ana-
lysoivat automaatiojärjestelmien tietoturvaa auditoinnin kaltaisesti tunnista-
malla haavoittuvuuksia järjestelmissä ja arvioimalla mahdollisia hyökkäysme-
netelmiä ja –vektoreita. Kiinteistöautomaatiojärjestelmien turvaamisen haas-
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teiksi Granzer ym tunnistavat laitteiden vähäiset resurssit, jotka rajoittavat sa-
lauksen käyttöä, sekä laitteiden sijainnin kiinteistöissä, mikä tarkoittaa fyysisen
pääsyn rajoittamisen olevan hankalaa tai mahdotonta. Mahdollisina ratkaisuna
tiedonsiirron turvaamiseksi Granzer ym esittävät IPsecin, SSL:n tai VPN:n käyt-
töä.

Cardenas ym [3] sekä Celeda ym [4] toteavat automaatiojärjestelmien ole-
van entistä suurempien riskien kohteena, koska niiden haavoittuvuudet tunne-
taan aiempaa paremmin. Erityisesti tarkkaan kohdennetut hyökkäykset ovat
mahdollisia ja niiden tekeminen on helpompaa ja halvempaa kuin ennen auto-
maatiojärjestelmien kytkemistä internetiin. Lisäksi kiinnijäämisen riski ja seu-
raukset ovat vähäisempiä kuin fyysisten hyökkäysten kohdalla eikä verkon
kautta tehtävien hyökkäysten esteenä ole esimerkiksi kohteiden sijainti kartalla.

Antonini ym [5] käyvät läpi yleisimpiä kiinteistöautomaatioprotokollia ja
toteavat vain KMX-protokollan sisältävän minkäänlaisia tietoturvaominaisuuk-
sia. Tilaajan verkoissa käytettävä Modbus ei sisällä lainkaan autentikointia tai
autorisointia vaan kaikki liikenne oletetaan olevan turvallista ja siten mikäli
hyökkääjällä on pääsy johonkin osaan Modbus-verkkoa, on hyökkääjän mah-
dollista tallentaa liikennettä tai lähettää omia kontrolliviestejä vapaasti. Kun
Modbus yhdistetään TCP/IP-protokollaan, voidaan kuitenkin käyttää vakioitu-
ja tietoturvamenetelmiä, esim. liikenteen suojaamista SSL-protokollalla [17].
Antonini ym toteavat kiinteistöautomaatioverkkoihin liittyvien haavoittuvuuk-
sien perustuvan useimmiten joko fyysiseen pääsyyn tai etähallittavaan laittee-
seen [5] ja erityisesti kiinteistöautomaatiodatan eheyden olevan kriittistä. [17]

Celeda ym [3] käyvät läpi bottiverkoista automaatioverkkoihin kohdistet-
tuja hyökkäyksiä ja esittävät tekniikoita ja menetelmiä, joilla kasvussa oleviin
hyökkäyksiin voidaan varautua. Celeda ym esittävät ratkaisuiksi hyökkäysten
tunnistamisjärjestelmiä ja pääsyn rajoittamista palomuureilla.

Novak & Gerstinger [26] esittävät uutta mallia erityisesti turvallisuuteen
liittyvien alijärjestelmien, esimerkiksi palohälytys- tai lukitusjärjestelmien, liit-
tämiseksi kiinteistöautomaatiojärjestelmiin. Perinteisesti tällaiset järjestelmät
ovat olleet täysin itsenäisiä, muista kiinteistöautomaation järjestelmistä erotet-
tuja.

Mundt & Wickboltd [22] ovat koonneet erilaisia rakennusautomaatioon
liittyviä uhkia hiljattain julkaistussa artikkelissaan. He kuvaavat tyypillisen
kiinteistöautomaatioverkon rakennetta, yleisesti käytettyjä protokollia ja näiden
muodostamia turvallisuushaasteita. Kiinteistöautomaatioverkon uhiksi Mundt
ja Wickboltd löytävät mm. mekaanisten vahinkojen aiheuttamisen kiinteistö-
kohteissa, ylijännitteen tai –virran ohjaamisen sähkölaitteisiin, komponenttien
suunniteltua nopeamman kulumisen aiheuttamisen, ohikulkijoiden vahingoit-
tamisen, lukitukseen vaikuttamisen sekä lämmityksen ja viilennyksen vahin-
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goittamisen. Mundt ja Wickboltd huomauttavat, että hyökkääjän on tunnettava
kohdejärjestelmät hyvin voidakseen aiheuttaa haittaa. Hyökkäysten motivaati-
oiksi Mundt ja Wickboltd esittävät taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia syitä.
Ratkaisevana tekijänä hyökkäyksen onnistumisen kannalta Mundt ja Wickboltd
pitävät verkon saavutettavuutta.

Tutkimuksessa ei kateta kotiautomaatioon liittyviä kysymyksiä, mutta ti-
laajan kiinteistöautomaatioverkkoon on joissakin kohteissa kytketty valvonta-
kameroita, joten erityisesti yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset myös
kotiautomaatiotutkimuksissa ovat relevantteja. Kuten kiinteistöautomaatiolait-
teissa, useimmissa kodin älylaitteissa ei myöskään ole menetelmiä tai rajapinto-
ja, joilla autentikointi voitaisiin toteuttaa. Santoso & Vun [19] toteavatkin IoT-
laitteiden tietoturvahaasteiden sisältävän mm. juuri autentikoinnin, yksilönsuo-
jan ja tiedon siirtämisen salattuna yhteyden päästä päähän. Han ym [18] koros-
tavat erityisesti arkaluontoisen yksityisen tiedon turvaamisen tärkeyttä ja esit-
tävät tietoturvan perinteisen kolmen näkökulman mallin mukaisia tietoturva-
vaatimuksia älykodin toiminnoille ja vastaavasti näiden toteutusta järjestelmän
eri osissa.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmien kytkemisessä internetin kautta etähallit-
taviksi on hidastavana tekijänä ollut laitteet internetiin kytkevien gateway-
laitteiden hinta ja automaatio- ja TCP/IP-protokollien huono yhteensopivuus
heikkotehoisten laitteiden kanssa [27]. Ratkaisuna erillisten gateway-laitteiden
hintaan ja käytettävien protokolien sopimattomuuteen Jung ym [1] esittävät
kiinteistöautomaatiolaitteiden siirtämistä käyttämään IPv6-protokollaa, jolloin
ne voisivat kommunikoida keskitetyn hallintaympäristön kanssa suoraan. Mi-
käli näin tehdään, nousee tietoturva vielä tärkeämpään asemaan, koska tällöin
jokainen automaatiolaite on saavutettavissa suoraan verkon yli ja siten suojat-
tava myös verkon yli toteuttavilta hyökkäyksiltä. Poikolainen [28] käsittelee
näitä teemoja tutkielmassaan ja toteaa, että rajoittuneita laitteita koskevat vas-
taavat tietoturvavaatimukset kuin suurempiakin järjestelmiä, mutta myös ra-
joittuneilla laitteilla voidaan saavuttaa riittävä turvataso.

Targetin tietomurtoa on tutkittu ja esitetty toimenpiteitä, jolla vastaavat
murrot voidaan estää. Järjestelmästä oli saatavilla laajasti tietoa, jota hyökkääjät
hyödynsivät. Ratkaisevaksi tekijäksi murrossa on tunnistettu ilmanvaihtolait-
teiston toimittaneelle alihankkijalle myönnetty käyttöoikeus kauppaketjun tie-
toliikenneverkkoon ja siihen liittyvät tunnukset. [7] [29]
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä tilaajan sekä tilaajan yhteistyökumppa-
neiden kanssa kesällä 2016. Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen toteutus.

2.1 Tutkimuksen rajaus

Tilaaja on ulkoistanut suuren osan kiinteistöautomaatio- ja tietojärjestel-
mistään eri toimittajille, joten tutkimuksen toteutuksessa toimittiin myös usei-
den eri toimijoiden kanssa. Koska kyseessä on järjestelmän osatoimittajien liike-
toiminta, jouduttiin etenkin tutkimuksen alkuvaiheessa useasti neuvottelemaan
tutkimuksen rajauksista ja julkaistavasta aineistosta.

Keskustelujen tuloksena tutkimus päätettiin rajata koskemaan tietojärjes-
telmiä, joissa käsitellään kiinteistöautomaatiodataa ja koskemaan pääasiallisia
järjestelmän osatoimittajia. Tutkimukseen sisällytettiin tilaajan oma kiinteistö-
automaatiota koskeva toiminta sekä osia tilaajan muusta toiminnasta, joihin
tutkimuksen tietoturvaa yleisesti koskeva osuus soveltuu, pääasiallisen kiinteis-
töautomaatioyhteistyökumppanin toimittamat laitteet ja järjestelmät, kiinteistö-
kohteiden välisen tietoliikenneverkon toimittajan tilaajalle toimittamat järjes-
telmät sekä työasema- ja palvelinkokonaisuuden toimittajan kiinteistöautomaa-
tiodataan liittyvät järjestelmät.

Muutama pienemmässä roolissa järjestelmään liittyvä toimittaja päätettiin
rajata tutkimuksen ulkopuolelle, mutta vastaavat yleiset tietoturva-asiat olisi
syytä huomioida myös näiden toimijoiden kohdalla.
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2.2 Tutkimusongelma ja –kysymykset

Tutkimusongelmana oli tilaajan kiinteistöautomaatioverkon kartoittami-
nen mahdollisten tietoturvauhkien varalta sekä suositusten laatiminen tilanteen
parantamiseksi. Tutkimusongelmaan oleellisesti liittyviä ongelmia olivat tieto-
turvan määrittely sekä monimutkaisen järjestelmän osien selvittäminen ja arvi-
ointi etenkin, kun järjestelmällä oli useita osatoimittajia.

Varsinaisiksi tutkimuskysymyksiksi muotoiltiin:

1. Mikä on tutkittavan verkon rakenne ja mitä tietoa verkossa siirretään?
2. Minkälaisia tietoturvauhkia verkkoon kohdistuu?
3. Millä toimenpiteillä verkkoon kohdistuvia uhkia voidaan pienentää?

2.3 Tutkimusmenetelmä

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kiinteistöautomaation tietovirran seu-
raaminen ja havaittujen reittien ja niiden turvatasojen analysointi. Tietovirtojen
seuraamista ja mallintamista on tutkittu laajasti eri tasoilla, mm. Barakat ym [30]
[31] sekä Lakhina ym [32] internetin runkoyhteyksien tasolla, Meng ym [33]
langattomissa verkoissa, Sperotto ym [34] tutkiessaan tunkeutumisen havait-
semista tietovirroista, Celeda ym [3, s.] [35] kiinteistöautomaatioverkoissa, Hiz-
ver & Chiueh [36] [37] maksuliikenteeseen liittyen ja Joukov ym [38] yleisesti
yrityksen tietoverkoissa. Hyökkäysten tunnistamisessa ja tunkeutumisen ha-
vaitsemisessa tietovirtojen seurantaa on tutkittu viime aikoina huomattavan
paljon liikennemäärien kasvaessa niin suuriksi, ettei pakettipohjainen tunnistus
enää ole välttämättä mahdollista tai järkevää.

Ben Fredj ym [39] toteavat tietovirran internetissä olevan epätarkasti mää-
ritelty joukko paketteja, joilla on joitakin yhteisiä piirteitä kuten IP-osoite tai
portti. Toisena määritelmänä Ben Fredj ym käyttävät huomattavan paljon tar-
kempaa määritelmää, jossa tietovirtaan kuuluvat täsmälleen yhden dokumentin
siirtämiseen kuuluvat paketit.

Sarvotham ym [40] määrittelevät yhteyden koostuvan neljästä osasta, läh-
de- ja kohdeosoitteista sekä lähde- ja kohdeporteista. Sarvotham ym määrittele-
vät myös alpha-liikenteen tutkittavana olevassa verkossa tarkoittavat liikennet-
tä, joka muodostaa merkittävimmän ja määrältään suurimman osan kyseisen
verkon liikennettä.

Myös Barakat ym [30] määrittelevät tietovirran sekä hyvin yleisesti että
tarkemmin. Tietovirta voi olla TCP-yhteys, UDP-pakettivirta tai joukko IP-
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osoitteita, joilla on yhteneväinen alkuosa. Toisaalta tietovirta on joukko pakette-
ja, joilla on sama lähdeosoite, kohdeosoite, lähdeportti, kohdeportti ja protokol-
la. Sperotto ym [34] [41] ovat päätyneet käyttämään IETF:n määritelmästä joh-
dettuna vastaavaa viisikkoa kuin Barakat ym tarkempi määritelmä.

Tietovirran määritteleminen, löytäminen ja seuraaminen saattavat osoit-
tautua hankalaksi mikäli verkkoja, joissa tietovirtaan liittyviä paketteja käsitel-
lään ei tunneta tarkasti ja verkoissa on tehty muutoksia niiden määrittelemisen
jälkeen. Sekä Hizver ym [36] [37] että Joukov ym [38] ovat kehittäneet työkaluja,
joilla tietovirtoja eri sovellusalueilta voidaan löytää automaattisesti.

Ramasamy ym [42] määrittelevät organisaation verkon eri osa-alueiden
kuuluvan turvallisuuden osalta aina johonkin kolmesta pääluokasta, intranetiin,
extranetiin tai avoimeen verkkoon ja esittävät menetelmää näiden luokkien
tunnistamiseksi ohjelmallisesti.

Joukov ym [38] kuvaavat prosessia tietovirtojen seuraamiseksi ja luettele-
vat prosessin vaiheet:

1. verkkoyhteyksien, -topologioiden ja järjestelmäkokoonpanojen tiedonkeruu
2. tietovirtaan liittymättömien riippuvuuksien poistaminen
3. tietovirtaan liittyvien riippuvuuksien tunnistaminen
4. järjestelmien ja riippuvuuksien ryhmittely
5. tietovirtojen ja niiden ominaisuuksien kuvaaminen verkkotopologiassa
6. saatujen tietojen varmentaminen IT-henkilökunnalta

Joukov ym luettelevat työkaluja ja menetelmiä, joilla tietoja voidaan kerätä
käytössä olevasta tuotantojärjestelmästä. Tarkoituksena on löytää todelliset
käytössä olevat verkkoyhteydet ja siten seurata tietovirtoja tietojärjestelmässä.
Käytössä olevien verkkoyhteyksien lisäksi tarvitaan tieto verkkotopologiasta,
joista tehdään verkkokartat. Verkkotopologiaa voidaan selvittää olemassa ole-
vasta dokumentaatiosta sekä tekemällä ja analysoimalla pyyntöjä verkon lait-
teille. Suurten, monimutkaisten tai monitasoisten verkkojen topologian selvit-
täminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Lähiverkkojen virtualisointi saattaa
myös aiheuttaa hankaluuksia sijoittaa looginen verkko fyysiseen verkkoon. [38]
[43]

Suurin osa organisaation verkon liikenteestä ei liity seurattavaan tietovir-
taan ja näin ollen verkkoliikennettä on syytä suodattaa oikean datan tunnista-
miseksi. Datan tunnistamiseksi ja suodattamiseksi käytetään malleja, joilla suo-
datetaan selkeästi asiaan kuulumaton liikenne pois tutkittavasta datasta. Tämän
mahdollistamiseksi tulee tuntea verkon laitteille asennetut ohjelmat ja niiden
aiheuttama tyypillinen verkkoliikenne. [38]

Seurattavan tietovirran tunnistamiseen organisaation muusta verkkolii-
kenteestä voidaan tehdä olettamuksia käytettyjen ohjelmistojen, asetustiedosto-
jen, tietokantojen ja käytettyjen tietoliikenneporttien perusteella. [38]



14

Tietovirtojen seuraamiseen ja verkkotopologioiden selvittämiseen valittiin
käytettäväksi tutkimuksen toteuttajan kokemuksen perusteella toimiviksi ha-
vaittuja työkaluja, mm. NMAP [44], tcpdump [45] ja Wireshark [46]. Tutkimus
päätettiin toteuttaa kirjallisuudessa esitetyistä automaattisista menetelmistä
huolimatta manuaalisesti.

2.4 Kirjallisuuskatsaus

Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liitty-
viä käsitteitä, tietoturvaa määritteleviä normeja, tietoturvan varmistamisen me-
netelmiä sekä yleisimpiä tietojärjestelmiin liittyviä uhkatekijöitä.

Kirjallisuuskatsauksen tulokset kuvataan kappaleessa Tietoturva.

2.5 Järjestelmäkartoitus

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin eri osajärjestelmien
toimittajien tuottamien palveluiden laajuus ja rajapinnat sekä järjestelmiin liit-
tyvän dokumentaation tilanne. Järjestelmästä ei siis alkuvaiheessa ollut katta-
vaa kokonaiskuvaa olemassa ja osana tutkimuksen tuloksia tällainen järjestel-
mäkuvaus on toimitettu tilaajalle ja soveltuvin osin osajärjestelmien toimittajille.

Järjestelmäkartoituksen tulokset kuvataan kappaleessa Kiinteistöautomaa-
tiojärjestelmä.

