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Älykkäät liikennejärjestelmät yleistyvät jatkuvasti, samoin kuin tiedon määrä yhteiskun-

nassa. Siksi onkin tärkeää tarkastella älykkääseen liikennejärjestelmään kohdistuvia tie-

toturvauhkia ja sitä, miten niihin voitaisiin varautua. Toteutunut tietoturvauhka älyk-

käässä liikennejärjestelmässä voi altistaa järjestelmän käyttäjät rikoksen uhriksi, aiheut-

taa heille taloudellisia tappioita tai pahimmassa tapauksessa johtaa käyttäjän kuolemaan. 

Tämä kandidaatintyö tutkii, minkälaisia tietoturvahyökkäyksiä älykkääseen liikennejär-

jestelmään kohdistuu, miten ne vaikuttavat yksittäiseen henkilöautoilijaan ja miten hyök-

käyksiin voi varautua. Tutkimuksessa perehdytään ensin liikennejärjestelmään ja sen tar-

peeseen, josta syvennytään älykkääseen liikennejärjestelmään ja sen teoriaan. Sen jälkeen 

käsitellään tietoturvaa sen uhkien ja tarkemmin siihen kohdistuvien hyökkäysten kan-

nalta. Tämän jälkeen tutkitaan uhkiin ja taas tarkemmin hyökkäyksiin varautumista. Lo-

puksi tutkitaan tarkemmin, minkälaisia tietoturvahyökkäyksiä juuri älykkääseen liiken-

nejärjestelmään kohdistuu ja miten nimenomaan näihin hyökkäyksiin voidaan varautua. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella löytyi useita eri uhkia ja hyökkäysmenetelmiä, mutta 

myös menetelmiä niitä vastaan. Menetelmissä on vielä kehitettävää, mutta ne ovat lupaa-

via. Älykkäät liikennejärjestelmät ovat edelleen kehittyvä teknologia, joten niiden tieto-

turvakin kehittynee vielä, ennen kuin älykkäästä liikennejärjestelmästä tulee vakiintunut 

teknologia. Vaarallisimpina hyökkäyksinä voidaan listata palvelunestohyökkäykset ja lii-

kenneanalyysi. Tutkimus osoittaa tietoturvan olevan yhä tärkeämpi osa kaikkien arkipäi-

väistä elämää. 
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KESKEISET KÄSITTEET 

ADAS 

Advanced Driver Assistance Systems eli ADAS on ajoneu-

vossa oleva järjestelmä autonomisesti toimivia hätäavusti-

mia, kuten AEB. (Piao & McDonald 2008) 

AEB 

Autonomous Emergency Braking system eli AEB, on auto-

maattisesti jarruttava toiminto, joka toimii itsenäisesti pie-

nillä nopeuksilla autoissa varoittamatta kuljettajaa. (Cic-

chino 2017) 

Man-in-the-Middle –hyökkäys 

Tietoturvahyökkäys, jossa hyökkääjä uskottelee viestin 

vastaanottajalle olevansa lähettäjä ja lähettäjälle olevansa 

vastaanottaja. (Hamida et al. 2015) 

OBU 

OBU-yksikkö, eli On-Board Unit, on VANET-verkon osa, 

joka sijaitsee ajoneuvossa ja pitää yhteyttä RSU-yksiköihin. 

OBU-yksikkö on siis yksi VANET-verkon solmukohdista. 

(Isaac et al. 2010) 

Palvelunestohyökkäys (engl. Denial-of-Service-attack, DoS) 

Tietoturvayökkäys, jossa kohteena olevan laitteen tai järjes-

telmän kapasiteetti pyritään ylittämään niin pahasti, ettei 

kohde kykene enää toimimaan. (Bhatia & Shah 2013; 

Verma et al. 2013; Ali et al. 2018) 

Phishing-hyökkäys 

Kalasteluhyökkäys, jolla pyritään huijaamaan käyttäjältä 

tämän kirjautumistietoja. (Rao & Nayak 2014, s. 317)  

 

 

 



v 

RSU-yksikkö 

RSU-yksikkö eli Road Side Unit. VANET-verkkoon kuu-

luva solmukohta, joka sijaitsee ajoradan sivussa. Se mah-

dollistaa ajoneuvojen yhteyden Internetiin. (Isaac et al. 

2010) 

Salakuuntelu (engl. eavesdropping) 

Liikenneanalyysihyökkäys, jossa hyökkääjä sieppaa vies-

tin, murtaa sen mahdollisen salauksen ja käyttää sitten vies-

tin tietoja hyväkseen. (Rao & Nayak 2014, s. 6) 

Sybil-hyökkäys 

Huijaushyökkäys, jossa hyökkääjä käyttää hyväkseen jär-

jestelmän solmukohtaa ja tekeytyy joksikin aidoksi tai ai-

doiksi solmukohdiksi ja lähettää niiden nimissä virheellisiä 

signaaleja muille solmukohdille. (Bhatia & Shah 2013; Ali 

et al. 2018) 

Tietoturvahyökkäys (engl. cyber attack) 

Hyökkäys, joka tarkoituksellinen ollessaan luokitellaan ky-

berrikokseksi. Hyökkäyksen tarkoituksena on häiritä koh-

teen toimintaa, estää toiminta kokonaan, vaikuttaa johonkin 

taloudellisesti tai urkkia tietoa kohteen kautta joko koh-

teesta, tai kohteen ympäristöstä. (Goyal & Goyal 2017) On-

nistunut hyökkäys horjuttaa yhtä tietotuvallisuuden kol-

mesta osa-alueesta, joita ovat tiedon luottamuksellisuus, 

saatavuus sekä eheys. (Lehtonen et al. 2016) 

VANET 

Vehicular ad hoc network, eli VANET-verkko, on älykkään 

liikennejärjestelmän tärkeimpiä osia, sillä VANET-verkot 

käytännössä muodostavat koko järjestelmän perustan. Ne 

mahdollistavat ajoneuvojen ja verkkojen keskinäisen kom-

munikaation ja viestinnän ajoneuvojen välillä ruuhkista ja 

liikenteessä olevista riskeistä. Nämä verkostot mahdollista-

vat uusien verkostojen muodostamisen liikkeellä ollessa, 

jolloin ajoneuvot kykenevät yhdistämään itsensä esimer-

kiksi internetiin. (Isaac et al. 2010) 
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Väsytyshyökkäys (engl. Brute force-attack) 

Hyökkäys, jossa käydään läpi kaikki mahdolliset yhdistel-

mät, kunnes oikea ratkaisu, esimerkiksi salasana, löydetään. 

Yhdistelmiä voi olla kymmeniä tuhansia. (Isaac et al. 2010) 

Wormhole-hyökkäys 

Hyökkäys, jossa kaksi eri solmukohtaa toimivat yhdessä 

luodakseen ”tunnelin”, jota pitkin hyökkäys etenee. (Bhatia 

& Shah 2013) 

Älykäs liikennejärjestelmä (engl. intelligent trasportation system) 

Älykäs liikennejärjestelmä koostuu perinteisestä liikenne-

järjestelmästä sekä teknologioista ratkaistakseen ja avus-

taakseen monen eri tekijän summan alaisuudessa tehtäviä 

päätöksiä. Se pyrkii huomioimaan ihmisen havainnointiky-

vyn ja käyttäytymisen sekä sosiaalisia tekijöitä ratkaisuis-

saan. Apunaan älykäs liikennejärjestelmä käyttää erilaisia 

sensoreja, jotka tekevät havaintoja ajoneuvon ulko- ja sisä-

puolella muuntaen havainnot signaaleiksi, joiden perus-

teella järjestelmä toimii. (Leung et al. 2011) Älykkään lii-

kennejärjestelmän tarkoitus on lisätä matkustusmuka-

vuutta, parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä 

mahdollistaa autonomiset toiminnot ja jossain vaiheessa au-

tonomiset ajoneuvot (Hamida et al. 2015).
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1. JOHDANTO 

Tieto ja sen saatavuus lisääntyvät jatkuvasti digitalisoituvassa yhteiskunnassamme. Sen 

myötä uusia tapoja datan hyödyntämiseen syntyy kovaa vauhtia. Älykkäät liikennejärjes-

telmät hyödyntävät dataa ja informaatiota ja tuovat erilaisia sovellusmahdollisuuksia lii-

kenteen saralle (Leung et al. 2011). Tietoa kerätään ajoneuvoihin ja kadunkulmissa ole-

vista sensoreista ja kameroista, jotka seuraavat liikennettä jatkuvasti. Jopa tietoja kerää-

vien luotainajoneuvojen käyttö lisääntyy tulevaisuudessa, mikä vähentää infrastruktuurin 

kuluja ja estää datanlouhinta-algoritmeja rekonstruoimasta järjestelmän tietoja (Hoh et al. 

2006). Autonomiset ajoneuvot saattavat lähitulevaisuudessa olla yleisiä (Yağdereli et al. 