2.6 Empiirinen osuus

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa kartoitettiin tarkemmin tilaajan ja
osajärjestelmätoimijoiden verkkoja, verkkoihin liitettyjen laitteiden määrää ja
niiden tarjoamia palveluita sekä seurattiin verkoissa tapahtuvaa liikennettä
mahdollisten haavoittuvuuksien tunnistamiseksi.  Lisäksi kartoitettiin laitteiden
ja tietoliikenteen solmukohtien sijaintia kiinteistöissä ja arvioitiin kohteisiin liit-
tyviä riskejä niin pääsynhallinnan kuin muidenkin riskitekijöiden valossa. Em-
piirinen osuus toteutettiin käytännössä tilaajan toimistotiloissa sekä kiinteistö-
kohteissa.
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Empiiriseen osuuteen liittyvästä työasemaverkon kartoituksesta tiedotet-
tiin tilaajan henkilökuntaa etukäteen liitteen 3 mukaisella viestillä. Tiedotuksen
hoiti käytännössä tilaajan yhteyshenkilö.

Tarkempien verkkokartoitusten lisäksi empiirisessä osuudessa toteutettiin
kiinteistöautomaatioverkon liikenteen tallennusta sekä kuvattiin malliksi erilai-
sia todenmukaisia hyökkäyksiä hyödyntäen havaittuja haavoittuvuuksia.

Empiirisen osuuden kuvaus ja tulokset on esitetty kappaleessa Kiinteistö-
automaatiojärjestelmän haavoittuvuuksia.

2.7 Suositukset tilaajalle

Järjestelmäkuvauksen, kirjallisuuskatsauksen ja tutkimuksen empiirisen
osuuden perusteella tilaajalle laadittiin raportti ja suosituksia tietoturvan paran-
tamiseksi ja tietoturvariskien poistamiseksi tai pienentämiseksi. Suosituksissa
pyrittiin mahdollisuuksien mukaan huomioimaan tilaajan toiminnan laajuus,
pääasiallinen tarkoitus, tekninen osaaminen, palvelujen toteutusmalli sekä rat-
kaisuvaihtoehtojen kustannustaso.

Yhteenveto suosituksista on esitetty kappaleessa Suositukset tilaajalle.
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3 TIETOTURVA

Tutkielman aiheena on tietoturva eräässä erikoislaatuisessa ympäristössä,
joten ensin luotiin katsaus tietoturvaan yleisesti.

3.1 Määritelmiä

Tietoturva on monikäsitteinen prosessi, joten määritellään joitakin tieto-
turvaan liittyviä käsitteitä.

3.1.1 Haavoittuvuus

CVE määrittelee haavoittuvuuden tarkoittavan ohjelmistovirhettä, jota
suoraan hyödyntämällä voidaan saada pääsy järjestelmään tai verkkoon [47].
NIST laajentaa määritelmää tarkoittamaan mitä tahansa heikkoutta tietojärjes-
telmässä, järjestelmän turvallisuusprosesseissa, sisäisissä vastatoimissa tai to-
teutuksessa, jota hyökkääjä voi hyödyntää [48].

3.1.2 Uhka

NIST määrittelee uhan tarkoittavan mitä tahansa tapahtumaa tai mitä ta-
hansa olosuhteita, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti organisaation tai yksilön
toimintaan tai omaisuuteen tai toisiin organisaatioihin tietojärjestelmän luvat-
toman käytön, tuhoamisen, julkistamisen, muuttamisen osalta tai estää järjes-
telmän käytön. Organisaation tietoturvaan liittyvä uhka voi siis tarkoittaa myös
muihin kohdistuvaa uhkaa, jossa välikappaleena toimii organisaation tietojär-
jestelmä. [48]



17

3.1.3 Riski

Viestintävirasto määrittelee tietoturvaan liittyvän riskin tarkoittavan ta-
hallista tai tahatonta tekijää, joka vaarantaa toiminnan luottamuksellisuutta,
eheyttä tai käytettävyyttä. Riski eroaa uhasta sillä, että riskin toteutumisen to-
dennäköisyyttä ja toteutumisen vaikutuksia on arvioitu. [49]

3.1.4 Tietojärjestelmä

Laissa viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tieto-
turvallisuuden arvioinnista tietojärjestelmä määritellään tietojenkäsittelylaitteis-
ta, ohjelmistoista ja muusta tietojenkäsittelystä koostuvaksi kokonaisjärjestelyk-
si. [50]

Rikoslaissa tietojärjestelmä määritellään tarkoittamaan laitetta tai toisiinsa
kytkettyjä tai liitettyjä laitteita, joista yksi tai useampi on ohjelmoitu automaat-
tista tietojenkäsittelyä varten sekä dataa, jota kyseisessä laitteessa tai toisiinsa
kytketyissä tai liitetyissä laitteissa varastoidaan, käsitellään, haetaan tai välite-
tään sen tai niiden toimintaa, käyttöä, suojausta tai huoltoa varten. Rikoslaki
laajentaa joissain tapauksissa tietojärjestelmän määritelmän myös koskemaan
sellaisessa muodossa olevien tosiseikkojen, tietojen tai käsitteiden esitystä, että
se soveltuu käsiteltäväksi tietojärjestelmässä sekä ohjelmaa, jonka avulla tieto-
järjestelmä pystyy suorittamaan jonkin toiminnon. [51]

Suomen kyberturvallisuusstrategiassa tietojärjestelmällä tarkoitetaan ih-
misistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmista koostuvaa
järjestelmää, jonka tarkoituksena on informaatiota käsittelemällä tehostaa tai
helpottaa jotakin toimintaa tai tehdä toiminta mahdolliseksi. [52]

3.1.5 Tietoliikennejärjestely

Tietoliikennejärjestelyllä tarkoitetaan tiedonsiirtoverkon, tiedonsiirtolait-
teiden, ohjelmistojen ja muun tietojenkäsittelyn muodostamaa järjestelmää. [50]

3.2 Tietoturvan käsite

Tietoturvaa ajatellaan usein tekniseltä kannalta ja tietoturvan perinteinen
CIA-määritelmä lähteekin tiedon luottamuksellisuudesta (Confidentiality),
eheydestä (Integrity) ja saatavuudesta (Availability). Tässä yhteydessä luotta-
muksellisuus tarkoittaa sitä, että tietoon on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla
siihen on oikeus, eheys sitä, että tietoa ei ole asiattomasti muutettu tai poistettu,
ja saatavuus sitä, että tieto on sitä tarvitsevien käyttäjien saatavilla oikeaan ai-
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kaan ja luotettavasti. Suomen kyberturvallisuusstrategiassa käytetään tietotur-
vallisuuden määritelmänä järjestelyjä, joilla pyritään varmistamaan tiedon käy-
tettävyys, eheys ja luottamuksellisuus. [48] [52]

Internet Security Glossary määrittelee tietoturvan (information security,
INFOSEC) toimenpiteiksi, joilla toteutetaan ja varmistetaan tietojärjestelmän
turvallisuutta.  NIST määrittelee tietoturvan hieman tarkemmin kattamaan tie-
don ja tietojärjestelmien suojauksen luvattoman pääsyn, käytön, julkistuksen,
häiriöiden, muutosten tai tuhoamisen varalta, jotta luottamuksellisuus, eheys ja
saatavuus voidaan taata. [48] [53]

Valtioneuvosto on asetuksessaan tietoturvassa valtionhallinnossa määri-
tellyt tietoturvallisuuden tarkoittamaan tietojen salassapitovelvollisuuden ja
käyttörajoitusten noudattamiseksi sekä tietojen saatavuuden, eheyden ja käytet-
tävyyden varmistamiseksi toteutettavia hallinnollisia, teknisiä ja muita toimen-
piteitä ja järjestelyjä. [54]

Tietoyhteiskuntakaaressa tietoturvalla tarkoitetaan hallinnollisia ja tekni-
siä toimia, joilla varmistetaan se, että tiedot ovat vain niiden käyttöön oikeutet-
tujen saatavilla, että tietoja eivät voi muuttaa muut kuin siihen oikeutetut ja että
tiedot ja tietojärjestelmät ovat niiden käyttöön oikeutettujen hyödynnettävissä.
[55]

Katakri jakaa tietoturvallisuuden kolmeen pääalueeseen sekä näiden alla
useampaan pienempään osaan. Katakrin pääjaossa turvallisuusjohtamisen alle
sijoitetaan hallinnollinen turvallisuus ja henkilöstöturvallisuus, fyysisen turval-
lisuuden alle tiloja ja laitteita koskevat vaatimukset, luvattoman pääsyn estämi-
nen, suojaaminen salakatselulta ja salakuuntelulta sekä toiminnan jatkuvuuden
hallinta ja teknisen tietoturvallisuuden alle tietoliikenneturvallisuus, tietojärjes-
telmäturvallisuus, tietoaineistoturvallisuus sekä käyttöturvallisuus. [13]

Viestintävirasto jakaa tietoturvan teletoimintaa ohjaavassa määräykses-
sään viiteen osa-alueeseen: hallinnollinen tietoturvallisuus, henkilöstöturvalli-
suus, laitteisto-, ohjelmisto- ja tietoliikenneturvallisuus, tietoaineisto- ja käyttö-
turvallisuus sekä fyysinen turvallisuus. [49]

Yhteisötilaajan palvelun tietoturvan Viestintävirasto jakaa neljään pääkoh-
taan. Yhteisötilaajan, esimerkiksi yrityksen tai oppilaitoksen, tulee huolehtia
tarjoamiensa verkko- ja viestintäpalveluiden toiminnan tietoturvallisuudesta,
tietoliikenneturvallisuudesta, laitteisto- ja ohjelmistoturvallisuudesta sekä tieto-
aineistoturvallisuudesta. Yhteisötilaaja vastaa palveluidensa tietoturvallisuu-
desta, vaikka olisikin ulkoistanut palveluiden tuottamisen, mutta voi suhteuttaa
tietoturvatoimenpiteet uhkien vakavuuteen, teknisen kehityksen tasoon ja kus-
tannuksiin sopiviksi. [55]
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Tietoturva on siis moniulotteinen prosessi, jolla pyritään takaamaan tieto-
järjestelmän toiminta niin tekniseltä kuin hallinnolliselta kannalta. Tietojärjes-
telmän toiminnan kannalta oleellista on tiedon eheys, saatavuus ja pääsyn ra-
jaaminen vain oikeutetuille käyttäjille.

Jonkin tietyn tietojärjestelmän tietoturvaa voidaan tutkia sekä suojattavan
tietojärjestelmän näkökulmasta että muiden järjestelmien, joihin kyseinen järjes-
telmä liittyy, kannalta. Mikäli tietojärjestelmä on liitettynä muihin tietojärjes-
telmiin, esim. internetiin, on järjestelmän toiminta pyrittävä turvaamaan myös
muiden järjestelmien vuoksi, sillä turvaton järjestelmä muodostaa uhan siihen
liitetyille järjestelmille myös itsensä lisäksi ja turvattoman tietojärjestelmän
omistaja saattaa joutua vastuuseen oman järjestelmänsä hallitsemattomasta
toiminnasta tai luvattomasta käytöstä.

3.3 Tietoturva suojattavan tietojärjestelmän kannalta

Tarkastellaan tietoturvan toteuttamista tiedon suojaamisen kannalta ja
suojattavan tietojärjestelmän näkökulmasta.

3.3.1 Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuusjohtaminen on johtamisen osa-alue, joukko menetelmiä, joilla
turvallisuus ja turvallisuuden hallinta viedään osaksi organisaation toimintaa.
Turvallisuusjohtamiseen kuuluvat hallinnollinen ja henkilöstöturvallisuus.

3.3.1.1 Hallinnollinen turvallisuus

Katakrin vaatimuksiin turvallisuusjohtamisen osalta kuuluvat mm. ylim-
män johdon hyväksymät kattavat turvallisuusperiaatteet, jotka ohjaavat turval-
lisuustoimintaa ja joiden toteutumista raportoidaan ja seurataan säännöllisesti.
Lisäksi vaaditaan, että organisaatio on määritellyt turvallisuustoiminnan hoi-
tamisen tehtävät ja vastuut sekä että organisaatiolla on käytössään riittävä asi-
antuntemus tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Riskienhallinta on hallinnollinen prosessi, jolla pyritään tunnistamaan
turvallisuusriskejä, vähentämään niiden toteutumisen todennäköisyyttä ja to-
teutumisen aiheuttamia vaikutuksia sekä ylläpitää saavutettua turvallisuusta-
soa.  Organisaatiolla on oltava riskienhallintaprosessi, joka on säännöllinen,
jatkuva ja dokumentoitu. Riskienhallintaprosessin tulisi sisältää vähintäänkin
avoin ja ymmärrettävä riskien analyysi, tarvittavat tahot sekä organisaation si-
sältä että ulkoa ja katettava vähintäänkin turvallisuusjohtamisen, tila- ja tieto-
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turvallisuuden osa-alueet. Turvatoimet tulee mitoittaa huomioiden tiedon suo-
jaustaso, määrä, muoto, luokitteluperusteet ja sijoitustilat. Osaksi turvallisuus-
johtamista lasketaan myös poikkeamien hallinta sekä poikkeustilanteista toi-
pumisen ja jatkuvuuden varmistaminen. [13] [49]

Riskienhallintaan on kehitetty useita standardeja ja menetelmiä, mm.
ISO/IEC 27005 [56], NIST Risk Management Guide [48] ja OCTAVE [57].

3.3.1.2 Henkilöstöturvallisuus

Katakri vaatii huomioimaan henkilöstöturvallisuuden tietoturvan kannal-
ta erityisesti rekrytoitaessa, työntekijän työtehtävien muuttuessa ja työsuhteen
päättyessä. Mikäli käsitellään salassa pidettäviä tietoja, tehdään tarvittaessa eril-
linen luotettavuusselvitys sekä käytetään riittäviä salassapitosopimuksia tur-
vaamaan tiedon suojaaminen. Katakri edellyttää organisaation kouluttavan
henkilöstönsä turvallisuustietoiseksi sekä organisaation ylläpitämään luetteloa,
jossa kuvataan työtehtävät, joiden suorittaminen edellyttää pääsyä salassa pi-
dettävään aineistoon, sekä toista luetteloa, jossa ylläpidetään tietoa myönnetyis-
tä käyttöoikeuksista suojaustasoittain. [13]

3.3.2 Fyysinen turvallisuus

Fyysisellä turvallisuudella tarkoitetaan fyysisiä toimenpiteitä, joilla pyri-
tään rajoittamaan pääsy salassa pidettäviin tai suojattaviin tietoihin sen perus-
teella, minkälainen on kunkin henkilön turvaluokitus suhteessa tiedon turva-
luokitukseen. [13]

3.3.2.1 Tilat ja laitteet

Katakri määrittelee tiloja ja laitteita koskevat vaatimukset hyvin tarkasti.
Lähtökohtana tilojen osalta on monitasoinen suojaus, jossa on useita eritasoisia
alueita, joille pääsyä rajoitetaan käyttöoikeustasojen mukaisesti. Fyysisiin suo-
jausominaisuuksiin lasketaan mm. rakennusten ja tilojen suunnitteluratkaisut,
turvajärjestelmät ja –laitteet sekä turvallisuutta ylläpitävät menettelytavat. Tilo-
ja suojaavina menetelminä ja teknisinä ratkaisuina voivat toimia esimerkiksi
murtohälytysjärjestelmät, kameravalvonta, turvallisuushenkilökunta ja turva-
valaistus sekä kulunvalvonta ja lukittavat toimistokalusteet. Eri alueiden luoki-
tus on Katakrissa kolmeportainen sisältäen hallinnollisen alueen, turva-alueen
ja teknisen turva-alueen. [13]
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3.3.2.2 Luvattoman pääsyn estäminen

Luvattoman pääsyn estäminen tiedon luo edellyttää organisaatiolta kul-
kuoikeuksien hallintaa. Kulkuoikeuksien hallinnalla voidaan estää luvaton pää-
sy salassa pidettävään tietoon ja rajoittaa pääsyä vain työtehtävistä johtuvaan
tiedontarpeeseen. Pääsyoikeuksien hallinta toteutetaan dokumentoidulla pro-
sessilla, jossa myönnetyistä pääsyoikeuksista pidetään kirjaa. Käytännössä tämä
tapahtuu nimeämällä organisaatiosta vastuuhenkilö, jolla on luettelo jaetuista
avaimista sekä kiinteistöjen lukituskaaviot. [13]

3.3.2.3 Suojaaminen salakatselulta ja salakuuntelulta

Katakri edellyttää organisaatiolta suojautumista myös salakatselua ja sala-
kuuntelua varten  [13]. Suojattavan tiedon luonteesta riippuen tämä useimmi-
ten toteutuu pitkälti tilojen ja laitteiden suojauksella sekä luvattoman pääsyn
estämisellä.

3.3.2.4 Toiminnan jatkuvuuden hallinta

Toiminnan jatkuvuuden hallinnan merkitys voidaan johtaa tiedon suo-
jaamisen tarpeesta – toiminnan jatkuvuuden hallinnalla pyritään minimoimaan
tai ehkäisemään tietoon liittyvien poikkeustilanteiden haitallisuutta. Tärkeät
toiminnot, tiedot ja järjestelmät sekä niihin liittyvät riskit on tunnistettava, arvi-
oitava ja käsiteltävä säännöllisesti ja dokumentoidusti [49].