2015). Ne ovat yksi älykkään liikennejärjestelmän mahdollistamista sovelluksista (Ha-

mida et al. 2015). Liikenteestä kerätty data voi avustaa kuljettajaa päätöksenteossa tai 

laitteisto voi suorittaa tietojen pohjalta jopa autonomisia päätöksiä (Leung et al. 2011; 

Yağdereli et al. 2015). Yksi esimerkki järjestelmän autonomisesta päätöksestä on AEB-

jarrujen (Autonomous Emergency Braking) laukeaminen. Liikenteestä kerätyn datamää-

rän kasvaessa myös datan väärinkäyttäjät alkavat kiinnostua siitä todennäköisesti enem-

män ja mahdollisuudet järjestelmien ja datan väärinkäytölle lisääntyvät (Goyal & Goyal 

2017; Shah et al. 2019). Automaattisten toimintojen hyöty ajoneuvoissa on monesti osoi-

tettu todeksi, mutta joissain tilanteissa niistä voi olla haittaa. Esimerkiksi osaavan moot-

toripyöräilijän ajaessa päällystämättömällä tiellä, voi kuljettaja tarvita pyörän hallintaan 

lukkojarrutusta ja sen tuomaa mahdollisuutta ohjata pyörää, jolloin ABS-jarruista on hait-

taa1.   

Älykkäiden liikennejärjestelmien lisääntyessä, datan määrän kasvaessa ja tietoturvahyök-

käysten menetelmien kehittyessä jatkuvasti, lisääntyvät liikenteen tietojärjestelmien tie-

toturvauhat vääjäämättä. (Yağdereli et al. 2015) Riskejä syntyy fyysisistä uhista, kuten 

luonnonilmiöistä tai fyysisistä vakoilulaitteista sekä sovellusten ja järjestelmien heikosta 

turvatasosta, että tiedon eheyden, luottamuksellisuuden ja sen saatavuuden varmuudesta. 

(Lehtonen et al. 2016) Suuret määrät dataa kiinnostavat kyberrikollisia, ja uusia laittomia 

tapoja hyödyntää dataa keksitään jatkuvasti lisää. (Goyal & Goyal 2017) 

Tähän kandidaatintyöhön valittu aihe on yhdistelmä kahdesta yhteiskunnallemme tärke-

ästä aiheesta, liikenteestä sekä tietoturvasta. Tietoturvan merkitys elämän jokaisella osa-

alueella lisääntyy jatkuvasti, kun jokaisesta ihmisestä ja asiasta on jatkuvasti enemmän ja 

helpommin tietoa saatavilla. Älykkäät liikennejärjestelmät ovat yleistyvä teknologia, jo-

ten aihe on ajankohtainen. 

                                                 
1 Tommi Lumiaho, suullinen tiedonanto, MotorisiSurvival-kouluttajakurssi, 2018 
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Aihetta on pyritty rajaamaan sen perusteella, mitä aluetta tietoturvallisuudesta ja tietotur-

vauhkiin varautumisesta käsitellään sekä minkälaiseen liikenteeseen tutkimus keskittyy. 

Liikenteen osa-alueena käsitellään henkilöautoilua kaupunkiliikenteessä, mutta ei liiken-

nejärjestelmän muita osia kovinkaan tarkasti. Tutkimus keskittyy siihen, miten ulkopuo-

liset hyökkääjät pystyvät häiritsemään, sieppaamaan tai hyödyntämään älykkäiden järjes-

telmien tietoja ja siihen, kuinka hyökkäyksiin voidaan varautua. Tietoturvallisuuteen liit-

tyy yleisesti paljon muutakin, kuin mitä tässä tutkimuksessa käsitellään. 

1.1 Tutkimusongelma ja rajaukset 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan älykkäiden liikennejärjestelmien tietoturvauhkia ja nii-

hin varautumista. Työssä perehdytään tarkemmin siihen, minkälaista hyökkäyksiä älyk-

käisiin liikennejärjestelmiin kohdistuu, mihin hyökkäyksillä pyritään sekä kuinka näihin 

hyökkäyksiin voidaan ennalta varautua. Tutkimuksessa tutkitaan sitä, miten hyökkääjä 

voi hyötyä saamistaan tiedoista, miten hyökkääjä voi häiritä kohteen toimintaa ja miten 

häirinnän kohde voi varautua hyökkäyksiin. Kandidaatintyö ei keskity pelkästään tieto-

turvahyökkäyksiin ja niihin varautumiseen yleisesti, vaan nimenomaan älykkääseen lii-

kennejärjestelmään kohdistuviin hyökkäyksiin. Työ ei ota kantaa älykkään liikennejär-

jestelmän hyviin tai huonoihin puoliin, vaan keskittyy pelkästään sen mahdollisiin tieto-

turvauhkiin sekä niihin varautumiseen. Tietoturvakysymyksissä ei pureuduta tekniseen 

toteutukseen, vaan tutkitaan teoriatasolla, mitä uhat ovat, miksi juuri ne ovat uhkia liiken-

nejärjestelmälle ja miten niihin voidaan varautua. 

Päätutkimuskysymys on: 

Mitä tietoturvauhkia henkilöautoiluun kohdistuu älykkäässä liikennejärjestelmässä 

ja miten niihin voidaan varautua? 

Alatutkimuskysymyksiä ovat: 

 Minkälaisia tietoturvauhkia kohdistuu älykkääseen liikennejärjestelmään? 

 

Järjestelmiin kohdistuu aina erilaisia tietoturvauhkia, mutta älykkään liikennejär-

jestelmän kannalta jotkin uhat ovat todennäköisempiä ja ne aiheuttavat suurem-

man riskin kuin toiset uhat. Tutkimuksen kannalta on tärkeää rajata uhat vain 

hyökkäyksiin, jotta voidaan ymmärtää, minkälaisia vaikutuksia hyökkäyksillä on 

ja miten juuri niihin voidaan varautua. 

 

 Millaisia haittoja älykkääseen liikennejärjestelmään kohdistuvalla tietotur-

vahyökkäyksellä voi olla? 
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Hyökkäysten aiheuttamat uhat ja toimet riippuvat täysin hyökkäyksestä ja sen vai-

kutuksista, joten on tärkeää tietää, millaisia seurauksia erilaiset hyökkäykset ai-

heuttavat ja miten hyökkäys tapahtuu, jotta hyökkäyksiin ja niiden vaikutuksiin 

voidaan varautua. 

 

 Miten tietoturvahyökkäyksiin voidaan varautua? 

 

Kysymyksen tarkoituksena on tutkia yleisesti, miten tietoturvahyökkäyksiin tulee 

varautua. Tutkimus kuitenkin tarkentuu siihen, minkälaisia tietoturvahyökkäyksiä 

juuri älykkääseen liikennejärjestelmään kohdistuu ja miten niihin voidaan varau-

tua. 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

Tämä kandidaatintyö koostuu kuudesta luvusta, joita ovat Johdanto, Tutkimusmenetel-

män ja -aineiston esittely, Liikennejärjestelmä, Tietoturva, Älykkään liikennejärjestel-

män tietoturvauhat sekä Päätelmät. Ensimmäinen ja toinen luku, eli Johdanto ja Tutki-

musmenetelmän ja -aineiston esittely, esittelevät tarpeen tutkimukselle sekä tutkimuk-

sessa käytetyn tutkimusmenetelmän. Kolmas luku käsittelee ensin yleisesti liikennejär-

jestelmää ja sen teoriaa, mistä tarkemmin käsitellään yksityistä liikennettä. Lopuksi lu-

vussa syvennytään älykkääseen liikennejärjestelmään ja tutkitaan yksityisen liikenteen 

roolia älykkäässä liikennejärjestelmässä. 

Neljännessä luvussa ensimmäisenä käsitellään tietoturvan teoriaa, minkä jälkeen tietotur-

vauhista eritellään tietoturvahyökkäykset. Tämän jälkeen käsitellään erikseen, miten tie-

toturvauhkiin ja -hyökkäyksiin tulisi varautua. Viides luku, Älykkään liikennejärjestel-

män tietoturvauhat, yhdistää kolmannen ja neljännen luvun teorioita ja käsittelee älykkäi-

siin liikennejärjestelmiin kohdistuvia tietoturvahyökkäyksiä sekä keinoja niihin varautu-

miseen. Viimeisenä lukuna on Päätelmät, jossa esitellään tutkimuksen johtopäätökset, 

johtopäätösten arviointi sekä jatkotutkimusmahdollisuudet. 
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2. TUTKIMUSMENETELMÄN JA -AINEISTON 

ESITTELY 

Kandidaatintyö suoritetaan kirjallisuuskatsauksena aikaisemmin julkaistusta kirjallisuu-

desta. Päätelmiä muodostetaan aikaisempien tutkimusten tuloksia yhdistelemällä. Tutki-

musaineistoa etsitään tietokannoista, jotka ovat tieteelliseen tutkimukseen hyväksi kat-

sottuja. Tällaisia tietokantoja ovat esimerkiksi Andor, Web of Science ja Google Scholar. 