Toiminnan jatkuvuuden hallinta on laaja kokonaisuus, josta on kirjoitettu
useita suosituksia, standardeja ja menetelmäohjeita. Jatkuvuuden hallinta on
tätä kappaletta lukuun ottamatta rajattu pois tästä tutkimuksesta.

3.3.3 Tekninen tietoturvallisuus

Teknisellä tietoturvallisuudella tarkoitetaan teknisiä menetelmiä, joilla
tiedon saatavuus, eheys ja luotettavuus pyritään turvaamaan. Teknisiä mene-
telmiä voidaan soveltaa turvaamaan tietoliikennettä, tietojärjestelmiä, tietoai-
neiston säilytystä sekä tiedon käyttöä.

3.3.3.1 Tietoliikenneturvallisuus

Tietoliikenneturvallisuudella pyritään suojaamaan tietoliikennettä luvat-
tomalta pääsyltä sekä takaamaan tiedon oikeellisuus ja saatavuus tietoliikenne-
verkoissa. Tietoliikenneturvallisuutta toteutetaan käytännössä erottamalla tieto-
jenkäsittely-ympäristö muista ympäristöistä palomuureilla ja salaamalla halli-
tun tietojenkäsittely-ympäristön ulkopuolelle suuntautuva liikenne. Myös tieto-
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liikenneverkon suojauksessa tulee käyttää monitasoista suojausta vyöhykkeis-
tämällä verkko ja käyttämällä suodatussääntöjen toteutuksessa vähimpien tar-
vittavien oikeuksien periaatetta. [13]

Erityistä huomiota tietoliikenneturvallisuudessa on syytä kiinnittää hallin-
ta-, suodatus- ja valvontajärjestelmien ajan- ja tarkoituksenmukaisuuteen koko
tietojenkäsittely-ympäristön elinkaaren ajan. Hallinta-, suodatus- ja valvontajär-
jestelmien ylläpitämisen ja asetusten muuttamisen tulee tapahtua vastuutetusti,
organisoidusti ja dokumentoidusti. [13]

Langattomien verkkojen radiorajapintaa tulee Katakrin mukaan käsitellä
vastaavasti kuin julkista verkkoa. [13]

3.3.3.2 Tietojärjestelmäturvallisuus

Tietojärjestelmäturvallisuuden lähtökohtana on vähimpien tarvittavien
oikeuksien periaate mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tietojärjestelmän käyt-
täjälle annetaan vain ne oikeudet, joita hänen kulloisetkin työtehtävänsä edel-
lyttävät. Muu käyttö tietojen käyttö, muuttaminen, lisääminen tai poistaminen
estetään käyttöoikeuksien hallinnalla.  [13]

Käyttöoikeuksien hallinta edellyttää, että käyttöoikeuksien hallintaan on
nimetty vastuuhenkilö, joka ylläpitää listaa kunkin tietojärjestelmän käyttäjistä
ja tarvittavista pääsyoikeuksista. Kaikista myönnetyistä käyttöoikeuksista on
oltava olemassa dokumentointi niin henkilöstä, jolle käyttöoikeus on myönnet-
ty, kuin käyttöoikeuden laajuudesta ja tarpeesta. Käyttöoikeuksien pitäminen
ajan tasalla edellyttää säännöllisiä tarkistuksia. Erityisesti työtehtävien muuttu-
essa käyttöoikeudet on syytä tarkistaa aivan kuten pääsynhallinta tiloihin tai
alueille. [13]

Käyttöoikeuksien hallinta edellyttää myös käyttäjien luotettavaa tunnis-
tamista. Käyttäjien luotettavan tunnistamisen mahdollistamiseksi kullakin käyt-
täjällä on oltava henkilökohtainen käyttäjätunniste, jonka käyttö toimii edelly-
tyksenä tietojärjestelmän käytölle. Mikäli käyttäjien tunnistamiseen käytetään
käyttäjätunnus-salasana –yhdistelmää, on käyttäjiä ohjeistettava hyvistä turval-
lisuuskäytännöistä mm. liittyen salasanan valintaan ja käyttöön sekä asetettava
tietojärjestelmään turvalliset vähimmäisvaatimukset salasanalle. Erityisen kriit-
tisissä järjestelmissä voidaan käyttää useampaan kuin yhteen menetelmään pe-
rustuvaa käyttäjän tunnistusta. Laitteiden osalta käytetään teknistä tunnistusta.
[13]

Osana tietojärjestelmän turvallisuutta tulee varmistaa, että tietojärjestel-
mässä on otettu käyttöön vain tietojen käsittelyn kannalta tarpeelliset ja oleelli-
set toiminnot, laitteet ja palvelut. Työasemien, palvelimien, verkon aktiivilait-
teiden ja muiden vastaavien järjestelmien osalta tämä tarkoittaa erityisesti verk-
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kopalveluiden ja asennettujen ohjelmien minimointia sekä näiden pitämistä
päivitettyinä. Lisäksi tulee huolehtia, että oletuskäyttäjätunnukset ja –salasanat
on vaihdettu tai poistettu käytöstä ja järjestelmä lukkiutuu oltuaan käyttämät-
tömänä organisaation tietoturvapolitiikassa määrätyn ajan eikä järjestelmien
käyttäminen ole mahdollista ilman käyttäjän luotettavaa tunnistamista ja toden-
tamista. [13]

Korkeamman turvatason järjestelmien osalta edellisten lisäksi voidaan
edellyttää käyttämättömien verkkopistokkeiden tai tallennusväline- tai lisälaite-
liitäntöjen käytöstä poistamista sekä verkkoliikenteen rajoittamista vain välttä-
mättömään niin tietojen käsittelyn kuin tietojärjestelmäpäivitysten tarpeiden
mukaisesti. [13]

Tietojen menettämisen, luvattoman muuttamisen tai poistamisen estä-
miseksi tulee huomioida myös järjestelmien alttius haittaohjelmille ja käyttää
asianmukaisia torjuntaohjelmistoja. Torjuntaohjelmistojen päivityksistä, lokitie-
doista ja hälytyksistä on myös syytä huolehtia. [13]

Asiattoman tietojenkäsittelyn havaitsemiseksi tietojärjestelmässä on toteu-
tettava turvallisuuteen liittyvien tapahtumien tallennus esimerkiksi tallentamal-
la lokitietoja. Lokitiedot sisältävät usein kriittistä ja arkaluontoista tietoa tieto-
järjestelmästä ja sen käyttäjistä, joten niiden säilytykseen on suhtauduttava vä-
hintäänkin samalla vakavuudella kuin suojattavan tiedon säilytykseen. Lokitie-
dot on varmuuskopioitava säännöllisesti ja säilytettävä, jotta mahdollisten vir-
he- tai tietomurtotilanteiden jälkeen voidaan luotettavasti jäljittää tapahtumia
taaksepäin. [55] [13] [58]

Tietojärjestelmä on mahdollisuuksien mukaan suojattava hyökkäyksiltä.
Osana hyökkäyksiltä suojautumista on tunnettava tietojärjestelmän tavanomai-
nen tila sisältäen mm. liikenteen määrä, käytetyt protokollat ja yhteydet. Kun
järjestelmän tavanomainen tila tunnetaan, voidaan tilassa havaita poikkeamia,
jotka voivat johtua jonkin järjestelmän osan virhetilanteesta tai paljastaa järjes-
telmään kohdistetun hyökkäyksen. Poikkeamia voidaan havaita lähes reaaliai-
kaisesti, mikä edellyttää järjestelmän sisältävän laitteet tai menetelmät, joilla
poikkeamia normaalitilasta voidaan havaita esimerkiksi verkkoliikenteessä, tai
jälkikäteen lokitietoja analysoimalla. Mikäli verkossa on liikennettä vähäistä
suurempia määriä, poikkeamien havaitseminen edellyttää useimmiten automa-
tisoituja teknisiä menetelmiä lokitiedon ja liikenteen määrien vuoksi. [55] [13]
[58] Poikkeamien havaitsemista on tutkittu laajasti, esim. Axelsson [59], Chan-
dola ym [60], Garcia-Teodoro ym [61] ja Amoli & Hämäläinen [62] yleisellä ta-
solla ja mm. Yang ym [63], Garitano ym [64], MacDermott ym [65] ja Pasqualetti
ym [66] kiinteistö- ja teollisuusjärjestelmiin liittyen.

Tietojärjestelmän turvatason todentamiseksi tekniset ja muut turvatoimet
on testattava ja hyväksyttävä. Turvatoimissa huomioitavia asioita ovat mm.



24

palveluiden ja sovellusten turvallinen ohjelmointitapa, palvelujen ja sovellusten
toimittajien sitoutuminen havaittujen turvallisuuspuutteiden korjaamiseen sekä
suojaus yleisimpiä hyökkäysmenetelmiä vastaan. Sovellusten ja palveluiden
turvaamisen takaamiseksi voidaan esimerkiksi suorittaa koodikatselmuksia,
mikäli ohjelmiston lähdekoodi on saatavilla, suojautua sopimuksellisesti palve-
luntoimittajaa kohtaan tai edellyttää ohjelmiston tai palvelun toimittajalta serti-
fikaatteja toiminnan laadusta. [13]

Äärimmilleen vietynä tietojärjestelmien suojauksessa on huomioitava
myös mahdollisten sähkömagneettisten vuotojen ja häiriöiden aiheuttamat ris-
kit. [13]

3.3.3.3 Tietoaineistoturvallisuus

Jotta suojattavat tiedot ovat vain oikeutettujen käyttäjien saatavilla, on or-
ganisaatiossa toteutettava tietoaineiston luokittelu, salassa pidettävän tiedon
tunnistaminen ja valvonta tiedon koko elinkaaren ajalta. Suojattavan aineiston
hävittäminen on järjestettävä luotettavasti sellaisilla menetelmillä, että tietojen
kokoaminen uudestaan on tiedon suojaustaso huomioiden kohtuudella estetty.
[49] [13]

Tietoaineiston siirtämisessä on huomioitava riskinhallintaprosessin tulok-
set ja käytettävä riittävää suojausta ja salausta niin organisaation sisällä kuin
ulkopuolella tapahtuvissa yhteyksissä. Tietoaineiston siirtämisen suojauksessa
on huomioitava kaikki välineet ja menetelmät, joilla tietoaineistoa siirretään tai
voidaan siirtää, mukaan lukien organisaation tietojärjestelmät, henkilöstön pu-
helimet, paperilla tapahtuvat siirrot ja ulkoiset tallennusvälineet. On myös
huomioitava radiopohjaisen langattoman tiedonsiirron erityispiirteet. [13]

3.3.3.4 Käyttöturvallisuus

Tietojen käyttämiseen liittyvään turvallisuuteen kuuluvat mm. tietojärjes-
telmässä tapahtuvien muutosten hallinta, turvallisuutta koskevat arvioinnit ja
tarkastukset sekä turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen ylläpitäminen koko tie-
tojenkäsittely-yksikön elinkaaren ajan.

Muutoksenhallintamenettelyn tarkoituksena on kuvata järjestelmän tila
kullakin ajanhetkellä dokumenteilla, jotka kuvaavat tietojärjestelmän verkon,
laitteet, ohjelmistot ja asetukset siten, että vertaamalla dokumentteja todellisuu-
teen voidaan havaita poikkeukset hyväksytystä kokoonpanosta. [13]

Osana käyttöturvallisuutta tulee huomioida järjestelmien etäkäyttö, jossa
tyypillisimpiä laitteita ovat henkilökunnan kannettavat tietokoneet ja puhelimet.
Henkilöstö tulee kouluttaa laitteiden turvalliseen etäkäyttöön organisaation
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tietoturvapolitiikan mukaisesti. Turvalliseen etäkäyttöön kuuluvat olennaisina
osina myös organisaation tilojen ulkopuolelle kuljetettavien laitteiden käyttäjä-
kunnan rajaaminen vain käyttöoikeuden omaaviin henkilöihin sekä käytettä-
vien ja asennettavien ohjelmistojen ja palveluiden rajaaminen. [13]

Etähallintajärjestelmiä ja niihin liittyvien yhteyksien suojaamista pidetään
eräänä kriittisimmistä tietojärjestelmien turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.
Hallintayhteyksien liikenne voidaan suojata eriyttämällä se muusta liikenteestä
fyysisesti omiin johtoihinsa tai loogisesti käyttämällä riittävää salausta. [13] [49]

Suojattavan tiedon varmuuskopiot tulee suojata vähintään vastaavalla ta-
solla kuin alkuperäinen tieto. Käytöstä poistettujen varmuuskopiointivälinei-
den hävittämisestä on myös huolehdittava vastaavasti kuin alkuperäisen tiedon
tallennusvälineiden hävittämisestä. Toimivan varmuuskopiointimenetelmän
valinta edellyttää tiedon luokittelua ja tietoa siitä, miten paljon ja miten pitkäksi
aikaa tietoa voidaan menettää ilman, että kyseinen menetys vaikuttaa liikaa
organisaation toimintakykyyn. Varmuuskopiointi ja erityisesti tietojen palautus
varmuuskopioista on testattava ja varmistettava säännöllisesti sekä molemmat
prosessit on dokumentoitava. Varmuuskopioiden säilyttämisessä on huomioi-
tava myös fyysinen turvallisuus ja pääsynhallinta, jotta varmuuskopiot ovat
riittävästi eriytetty varmistettavasta tietojärjestelmästä. [13]

3.4 Tietoturva muiden järjestelmien kannalta

NISTin määritelmän [48] mukaan organisaation tietoturvauhkiin kuuluu
myös muihin kohdistuva uhka, jossa hyödynnetään organisaation tietojärjes-
telmää. Kaapattuja automaatiolaitteita [67] [68] onkin käytetty mm. hajautetuis-
sa palvelunestohyökkäyksissä [69] [70] kolmatta osapuolta kohtaan [71] [72]
[73].

Ajankäytöllisistä syistä laajempi katsaus kiinteistöautomaatiojärjestelmän
tietoturvaan muiden järjestelmien kannalta jouduttiin rajaamaan tästä tutki-
muksesta pois. Tilaajalle suositellaan kuitenkin kaikkien järjestelmien tietotur-
van tarkistamista, jolloin tämäkin näkökulma tulisi myös kiinteistöautomaa-
tiojärjestelmän osalta huomioitua.

3.5 Tietoturva lainsäädännössä

Tietoturvaa käsitellään lainsäädännössä ja viranomaismääräyksissä laajas-
ti ja useasta eri näkökulmasta. Tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa pidetään
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lainsäädännössä käyttäjän perusoikeutena ja lainsäädäntö asettaakin palvelui-
den tarjoajille laajoja velvollisuuksia tietoturvan toteutuksen osalta ja toisaalta
myöskin rajoittaa esimerkiksi tietoliikenteen seurantamahdollisuuksia käyttä-
jien yksityisyyden suojaamiseksi. Tietoturva lainsäädännössä on rajattu pois
tästä tutkimuksesta.
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4 KIINTEISTÖAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ

Tilaajan kiinteistöautomaatiojärjestelmä on moderni hajautettu toteutus
kiinteistöautomaatiosta. Järjestelmää voidaan hallita keskitetysti palvelimella,
jolle voidaan ottaa suojattuja etäyhteyksiä tilaajan toimistolta tai muualta inter-
netin yli. Kiinteistöautomaatioverkkoon kuuluu useita kymmeniä kiinteistökoh-
teita, käytännössä kaikki tilaajan kiinteistöt. Joissakin tilaajan kiinteistökohteis-
sa yhden verkkoaseman takana on useita rakennuksia ja joissakin vastaavasti
toisinpäin. Kokonaisuudessaan tilaajan kiinteistöautomaatioverkossa on useita
kymmeniä verkkoasemia, joiden kautta kohteisiin asennettuja laitteistoja halli-
taan. Kuten aiemminkin jo todettiin, järjestelmästä ei ollut saatavilla kattavaa
kuvaa.

Tilaajan sekä osajärjestelmien toimittajien materiaalien sekä yhteyshenki-
löiden haastattelujen perusteella tilaajan kiinteistöautomaatiojärjestelmästä
muodostettiin kokonaiskuva, jonka perusteella järjestelmän toimintaa voitiin
tutkia sekä kartoittaa mahdollisia haavoittuvuuksia.

4.1 Tutkimuslupa- ja tietojenluovutuspyynnöt

Tutkimuksen toteuttamiseksi pyydettiin ensin niin tilaajalta kuin valituilta
osajärjestelmien toimittajilta lupa tutkimuksen suorittamiseen sekä tulosten jul-
kaisuun. Tutkimuslupa jouduttiin joidenkin toimijoiden osalla pyytämään use-
ampaan kertaan ja vielä tämänkin jälkeen tarkentamaan tutkimuksen aihealuet-
ta sekä tulosten julkaisua. Tutkimuslupapyynnön välitti osajärjestelmien toimit-
tajille tilaajan yhteyshenkilö.

Tilaajalle ja osajärjestelmien toimittajille lähetetty tutkimuslupapyyntö liit-
teessä 1.
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Tutkimuslupien neuvottelemisen jälkeen muotoiltiin tietojenluovutus-
pyyntö osajärjestelmien toimittajille järjestelmäkuvan muodostamista varten.
Tietojenluovutuspyynnössä pyydettiin yksityiskohtaisia tietoja tilaajalle toimi-
tettavista järjestelmistä ja palveluista, mm. palvelukuvaus, listaus ohjelmistoista,
yhteyksistä ja laitteista, verkkokuva, tietoja ylläpitäjistä ja muista henkilöistä,
joilla on pääsy järjestelmään, toimitettuun palveluun tai järjestelmään liittyvä
ohjeistus ja dokumentaatio sekä tieto laitteiden sijainnista kartalla ja kiinteis-
töissä.

Tilaajalle ja osajärjestelmien toimittajille lähetetty tietojenluovutuspyyntö
liitteessä 2.

4.2 Osajärjestelmien toimittajat

Keskusteluissa tilaajan kanssa saatiin selville tärkeimmät osajärjestelmien
toimittajat ja tutkimuksen edetessä vielä muutamia muita, jotka eivät keskuste-
luissa olleet nousseet esille tai joita ei ollut alkuun mielletty järjestelmän osiksi.

Tutkimukseen sisällytettiin tilaajan oma kiinteistöautomaatiota koskeva
toiminta sekä osia tilaajan muusta toiminnasta, joihin tutkimuksen tietoturvaa
yleisesti koskeva osuus soveltuu, pääasiallisen kiinteistöautomaatioyhteistyö-
kumppanin toimittamat laitteet ja järjestelmät, kiinteistökohteiden välisen tieto-
liikenneverkon toimittajan tilaajalle toimittamat järjestelmät sekä työasema- ja
palvelinkokonaisuuden toimittajan kiinteistöautomaatiodataan liittyvät järjes-
telmät.

4.2.1 Tilaajan oma kiinteistöautomaatiotoiminta

Tilaajan pääasiallinen liiketoiminta muodostuu kiinteistöjen vuokraukses-
ta, joten kiinteistöjen hallintaa ja ylläpitoa voidaan pitää tilaajan tuotantona.
Tilaajalla on töissä useita henkilöitä tehtävinään kiinteistöjen ylläpito eri tavoin.
Kiinteistöautomaatiojärjestelmän toiminnasta ja hallinnasta vastaa kiinteistöin-
sinööri, jonka apuna on useampi henkilö eri tehtävissä ja nimikkeillä.

Varsinaiset tekniset toteutukset liittyen kiinteistöautomaatioon tilaaja on
ulkoistanut kiinteistöautomaatioyhteistyökumppanille ja työasema- ja palvelin-
verkon toimittajalle, jotka toteuttavat kiinteistöteknisiä ratkaisuja tilaajan mää-
rittelyiden mukaisesti.
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4.2.2 Tilaajan muu tietotekninen toiminta

Tilaajalla on toimistollaan työasemaverkko, joka on suojattujen yhteyksien
kautta liitetty työasema- ja palvelinverkon toimittajan ylläpitämään palvelin-
verkkoon. Tilaajan henkilökunnalla on käytössä kannettavia tietokoneita, tab-
lettitietokoneita sekä matkapuhelimia.

Koska tilaaja vuokraa huomattavaa määrää kiinteistöjä, tilaajan verkossa
käsitellään merkittävää määrää henkilötietoja, joihin tilaajan työasemaverkosta
sekä joidenkin tilaajan työntekijöiden mobiililaitteilta on pääsy. Mobiililaittei-
siin liittyy monenlaisia tietoturvauhkia, joista ehkä todennäköisimpiä on laittei-
den kadottaminen [74] [75].

Tilaajan asiakkailla on käytettävissään vikailmoitus- ja varausjärjestelmä.
Kyseinen järjestelmä ei suoraan liity kiinteistöautomaatiodatan käsittelyyn,
mutta järjestelmää käytetään samoissa kiinteistökohteissa ja sen kautta voidaan
tehdä eri tyyppisiä varauksia kiinteistökohteiden järjestelmiin. Tilaajan asiak-
kailla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset järjestelmään ja järjestelmään tal-
lennetaan joitakin käyttäjiin liittyviä tietoja, joten aivan kuten tilaajan työase-
maverkossakin, myös vikailmoitus- ja varausjärjestelmässä käsitellään henkilö-
tietoja.

4.2.3 Pääasiallinen kiinteistöautomaatioyhteistyökumppani

Tilaajalla on kiinteistökohteiden ylläpidossa ja huollossa useita yhteistyö-
kumppaneita, mutta kiinteistöautomaatioverkon laitteita asentaa, hoitaa ja yllä-
pitää yksi pääasiallinen yhteistyökumppani. Kyseinen yhteistyökumppani on
yksi Euroopan suurimmista kiinteistö- ja teollisuusautomaatiolaitteiden toimit-
tajista.

Kiinteistöautomaatiotoimittajan yhteyshenkilönä toimineen huoltopäälli-
kön mukaan heidän roolinsa on nimenomaan toimittaa tilaajan automaatiojär-
jestelmät ja heidän rajapintansa kiinteistöautomaatioverkossa on kohteissa tie-
toliikenneverkon rajalla. Lisäksi kiinteistöautomaatioyhteistyökumppani ylläpi-
tää valvomoa, johon yhteyttä otetaan Citrix web -asiakasohjelmalla. Valvomoon
on kiinteistöautomaatiotoimittajan huoltopäällikön mukaan pääsy huoltoyhti-
öillä, LVI-yhteistyökumppaneilla sekä tilaajan henkilökunnalla.

Kiinteistökohteissa olevia MODBUS/TCP -muuntimia hallitaan kiinteistö-
automaatioyhteistyökumppanin huoltopäällikön mukaan www-käyttöliittymän
kautta. Kiinteistöautomaatioyhteistyökumppanilla on hallussaan kahdet tilaa-
jan yleisavaimet, joilla yhteistyökumppanin henkilökunta pääsee tarvittaessa
tilaajan kohteisiin. Automaatiotoimittajan toimistolla on käytössä sähköinen
kulunvalvonta.
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Kuviossa 1 on esitetty kiinteistöautomaatiotoimittajan näkemys tutkitta-
vasta kiinteistöautomaatioverkosta, josta ilmenee automaatiotoimittajan kannal-
ta oleelliset verkon osat.

KUVIO 1  Pääasiallisen kiinteistöautomaatiotoimittajan kuvaus tilaajalle toimittamistaan
palveluista ja yhteyksistä.

4.2.4 Tietoliikenneverkon toimittaja

Tilaajan kiinteistökohteiden sekä toimiston väliset tietoliikenneyhteydet
toimittaa merkittävä alueellinen toimija. Tietoliikenneyhteyksien toimittajaa
sekä tietoliikenneyhteyksiä voidaan pitää luotettavina, joten näiden yhteyksien
tarkempi tarkastelu rajattiin pois tutkimuksesta.

Kohteiden välisten tietoliikenneyhteyksien toimittaja vastasi tietojen-
luovutuspyyntöön, että heillä ei ole mahdollisuutta toimittaa pyydettyjä tietoja,
mutta heidän yhteyshenkilönsä kuvasi järjestelmää haastattelussa sanallisesti.
Tilaajan tietoliikenneyhteydet on toteutettu osana toimittajan laajaa verkkoa ja
eriytetty muista verkoista virtualisointiratkaisuilla kuten toimittajan omatkin
verkot.
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Haastattelussa tietoliikenneyhteyksien toimittajan yhteyshenkilö piti suu-
rimpana tietoliikenneyhteyksiin liittyvänä riskinä kiinteistökohteissa mahdollis-
ta fyysistä pääsyä tietoliikennelaitteille johtuen kiinteistökohteiden vaihtelevis-
ta lukitusjärjestelyistä, kohteisiin pääsyn omaavien henkilöiden määrästä sekä
inhimillisten erehdysten mahdollisuudesta. Yhteyshenkilö myös korosti, että
heillä ei ole tietoa verkossa siirrettävän datan sisällöstä eivätkä he seuraa ver-
kon liikennettä.

4.2.5 Työasema- ja palvelinkokonaisuuden toimittaja

Tilaajan työasemaverkon, työasemien ylläpidon, palvelimet, palvelinten
valvonnan sekä työasemaverkon ja palvelinten väliset yhteydet tuottaa kaupal-
linen järjestelmätoimittaja. Työasema- ja palvelinkokonaisuuden toimittajan
järjestelmiä voidaan pitää luotettavina, joten kyseisen toimijan ratkaisuja ei läh-
detty tutkimuksessa arvioimaan. Palvelukuvauksessaan toimittaja kuvaa järjes-
telmiään seuraavasti:

Toimittajan konesalit täyttävät kansainvälisen TIER-standardiluokituksen TIER3-
tason, sekä Viestintäviraston 54/2008 7§ laitetilalle asettamat vaatimukset.

Työasema- ja palvelinkokonaisuuden toimittajan yhteyshenkilö kuvasi
pyynnöstä tilaajalle toimitettavia palveluita seuraavasti:

Tilaajalle (myöh. Asiakas) toimitetaan kapasiteettipalvelua. Kapasiteettipalvelua toi-
mitetaan tilaajan kotikaupungin seudulta sijaitsevista laitetiloistamme. Tietoliiken-
neyhteydet Asiakkaan ja laitetilan välillä hoidetaan suojatun internet-yhteyden ylitse
(SSL-VPN). Tilaajan päässä oleva Fortinet-palomuuri on myös Toimittajan ylläpidossa.
Konesalin päässä oleva Toimittajan internet-yhteys on vikasietoinen sekä suojattu pa-
lomuurein. Konesalin infrastruktuuri on suunniteltu siten, että vikasietoiset kom-
ponentit on vähintään kahdennettu. Laitealustana toimivat HP:n palvelinlaitteet ja
levyjärjestelmät. Koko palvelininfrastruktuurilla on asianmukaiset huolto-
/ylläpitosopimukset ja laitealustan säännöllisestä ylläpidosta huolehditaan (esim.
päivitykset tms.). Edellä mainitun kapasiteettipalvelun lisäksi Asiakkaalla on kiin-
teistöjärjestelmään liittyvä SMS-modeemi (asiakkaalle dedikoitu, ei kahdennettu), jo-
ta kautta tieto halutuista k.o. järjestelmän tilanmuutoksista välitetään edelleen palve-
luntarjoajan SMS-Gateway’hin. Asiakkaan käytössä olevaa kapasiteettia valvotaan
24/7 ja hälytyksiin reagoidaan palvelusopimuksen mukaisella vasteajalla.

Virtualisointialusta toimii VMwaren –päällä, palvelinkäyttöjärjestelmänä palvelimis-
sa on Windows 2012 R2. Varmistukset virtuaalipalvelimista otetaan 1 krt/vrk, palau-
tussäde on 14 vrk.

Toimittajan  hallintayhteyksissä käytetään protokollista HTTP(S), SSH ja RDP-
protokollia. Hallintayhteys on rajoitettu tapahtuvaksi Toimittajan sisäverkosta ja oi-
keudet hallintaverkkoon on rajoitetulla määrällä henkilöstöä.

Rooli, joilla ylläpitovastuussa oleva henkilöstö pääsee Asiakkaan verkkoon, on järjes-
telmänvalvojan-rooli. Henkilöt, jotka ylläpitotoimenpiteitä suorittavat, ovat Suomen
kansalaisia ja heidät on turvaselvitetty
(http://www.supo.fi/turvallisuusselvitykset/henkiloturvallisuusselvitys). Fyysi-
seen ympäristöön pääsy on tarveperustaisesti ylläpitäjä-roolissa toimivilla henkilöillä.
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Palvelun toteuttamiseen liittyvä ohjeistus ja dokumentaatio on Asiakkaan omaisuut-
ta ja ylläpitotehtäviä suorittavan henkilöstön sekä Asiakkaan nimettyjen henkilöiden
käytössä (=käyttöoikeus Tuotenimi-järjestelmään).  Konesalitilojen tarkempi fyysinen
sijainti tai se missä konesalissa asiakkaan palvelut toimivat, on luottamuksellinen tie-
to.

KUVIO 2  Työasema- ja palvelinkokonaisuuden toimittajan kuvaus tilaajalle toimittamis-
taan palveluista ja yhteyksistä.

Kuviossa 2 kuvataan työasema- ja palvelinkokonaisuuden toimittajan hal-
linnassa oleva osa tutkittavaa kiinteistöautomaatiojärjestelmää. Kuviosta 2 il-
menee myös liitännät muihin tilaajan järjestelmiin.
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5 KIINTEISTÖAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN
HAAVOITTUVUUKSIA

Joukovin ym [38] prosessin mukaisesti ensimmäisenä vaiheena tilaajan tie-
tojärjestelmien haavoittuvuuksien kartoittamiseksi suoritettiin langattomien
verkkojen kartoitus ja porttiskannauksia sekä kiinteistöautomaatiolaitteiden
verkossa että työasemaverkossa. Verkkojen kartoitus suoritettiin tilaajan toimis-
tolla yhden työpäivän aikana, jolloin työasema- ja palvelinkokonaisuuden toi-
mittaja järjesti tutkimuksen tekijälle hallitun pääsyn sekä tilaajan työasema-
verkkoon että kiinteistöautomaatioverkkoon osoitettujen porttien ja yhteyskäy-
täntöjen kautta.

Huomioiden mitä lainsäädäntö ja yleinen keskustelu nostavat esille verk-
koliikenteen seurannasta, tilaajan henkilöstöä tiedotettiin työasemaverkon kar-
toituksesta sähköpostitse muutamaa päivää ennen kartoituksen toteuttamista.
Tiedottamisesta vastasi tilaajan yhteyshenkilö. Henkilöstölle lähetetty tiedote
on liitteessä 3.

Porttiskannauksien suunnittelussa huomioitiin tieto, että työasemille on
asennettuna Symantec Endpoint Protection -ohjelmisto, jonka ominaisuuksien
kuvauksissa kerrotaan, että kyseinen palomuuriohjelmisto varoittaa työaseman
käyttäjää järjestelmän olevan porttiskannauksen kohteena silloin, kun samasta
IP-osoitteesta kohdistuu enemmän kuin neljä yhteydenavauspyyntöä työase-
man portteihin 200 sekunnin sisällä. [76] [77]

Huomattavaa on, että kesken tutkimuksen Symantecin suojausohjelmis-
tosta löydettiin merkittäviä haavoittuvuuksia [78] [79] [80]. Kyseisiin haavoittu-
vuuksiin on korjauspäivitys saatavilla ja tilaajan järjestelmiin kyseinen päivitys
on jo asennettu.

Kiinteistöautomaatioverkon datan hyödyntämismahdollisuuksia ja haa-
voittuvuuksia tutkittiin tallentamalla verkon liikennettä yhden vuorokauden
ajan erässä tilaajan kiinteistökohteessa.
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5.1 Langattomat lähiverkot

Järjestelmäkartoitus aloitettiin kartoittamalla tilaajan toimistolla saavutet-
tavissa olevat langattomat lähiverkot. Kartoitus toteutettiin asettamalla kannet-
tavan tietokoneen langaton verkkokortti monitorointitilaan ja tallentamalla ha-
vaittu liikenne Kali Linux 2.0 –käyttöjärjestelmäjakelun airodump-ng –
ohjelmalla komennolla airodump-ng wlan0mon -w tilaaja-wlanit-yleensa. Lan-
gattomien lähiverkkojen liikennettä seurattiin vajaan kolmen minuutin ajan
(163 sek.), jona aikana pystyttiin tällä tavoin havaitsemaan 32 eri verkkoa. Ha-
vaittujen verkkojen joukossa olivat sekä tilaajan vierasverkko että toimistoverk-
ko, joista jälkimmäinen on asetettu piilottamaan ssid:nsä. Samalla kuuntelulla
havaittiin, että molemmat tilaajan verkot käyttävät liikennöintiin kanavaa 10,
jota käytti myös kaksi muuta havaituista verkoista.

TAULUKKO 1 Tilaajan toimistolla havaitut wlan-verkot kanavittain

Kanava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Verkkoja 11 2 1 2 1 6 0 0 0 4 2 0 3

Taulukossa 1 esitetyistä wlan-verkkojen lukumääristä kanavittain voidaan
havaita, että tilaajan verkkojen kanssa kanavalla 10 on hieman päällekkäisyyttä,
mutta suurin osa verkoista käyttää numeroltaan merkittävästi pienempiä kana-
via ja ei siten aiheuta suurta päällekkäisyyttä tilaajan verkkojen kanssa. Verkko-
jen suuri päällekkäisyys saattaisi joissain tilanteissa aiheuttaa häiriöitä verkko-
jen toimintaan.

Seuraavaksi kuuntelua tarkennettiin koskemaan vain tilaajan verkkojen
käyttämää kanavaa 10 komennolla airodump-ng wlan0mon -w tilaaja-wlanit-
kanava -c 10. 84 sekunnin kuuntelun aikana havaittiin, että verkoissa oli hyvin
vähän liikennettä. Liikenteen vähäiseen määrään vaikutti todennäköisesti lyhyt
kuunteluaika sekä kartoituksen suorittaminen päivänä, jolloin tilaajan henkilö-
kunnasta oli paikalla vain pieni määrä.