Pääasiassa työssä on käytetty Andoria lähteiden etsintään, mutta joitakin lähteitä löytyi 

myös Web of Sciencesta ja Google Scholarista. Hakusanoja yhdistellessä käytettiin AND, 

OR ja NOT operaatioita. Liikennejärjestelmän osalta lähdemateriaalin hankinnassa apuna 

toimi erityisesti lehtori Markus Pöllänen. Kääntämistä varten on käytetty MOT-sanakir-

jaa. 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on esitelty Andorista saatuja hakutuloksia, jotka on 

rajoitettu koskemaan tieteellisesti vertaisarvioituja tekstejä, open access -materiaalia sekä 

sellaista materiaalia, joka löytyy verkosta kokonaan. Lähteitä valikoidessa on pyritty huo-

mioimaan teoksen julkaisuvuosi, mutta kyseinen asia ei osoittautunut ongelmaksi, koska 

aihe on kohtalaisen tuore. Joitakin lähteitä on löytynyt 2000-luvun alkupuolelta, mutta 

pääasiassa lähteet ovat peräisin 2010-luvulta. Taulukossa 1 on esitelty Andorin palautta-

mia hakutulosmääriä joillain tärkeimmistä hakulauseista. 

Taulukko 1. Esimerkkejä Andorista löytyneistä rajoitetuista hakutuloksista 

Hakulause   Tuloksia 

"intelligent transportation systems" 

AND "information security"   
468 

"cyber crime "   4305 

"cyber crime" AND "prevent"   1627 

"intelligent transportation system*" 

AND "security" AND "threat*   
326 

 

Hakusanoja ja -lauseita käytettiin tutkimuksen aikana enemmän, kuin taulukossa 1 on 

esitelty, mutta taulukossa esitetyillä hakusanoilla ja –lauseilla löytyivät tärkeimmät läh-

teet sekä suurin määrä lähteitä. Lähteitä valitessa on ensimmäisenä tarkasteltu materiaalin 

otsikkoa. Jos otsikko on mielekäs, on lähteen tiivistelmään tutustuttu ja tämän jälkeen 

lähde on joko hylätty tai lisätty potentiaalisten lähteiden listaan. 

Hakutuloksista suuri osa oli epärelevantteja. Sopivia lähteitä kuitenkin löytyi. Työn ai-

kana ei hylätty jo käyttöön otettuja lähteitä ja lähteitä löytyi jatkuvasti lisää. Haasteita 
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työlle loi joidenkin lähteiden muuttuminen kesken työn teon open access –materiaalista 

suljetuksi. Liian teknisiä lähteitä ei otettu mukaan tutkimuksen lähdemateriaaliin, jotta 

tutkimuksessa voitiin keskittyä tarkastelemaan aihetta valitulla tasolla mahdollisimman 

hyvin. Lehtori Pölläsen ehdotuksesta tutkimusta rajattiin koskemaan henkilöautoilua, 

koska siitä löytyi parhaiten tietoa liikennejärjestelmien osalta. Taulukossa 2 on esitelty 

mielenkiintoisia ja työssä usein käytettyjä lähteitä.  

Taulukko 2. Hyödyllisimpiä lähteitä 

Kirjoittaja(t) Otsikko Sisältö 

Isaac, J. T., 

Zeadally, S. & 

Cámara, J. S.  

Security attacks and 

solutions for vehicular 

ad hoc networks, IET 

Communications; Ste-

venage, Vol. 4(7) 

Artikkeli kertoo VANET-ver-

koista, jotka ovat koko älykkään 

liikennejärjestelmän perusta sekä 

hyökkäyksistä näitä verkkoja 

kohtaan. 

Lehtonen, S., Vir-

tanen, A. & As-

kola, H. 

Liikenteen sähköisten 

palveluiden tietoturva 

– niihin kohdistuvat 

tietoturvariskit ja häi-

rintämenetelmät sekä 

näiden vaikutukset ja 

ennaltaehkäisy 

Tutkimus perehtyy siihen, miten 

ajoneuvojen paikkatietoja voi-

daan manipuloida ja häiritä, sekä 

satelliittiperustaisen järjestelmän 

tietoturvaan sidosryhmien näkö-

kulmista. 

Rao, U. H. & 

Nayak, U. 

The InfoSec Handbook Kirja kertoo laajasti tietoturvasta, 

sen historiasta, uhista, hyökkäyk-

sistä ja niihin varautumisesta mo-

nella eri tasolla. 

Shah, S., Shah, B., 

Amin, A., Al-

Obeidat, F., Chow, 

F., Moreira, F. J. 

L. & Anwar, S.  

Compromised user 

credentials detection in 

a digital enterprise us-

ing behavioral analyt-

ics, Future Generation 

Computer Systems, 

Vol. 93 

Artikkelissa kerrotaan uudenlai-

sesta tekniikasta, jonka avulla 

voidaan ennakoida hyökkäyksiä 

arvioimalla käyttäjän käytöstä. 

Whitman, M. E. Enemy at the Gate: 

Threats to Information 

Security 

Kirjan osassa käsitellään tutki-

musta, joka esittelee organisaa-

tioihin kohdistuvia tietoturvauh-

kia. 
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3. LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 

Tämä luku käsittelee liikennejärjestelmän teoriaa ja tarkentuu sen joihinkin osa-alueisiin, 

joita ovat kaupunkiliikenne, yksityinen liikenne ja älykäs liikennejärjestelmä. Ensin käy-

dään läpi kaikki kolme osa-aluetta, minkä jälkeen käsitellään älykkään liikennejärjestel-

män sovelluksia, sekä henkilöautoilua älykkään liikennejärjestelmän kaupunkiliikenne-

teessä: miten henkilöautoilu kaupunkiliikenteessä eroaa mahdollisesti älykkään ja tavan-

omaisen liikennejärjestelmän välillä ja mitä asioita tulee ottaa huomioon älykkäässä lii-

kennejärjestelmässä. 

Liikenne syntyy tarpeesta siirtää ihmisiä, tavaroita tai informaatiota paikasta toiseen. Lii-

kenne jakaantuu tavaraliikenteeseen, henkilöliikenteeseen ja tietoliikenteeseen. Tarve lii-

kenteelle syntyy yhteiskunnan jokapäiväisten toimien suorittamisesta ja elinkeinoelä-

mästä. Fyysisestä liikenteestä puhuttaessa rajataan yleisestä liikenteen määritelmästä tie-

toliikenne pois. Liikenne voidaan jaotella sen laajuuden perusteella kaupunkiliikentee-

seen, kansalliseen ja kansainväliseen liikenteeseen. Kokonaisuutta kutsutaan liikennejär-

jestelmäksi. (Liikennevirasto 2018) 

Liikennejärjestelmään kuuluvat väyläverkot eli esimerkiksi tiet, kadut, rautatiet ja sata-

mat, liikennevälineet eli esimerkiksi autot ja junat, sekä ohjausjärjestelmät, kuten lainsää-

däntö ja viranomaiset (Mäntynen et al. 2012, s. 8). Kuvassa 1 on esitelty esimerkkinä 

liikenneverkkoa julkisen liikenteen kannalta. Kuvan mukaan julkisen liikenteen verkko 

koostuu kuljetusreitistä, jonka kyseisestä reitistä vastuussa oleva toimittaja tarjoaa sekä 

kuljetusmuodosta, joka voi olla bussi, metro, raitiovaunu tai juna. 

 

Kuva 1. Esimerkki liikenneverkon osasta (Mnasser et al. 2010, s. 2) 
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Kaupunkiliikenne on se osa liikennejärjestelmän liikenteestä, joka esiintyy kaupunkiseu-

dun alueella (Liikennevirasto 2018). Siihen osallistuvat lähes kaikki fyysisen liikenteen 

osapuolet ja tietoliikenteen osuus siinä on kasvava. Monissa kaupungeissa on satamia, 

mutta niihin liittyvä tieliikenne liikkuu useimmiten kaupunkien keskustojen ohi, minkä 

takia tavaraliikenne ei painotu kaupunkialueille. Kaupunkiliikenne koostuu julkisesta lii-

kenteestä ja yksityisestä liikenteestä, minkä lisäksi se voidaan jakaa myös moottoriajo-

neuvoliikenteeseen, pyöräilyyn ja jalankulkuun. Kaupungeissa esiintyy myös raskasta lii-

kennettä, mutta sillä on huomattavasti pienempi osuus kuin henkilöautoilulla. Henkilöau-

toliikenne kattaa Suomessa 81,9 % henkilöliikenteestä. (Pöllänen et al. 2015) Raskaasta 

liikenteestä suurin osa sijoittuu suurille maanteille, ja enemmistö kaupunkiliikenteestä on 

henkilöautoilua. Kaupunkiliikenteessä raskaan liikenteen osuutta lisää toisaalta taas jouk-

koliikenteen yleisyys. Suurimmilla kaupunkiseuduilla Suomessa liikenteen matkasuorit-

teista 57 % suoritetaan henkilöautolla. (Viinikainen 2018) Henkilöautoiluun liittyviin asi-

oihin on siis syytä kiinnittää huomiota, varsinkin kaupunkiliikennettä suunnitellessa. 