Tämän jälkeen liikenteen kuuntelu rajoitettiin koskemaan vain tilaajan
vierasverkkoa komennolla airodump-ng wlan0mon -w tilaaja-wlanit-vieras -c
10 --bssid A0:48:1C:E2:12:22. Verkossa havaittiin yhteensä kuusi kytkeytynyttä
laitetta, joista yksi oli tutkimuksen tekijän matkapuhelin. Tutkijan matkapuhe-
limeen kohdistettiin deautentikointihyökkäys komennolla aireplay-ng -0 10 -a
A0:48:1C:E2:12:22 -c 88:E3:AB:2C:CB:D5 wlan0mon tarkoituksena saada taltioi-
tua kuunteluun verkkoon liittymiseen kuuluva kättely, josta voidaan tämän
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jälkeen yrittää selvittää verkon salasana. Yrityksistä huolimatta kättelyä ei saatu
tallennettua, vaikka puhelin ja liikennettä tallentanut kannettava tietokone oli-
vat fyysisesti lähekkäin. 8 minuutin kuuntelun aikana tallentamatta jääneiden
pakettien osuus oli yli 20%.

Käytetty laitteisto tunnettiin sellaiseksi, jolla kaappaus voitiin suorittaa
onnistuneesti. Tallentumatta jääneiden pakettien määrään ja siten kättelyn tal-
lennuksen epäonnistumiseen saattoivat vaikuttaa käytetty verkkokortti, kysei-
sen verkkokortin ajuri sekä muut langattomat verkot. Lisäksi tilassa olleet ka-
lusteet, erityisesti metallikalusteet, saattoivat aiheuttaa heijastuksia, jotka vai-
keuttivat pakettien kaappaamista. Samalla järjestelyllä oli aiemmin tallennettu
liikennettä onnistuneesti muissa verkoissa, mutta toisaalta esimerkiksi Jyväsky-
län yliopiston tietoliikennelaboratorion yhteydessä sijaitsevassa IoT-
laboratoriossa LaiTSo-projektin yhteydessä pakettien kaappaaminen osoittautui
vastaavalla tavalla epäluotettavaksi. Kyseisessä projektissa ongelma ratkaistiin
vaihtamalla langattoman verkon tukiasemaksi pöytäkone, jolta verkkoliikenne
tallennettiin, mutta tilaajan verkon muuttamiseen ei ollut mahdollisuuksia.

Viimeisenä vaiheena langattomien verkkojen kartoituksessa kuunneltiin
tilaajan toimistoverkon liikennettä, mutta tämä osoittautui hyödyttömäksi, sillä
verkossa ei ollut lainkaan kytkeytyneitä laitteita.

5.2 Porttiskannaukset työasemaverkossa

Työasemaverkon kartoitus suoritettiin tilaajan työasema- ja palvelinver-
kon toimittajan järjestelmän pääsyn avulla ja ohjeiden mukaisesti. Verkkoon
liittyminen tapahtui osoitetun ethernet-liitynnän kautta DHCP-protokollaa
käyttäen. Verkkoon liityttäessä saatiin osoite inet 10.195.255.60 netmask
0xffffff00 broadcast 10.195.255.255.

Ensimmäisessä vaiheessa verkon kartoituksessa suoritettiin arp-kysely
koko verkon laajuudelta komennolla arp-scan 10.195.255.0/24. Arp-kyselyyn
vastasi verkosta kaikkiaan 21 laitetta.

Seuraavaksi tarkistettiin verkossa avoimena olevat ssh-palvelimet komen-
nolla nmap -Pn -p 22 10.195.255.0/24. Kyselyyn vastasi 19 laitetta, joista kah-
dessa oli ssh-palvelu avoimena. Toinen koneista, joissa ssh-palvelu oli päällä,
oli verkon reitittimenä toimiva kytkin ja toinen vastaavasti langattoman verkon
tukiasema. Molemmat laitteet ovat työasema- ja palvelinverkon toimittajan yl-
läpidossa.

Työasemaverkon laitteiden luonteen selvittämiseksi skannattiin vielä por-
tit TCP/139 [81], TCP/53, TCP/80, TCP/443 sekä UDP/53 ja UDP/67. Skan-
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nausten tuloksena voitiin päätellä, että verkossa ei reititin/kytkimen, työase-
mien ja tulostimien lisäksi näyttäisi olevan muita laitteita. Yhteenveto skan-
nausten tuloksista taulukossa 2, johon on koottu arp/ping-kyselyyn vastannei-
den laitteiden muut vastaukset.

TAULUKKO 2 Yhteenveto toimistoverkon palveluista

IP tcp/22 tcp/53 tcp/80 tcp/139 tcp/443 udp/53 udp/67 huomioita
.1 open closed open closed closed closed open|f reititin/kytkin
.5 open closed open closed closed closed closed tukiasema
.6 closed filtered open closed open closed closed tukiasema
.20 closed closed open closed open closed closed tulostin
.21 closed closed open closed open closed closed tulostin
.22 closed closed open closed open closed closed tulostin
.62 filtered filtered filtered filtered filtered open|f open|f
.63 closed closed closed open closed closed closed
.64 closed closed open filtered closed closed closed valvontakamera
.65
.66 filtered filtered filtered filtered filtered open|f open|f
.67 filtered filtered filtered filtered filtered open|f open|f
.69 filtered filtered filtered filtered filtered closed open|f
.70 filtered filtered filtered filtered filtered open|f open|f
.71 filtered filtered open open filtered open|f open|f
.72
.73 filtered filtered filtered filtered filtered open|f open|f
.74 closed closed open open closed closed closed
.75 closed closed closed open closed closed closed web ui/vnc
.76 filtered filtered filtered filtered filtered open|f open|f
.81

Taulukosta 2 voidaan nähdä, että tilaajan toimistoverkossa on useita eri-
laisen porttiprofiilin laitteita. Erityisesti voidaan lisäksi huomata, että useilla
laitteilla oli www-palvelu avoinna portissa TCP/80. Näitä palveluita tutkittiin
selaimella lisää ja havaittiin, että useita laitteita voitiin hallita www-
käyttöliittymän kautta joko ilman salasanaa tai oletussalasanoilla. Käyttöliitty-
mien perusteella valvontakameraksi tulkittava laite valittiin tarkempaan skan-
naukseen. Komennolla nmap -v 10.195.255.64 löydettiin taulukossa 3 esitetyt
avoimet palvelut.

TAULUKKO 3 Valvontakameran avoimet TCP-portit.

PORT STATE SERVICE
25/tcp open smtp
80/tcp open http
135/tcp open msrpc
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139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
554/tcp open rtsp
2869/tcp open icslap
5357/tcp open wsdapi
8000/tcp open http-alt
8081/tcp open blackice-icecap
8082/tcp open blackice-alerts
10243/tcp open unknown
49152/tcp open unknown (upnp)
49153/tcp open unknown (upnp)
49154/tcp open unknown (upnp)
49155/tcp open unknown (upnp)

Suosituksena tilaajalle verkon laitteiden ja liikenteen seuranta sekä pääsyn
rajaaminen verkkoon MAC-osoitteiden perusteella, jotta vain ennalta tunniste-
tuilla laitteilla voidaan liittyä verkkoon.

5.3 Porttiskannaukset kiinteistöautomaatioverkossa

Tilaajan työasema- ja palvelinverkon toimittaja järjesti pyynnöstä pääsyn
myös kiinteistöautomaatioverkkoon. Kiinteistöautomaatioverkkoon liittyminen
tapahtui ohjeiden mukaisesti käyttäen osoitettua ethernet-liityntää kiinteästi
asetetulla IP-osoitteella 192.168.111.5/24.

Verkon muiden laitteiden tavoitettavuutta tarkasteltiin ensin ping-
skannauksella komennolla nmap -v -sn 192.168.111.0/24. Ping-skannaukseen
vastasi yhteensä 50 laitetta, joiden MAC-osoitteet kuuluivat neljää lukuuotta-
matta eräälle tunnetulle kiinteistöautomaatiojärjestelmien toimittajalle. Neljä
poikkeusta olivat yksi toisen kiinteistöautomaatiojärjestelmätoimittajan laite,
reititin/palomuuri sekä yksi pientietokone. Laitteiden IP-osoitteet vastasivat
pääasiallisen kiinteistöautomaatiotoimittajan kuvausta verkosta.

Aiemmin tarkempaan tarkasteluun valittujen kiinteistökohteiden IP-
osoitteita vastaavista laitteista toinen valittiin tarkempaan tarkasteluun myös
verkon kautta. TCP-portit skannattiin komennolla nmap -v -p 0-65535
192.168.111.83, joka osoitti porttien 21, 23, 80 ja 502 olevan auki ja muiden suljet-
tuja. Yhteydenotot portteihin 21 ja 23 osoittivat vastausten perusteella kyseisis-
sä porteissa vastaavien palveluiden olevan telnet ja ftp, joten kiinteistöautomaa-
tioverkossa käytetään salaamatonta tietoliikennettä. Telnet- ja ftp-palveluihin
suoritettuihin kirjautumisyrityksiin saatiin vastaukset pitkällä viiveellä, joten
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ainakin brute force –tyyppiset murtoyritykset kestävät pitkään. Myös yhtey-
denottoyritys selaimella osoitteeseen http://192.168.111.83/ osoitti kiinteistö-
automaatioverkossa käytettävän salaamatonta liikennettä, vaikka käyttäjätun-
nus ja salasanasuojaukset olivatkin laitteissa käytössä. Kuviossa 3 esitetään ruu-
tukaappaus IP-osoitetta 192.168.111.83 käyttävän automaatiolaitteen www-
palvelu.

KUVIO 3  Kiinteistöautomaatiolaitteen www-palvelu.

Edellisten vastausten ja MAC-osoitteen kertoman valmistajatiedon perus-
teella valittiin UDP-porteista skannattavaksi portit 1502, 1971 ja 1972 komennol-
la nmap -v -sU 192.168.111.83 -p 1502,1971,1972. Näistä ensimmäinen oli tilassa
open|filtered, toinen closed ja kolmas open.

Koska kiinteistöautomaatioverkossa oli useita kymmeniä laitteita, tutkit-
tiin verkon rakennetta tarkemmin traceroutella, esim komennolla traceroute
192.168.111.83. Havaittiin, että kaikki laitteet ovat samassa verkkosegmentissä
ja täsmälleen yhden hypyn päässä toisistaan. Näin ollen verkossa ei ole aina-
kaan näkyviä palomuureja, reitittimiä tai vastaavia laitteita eli pääsy yhdelle
verkon laitteelle esimerkiksi kiinteistökohteessa tapahtuvan fyysisen pääsyn
avulla tarkoittaa, että kaikki muutkin verkon laitteet ovat välittömästi saavutet-
tavissa.

Seuraavaksi kiinteistöautomaatioverkko skannattiin edellä mainittujen
porttien auki olemisen kartoittamiseksi uudelleen rajaten skannaus löydettyihin
portteihin komennolla nmap -v -p 21,23,80,502 192.168.111.0/24. Todettiin ky-
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seisten porttien olevan samalla tavalla auki kaikilla kiinteistöautomaatiolaitteil-
la. Myös löydetyllä pientietokoneella oli portti 80 auki ja yhteydenotto selainoh-
jelmalla paljasti kyseisellä laitteella olevan erikseen asennetun www-
palvelimen. Kyseinen palvelinohjelma on laitteen tavallisimman käyttöjärjes-
telmäjakelun oletuspalvelin ja esillä oli palvelimen testisivu eli palvelimen kon-
figurointi oli ilmeisestikin kesken. Palomuurilaitteella kaikki edellä mainitut
portit olivat tilassa ’filtered’.

Tarkempaan tarkasteluun valittua laitetta 192.168.111.83 tutkittiin vielä
komennolla nmap -sV -O 192.168.111.83 ohjelmisto- ja käyttöjärjestelmäversioi-
den selvittämiseksi. Havaittiin, että skannauksiin käytetty Nmap 7.12 –
ohjelmisto ei tunnistanut laitteella käytettävää ftp-palvelinohjelmaa, mutta tel-
net- ja http-palvelimet tunnistettiin utelnetd- ja Boa HTTPd 0.94.14rc20 –
ohjelmiksi. Käyttöjärjestelmäversioksi tunnistettiin Linux kerneliversion ollessa
väliltä 2.6.9-2.6.33 ja on näin ollen ainakin kuusi, mahdollisesti jopa lähes 12
vuotta vanha [82]. Myöhemmässä vaiheessa verkon liikenteen tallentamisen
yhteydessä kyseinen laite tunnistettiin kiinteistönvalvonnan verkkoasemaksi.
Kuviossa 4 kyseinen laite kuvattuna tilaajan kiinteistökohteen alakeskuksessa.
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KUVIO 4  Kiinteistövalvonnan verkkoasema/protokollamuunnin tilaajan kiinteistökoh-
teessa.

Kiinteistökohteissa sijaitsevissa verkkoasemissa ajettavasta Boa HTTPd –
palvelimesta on löydetty haavoittuvuus, joka sallii vieraan ohjelmakoodin aja-
misen palvelintietokoneella verkon ylitse [83] [84] [85]. Kyseistä haavoittuvuut-
ta ei ole korjattu ja Boa HTTPd:n kehitystyö on lopetettu [86] [87]. Kyseistä haa-
voittuvuutta on muissa yhteyksissä hyödynnetty hajautetuissa palvelunesto-
hyökkäyksissä [88].

Linux-kernelissä 2.6.32 tunnetaan yli 180 erilaista haavoittuvuutta [89],
joiden joukossa on ainakin kaksi haavoittuvuutta, jotka mahdollistavat kohde-
koneiden täydellisen lamauttamisen verkon ylitse [90] [91, s. 2011].

Verkon reititin/palomuurilaitetta tarkasteltiin komennolla nmap -v -p 0-
65535 192.168.111.2 avoimien TCP-porttien selvittämiseksi. Havaittiin, että ky-
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seisellä laitteella olivat avoinna portit 541 (uucp-rlogin) ja 8009 (ajp13). Suljet-
tuina olivat portit 113 (ident) ja 8000 (http-alt). Muut skannatut portit olivat ti-
lassa ’filtered’ eli vastausta kyselyyn ei saatu.

Verkosta löytynyttä pientietokonetta tutkittiin vastaavasti avointen TCP-
porttien selvittämiseksi komennolla nmap -v -p 0-65535 192.168.111.3. Havait-
tiin, että portin 80 (http) lisäksi avoinna oli portti 22 (ssh). Ottamalla yhteyttä
ssh-porttiin havaittiin, että ainakin kyseisen laitteen tavallisimman käyttöjärjes-
telmäjakelun käyttäjätunnus/salasanayhdistelmä ei sallinut sisäänkirjautumista,
joten todennäköisesti kyseinen salasana on vaihdettu. http-portin tarkempi tar-
kastelu suoritettiin vielä komennolla curl -I 192.168.111.3, joka vahvisti kyseessä
olevan Raspberry Pi, jossa ajetaan Rasbpian-käyttöjärjestelmää ja siinä
Apache/2.4.10 –www-palvelinta. Kuviossa 5 kuvakaappaus kyseisen Raspber-
ry Pi –laitteen www-palvelusta.

KUVIO 5  Kiinteistöautomaatioverkon Raspberry Pin www-palvelu.

Löydetyn pientietokoneen tarkoitus verkossa ei verkon skannauksen yh-
teydessä selvinnyt. Kysyttäessä tilaajan kiinteistöinsinööri kertoi laitteen kuu-
luvan työasema- ja palvelinverkon toimittajalle, joka oli käyttänyt laitetta
aiemmin kiinteistöautomaatioverkon toimivuuden diagnosointiin. Laitteella ei
kiinteistöinsinöörin mukaan ollut enää käyttöä, joten suosituksena tilaajalle lait-
teen poistaminen verkosta.

Varmuuden vuoksi valittiin vielä toinenkin kiinteistöautomaatiolaitteista
tarkempaan tarkasteluun komennolla nmap -v -p 0-65535 192.168.111.86. Tulok-
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set vastasivat odotuksia ja olivat täsmälleen samanlaisia IP-osoitteesta
192.168.111.83 saatujen tulosten kanssa, vaikka kyseisen laitteen MAC-osoite
kuuluukin eri valmistajalle.

Suosituksena tilaajalle verkon laitteiden ja liikenteen seuranta sekä pääsyn
rajaaminen verkkoon MAC-osoitteiden perusteella kuten työasemaverkossakin
sekä lisäksi kiinteistöautomaatioverkon jakaminen pienempiin osiin segmen-
toimalla, jotta mahdollinen hyökkääjä ei saa koko verkkoa haltuun mikäli on-
nistuu murtamaan jossakin kiinteistökohteessa olevan laitteen, sekä kaikkien
verkkoon kytkettyjen laitteiden tarkastuksen mahdollisten oletusasetusten ja –
salasanojen osalta.

Lisäksi suosituksena kiinteistöautomaatioyhteistyökumppanin ohjelmis-
topäivitystilanteen selvittäminen löydettyjen haavoittuvuuksien vuoksi.

5.4 Laitetilan tietokone

Skannausjärjestelyjä tehtäessä havaittiin tilaajan lukitussa laitetilassa pöy-
tätietokone, jota työasema- ja palvelinverkon toimittajan edustaja ei ollut aiem-
min kyseisessä tilassa havainnut. Lähemmässä tarkastelussa havaittiin tietoko-
neen olevan lukitsematon ja käyttävän Windows XP –käyttöjärjestelmää. Sa-
maisessa lähemmässä tarkastelussa laitteen konsolilta havaittiin, että kyseisellä
tietokoneella ajetaan tilaajan avaintenhallintajärjestelmää, joten työasema- ja
palvelinverkon toimittajan edustajan pyynnöstä kyseinen tietokone otettiin
erikseen tarkasteluun myös verkon kautta. Ensin selvitettiin kyseisen tietoko-
neen olevan kytkettynä tilaajan työasemaverkkoon ja tämän jälkeen tutkittiin
konetta verkon kautta.

Komennolla nmap -v 10.195.255.75 -p 0-65535 selvitettiin avaintenhallinta-
tietokoneella olevan auki lukuisa määrä TCP-portteja. Avoimet TCP-portit on
esitetty taulukossa 4.

TAULUKKO 4 Avaintenhallintatietokoneen avoimet TCP-portit

PORT STATE SERVICE
135/tcp open msrpc
139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
623/tcp open oob-ws-http
1342/tcp open unknown
1343/tcp open unknown
1344/tcp open unknown
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1345/tcp open unknown
1346/tcp open alta-ana-lm
1347/tcp open bbn-mmc
1348/tcp open bbn-mmx
1349/tcp open sbook
1350/tcp open editbench
1351/tcp open equationbuilder
4082/tcp open unknown
4083/tcp open unknown
4084/tcp open unknown
4085/tcp open unknown
4086/tcp open unknown
4088/tcp open unknown
4089/tcp open unknown
4090/tcp open omasgport
4092/tcp open unknown
5623/tcp open unknown
5800/tcp open vnc-http
5900/tcp open vnc
6552/tcp open unknown
16992/tcp open amt-soap-http

UDP-portit skannattiin avaintenhallintatietokoneelta vastaavasti komen-
nolla nmap -v -sU 10.195.255.75. Myös UDP-portteja oli avoinna useita. Avoi-
met UDP-portit on esitetty taulukossa 5.

TAULUKKO 5 Avaintenhallintatietokoneen avoimet UDP-portit

PORT STATE SERVICE
21/udp open|filtered ftp
123/udp open ntp
137/udp open netbios-ns
138/udp open|filtered netbios-dgm
445/udp open|filtered microsoft-ds
500/udp open|filtered isakmp
623/udp open|filtered asf-rmcp
1900/udp open|filtered upnp
4500/udp open|filtered nat-t-ike

Microsoft Windows XP –käyttöjärjestelmän päivitystuki on päättynyt
vuonna 2014 [92] ja sille tunnetaan nykyään ainakin 70 haavoittuvuutta [93].
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Suosituksena tilaajalle kyseisen tietokoneen käyttöjärjestelmän päivittä-
minen ajantasaiseen versioon sekä käyttäjäkohtaisten tunnusten ja salasanojen
asettaminen. Lisäksi suosituksena kyseisellä tietokoneella ajettavien palvelui-
den läpikäynti.

5.5 Liikenteen seuranta kiinteistökohteessa

Porttiskannausten ja verkon rakenteen selvittämisen jälkeen tilaajan kans-
sa sovittiin liikenteen seuraamisesta ja tallentamisesta yhdessä kiinteistökoh-
teessa liikenteeseen liittyvien haavoittuvuuksien ja mahdollisen hyökkääjän
hyödyntämis- tai vahingoittamismahdollisuuksien selvittämiseksi. Seuranta
toteutettiin lisäämällä kiinteistöautomaatioverkkoon sillaksi konfiguroitu pien-
tietokone. Tällä tavalla asetettu tietokone ei näy verkossa aktiivisena laitteena
eikä näin ollen saa tai käytä IP-osoitetta vaan ainoastaan välittää näkemänsä
liikenteen eteenpäin. Liikennettä voidaan kuitenkin suodattaa, tallentaa tai
muuntaa kyseisellä laitteella. Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa laite asetettiin
tallentamaan kaikki kiinteistöautomaatioverkossa havaitsemansa IP-muotoinen
liikenne.

Tallennusjärjestely on esitetty kaaviokuvana kuviossa 6 ja valokuvana ku-
viossa 7. Selostus tallennusjärjestelyssä on seuraavissa kappaleissa.
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KUVIO 6  Kaaviokuva liikenteen tallennusjärjestelystä. Lisätyt komponentit punaisella.

KUVIO 7  Kiinteistöautomaation verkon tallennus käytännössä.
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5.5.1 Laitteen konfigurointi

Tutkimuksen tekijän aiemman kokemuksen ja kirjallisuuden perusteella
kiinteistöautomaation tallennukseen valittiin laitteeksi Raspberry Pi 3, joka on
Raspberry Pi Foundationin tuottama ARM-prosessorinen pientietokone [94], ja
hyvien verkkoliitäntöjensä sekä pientietokoneeksi suuren tehonsa, muistinsa
sekä tallennuskapasiteettinsa perusteella tarkoitukseen sopiva. Liikenteen tal-
lentamista varten laitteeseen lisättiin toinen ethernet-liitäntä, joka toteutettiin
käyttämällä erillistä USB-ethernet –sovitinta [95].

Raspberry Pi –pohjaisia ratkaisuja on käytetty laajasti erilaisiin wlan- sekä
IoT-projekteihin, mm. Maksimovic, Vujovic ym ovat tutkineet kyseisen alustan
soveltuvuutta IoT-laitteiksi [96], langattoman sensoriverkon osaksi [97] sekä
kotiautomaation alustaratkaisuksi [98]. Zhao ym [99] ovat myös tutkineet
Raspberry Pin soveltuvuutta IoT-alustaratkaisuksi ja Patil ja Kokil [100] ovat
seuranneet suuria ihmisjoukkoja tapahtumissa Raspberry Pi –pohjaisella ratkai-
sulla.

Liikenteen seurannassa käytetylle Raspberry Pi 3 –tietokoneelle annettiin
käyttötarkoituksen mukaisesti nimeksi ’siltavahti’. Siltavahtiin asennettiin [101]
viimeisin saatavilla ollut versio Raspbian-käyttöjärjestelmästä [102], joka on
Raspberry Pi Foundationin suositus Pi-laitteille [103].

Siltavahdin wlan-kortti konfiguroitiin toimimaan wlan-tukiasemana [104]
[105, s.], jotta laitteeseen saadaan yhteys myös sen ollessa kytkettynä tallenta-
maan kiinteistöautomaatioverkon liikennettä. Tämän jälkeen laitteen kaksi et-
hernet-liitäntää konfiguroitiin toimimaan läpinäkyvänä siltana, joka yhdistää
kaksi verkon osaa toisiinsa ja välittää näiden osien liikenteen sellaisenaan toisel-
le puolelle [106] [107]. Tämänkaltaisella järjestelyllä liikennettä voitaisiin sillan
kohdalla myös suodattaa tai muokata [108] [109], joten mahdollinen hyökkääjä
voisi käyttää vastaavaa lähestymistapaa kiinteistöautomaatiodatan muokkaa-
miseen tai liikenteen estämiseen. Teoriassa tämänkaltainen järjestely voisi ai-
heuttaa verkossa pientä viivettä [110].

5.5.2 Liikenteen tallennus

Liikenne tallennettiin tunnin jaksoissa tcpdump-ohjelmalla [45] suoraan
sillan br0-interfacelta komennolla sudo tcpdump –i br0 –G 3600 –W 1 –w
vvvvkkpp-hh –Z pi [111]. Päivämäärä ja kellonaika saatiin skriptiltä, jonka si-
sällä kyseinen komento suoritettiin ja kyseistä skriptiä ajettiin siltavahdin pi-
käyttäjän crontabista ajastetusti tasatunnein [112] [113]. Tasatunneittain ajetta-
valla tunnin mittaisella tallennuksella pyrittiin siihen, että mikäli jokin menisi
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tallennuksessa vikaan, saataisiin ainakin edelliseen tasatuntiin mennessä tal-
lennettu data tutkittavaksi myöhemmin.

Liikennettä tallennettiin yhdessä kiinteistökohteessa 23 tunnin ajan. Dataa
tallennuksessa kertyi yhteensä 42 megatavua, jotka sisältävät yhteensä 449.580
datapakettia. Lisäksi tallennettiin erikseen jaksoja, joihin sisällytettiin yhteis-
työssä tilaajan kiinteistöinsinöörin kanssa ohjaustapahtumia, jotta datasta voi-
tiin myöhemmin tunnistaa kyseisiin ohjaustapahtumiin liittyviä paketteja.

5.5.3 Huomioita tallennetusta liikenteestä

Sekä valvontaohjelmisto että tilaajan käytössä oleva www-hallintaliittymä
käyttävät liikennöintiin UDP-paketteja. Tilaajalla ei ole pääsyä suoraan kohtei-
siin asennettuihin verkkoasemiin ja niiden www-palvelimiin, joten tallen-
nutussa liikenteessä ei ollut lainkaan http-protokollan mukaista liikennettä. Tal-
lennetusta liikenteestä 46 % eli 206.618 pakettia oli ARP-paketteja, joilla verkon
laitteet ylläpitävät tietoja toisistaan. UDP-paketteja liikenteestä oli 30,7 % eli
138.019 pakettia ja TCP-paketteja vastaavasti vain 360 kappaletta eli 0,1 %.

Tallennetuista UDP-paketeista, jotka liittyivät kiinteistöverkon tiedonsiir-
toon, kaikissa joko lähettäjänä tai vastaanottajana oli kiinteistöautomaatiover-
kon rajapalomuuri eli liikenne suuntautui valvontapalvelimelle tai sieltä laitteil-
le. TCP-liikenne sen sijaan oli automaatiolaitteiden välistä eikä suuntautunut
valvontapalvelimelle.

ARP-liikenteessä näkyi sekä kiinteistöautomaatioverkon laitteiden välisiä
kyselyitä että infrastruktuuritoimittajan laitteiden välistä liikennettä. ARP-
liikenteestä voitiin nähdä, että kiinteistökohteessa, jossa tallennus suoritettiin,
oli yksi laite, jonka IP-osoite oli 192.168.111.83 ja MAC-osoite 00:1b:37:02:01:47.

Olettaen, että verkossa käytetään liikenteen reitittämiseen kytkintä, tallen-
nuskohdassa olisi pitänyt olla vain kyseiselle IP-osoitteelle tarkoitettua liiken-
nettä. Tallentuneessa TCP-liikenteessä ei ollut edellä mainittua IP-osoitetta kos-
kevaa liikennettä, vaan ainoastaan muiden automaatiolaitteiden välistä keski-
näistä liikennettä, joten voitiin päätellä sen olleen väärin reititettyä. Suositukse-
na tilaajalle verkon reititysasetusten tarkistus.

ARP-liikenteestä voitiin päätellä myös, että laite, jonka IP-osoite oli
192.168.111.71 oli ilmeisesti väärin konfiguroitu, koska kyseinen laite kysyi tal-
lennusjakson aikana 52.430 kertaa minkä laitteen hallussa IP-osoite
192.168.111.1 oli muodostaen 25,3 % kaikesta ARP-liikenteestä. Verkon gate-
waynä käytettiin rajapalomuuria, jonka IP-osoite oli 192.168.111.2, joten oletet-
tavasti kyseiselle laitteelle oli asetettu väärä gateway-osoite. Havainnosta rapor-
toitiin tilaajalle, joka pyysi kiinteistöautomaatioyhteistyökumppania tarkista-
maan laitteen konfiguraation. Kiinteistöautomaatiotoimittajan mukaan laite oli
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oikein konfiguroitu eikä asetuksista löytynyt virhettä sekä järjestelmä toimi oi-
kein. Pyynnöstä huolimatta laitteen verkkokonfiguraatiota ei saatu nähtäväksi.
ARP-liikenteen määrä ko. laitteelta oli kuitenkin poikkeuksellisen suurta, joten
suosituksena tilaajalle kyseisen laitteen tarkastaminen uudelleen.

ICMP-liikennettä tallennetun liikenteen joukossa oli 4911 pakettia eli 1,1 %.
ICMP-liikenteen lähteinä olivat verkon rajapalomuuri (2255 pakettia), verkossa
ollut Raspberry Pi –tietokone (1425 pakettia) sekä kiinteistökohteen verkkoase-
ma (1231 pakettia). Kiinteistökohteen verkkoaseman ICMP-viesteistä suurin osa
oli vastauksia edellisten ping-pyyntöihin. Huomattavaa oli, että verkkoasema
pingasi myös muutaman kerran rajapalomuuria saamatta tältä vastauksia,
Raspberry Pi:tä ei kertaakaan.

5.5.4 Hyökkäysmalleja

Mikäli hyökkääjällä on pääsy kiinteistöautomaatioverkkoon, voi hyökkää-
jä vaikuttaa automaatioverkon toimintaan usein eri tavoin. Verkon kautta on
myös mahdollista murtautua muihin järjestelmiin [7]. Verkon rakenteen vuoksi
hyökkääjällä on tällöin myös mahdollisuus liikkua verkossa täysin vapaasti.
Käytännössä kaikkien esiteltyjen hyökkäysmallien edellytyksenä on fyysinen
pääsy kiinteistöautomaatioverkkoon, joten lukituksen ja kulunvalvonnan mer-
kitys automaatioverkon toiminnalle ja turvallisuudelle on erityisen suuri. Tässä
kappaleessa esitellään malleja, joita hyödyntäen järjestelmää kohtaan voitaisiin
hyökätä. Hyökkäyksiä ei ollut mahdollista kokeilla käytännössä.

Kiinteistökohteiden muuntimet ovat pienitehoisia tietokoneita, jotka voi-
vat käsitellä vain pientä määrää verkkoliikennettä. Verkko itsessään pystyy vä-
littämään suuriakin määriä liikennettä, joten yksinkertaisin tapa lamauttaa yk-
sittäinen muunnin tai vastaavasti koko verkko, on toteuttaa palvelunestohyök-
käys lähettämällä verkkoon kytketyltä tietokoneelta suuri määrä paketteja
verkkoon, jolloin kiinteistökohteiden muuntimet eivät pysty käsittelemään lii-
kennettä ja näin ollen tavanomainen liikenne ja toiminta häiriintyy tai estyy ko-
konaan. [114] [115] Tämän tyyppiset hyökkäykset voidaan tehokkaimmin estää
estämällä hyökkääjiltä pääsy verkkoon. Tutkittavassa tapauksessa verkkoon
liittyminen on hyvin hankalaa ja edellyttää pääsyä johonkin lukittuun kohtee-
seen sekä oikean liitäntäpisteen löytämistä kiinteistökohteessa. Näin ollen jär-
jestelmän ulkopuolelta tulevan palvelunestohyökkäyksen riskin voidaan todeta
olevan hyvin pieni. Järjestelmää voidaan kuitenkin suojata myös sisäisesti seg-
mentoimalla kiinteistöautomaatioverkko pienempiin osiin sekä rajoittamalla
osien välistä liikennettä reitityssäännöillä ja palomuureilla.

Edellistä vastaava hyökkäys voidaan toteuttaa myös muuntimen toisella
puolella, mikäli hyökkääjällä on mahdollisuus kytkeytyä automaatiolaitteiden
väliseen verkkoon. Bhatia ym [25] kuvaavat tämän tyyppisen hyökkäyksen to-
teutusta ja esittävät vastatoimiksi IDS-ratkaisua Modbus-ympäristöön.
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Kiinteistökohteiden muuntimien käyttämässä Linux-kernelissä 2.6.32 tun-
netaan yli 180 erilaista haavoittuvuutta [89], joiden joukossa on ainakin kaksi
haavoittuvuutta, jotka mahdollistavat kohdekoneiden täydellisen lamauttami-
sen verkon ylitse [90] [91, s. 2011]. Kyseistä haavoittuvuutta hyödyntäen hyök-
kääjä voisi lähettää muuntimille paketteja, jotka kaatavat käyttöjärjestelmän
tcp-pinon ja näin ollen ainakin osittain estävät muuntimien verkkoliikenteen ja
siten järjestelmän toiminnan. Periaatteessa koko järjestelmä voisi olla mahdol-
lista lamauttaa lähettämällä yksi haavoittuvuutta hyödyntävä paketti verkon
broadcast-osoitteeseen, jolloin paketti välitettäisiin kaikille verkon laitteille.
Haavoittuvuuksiin on olemassa korjaukset uudemmissa Linux-kerneleissä.
Kerneliversion päivittäminen uudempaan edellyttää ohjelmistopäivitystä laite-
toimittajalta.

Muuntimissa käytettävästä Boa HTTPd –palvelimesta on löydetty haavoit-
tuvuus, joka sallii vieraan ohjelmakoodin ajamisen palvelintietokoneella verkon
ylitse [83] [84] [85]. Haavoittuvuutta ei ole paikattu, koska Boa HTTPd:n kehi-
tystyö on päättynyt vuonna 2005. Haavoittuvuutta voitaisiin hyödyntää lähet-
tämällä palvelimelle oikein muotoiltu http-pyyntö, jonka sisältämät komennot
suoritetaan laitteella. Tarkka hyökkäystapa riippuu laitteelle asennetuista oh-
jelmista, mutta tällä tavalla koko verkko on mahdollista ottaa pysyvästi hyök-
kääjän haltuun. Hyökkäykseltä voidaan suojautua vaihtamalla käytettävä
www-palvelinohjelma sellaiseen, jossa haavoittuvuus on päivitetty. Tämä edel-
lyttää jälleen ohjelmistopäivitystä laitetoimittajalta.