Kaupunkiliikenteen suunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua. Siihen panostamalla kau-

pungeista voidaan saada mielekkäitä kokonaisuuksia, joissa liikkuminen ei aiheuta yli-

määräistä vaivaa. Toimivalla liikennesuunnittelulla voidaan vaikuttaa myös ympäristöön 

positiivisesti. (Tiehallinto 1996, s. 22; Mäntynen et al. 2012, s. 9) 

3.1 Yksityinen henkilöautoilu 

Henkilöautoiltu on Suomessa hallitseva kulkutapa. 74 % kotitalouksista on vähintään yksi 

auto ja 17 % kotitalouksista on kaksi autoa. (Nurmela 2016) Vuonna 2013 yksityiskäy-

tössä olevia henkilöautoja Suomessa oli yli 3,1 miljoonaa kappaletta (Tilastokeskus 

2014). Usein auton omistavissa kotitalouksissa autolla liikkuminen on oletusarvo, vaikka 

olisikin mahdollista käyttää jotakin muuta liikkumisen muotoa. Yksityisten autojen käyt-

töön voidaan vaikuttaa esimerkiksi tarkastelemalla uudestaan autojen hinnoittelua, kehit-

tämällä muiden vaihtoehtojen matka-aikoja sekä kehittämällä pysäköintimahdollisuuksia. 

(Pöllänen 2018) Syinä henkilöautoilun suureen osuuteen matkoista ja suoritteista ovat 

Suomen kohtalaisen suuret välimatkat sekä julkisen liikenteen tarjonnan heikkoudet. Esi-

merkiksi 64 % suomalaisista kulkee työmatkansa henkilöautolla kuljettajana (Viinikainen 

2018). Yksityisten autojen lisääntymisen syitä ovat väestön ikääntymisestä seuranneet 

ajo-oikeudellisten henkilöiden osuuden kasvu väestöstä ja kotoa muuttamisen aiheuttama 

kotitalouksien lisääntynyt määrä (Nurmela 2016), sekä talouskasvu (Liikenne- ja viestin-

täministeriö et al. 2017). Toisaalta juuri nuorten huoli ympäristöstä on viime aikoina li-

sääntynyt, mikä onkin yksi asioista, joihin pyritään vaikuttamaan älykkään liikennejär-

jestelmän sovelluksilla. 
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3.2 Älykäs liikennejärjestelmä 

Nyky-yhteiskunnan liikennejärjestelmässä tietoliikenne ja fyysisen liikenne linkittyvät 

toisiinsa jatkuvasti tiiviimmin. Yhteistä liikennemuodoilla on omien väylien käyttö, joita 

tietoliikenteessä ovat esimerkiksi laajakaistat ja tieliikenteessä tieverkko. Yksi tietolii-

kenteen eduista on sen kyky korvata fyysinen liikenne joissakin tapauksissa. Suurin tie-

toliikenteen tuottama hyöty liikennejärjestelmälle tulee kuitenkin sen tarjoamasta mah-

dollisuudesta turvata ja sujuvoittaa kuljetuksia sekä ottaa ympäristö paremmin huomioon. 

(Mäntynen et al. 2012, s. 7) Tiivistyvä linkittyminen fyysisen ja tietoliikenteen välillä on 

johtanut älykkään liikennejärjestelmien syntymiseen.  

Tietojärjestelmien hyödyntäminen on olennainen piirre tulevaisuudessa liikenteen ratkai-

suissa (Liikennevirasto 2018). Tietojärjestelmien hyödyntämisen avulla saadaan aikaan 

älykäs liikennejärjestelmä. Älykäs liikennejärjestelmä käyttää hyväkseen esimerkiksi tie-

totekniikkaa ja erilaisia sensoreja tulkitakseen liikenteen tilanteita ja eri tekijöitä tarjotak-

seen kuljettajalle apua päätöksenteossa tai tehdäkseen täysin autonomisia päätöksiä (Piao 

& McDonald 2008; Leung et al. 2011; Yağdereli et al. 2015). Yksi esimerkki älykkään 

liikennejärjestelmän järjestelmistä on ADAS-järjestelmä (Advanced Driver Assistance 

System) (Piao & McDonald 2008; Ali et al. 2018). Esimerkiksi ABS-jarrut (Anti-lock 

braking system) ovat osa ADAS-järjestelmää.  

Tämänhetkiset älykkäät liikennejärjestelmät ovat pääasiassa reaaliaikaiseen dataan pe-

rustuvia järjestelmiä, jotka saavat tietonsa autoihin ja tieverkon infrastruktuuriin asenne-

tuista sensoreista. Ongelmana on infrastruktuuriin sijoitettujen sensorien paikallisuus. Ne 

eivät kykene kertomaan kuin yhden alueen tilanteesta (Leung et al. 2011). Tällaisia pai-

kallisiin sensoreihin ja laitteisiin perustuvia sovelluksia ovat esimerkiksi interaktiiviset 

valtatiet, jotka kertovat tietoa ruuhkista, nopeammista reiteistä, hätätilanteista ja varoitta-

vat tieolosuhteista, sekä hätäajoneuvojen mahdollisuus vaikuttaa liikennevaloihin ruuh-

kaisilla alueilla (Rodrigue & Slack 2017). Älykkäiden liikennejärjestelmien tämänhetki-

set sovellukset painottuvat tällä hetkellä pääasiassa maanteille, mutta tulevaisuudessa 

niitä tullaan hyödyntämään kaupunkiliikenteessä enemmän, kunhan niiden tarkkuus ke-

hittyy lisää. Älykkäiden liikennejärjestelmien riippuvaisuus luotainajoneuvoista, joiden 

avulla liikennettä ja sen tapahtumia voidaan valvoa tehokkaammin, lisääntyy jatkuvasti. 

Luotainajoneuvojen etuna on niiden liikuteltavuus, minkä ansiosta ne kattavat suurem-

man alueen, kuin infrastruktuuriin sijoitetut kiinteät sensorit. Samalla syntyy säästöjä, 

kun kameroita ja sensoreita ei tarvitse sijoittaa fyysisesti sidottuina liikennejärjestelmään, 

vaan samoja laitteita voidaan käyttää eri alueilla tarpeen mukaan. (Hoh et al. 2006) 

3.2.1 Älykkään liikennejärjestelmän sovellukset 

Älykäs liikennejärjestelmä tarjoaa mahdollisuuksia erilaisten sovellusten myötä. Sovel-

luksien tarkoituksena on lisätä matkustusmukavuutta, liikenteen turvallisuutta ja suju-

vuutta sekä mahdollistaa jossakin vaiheessa autonomisten ajoneuvojen käyttö. (Hamida 
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et al. 2015) Sovellusten mahdollistajana on VANET-verkko. VANET-verkot (Vehicular 

ad hoc network) ovat tulevaisuudessa älykkään liikennejärjestelmän peruspilareita. Ver-

kot koostuvat käytännössä RSU-yksiköistä (Road Side Unit) ja OBU-yksiköistä (On-

board Unit). (Isaac et al. 2010; Xiong et al. 2013) VANET-verkon rakennetta on esitelty 

kuvassa 2. Mallissa on esitelty ajoneuvossa oleva OBU-yksikkö, jonka avulla ajoneuvo 

kommunikoi muiden ajoneuvojen kanssa, RSU-yksikkö, joka on fyysisenä tien laidassa 

ja jota ajoneuvot käyttävät keskenään kommunikointiin sekä yhdistääkseen itsensä Inter-

netiin. Internetin avulla viranomaiset tai muut vastaavat asianomaiset pystyvät hallinnoi-

maan ja tarkkailemaan tilannetta RSU-yksiköiltä saamiensa tietojen perusteella ja toi-

saalta jakamaan tietoa ajoneuvoille ja niiden kuljettajille RSU-yksiköiden kautta. VA-

NET-verkkojen avulla ajoneuvot kommunikoivat keskenään esimerkiksi mahdollisista 

onnettomuuksista ja ruuhkista (Piao & McDonald 2008; Isaac et al. 2010). Isaac et al. 

(2010) ja Piao & McDonald (2008) toteavat ajoneuvojen voivan selvitä ongelmatilan-

teesta toimimalla itse tai viestimällä tilanteesta muille ajoneuvoille. VANET-verkot mah-

dollistavat kommunikoinnin esimerkiksi kahden ajoneuvon ollessa törmäyskurssilla kes-

kenään. Ajoneuvoissa olevat lyhyen kantaman tutkat havaitsevat ongelman, kuten mah-

dollisen törmäystilanteen, minkä jälkeen ajoneuvot tekevät yhdessä päätöksen ja toimivat 

tai varoittavat kuljettajia toimimaan törmäyksen välttämiseksi  (Yan et al. 2008; Leung et 

al. 2011). VANET-verkkoja voisi siis kutsua liikenteen IoT:ksi (Internet of Things). IoT 

tarkoittaa ”-asioiden ja esineiden verkottumista--” eli se on ”--keskenään kommuni-

koivien laitteiden ja esineiden muodostama verkko.” (ITS Finland). 

 

Kuva 2. VANET-verkon tyypillinen rakenne yksinkertaistetusti (Mukherjee et al. 2018, s. 

2) 
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Yksi älykkään liikennejärjestelmän turvallisuutta lisäävistä ominaisuuksista on Euroopan 

laajuinen eCall-järjestelmä. Järjestelmä on sisäänrakennettu ajoneuvoihin ja tapaturman 

sattuessa se ottaa puheyhteyden hätäkeskukseen. Järjestelmä lähettää niin vähäisen mää-

rän tietoa ajoneuvosta kuin mahdollista, jotta puheyhteys voidaan muodostaa ja apua lä-

hettää oikeaan paikkaan tarvittaessa. Minimitietoja ovat ainakin ajoneuvon sensorien ke-

räämät tiedot onnettomuudesta, paikkatiedot ja ajoneuvon tiedot. Järjestelmän aktivoiva 

tapahtuma voi olla esimerkiksi turvatyynyn laukeaminen. (Aakre et al. 2012; Cabo et al. 

2014; Lehtonen et al. 2016) 

Älykkäiden liikennejärjestelmien on tarkoitus turvallisuuden lisäämisen lisäksi parantaa 

matkustuskokemusta mahdollistamalla erilaisten sovellusten käytön Internet-yhteyden 

avulla. (Isaac et al. 2010; Meneguette 2016) Järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi mak-

suliikenteen sujuvuuden riippumatta käytetystä ajoneuvosta ja liikkumistavasta, jolloin 

esimerkiksi nettisostokset onnistuu ajoneuvon omalla sovelluksella. Tätä kutsutaan lii-

kenteen roamingiksi ja sen mahdollistaa VANET-verkko, joka mahdollistaa ajoneuvon 

pääsyn Internetiin. (ITS Finland; Isaac et al. 2010)  

3.2.2 Henkilöautoilu älykkäässä liikennejärjestelmässä 

Älykäs liikennejärjestelmä käyttää tietotekniikkaa hyväkseen (Piao & McDonald 2008; 

Leung et al. 2011; Yağdereli et al. 2015), tietojärjestelmien hyödyntäminen on osa tule-

vaisuuden liikennesuunnittelua (Liikennevirasto 2018) ja toimivalla liikenteensuunnite-

lulla on ympäristölle positiivisia vaikutuksia. (Tiehallinto 1996, s. 22; Mäntynen et al. 

2012, s. 9) Tästä voidaan päätellä älykkäiden liikennejärjestelmien olevan tärkeä osa ym-

päristöä huomioon ottavaa liikennesuunnittelua. Älykkäät liikennejärjestelmät esimer-

kiksi vähentävät CO2-päästöjä avustamalla kuljettajia paremmissa reittivalinnoissa (Ha-

mida et al. 2015; Petit-Boix et al. 2017). Reittisuunnittelu on nimetty yhdeksi tärkeim-

mistä asioista liikennesuunnittelussa ajoneuvojen lisääntyessä jatkuvasti, varsinkin kehit-

tyvissä maissa (Leung et al. 2011). Muita etuja henkilöautoilijalle ovat esimerkiksi mat-

kustusmukavuuden ja liikenneturvallisuuden lisääminen. (Hamida et al. 2015) 

Älykkäässä liikennejärjestelmässä on myös haasteita. Tienkäyttäjien yksityisyyden rajoja 

koetellaan, kun rekisterinumerontunnistusjärjestelmiä käytetään erilaisiin tarkoituksiin, 

kuten rikollisten etsimiseen (Cave et al. 2014). Myös eCall-järjestelmän tiedonkeruuta on 

EU-tasolla kritisoitu, ja onkin pohdittu, onko tietojen kerääminen ajoneuvoista yksityi-

syydensuojan rikkomista ja onnettomuuspaikoille avun saamisen nopeuttaminen tar-

peeksi painava syy kerätä dataa. Epäilysten taustalla ovat Edward Snowdenin paljastukset 

NSA:n (National Security Agency) tiedonkeruusta. ECall-järjestelmästä on kuitenkin to-

dettu, ettei se kerää minimivaatimuksia enempää dataa. (Cabo et al. 2014; Carroll 2014, 

2015) Samaa yksilöiden seurannan etiikkaa on pohdittu kirjassa Exploding Data: Reclai-

ming Our Cyber Security in the Digital Age (Chertoff 2018, s. 4-6). Luvussa 5.2 on esi-

telty mahdollisia henkilöautoilijoihin kohdistuvia hyökkäyksiä ja niiden seurauksia tau-

lukossa 7. 
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4. TIETOTURVA 

Tässä luvussa tarkastellaan tietoturvan teoriaa. Ensin käsitellään yleisesti tietoturvauhkia 

ja niihin varautumista, minkä jälkeen käsitellään tarkemmin tietoturvahyökkäyksiä ja nii-

hin varautumista. Tietoturva voidaan jakaa Rao & Nayak (2014, s. 29-30) mukaan eri 

osiin, joita ovat fyysinen turvallisuus, laitteiden turvallisuus, jonka yleensä ajatellaan 

kuuluvan fyysisen turvallisuuden alle, verkon tietoturva, viestinnän turvallisuus, ohjel-

misto- ja henkilöstöturvallisuus. Puhuttaessa näistä kaikista tietoturvan osista, puhutaan 

tietoturvan arkkitehtuurista. Tehokas tietoturva-arkkitehtuuri ottaa huomioon kaikki sen 

osat. (Rao & Nayak 2014, s. 30) 

4.1 Tietoturvauhat 

Tietoturvallisuutta on se, että tietojen käyttö on suojattu luvattomalta käytöltä (Oxford 

University 2018). Tietoturva voidaan jakaa CIA-mallin mukaisesti kolmeen osaan, joita 

ovat tiedon luottamuksellisuus (confidentiality), eheys (integrity) ja saatavuus (availa-

bility). Luottamuksellisuus tarkoittaa tiedon olevan vain asianmukaisten tahojen saata-

vissa. Eheys tarkoittaa tiedon säilymistä alkuperäisessä muodossa ja kokonaisena. Tiedon 

osia ei ole siis muutettu tai poistettu, eikä siihen ole lisätty mitään siihen kuulumatonta. 

Saatavuus viittaa siihen, että tieto on oikeutettujen tahojen saatavilla ja käytettävissä en-

nalta sovitulla tavalla. (Rao & Nayak 2014, s. 51-53; Lundgren & Möller 2017; ISO/IEC 

2018) Kun nämä kaikki kolme ominaisuutta toteutuvat, voidaan puhua tietoturvallisesta 

tilanteesta (Lehtonen et al. 2016). Usein CIA-malliin voidaan kuitenkin tehdä lisäyksiä 

tapauskohtaisesti (Lundgren & Möller 2017). Yksi esimerkki lisäyksistä on Parkerin kuu-

sikko, jonka tietoturvaspesialisti Donn B. Parker on tuonut esille. Kuusikossa CIA-mal-

liin on lisätty tiedon kontrolli, todennettavuus ja käytettävyys. (Rao & Nayak 2014, s. 53)  

Tietoturvauhkana voidaan pitää tekijää, joka jollakin tapaa uhkaa jotakin edellisessä kap-

paleessa kuvatuista ominaisuuksista. Rao & Nayak (2014, s. 3) määrittelevät tietotur-

vauhan olevan kuka tai mikä tahansa mikä uhkaa tietoa, laitteita, käyttäjiä tai dataa, tai 

vain heikkous kohteen järjestelmissä, toimissa tai laitteissa. Tietoturvaa käsitellessä jou-

dutaan kuitenkin usein tekemään kompromisseja luottamuksellisuuden ja eheyden, sekä 

joskus myös saatavuuden, välillä (Lehtonen et al. 2016). Lundgren (2017) kyseenalais-

taakin CIA-mallin nykyaikaisuutta ja termien tarkkaa paikkaansa pitävyyttä. Taulukko 3 

havainnollistaa ominaisuuksien ristiriitaa. Esimerkiksi hyvän salasanan käyttö parantaa 

luottamuksellisuutta, koska kuka tahansa ei pääse yhtä helposti tietoon käsiksi, mutta toi-

saalta sama salasanan asettaminen rajaa tiedon saatavuutta ja luo siten ristiriitaisen tilan-

teen CIA-mallin ominaisuuksien välille. 
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Taulukko 3. Suojauskeinolla saavutettava suoja (Lehtonen et al. 2016, s. 8) 

 