Järjestelmän toimintaa voidaan sekoittaa myös väärentämällä verkossa
liikkuvien pakettien lähde- tai kohdeosoitteita tai pakettien sisältämää dataa.
Hyökkäys voidaan toteuttaa asettamalla hyökkäyskone verkkoon siten, että
liikenne kulkee sen läpi kuten aiemmin kuvattu siltavahti, tai ARP-
hyökkäyksillä [116], jolloin kohdekoneelle osoitettu liikenne ohjataan hyök-
käyskoneelle. Pakettien sisältö on Modbus-protokollan [117] mukaista liiken-
nettä, joten hyökkääjän olisi helppo väärentää pakettien sisältö. Bhatia ym [25]
huomauttavat, että tämän tyyppisiä hyökkäyksiä ei tunneta käytetyn. Tämän
tyyppisiltä hyökkäyksiltä voidaan jälleen suojautua tehokkaimmin estämällä
pääsy kiinteistöautomaatioverkkoon, jakamalla verkko pienempiin osiin sekä
asettamalla verkon osien väliin palomuureja.

Koska kaikki edellä kuvatut hyökkäysmallit edellyttävät fyysistä pääsyä
tilaajan kiinteistöautomaatioverkkoon, on luultavasti todennäköisempää, että
mahdolliseen hyökkäykseen hyödynnettäisiin tilaajan työntekijöiden matkapu-
helimia tai kannettavia tietokoneita, joihin on asennettu etäyhteysohjelma, jolla
päästään kiinteistöautomaatiopalvelimelle. Tämäkään yhteys ei kuitenkaan
suoraan salli edellä kuvattuja hyökkäyksiä, joten palvelimella pitäisi hyödyntää
muita hyökkäysvaihtoehtoja.
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Fyysinen pääsy kiinteistöautomaatioverkkoon on mahdollista sekä laiteti-
lojen että jossain määrin myös asuintilojen kautta. Mundt ja Wickboltd [22] löy-
sivät valokatkaisijan sisältä kaapelit, joihin kytkeytymällä he onnistuivat liitty-
mään tutkittavan rakennuksen automaatioverkkoon. Samassa yhteydessä he
löysivät myös valmiiksi asennetun USB-sovittimen, jonka kautta oli myös mah-
dollista liikennöidä automaatioverkossa. Granzer ym [16] ovatkin todenneet,
että rakennuksen kaikkien liitospisteiden turvaaminen on hyvin haastavaa,
koska pääsyä laitteille on käytännössä mahdotonta rajoittaa pitävästi.

Mundt ja Wickboltd [22] huomauttavat myös, että kiinteistöautomaa-
tiolaitteet ovat käytännössä täysin laitetoimittajan hallinnassa ja kiinteistön
omistajan on luotettava laitetoimittajaan, vaikka laitetoimittajien tuotekehitys-,
valmistus- ja toimitusprosesseja ei tunneta. Hyvin suunniteltu hyökkäys voisi
periaatteessa olla mahdollinen käyttämällä laitevalmistajaa välikappaleena.

5.5.5 Suojausmekanismit

Tilaajan kiinteistöinsinööri selvitti kiinteistöautomaatiodataan liittyviä
käytössä olevia suojausmalleja ja –mekanismeja. Kiinteistöautomaatiojärjestel-
män valvomo-ohjelmistossa on mahdollisuus asettaa tietyille järjestelmän osille
raja-arvoja, joiden ylityksistä tai alituksista järjestelmä lähettää hälytyksen yllä-
pitäjän matkapuhelimeen.

Tilaajalla on käytössään myös varsinaisen automaatiojärjestelmän ulko-
puolisia suojausmekanismeja, jotka seuraavat mm. kiinteistökohteiden energi-
ankulutusta ja lähettävät vastaavasti hälytyksen ylläpitäjän matkapuhelimeen,
mikäli energiankulutuksessa havaitaan oleellisia poikkeamia.

Keskusteluissa tilaajan kiinteistöinsinöörin kanssa todettiin, että oleellisen
ja pitkäaikaisen haitan aiheuttaminen lisäämällä esimerkiksi kiinteistökohteen
energiankulutusta edellyttäisi hyökkääjältä erittäin hyvää järjestelmän tunte-
musta, fyysistä pääsyä kiinteistöautomaatioverkkoon sekä huomattavan pitkä-
kestoista hyökkäystä. Myös lyhytaikainen haitta edellyttää fyysistä pääsyä kiin-
teistöautomaatioverkkoon, mutta lyhytaikainen vahingonteko on tällöin mah-
dollista myös vaikuttamalla suoraan verkon päätelaitteen kanssa samassa tilas-
sa oleviin muihin laitteisiin.

Kiinteistöverkon hyödyntäminen esimerkiksi tilaajan järjestelmien ulko-
puolelle kohdistettuun palvelunestohyökkäykseen murtautumalla ensin kiin-
teistöautomaatioverkkoon edellyttäisi myös fyysistä pääsyä johonkin tilaajan
kiinteistökohteen huoltotilaan, järjestelmän laajaa tuntemusta sekä verkkoase-
mien haltuunottoa jotakin haavoittuvuutta hyödyntäen. Tämän jälkeen hyök-
kääjän pitäisi myös onnistua pääsemään ulos kiinteistöautomaatioverkosta, mi-
kä voisi tapahtua murtautumalla verkon rajapalomuuriin ja muuttamalla kysei-
sen laitteen asetuksia siten, että kiinteistöautomaatioverkon liikenne ohjattaisiin
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reititin-palomuurilta internetiin eikä suojattua yhteyttä pitkin järjestelmään lii-
tetylle virtuaalipalvelimelle.

Suosituksena kiinteistöautomaatioverkon tietoturvan parantamiseksi esi-
tetään tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmän (IDS, NIDS) käyttöönottoa kiin-
teistöautomaatioverkossa. Kiinteistöautomaatioverkon IP-pohjaiselle osalle
voidaan käyttää tavanomaisia IDS-ratkaisuja, mutta automaatiolaitteiden väli-
sellekin verkolle on olemassa menetelmiä tunkeutumisen havaitsemiseksi  [24]
[118] [119].

5.6 Vikailmoitus- ja varausjärjestelmä

Tilaaja tarjoaa asiakkailleen vikailmoitus- ja varausjärjestelmän, jota voi-
daan käyttää sekä www-käyttöliittymän että mobiilisovelluksen kautta. Vaikka
järjestelmä ei tutkimuksen rajaukseen kuulunutkaan, välineiden ollessa käytet-
tävissä tallennettiin myös varausjärjestelmän liikennettä. Havaittiin, että va-
rausjärjestelmässä käyttäjätunnukset ja salasanat kuljetetaan salaamattomana ja
siten kenen hyvänsä luettavissa mikäli hyökkääjällä on pääsy verkkoon. Kuvi-
ossa 8 ote pakettikaappauksesta, jossa näkyy kirjautuminen järjestelmään
www-käyttöliittymän kautta sekä käytetty tunnus ja salasana.

KUVIO 8  Ote vikailmoitus- ja varausjärjestelmän liikenteen tallennuksesta.

Havainnosta raportoitiin tilaajalle välittömästi. Tilaajan edustaja ilmoitti,
että tilaaja tutkii asiaa. Suosituksena tilaajalle vikailmoitus- ja varausjärjestel-
män päivittäminen käyttämään suojattuja yhteyksiä.



52

6 SUOSITUKSIA TILAAJALLE

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tilaajan kiinteistöautomaatioverkko on
hyvin suojattu, erityisesti verrattuna yleisiin kiinteistöautomaatiodatan suo-
jauksiin. Automaatioverkon toiminnan kannalta oleelliset osat järjestelmää
edellyttäisivät mahdolliselta hyökkääjältä fyysistä pääsyä johonkin osaan verk-
koa sekä laajaa tuntemusta käytetyistä automaatiolaitteista, jotta hyökkääjä voi-
si todellisuudessa aiheuttaa merkittävää vahinkoa järjestelmälle. Varsinaisessa
kiinteistöautomaatioverkossa liikennöinti tapahtuu salaamattomana ja verkko
on yhtenä segmenttinä, joten mikäli hyökkääjällä on pääsy verkkoon, on koko
järjestelmä tällöin otettavissa haltuun. Kiinteistöautomaatiossa tämä on vallit-
seva tilanne [5] [17], ja vaikka salausta käyttäviä ratkaisuja onkin ehdotettu  [16],
niitä ei juurikaan ole käytössä.

Tutkimuksen aikana havaittiin kuitenkin puutteita, jotka korjaamalla niin
kiinteistöautomaatiojärjestelmän kuin tilaajan muidenkin tietojärjestelmien tur-
vallisuutta voidaan parantaa.

6.1 Tietoturvapolitiikka, -ohjeistus, ja –koulutus

Sekä tietoyhteiskuntakaari [55] että Katakri [13] sisällyttävät tietoturvaan
erilaisten teknisten menetelmien lisäksi hallinnolliset toimet. Hallinnollisiin
toimiin kuuluu olennaisesti ohjeistus tietoturvaan liittyen, tietoturvapolitiikka.
Tietoturvapolitiikka tulisi olla olemassa kirjoitettuna helposti ymmärrettävään
muotoon, sen olemassaolosta tulisi kertoa henkilökunnalle ja henkilökuntaa
tulisi kouluttaa oikeaan tietoturvakäyttäytymiseen.

Toimivan tietoturvapolitiikan laatiminen ja sen saattaminen henkilökun-
nan tietoon on monivaiheinen prosessi, johon on saatavilla niin palveluja kuin
menetelmiä. Tietoturvapolitiikan laadintaa käsittelee mm. Katakri  [13] ja sen
haasteita Ketola [120].
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6.2  Tietojärjestelmien dokumentoinnin ajantasaistaminen

Tietojärjestelmien turvallisuutta ei voida tarkastella ilman dokumentaatio-
ta kyseisistä järjestelmistä. Jo tutkimuksen alkuvaiheessa havaittiin, että tilaajal-
la ei ollut kattavaa dokumentaatiota käytössään ja hallinnassaan olevista tieto-
järjestelmistä. Tilaaja on ulkoistanut merkittävän osan tietoteknisistä ratkaisuis-
taan muutamalle toimijalle, joista osa toimitti kiinteistöautomaatiojärjestelmään
liittyvistä osista verkkokuvia tutkimukseen liittyen, mutta edelleenkään järjes-
telmästä ei ole olemassa täydellistä dokumentaatiota. Tilaajan tulisikin vaatia
järjestelmän osatoimittajilta dokumentaatio, josta ilmenevät järjestelmän osat
sillä tarkkuudella, että toimittajaa voidaan tilanteen niin vaatiessa vaihtaa.

6.3 Kiinteistöautomaatioverkon segmentointi

Kiinteistöautomaatioverkon toimittaa erillinen infrastruktuuritoimittaja,
joka voidaan olettaa turvalliseksi kuten varsinainen kiinteistöautomaatioverk-
kokin niiltä osin, jotka ovat infrastruktuuritoimittajan hallussa. Näin olleen voi-
daankin todeta kiinteistökohteissa sijaitsevien verkon liitäntäpisteiden olevan
kiinteistöautomaatioverkon kannalta suurin riski, jonka kautta mahdollinen
hyökkääjä voi päästä verkkoon.

Kiinteistöautomaatioverkossa kaikki kyseisen verkon laitteet ovat yhden
hypyn päässä toisistaan, joten mikäli mahdollinen hyökkääjä pääsee yhdelle
verkon laitteista tai pystyy liittämään verkkoon oman laitteensa, ovat kaikki
muutkin laitteet välittömästi saavutettavissa. Kun huomioidaan, että käytän-
nössä kaikki verkkoon liitetyt kiinteistöautomaatiolaitteet ovat keskenään sa-
manlaisia, on hyvin todennäköistä, että mikäli hyökkääjä onnistuu murtamaan
yhden laitteen suojauksen, pystyy hän murtamaan kaikkien verkkoon liitettyjen
laitteiden suojauksen vastaavasti.

Suosituksena kiinteistöautomaatioverkon tietoturvan parantamiseksi esi-
tetään verkon segmentoimista useampaan pienempään osaan. Lisäksi esitetään
pienempien verkko-osien eristämistä toisistaan reitityssäännöillä ja palomuu-
reilla.
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6.4 Kiinteistöautomaatioverkon tekninen valvonta

Kiinteistöautomaatioverkkoa ei tällä hetkellä valvota teknisesti verkon si-
sällä. Näin ollen mahdollinen hyökkääjä voi toimia verkossa häiriöttä ilman,
että tilaaja tai kukaan verkkoon liittyvä pystyy havaitsemaan hyökkääjän toi-
mintaa. Kiinteistöautomaatioverkon tavanomainen liikenne on pääasiassa hy-
vin helposti tunnistettavaa ja määriteltävää, hyvin käyttäytyvää, kuten Barbosa
ja Pras liikennettä kuvaavat [121]. Näin ollen poikkeavan liikenteen tunnista-
minen joko pakettitasolla [122] tai tietovirrasta [34] pitäisi olla toteuttavissa hel-
posti.

Poikkeamien havaitsemista on tutkittu laajasti, esim. Axelsson [59], Chan-
dola ym [60], Garcia-Teodoro ym [61] ja Amoli & Hämäläinen [62] yleisellä ta-
solla ja mm. Yang ym [63], Garitano ym [64], MacDermott ym [65] ja Pasqualetti
ym [66] kiinteistö- ja teollisuusjärjestelmiin liittyen.

Suosituksena kiinteistöautomaatioverkon tietoturvan parantamiseksi esi-
tetään tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmän (IDS, NIDS) käyttöönottoa kiin-
teistöautomaatioverkossa.

6.5 Kiinteistöautomaatioverkkoon sekä toimistoverkkoon sallit-
tavien laitteiden hallinta

Kiinteistöautomaatioverkon laitteet ovat luonteeltaan pysyviä ja niitä lisä-
tään tai poistetaan verkosta harvoin. Lisäksi jokainen verkkoon liitettävä laite
tunnetaan, joten myös jokaisen laitteen MAC-osoite tunnetaan. Suosituksena
siis liikenteen salliminen vain erikseen hyväksytyistä MAC-osoitteista.

Työasemaverkossa laitteet vaihtuvat useammin kuin kiinteistöautomaa-
tioverkossa, mutta vaihtuvien tai uusien laitteiden lukumäärä ei ole suuri. Suo-
situksena siis myös työasemaverkkoon vain erikseen hyväksyttyjen laitteiden
liikenteen salliminen.

6.6 Epätavallisten laitteiden ja toiminnan selvittäminen

Kiinteistöautomaatioverkossa oli kytkettynä Raspberry Pi IP-osoitteessa
192.168.111.3, jonka käyttötarkoitusta tilaaja ei välittömästi tiennyt, mutta sel-
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vitti työasema- ja palvelinverkon toimittajalta. Laite osoittautui tällä hetkellä
tarpeettomaksi. Suosituksena poistaminen verkosta.

Erään kiinteistökohteen muunnin vaikutti pakettikaappauksen perusteella
toimivan virheellisesti viitaten virheelliseen verkkokokoonpanoon laitteella.
Kiinteistöautomaatiotoimittajan tarkastus laitteelle ei selittänyt virheellistä toi-
mintaa, joten suosituksena perusteellisempi tarkastus sekä laitteen toiminnan
seuranta.

Liikennettä tallennettaessa havaittiin kiinteistöautomaatiolaitteiden välistä
TCP-liikennettä sellaisessa kohdassa verkkoa, jossa kyseistä liikennettä ei pitäisi
olla, mikäli verkossa käytetään kytkintä liikenteen reititykseen. Suosituksena
reititysasetusten tarkistus.

6.7 Tutkimuksen ohessa havaittujen puutteiden korjaaminen

Tilaajan tarjoamassa vikailmoitus- ja varausjärjestelmässä havaittiin käy-
tettävän suojaamattomia salasanoja ja käyttäjätunnuksia. Suosituksena https-
protokollan käyttöönotto http-protokollan sijaan.

Tutkimuksen käytännön osuudessa havaittiin tilaajan laitetilassa tietokone,
jota käytettiin tilaajan avaintenhallintaan. Kyseinen tietokone käytti vanhentu-
nutta Microsoft Windows XP –käyttöjärjestelmää ja sillä ajettiin huomattavaa
määrää palveluita. Suosituksena käyttöjärjestelmän päivitys sekä ajettavien
palveluiden huolellinen läpikäynti.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tutkimusta lähdettiin tekemään alun perin yksittäisen havainnon herät-
tämien kysymysten ja keskustelujen pohjalta. Keskusteluissa todettiin heti aluk-
si tietoturvan tärkeys, mutta ei pystytty täysin määrittelemään mitä tietoturval-
la tarkoitettiin. Näin ollen asiaa olikin syytä tutkia tarkemmin sekä määritellä
tietoturva tutkittavana olleen kiinteistöautomaatiojärjestelmän kannalta.

Tutkimusongelmana oli tilaajan kiinteistöautomaatioverkon kartoittami-
nen mahdollisten tietoturvauhkien varalta sekä suositusten laatiminen tilanteen
parantamiseksi. Tutkimusongelmaan oleellisesti liittyviä ongelmia olivat tieto-
turvan määrittely sekä monimutkaisen järjestelmän osien selvittäminen ja arvi-
ointi etenkin, kun järjestelmällä oli useita osatoimittajia.