Eräässä tutkimuksessa (Whitman 2003) haastateltiin IT-hallintopäälliköitä ja tutkittiin 

aiempia selvityksiä, joiden tuloksena selville saatiin kaksitoista tietoturvauhkaa aiheutta-

vaa tekijää organisaatioissa. Tutkimuksessa organisaatioita pyydettiin arvottamaan il-

menneet kaksitoista uhkaa, minkä jälkeen organisaatioiden tuli eritellä uhista viisi heitä 

eniten uhkaavaa tekijää. Tämän jälkeen uhkien saamat pisteet summattiin ja taulukoitiin, 

jolloin saatiin taulukossa 4 esitetyt tulokset. Taulukon tuloksiin vaikuttavat myös organi-

saatioiden Internetin käyttö toimissaan. Taulukosta käy ilmi tarkoituksellisten ohjelmis-

tohyökkäysten suuri pelko. Tarkoitukselliset ohjelmistohyökkäykset käyttävät hyväkseen 

käyttäjien virheitä, jotka johtavat viruksen latautumiseen ja käyttöönottoon. Tällaisia vir-

heitä ovat esimerkiksi roskapostien tai ”pahojen” Internet-sivujen lataamiset. (Whitman 

2003, s. 93)  

Taulukko 4. Organisaatioiden pisteyttämät uhat 

Uhkatekijä Painotettu tulos 

Tarkoitukselliset ohjelmistohyökkäykset 2178 

Ohjelmistoviat 1130 

Ihmisten tekemät virheet tai aiheuttamat 
onnettomuudet 

1101 

Tarkoitukselliset vakoiluyritykset tai 
rikkomukset 

1044 

Tarkoituksellinen sabotointi ja vandalismi 963 

Laitteistoviat 942 

Tarkoituksellinen (tieto-)varkaus 695 

Luonnonilmiöt 611 

Immateriaalioikeuksien vaarantuminen 495 

Poikkeamat palveluntuottajien tuotteiden 
laadussa 

434 

Teknologian vanhentuminen 428 

Tarkoituksellinen kiristäminen 225 
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Artikkelissaan Whitman (2003, s. 91) kertoo FBI:n (Federal Bureau of Investigation) tie-

toturvaosaston tehneen tutkimuksen, jonka mukaan 90 % vastaajista oli havainnut joutu-

neensa tietoturvamurron uhriksi kuluneen vuoden aikana. Taloudellisia tappioita vastaa-

jat, jotka olivat suurimmaksi osaksi suuria organisaatioita tai valtion toimielimiä, olivat 

raportoineet yli 455 miljoonan dollarin arvosta (Whitman 2003, s. 91). Taulukossa 4 mai-

nittuihin tekijöihin olisi siis syytä kiinnittää huomiota. 

Kuvassa 3 on kuvattu Raon & Nayakin (2014, s. 32) mukaan tahon ulkoisia tietoturvauh-

kia, jotka myötäilevät Whitmanin (2003) tutkimuksen kanssa toisiaan hyvin. Uhat eivät 

siis ole vuodesta 2003 vuoteen 2014 muuttuneet kovinkaan, mutta poikkeavat toisistaan 

hieman eri näkökulmien vuoksi. Whitmanin (2003, s. 93) tutkimuksessa uhat on listattu 

tutkimuksen kohteena olleiden organisaatioiden kokemusten perusteella, kun taas Rao & 

Nayak (2014, s. 32) ovat esitelleet kuvassa 3 yleisemmin ulkoisia uhkia, joita organisaa-

tiot eivät koe tai välttämättä edes tiedosta. Tiedostamattomat uhat voivat muodostaa suu-

remman uhan, kuin mitä ne ovatkaan, jos niihin ei ole osattu varautua ollenkaan. Rao & 

Nayak (2014, s. 32) ovat esitelleet kuvassa 3 yleisemmin ulkoisia uhkia, joita organisaa-

tiot eivät välttämättä koe merkittäviksi tai edes tiedosta niiden olemassaoloa. Tiedosta-

mattomat uhat voivat muodostaa suuremman uhan, kuin mitä ne ovatkaan, jos niihin ei 

ole osattu varautua ollenkaan. 

 

Kuva 3. Ulkoiset tietoturvauhat (Rao & Nayak 2014, s. 32) 

Erään tutkimuksen (Sumner 2009) mukaan kyberrikoksista virukset aiheuttavat suurim-

mat taloudelliset tappiot. Toisena tappioiden aiheuttajissa ovat luvattomat pääsyt joko 
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fyysisille alueille, tietoverkkoihin tai laitteille, joko fyysisesti tai etäältä. Yleisin kyberri-

kos on kuitenkin käyttäjän laitteen haltuunotto ilman käyttäjän tietämystä tai lupaa ja jopa 

70 % tietoturvaongelmista tulee organisaation sisältä (Sumner 2009). Tuoreemman tie-

don mukaan (Rao & Nayak 2014, s. 31) ongelmista jopa 80 % tulisi organisaation sisältä. 

Tämä kertoo ehkä siitä, että muihin uhkiin on voitu vaikuttaa paremmin, kuin organisaa-

tion sisäisiin uhkiin, jolloin sisäisten uhkien osuus on kasvanut. Loppukäyttäjien, eli esi-

merkiksi organisaatioiden työntekijöiden tai älykkään liikennejärjestelmän tielläliikku-

jan, on havaittu olevan tietoturvan heikoimpia lenkkejä. Tietoturva-asenteisiin vaikutta-

misen on havaittu olevan todella vaikeaa. (Ashenden & Sasse 2013) Yliopistoyhteisöstä 

voidaan nostaa esimerkkejä organisaation sisäisistä tietoturvaongelmista. Opiskelija tai 

työntekijä voi langeta phishing-viestiin ja vaarantaa siten muitakin yhteisön jäseniä tai 

päästää jonkun vahingossa sisään tiloihin, minne tällä henkilöllä ei oikeasti olisi kulkuoi-

keutta, jolloin laitteita voidaan varastaa tai tutkimustuloksia vakoilla tai manipuloida. 

4.2 Tietoturvahyökkäykset 

Puhuttaessa tietoturvahyökkäyksistä tarkoitetaan tietoturvauhkien rajattua osaa. Tietotur-

vauhkiin luetaan kuuluvaksi myös esimerkiksi laiteviat ja luonnonilmiöt (Whitman 

2003), jotka eivät ole tietoturvahyökkäyksiä, kun tietoturvahyökkäyksiin kuuluvat esi-

merkiksi tarkoitukselliset yritykset kostaa, tahrata maine, vakoilla, rahallisen hyödyn saa-

vuttaminen ja hyökkääjän hauskanpito (Rao & Nayak 2014, s. 141). Hyökkääjät voivat 

silloin tällöin tehdä hyökkäyksiä pitääkseen hauskaa tai näyttääkseen muille aiheeseen 

perehtyneille pystyvänsä siihen. Hyökkäykset voivat kohdistua joko organisaatioihin, yri-

tyksiin tai yksilöihin (Rao & Nayak 2014). Tietoturvahyökkäykset käytännössä käyttävät 

hyödykseen jotakin CIA-mallin ominaisuuksien heikkouksista. Esimerkiksi heikosti suo-

jatun tiedon suojaukset voidaan hakkerien toimesta purkaa ja sille voidaan asettaa korke-

ammat suojaukset, joiden purkamisesta hyökkäyksen kohde joutuu maksamaan suuriakin 

summia (Rao & Nayak 2014). Kadivar (2014) on kerännyt artikkelissaan kuusi määritel-

mää muista julkaisuista, jotka pyrkivät määrittelemään tietoturvahyökkäyksiä. Määritel-

mät on lueteltu taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Määritelmiä tietoturvahyökkäykselle (Kadivar 2014, s. 23) 

Määritelmä 

Toimi, jolla pyritään heikentämään tietoverkkoa poliittisesta syystä 
tai kansallisen turvallisuuden nimissä. 

Tarkoituksenmukaiset toimet vastustajan tietolaitteiston tai -verkos-
ton, tiedon tai näissä laitteissa tai verkoissa olevien ohjelmien tuhoa-
miseksi, muuttamiseksi, pilaamiseksi, häiritsemiseksi tai pettä-
miseksi. 

Hyökkäys- ja puolustustarkoituksessa tehdyt toimet, joiden tarkoi-
tuksena on muuttaa, poistaa, korruptoida tai estää pääsy tietoon tai 
ohjelmistoon a) propaganda tai petos tarkoituksissa b) osittain tai ko-
konaan kohteena olleen laitteen, verkon tai niihin liittyvän fyysisen 
arkkitehtuurin toiminnan häiritsemiseksi c) tuottaen fyysistä vahin-
koa laitteen tai verkoston ulkopuolelle. 

Kyberavaruuden hyväksikäyttäminen salaisen tai luvattoman tiedon 
saamiseksi, vakoiluun, verkostojen toimintakyvyn sabotointiin sekä 
rahan ja tiedon varastamiseen. 

Vihamielinen teko, jossa käytetään hyväksi tietoverkkoja tai -järjes-
telmiä ja jonka tarkoituksena on tuhota vastustajan tai kohteen kriit-
tisiä kyberjärjestelmiä, -varoja tai -toiminnallisuuksia. 

Yritykset muuttaa, häiritä tai tuhota tietojärjestelmiä tai -verkkoja tai 
niissä olevia tietoja ja ohjelmia. 

 

Taulukossa 5 esiteltyjen määritelmien perusteella Kadivar (2014) on rajannut viisi omi-

naisuutta, joita tietoturvahyökkäyksillä on. Ominaisuudet ovat toimija, kohteen ominai-

suudet, syy, vaikutus ja kesto. Toimijoita rajauksen mukaan on aina ainakin kaksi, joista 

toinen on kohteen omistaja ja toinen vastaosapuoli. Tahot voivat olla esimerkiksi valti-

oita, yksilöitä tai organisaatioita. Ominaisuuksiltaan kohteet ovat tietojärjestelmiä tai –

verkkoja, informaatiota, järjestelmien tai verkostojen ohjelmistoja ja toimintoja, laitteis-

tojen ohjaamia fyysisiä infrastruktuureja sekä laitteistojen, järjestelmien ja verkostojen 

ulkopuolisia fyysisiä asioita. Syinä hyökkäyksille ovat käsiksi pääsy tietoihin, vakoilu 

sekä tiedon ja rahan varastaminen. Hyökkäysten vaikutuksella haetaan muutoksia koh-

teissa, niiden poistamista, heikentymistä, häirintää, tuhoamista, käyttökelvottomuutta, 

korruptoimista, petollisuutta tai pääsyn eväämistä kohteelle. Vaikutus voi olla loogista, 

fyysistä tai kognitiivista. Looginen vaikutus on esimerkiksi pääsyn evääminen, tiedon 

muuttaminen kognitiivista ja omaisuuden tuhoaminen fyysistä vaikuttamista. Kestoltaan 

hyökkäykset voivat olla jopa pitkiä ajanjaksoja, kuten kymmeniä viikkoja, koska niitä ei 

välttämättä huomata heti. (Kadivar 2014) Hyökkäyksen tunnistaminen onkin yksi asia, 

missä fyysinen rikos eroaa kyberrikoksesta. Siinä missä fyysisessä varkaudessa esimer-

kiksi rahaa tai dokumentteja varastaessa varkaus huomataan hyvin nopeasti, voi kyberri-

koksen huomaamisessa kestää pitkiäkin aikoja, sillä esimerkiksi tietojen kopioimista voi 

olla todella vaikea huomata. (Goyal & Goyal 2017) 
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Rao & Nayak (2014, s. 31-35) ovat kirjassaan listanneet ulkoisia ja sisäisiä uhkia. Sisäi-

sistä uhista hyökkäyksiä ovat esimerkiksi petokset, tietojen väärinkäyttö, varkaus ja pa-

rametrien manipulointi. Ulkoisista uhista hyökkäyksiin kuuluvat fyysiset uhat, kuten ter-

rorismi, vakoilu, salakuuntelu, huijaushyökkäykset, Man-in-the-middle –hyökkäykset, 

palvelunestohyökkäykset, SQL-injektiot ja haittaohjelmat, kuten virukset. (Rao & Nayak 

2014, s. 31-35) Yağdereli et al. (2015) puolestaan esittelevät tietoturvahyökkäyksille ja-

koa edelleen kahteen luokkaan, passiivisiin ja aktiivisiin hyökkäyksiin. Passiivinen hyök-

käys yrittää oppia kohteesta tai hyödyntää siitä saamiaan tietoja, mutta se ei vaikuta koh-

teen toimintaan millään tavalla. Aktiiviset hyökkäykset taas yrittävät muokata kohteen 

ominaisuuksia tai vaikuttaa sen toimintaan. Passiiviset hyökkäykset ovat hyökkäyksiä 

CIA-mallin luottamuksellisuutta kohtaan. Niitä on vaikea havaita, johtuen niiden vaikut-

tamattomasta luonteesta. (Yağdereli et al. 2015) Hyökkäyksiä voidaan siis jaotella neljään 

osioon, joita ovat ulkoiset passiiviset, sisäiset passiiviset, ulkoiset aktiiviset ja sisäiset 

aktiiviset hyökkäykset.  

4.3 Tietoturvauhkiin varautuminen 

Varautuessa uhkaan pitää arvioida riskin suuruus, jotta tarvittavat toimenpiteet osataan 

mitoittaa oikein (Rao & Nayak 2014, s. 56-57). Riskit muodostuvat kahdesta tekijästä, 

todennäköisyydestä ja seurauksista (Sumner 2009). Todella todennäköinen tapahtuma, 

jolla on pieni vaikutus voi olla riskiarvoltaan siis yhtä suuri, kuin todella suurivaikutuk-

sinen tapahtuma, joka on todella epätodennäköinen. Suuren riskiarvon tapauksissa tulee 

varautua pieniä riskejä paremmin ja investointeja riskien pienentämisestä ei tule välttää. 

Riskien pienentämisessä on kyse prosessista, jonka avulla riskeihin pyritään varautu-

maan. (Sumner 2009) 

Todella suuri osa tietoturvauhista tulee organisaatioiden sisältä (Whitman 2003, s. 93; 

Sumner 2009), joten käyttäjien kouluttaminen on todella tärkeässä roolissa tietoturvauh-

kiin varauduttaessa. Loppukäyttäjän onkin todettu olevan heikoin osa-alue tietoturvalli-

suudessa. Standardien avulla tietoturvallisuus sisällytetään usein liiketoimintaprosessei-

hin, mutta organisaatiokulttuuriin tietoturvallisuutta on haastavampaa integroida. (Ashen-

den & Sasse 2013) Loppukäyttäjiä turvallisempaan toimintaan kannustaa Albrechtsenin 

(2007) mukaan käyttäjäkeskeinen lähestyminen tietoturvakoulutuksissa. Koulutuksien 

tulisi sisältää esimerkiksi salauksenmuodostusharjoituksia ja tietoa virustorjuntaohjel-

mista sekä siitä, millainen on vahva salasana ja miten sellainen muodostetaan (Rao & 

Nayak 2014, s. 93). 

Hyviä tapoja varautua tietoturvauhkiin käyttäjien koulutuksen lisäksi on niihin reagoivan 

tiimin muodostaminen, hyvin suunniteltu IT-arkkitehtuuri ja fyysisen turvallisuuden inf-

rastruktuuri, tietoturvauhan toteutumisen aiheuttamien hätätoimien luominen ja harjoitte-

leminen sekä niiden säännöllinen tarkistaminen ja päivittäminen.  Reagoivalla tiimillä 

tulee olla tieto, taito ja kokemus, jotka takaavat heidän voivan tunnistaa, eristää ja poistaa 

toteutunut uhkatekijä. (Rao & Nayak 2014, s. 91) 
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Jonkinlainen valmiusohjelma ja hätätoimet olisi hyvä olla valmiina, jos jokin tietotur-

vauhka toteutuu. Valmiusohjelman suorittaminen voidaan jakaa fyysiseen turvallisuu-

teen, tietoturvallisuuteen, hätätilanteeseen reagointiin, kriisinhallintaan ja liiketoiminnan 

jatkuvuuteen. Valmiusohjelma on tärkeä, vaikka olemassa olevia riskejä olisikin jo saatu 

pienennettyä, sillä pahimpaan on aina osattava varautua. (Sumner 2009)  

Whitman (2003, s. 93) on tutkimuksessaan taulukoinut vastaajaorganisaatioiden 

käyttämiä suojauskeinoja, joista käytetyimmät vastaavat hyvin yleisimpiin uhkiin. 

Taulukko 6 esittelee organisaatioiden käyttämät keinot ja niiden prosentuaaliset 

käyttöasteet vastaajien keskuudesta.  

Taulukko 6. Organisaatioiden käyttämiä puolustusmekanismeja (Whitman 2003, s. 93) 

 

Taulukosta 6 nähdään salasanojen käytön olevan kaikissa organisaatioissa käytössä, 

minkä pitäisi olla itsestäänselvyys nyky-yhteiskunnan lähes kaikissa laitteissa, oli ky-

seessä sitten organisaatiotason laite tai arkikäytössä oleva henkilökohtainen laite. Vaikka 

yleisin kyberrikos onkin käyttäjän luvaton haltuunotto (Sumner 2009) on yllättävää, ettei 

verkon tai istunnon tunkeutumisen tunnistusohjelmia käytetä enempää. Whitmanin 

(2003) julkaisemassa tutkimuksessa vain 33,3 % ja 31,3 % organisaatioista käyttävät 

näitä, mikä on yllättävää, vaikka tutkimus onkin julkaistu kuusi vuotta aiemmin, kuin 

Sumnerin (2009) artikkeli.  