Kiinteistöautomaatioverkosta pystyttiin tilaajan ja osajärjestelmien toimit-
tajien materiaalien ja yhteyshenkilöiden haastattelujen perusteella muodosta-
maan käsitys ja kokonaiskuva, joiden perusteella pystyttiin seuraamaan kiin-
teistödatan kulkua verkossa. Kaikkia haluttuja tietoja ei saatu, mikä toki oli tut-
kimusta aloittaessakin jo odotettavissa, kun tiedettiin, että osajärjestelmien toi-
mittajat tekevät toimittamiaan ratkaisuja liiketoimintana ja haluavat luonnolli-
sesti suojata omaa toimintaansa. Avoimia kysymyksiä jäi yksittäisten laitteiden
osalta, mutta kokonaisuutena selvitys oli onnistunut.

Tutkittavana olleen kiinteistöautomaatioverkon tietoturvauhkia saatiin
kartoitettua laajasti. Varmaa kuitenkin on, että kaikkia järjestelmään kohdistu-
via tietoturvauhkia ei löydetty, joten vastaavia tutkimuksia tulisikin toteuttaa
jatkossakin sekä kiinteistöautomaatiojärjestelmää että tilaajan muita järjestelmiä
koskien. Yleisesti ottaen tietoturvan voitiin erityisesti tekniseltä kannalta todeta
olevan hyvällä tasolla ja havaittujen haavoittuvuuksien olevan vaikeasti hyö-
dynnettävissä. Hallinnollinen tietoturva havaittiin osajärjestelmien toimittajien
osalta olevan pääsääntöisesti hyvin taattu, mutta järjestelmän kokonaisuuden
kannalta lähes kokonaisuudessaan määrittelemättä. Yksittäisen osajärjestelmän
toimittajan vastatessa vain omasta osastaan, on tilaajan huolehdittava järjestel-
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mästä kokonaisuutena ja erityisesti osajärjestelmien toimittajien välisistä raja-
pinnoista ja vastuista. Tutkimuksen tuloksissa tämä on huomioitu sijoittamalla
tietoturvapolitiikan kirjoittaminen ensimmäiseksi suositukseksi.

Tietoturvapolitiikan kirjoittamisen, ohjeistamisen ja koulutuksen lisäksi
tutkimuksessa löydettiin useita eritasoisia toimenpiteitä, joilla tutkitun järjes-
telmän tietoturvatasoa voidaan parantaa. Suosituksissa pyrittiin huomioimaan
myös haavoittuvuuteen liittyvä riski sekä suositellun toimenpiteen toteutetta-
vuus käytännössä. On selvää, että lyhyen ajan kuluessa kaikkia suositeltuja
toimenpiteitä ei voida kohtuudella toteuttaa ja tilaajan tuleekin yksityiskohtai-
sesti arvioida suosituksia huomioiden kuhunkin suositukseen liittyvät riskit.

Tutkimuksen toteuttaminen osoittautui mielenkiintoiseksi ja haastavaksi.
Edellä mainittujen haasteiden lisäksi pakettidata-aineiston kerääminen verkois-
ta osoittautui hankalaksi, koska etukäteen oli vaikea tietää minkälaista liiken-
nettä verkoissa oli. Aineiston keräämistä jouduttiin rajoittamaan eri osapuolien
välisen koordinoinnin hankaluuden vuoksi ja näin ollen pakettikaappauksien
ajallinen yhteispituus olikin kokonaisuudessaan vain hieman yli vuorokauden
verran. Suhteellisen suuri osuus tutkimuksen tekemisestä kului järjestelyihin ja
oli siten pois datan analysoinnista. Toisaalta, tämä oli odotettavissa, kun tutki-
muksen luonne oli alusta alkaen käytännönläheinen.

Kokonaisuudessaan tutkimus antoi kiinteistöautomaatioverkon tietotur-
vauhkien lisäksi käsityksen monimutkaisen tietojärjestelmän rakenteesta, eri
toimijoiden välisen kommunikaation toiminnasta tietojärjestelmien rakentami-
sen ja ylläpidon kannalta sekä erityisesti laajan, modernin ja monimutkaisen
laajasti ulkoistetun järjestelmän ylläpidon ja dokumentoinnin haastavuudesta.
Jokainen näistä antaisi aihetta jatkotutkimuksille kuten myös tietoturvapolitii-
kan laatiminen, tietoturvapolitiikan vieminen käytäntöön, tietoturvapolitiikan
toteutumisen seuranta sekä käyttäjien kokemukset tietoturvakatsauksen suorit-
tamisesta. Erityisen mielenkiintoista olisi kokeilla tutkimuksessa kehitettyjä
hyökkäysmenetelmiä käytännössä ja kehittää näitä vastaan suojautumismeka-
nismeja.
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LIITE 1. TUTKIMUSLUPAPYYNTÖ

Tutkimuslupapyyntö

Tutkimuksen aihe
	
TILAAJAn	kiinteistöhallintajärjestelmien	 tietoturvakartoitus.	Tutkimuksessa	selvi-
tetään	 TILAAJAn	 kiinteistöhallintajärjestelmiin	 liittyvien	 laitteiden,	 ohjelmistojen	
ja	tietoliikenneyhteyksien	tietoturvauhkia	sekä	kehitetään	havaittuihin	uhkiin	suo-
jaustoimenpiteitä.	
	
Tutkimuksen tilaaja
	
TILAAJA	
Toimitusjohtaja	N.N.	
	
Tutkimuksen toteutus
	
Tutkimus	 tehdään	pro	gradu	 -tutkielmana.	Tutkimuksen	 toteuttaa	ohjelmistotek-
niikan	maisteriopiskelija	Tuomas	Tenkanen.	Tutkimuksen	ohjaajina	toimivat	pro-
fessori	Timo	Hämäläinen	ja	lehtori	Ari	Viinikainen	Jyväskylän	Yliopiston	Tietotek-
niikan	laitokselta.	
	
Tutkimuksen toteuttajan taustaa
	
Tutkimuksen	 toteuttaja	 on	 suorittanut	 120	 opintopisteen	 verran	 tietotekniikan	
opintoja	 insinööri	AMK	 -tutkinnon	 lisäksi	 Jyväskylän	 Yliopistossa	 syksystä	 2014	
alkaen.	Tällä	hetkellä	tutkimuksen	suorittaja	työskentelee	tutkimusavustajana	 Jy-
väskylän	 Yliopiston	 IoT-laboratoriossa	 LaiTSo-hankkeessa	 pääasiallisina	 tehtävi-
nään	 laboratorion	verkon	ylläpito	 ja	kodin	 IoT-laitteiden	 tietoturvauhkien	selvit-
täminen.	
	
Tutkimuksen toteutuksen päävaiheet
	
-	kirjallisuuskatsaus	
-	järjestelmien	toteutuksen	selvittäminen	ja	kuvaus	
				*	mitä	laitteita	
				*	minkälaiset	tietoliikenneyhteydet	
				*	tietoliikenneyhteyksien	rajakohdat	
				*	kuka	valvoo,	ylläpitää,	kellä	pääsy	
				+	dokumentaatio,	käyttäjähaastattelut	
				+	tekninen	havainnointi,	yhteystestaus	
-	käytettyjen	tietoliikenneprotokollien	ja	palveluiden	kuvaus	
				*	mitkä	protokollat,	niiden	ulkoinen	ja	sisäinen	turvataso	
				*	mitä	ohjelmia,	palveluita	käytössä	



				*	minkälaista	liikennettä	verkossa	
				+	liikenteen	seuranta,	pakettikaappaukset	
-	riskianalyysit	edellisistä	
				*	miten	vakavasti	otettavia	riskejä	missäkin	kohdassa	
				+	verkkokuvausten,	pakettikaappausten	analysointi	
				+	dokumentaation	analysointi	(esim.	protokollakuvaukset)	
-	mahdollinen	penetraatiotestaus	
				*	proof-of-concept	-tasoinen	hyökkäyssimulaatio	
				*	käytännön	esimerkki	riskien	realisoitumisen	todennäköisyydestä	
				+	esim.	kaapattujen	kontrolliviestien	toisintaminen	
-	ehdotukset	suojausmenettelyiksi	
				*	toimenpide-ehdotukset:	käyttöoikeudet,	suojauskeinot	
	 	
Tutkimusaineiston käsittely
	
Tutkimuksessa	koottu	aineistoa	käsitellään	huolellisesti	ja	anonyymisti	ja	se	pide-
tään	salassa.	Tutkimuksessa	havaituista	tietoturvauhista	raportoidaan	ko.	laitteen,	
ohjelmiston	 tai	 järjestelmän	 toimittajille	 välittömästi	havainnon	 jälkeen.	Tutkiel-
massa	julkaistavista	tiedoista	sovitaan	eri	osapuolten	kanssa	erikseen.	
	
Tutkimuslupapyyntö
	
Tutkimuksen	 toteuttamiseksi	 pyydän	 tietoja	 TILAAJAlle	 toimittamistanne	 palve-
luista,	 laitteista	 ja	 järjestelmistä	sekä	 lupaa	saada	tutkia	ko.	palveluita,	 laitteita	 ja	
järjestelmiä	 teknisesti	 sekä	 tallentaa	 järjestelmien	 liikennettä	 ja	 tietoja	myöhem-
pää	tutkimista	varten.	Tietoja	ei	käytetä	muuhun	tarkoitukseen	kuin	yllä	kuvatun	
pro	gradu	-tutkielman	toteuttamiseen.	
	
Jyväskylässä	9.3.2016	
	
Tuomas	Tenkanen	
tuomas.s.tenkanen@student.jyu.fi	



LIITE 2. TIETOJENLUOVUTUSPYYNTÖ.

Tietojenluovutuspyyntö tutkimushankkeeseen
	
Tutkimuksen aihe
	
TILAAJAn	kiinteistöhallintajärjestelmien	 tietoturvakartoitus.	Tutkimuksessa	selvi-
tetään	 TILAAJAn	 kiinteistöhallintajärjestelmiin	 liittyvien	 laitteiden,	 ohjelmistojen	
ja	tietoliikenneyhteyksien	tietoturvauhkia	sekä	kehitetään	havaittuihin	uhkiin	suo-
jaustoimenpiteitä.	Tutkimus	on	kuvattu	tarkemmin	9.3.2016	päivätyssä	tutkimus-
lupapyynnössä.	Tutkimus	tehdään	pro	gradu	–tutkielmana.	
	
Tietojen tarve ja käyttötarkoitus
	
Tutkimuksen	kokonaislaajuuden	ja	rajauksen	selvittämiseksi	tarvitaan	perustieto-
ja	TILAAJAlle	toimittamistanne	palveluista.	Tarkoitus	on	muodostaa	eri	toimijoiden	
toimittamista	palveluista	 kokonaiskuva	 ja	 tämän	perusteella	 arvioida	 tutkimusta	
tarkemmin.	Mahdollista	on	myös	 tutkimuksen	peruminen	näiden	 tietojen	nojalla	
mikäli	osoittautuu,	että	julkaisukelpoista	aineistoa	ei	ole	saatavilla	riittävästi.	
	
Tietojen luottamuksellisuus
	
Luovuttamianne	tietoja	ei	 julkaista	missään.	Tietoja	käytetään	ainoastaan	tutkiel-
man	 suunnitteluun	yhdessä	 tutkimuksen	ohjaajan	kanssa.	 	Pyydän	huomioimaan	
että	pro	gradu	–tutkielma	on	 julkinen	asiakirja,	 jossa	 julkaistavista	 tiedoista	voi-
daan	sopia	erikseen.		
Tarvittavat	tiedot	
	
-	Palvelukuvaus	TILAAJAlle	toimittamistanne	palveluista	
-	Palvelussa	käytettävät	ohjelmistot,	tietoliikenneyhteydet,	-protokollat	ja	laitteet	
-	Verkkokuva	toimittamistanne	palveluista	
-	Ylläpitäjien	roolit	ja	tehtävät	(ei	henkilötietoja)	
-	Muiden	henkilöiden	roolit	 ja	 tehtävät,	mikäli	pääsy	 joko	verkkoon	 tai	 fyysiseen	
ympäristöön,	jossa	palvelu	sijaitsee	(ei	henkilötietoja)	
-	Palvelun	toteuttamiseen	liittyvä	ohjeistus	ja	dokumentaatio	
-	Laitteiden	sijainti	kartalla	ja	kiinteistöissä	
Aikataulu	
	
Pyydän	toimittamaan	tiedot	viimeistään	perjantaina	13.5.2016.	
	
Jyväskylässä	2.5.2016	
	
Tuomas	Tenkanen	
tuomas.s.tenkanen@student.jyu.fi	
	 	



	
LIITE 3. TIEDOTE TYÖASEMAVERKON KARTOITUKSESTA.

TILAAJAn	työasemaverkon	tietoturvakartoitus	torstaina	9.6.	
	
Osana	 TILAAJAn	 tilaamaa	 kiinteistöautomaatioverkon	 tietoturvakartoitusta	 tors-
taina	9.6.	 kello	11-15	 välisena	 aikana	 suoritetaan	 työasemaverkon	 suppea	 tieto-
turvakartoitus.	Kartoituksessa	tutkitaan	teknisesti	verkon	rakenne,	siihen	liitetty-
jen	tietokoneiden	tarjoamien	palveluiden	lukumäärä	 ja	tyyppi	sekä	verkon	liiken-
teen	määrät	ja	suunnat.		
Työasemaverkossa	 käsitellään	 kiinteistöautomaatiodataa,	 joten	 työasemaverkon	
kartoittaminen	on	siksi	perusteltua.	Kartoitus	ei	vaikuta	verkon	käyttöön,	mutta	on	
mahdollista,	että	 työaseman	palomuuriohjelma	huomauttaa	epätavallisesta	verk-
koliikenteestä	kartoituksen	aikana.	
	
Työasemaverkossa	 liikkuva	data	 on	pakettimuotoista.	Pakettimuotoinen	data	 on	
verrattavissa	perinteiseen	kirjeeseen,	jossa	on	merkittynä	lähettäjän	nimi	ja	osoite	
sekä	vastaanottajan	nimi	ja	osoite.	Pakettien	lähettäjinä	ja	vastaanottajina	näkyvät	
verkkoliikenteessä	tietokoneiden	IP-osoitteet,	eivät	tietokoneita	käyttäneet	henki-
löt.	 Työasemaverkon	 kartoituksessa	 seurataan	 verkossa	 tapahtuvaa	 liikennettä	
pakettitasolla,	 joten	pakettidatasta	nähdään	niiden	tietokoneiden	osoitteet,	 joiden	
välillä	liikenne	kulkee.	Pakettien	sisältöön	kartoituksessa	ei	puututa,	ts.	kirjeitä	ei	
avata,	mutta	kuten	postinkantaja	tietää	kuljettavansa	kirjeitä	lähettäjältä	vastaan-
ottajalle,	kartoituksessa	nähdään	 tietokoneiden	välistä	 liikennettä.	Henkilötietoja	
kartoituksessa	ei	käsitellä.	
	
Teknisesti	 esimerkiksi	 yksittäinen	 sähköpostiviesti	 koostuu	useista	paketeista	 ja	
sähköpostiviestintä	tapahtuu	TILAAJAn	järjestelmissä	salattuna.	Näin	ollen	yhden-
kin	 sähköpostiviestin	 lukeminen	 edellyttää	 kaikkien	 kyseiseen	 viestiin	 liittyvien	
pakettien	salauksen	purkamista	ja	näissä	paketeissa	kuljetetun	datan	yhdistämistä.	
Salauksen	purkaminen	edellyttää	salausavainten	käyttöä	tai	salauksen	murtamista.	
Mitään	edellä	mainituista	toimenpiteistä	ei	tulla	kartoituksessa	tekemään.		
Kartoituksessa	 voidaan	 siis	 havaita	 työaseman	 yhteydenotot	 sähköpostipalveli-
meen,	mutta	ei	viestien	sisältöä.	
	
Kiinteistöautomaatioverkon	 tietoturvakartoitus	 tehdään	 pro	 gradu	 -tutkielmana	
Jyväskylän	yliopiston	tietotekniikan	laitoksella.		
Tutkielman	 ja	 kartoituksen	 tekijänä	 on	 tietotekniikan	maisteriopiskelija	Tuomas	
Tenkanen,	 joka	 on	 asukasaktiivina	mukana	myös	 KIINTEISTÖKOHTEEn	 asukas-
toimikunnassa,	ASUKASYHTEISTYÖELIMESSÄ	 ja	TILAAJAn	hallituksessa,	 ja	ohjaa-
jana	 professori	 Timo	Hämäläinen.	 TILAAJAn	 puolelta	 yhteyshenkilönä	 toimii	 ta-
louspäällikkö	M.M.	
	
	
Lisätietoja:	
Tuomas	Tenkanen	
tuomas.s.tenkanen@jyu.fi	



	
Viesintäviraston	 julkaisu	 yhteisötilaajan	 oikeuksista	 ja	 velvollisuuksista	palvelun	
tietoturvaan	liittyen:	
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/yhteisotilaajienoikeudetjavelvo
llisuudet/palveluntietoturva.html	
	
Viestintäviraston	julkaisu	yhteisötilaajan	välitystietojen	käsittelystä:	
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/yhteisotilaajienoikeudetjavelvo
llisuudet/tunnistamistietojenkasittely.html	