4.4 Tietoturvahyökkäyksiin varautuminen 

Samoin kuin tietoturvauhkien ja –hyökkäysten kohdalla, on niihin varautumisessakin 

eroja. Rao & Mayak (2014, s. 87) luettelevat viruksentorjuntaohjelmat, haittaohjelmien 

torjuntaohjelmat, palomuurit ja tunkeilijan havaitsemis- tai estämisjärjestelmät työka-

luiksi, joilla voi ladatessaan uutta ohjelmaa tunnistaa, onko ohjelma sellainen, kuin sen 
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pitäisi olla. Shah et al. (2019) ovat kehittäneet järjestelmän, joka pyrkii tunnistamaan 

käyttäjien käytöksestä erityisiä piirteitä ja sen avulla päättelemään, onko käyttäjän tun-

nukset otettu luvattomasti käyttöön. Yleisimmän kyberrikoksen ollessa käyttäjän luvaton 

haltuunotto (Sumner 2009) ja suurimman osan tietoturvaongelmista tullessa organisaa-

tioiden sisältä (Sumner 2009; Rao & Nayak 2014, s. 31), olisi edellä kuvatulle järjestel-

mälle todellakin käyttöä.  

Joidenkin hyökkääjien on todettu valikoivan IP-osoitteista osuuksia, joihin hyökkäyksiä 

tehdään (Yu-Zhong et al. 2015). Goyal & Goyal (2017) ovat kuitenkin soveltaneet 

kriminologista teoriaa kyberrikoksiin ja toteavat kyberrikosten tapuksissa läsnäoleviksi 

tekijöiksi rikollisen, poliittisen tai rahallisen motiivin, resurssit ja taidot suorittaa kyseessä 

oleva rikos, heikosti suojattu kohdeverkko tai –järjestelmä sekä heikko 

lainsäädännöllinen järjestelmä. Tämä viittaa kohteen ominaisuuksien merkitsevyyteen 

hyökkäysten kohteeksi valikoitumisessa. Näiltä hyökkäyksiltä välttyäkseen, Goyal & 

Goyal (2017) listaavat yksittäiselle taholle kolme tärkeää keinoa kyberrikoksilta suojau-

tumiseen olevan järjestelmien ja laitteiden säännöllinen päivittäminen, korkealaatuisten 

viruksentorjuntaohjelmien käyttö sekä tarpeeksi vaikeasti arvattavien salasanojen käyttä-

minen. Vahvan salasanan kouluttamista suositellaankin organisaatioille (Rao & Nayak 

2014, s. 93). Jotkin hyökkäykset vaativat niiltä suojautuakseen joko kahta tai useampaa 

luetelluista kolmesta suojautumiskeinosta samanaikaisesti. Yleisesti kyberrikoksia voi-

daan ehkäistä vaikeuttamalla hyökkäyksen tekoa, eli varautumalla niihin mahdollisim-

man hyvin, antamalla viranomaisille mahdollisimman paljon resursseja rikollisten kiin-

niottamiseen ja luomalla kannustimia IT-palveluiden tuottajille, jotka sisällyttävät tieto-

turvaominaisuuksia tuotteisiinsa. (Goyal & Goyal 2017) 

Tavallisia kuluttajia, jotka käyttävät sosiaalista mediaa, Goyal & Goyal (2017) neuvovat 

pitämään profiilinsa yksityisinä, jakamaan vain sellaisia tietoja, joita oikeasti tarvitsee 

jakaa, varomaan outoja kaveripyyntöjä ja kuvien sijaintitietojen välttämistä. Artikkeli 

kertoo tapauksista, joissa rikolliset ovat saaneet sosiaalisen median kautta tietää perhei-

den olevan matkoilla ja murtautuneet matkan aikana heidän asuntoihinsa. (Goyal & Goyal 

2017) Tietojen jakaminen voi johtaa fyysisen maailman rikoksiin. Tietojen jakamista ra-

joittamalla voi siis estää fyysistäkin rikollisuutta. 
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5. ÄLYKKÄÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TIETO-

TURVAUHAT 

Tämä luku käsittelee tietoturvauhkia, jotka kohdistuvat älykkääseen liikennejärjestel-

mään. Tarkemmin uhista käsitellään tietoturvahyökkäyksiä ja niihin varautumista.  

Älykkäiden liikennejärjestelmien uhkina ovat erilaiset hyökkäykset, laiteviat, tekniset ra-

joitteet, luonnontekijät ja käyttäjien toimet. (Bhatia & Shah 2013; Lehtonen et al. 2016; 

Ali et al. 2018; Raiyn 2018) Kuva 5 esittelee hyvin, mitä haasteita älykkäällä liikennejär-

jestelmällä on turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyen. Kuvasta 5 nähdään älykkään lii-

kennejärjestelmän uhkien koskevan jotakin CIA-mallin ominaisuuksista tai sen lisäyk-

sistä, jotka vastaavat lähes täysin Parkerin kuusikkoa. Uhatut ominaisuudet löytyvät haa-

rasta ”Security Features”. Haarassa ”Security and Privacy Attacks” puolestaan esitellään 

erilaisia hyökkäyksiä älykästä liikennejärjestelmää ja sen käyttäjien yksityisyyttä koh-

taan, mutta ”Security and Privacy Challenges” haaraa ei tässä työssä rajauksesta johtuen 

käsitellä tarkemmin. 

 

Kuva 5. Älykkään liikennejärjestelmän haasteita (Ali et al. 2018, s. 7) 
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5.1 Tietoturvahyökkäykset älykkään liikennejärjestelmän hen-

kilöautoilua kohtaan 

Älykkäät liikennejärjestelmät ovat alttiita erilaisille tietoturvahyökkäyksille. Kuten aiem-

min mainittiin, tietoturvauhat voidaan jakaa passiivisiin ja aktiivisiin hyökkäyksiin 

(Yağdereli et al. 2015) Puhuttaessa älykkäistä liikennejärjestelmistä, passiivisiin hyök-

käyksiin lukeutuvat salakuuntelu ja liikenneanalyysi. Liikenteen analysoinnissa hyök-

kääjä pääsee käsiksi tietoihin, joihin hänellä todellisuudessa ei olisi oikeutta. Aktiivisiin 

hyökkäyksiin kuuluvat naamioidut hyökkäykset ja Man-in-the-Middle –hyökkäykset. 

(Yağdereli et al. 2015; Ali et al. 2018) Näiden lisäksi älykkääseen liikennejärjestelmään 

kohdistuviin aktiivisiin hyökkäyksiin kuuluvat toistohyökkäykset, datapakettien luvaton 

muokkaus, eli muuntohyökkäykset, ja palvelunestohyökkäykset (Yağdereli et al. 2015). 

Mahdollisia hyökkäyskohteita älykkään liikennejärjestelmän ajoneuvoissa ovat Raiynin 

(2018) mukaan sensoriverkot, kamerat, GPS-järjestelmä, jonka avulla ajoneuvo paikan-

tuu ja sen kello synkronoidaan, LiDAR-järjestelmä (Light Detection and Ranging) sekä 

langattomat verkot, joita ajoneuvot käyttävät viestimään keskenään ja ympäristön kanssa. 

Sensoriverkkojen välityksellä sensorit keräävät dataa ajoneuvosta ja sen ympäristöstä ja 

jakavat sitä eteenpäin. Siihen käsiksi päästäkseen hyökkääjät käyttävät hyväksi pääasi-

assa Bluetooth-yhteyksiä, avaimettomia keskuslukitusjärjestelmiä ja langattomia huolto-

portteja. (Raiyn 2018) GPS-signaalia, tai muita paikannuskeinoja, voidaan häiritä hel-

posti. Jo rikkinäinen, aktiivinen antenni voi aiheuttaa häiriön tarkoituksettomasti. Tämän 

lisäksi markkinoilla on myynnissä halvimmillaan noin 15 euron hintaisia häirintälaitteita. 

GPS-signaalia voidaan häiritä myös spoofing-hyökkäyksellä, eli huijaushyökkäyksellä. 

Tällöin paikannustulos näyttää väärää aikaa tai paikkaa. (Lehtonen et al. 2016) Lehtonen 

et al. (2016) mainitsevat huijaushyökkäysten olevan harvinaisia ja niiden toteutuksen ole-

van teknisesti todella haastavia. 

Kamerat seuraavat esimerkiksi liikennemerkkejä ja esineitä tiellä. Kameroiden ottamia 

kuvia hyökkääjä voi muokata, jolloin huomiotta voi jäädä jokin liikennemerkki, tai kuvaa 

voidaan manipuloida lisäämällä siihen esimerkiksi ylimääräinen kaistaviiva, jolloin tul-

kinnasta tehdyt johtopäätökset eivät ole totuudenmukaisia. LiDAR-järjestelmä on erään-

lainen tutka, joka skannaa ajoneuvon ympäristöä. Sen avulla voidaan esimerkiksi laskea 

ajoneuvojen sopeutuvat nopeudet. Sitä voidaan manipuloida toistohyökkäyksillä, joiden 

tarkoituksena on vääristää kohdeajoneuvon lähettämiä kaikuluotauksia, jolloin ajoneuvo 

tulkitsee ympärillä olevia esteitä ja ajoneuvoja väärin. (Raiyn 2018) Väärät tulkinnat ajo-

neuvon ympäristöstä voivat johtaa helposti vakaviinkin onnettomuuksiin. Langattomien 

verkkojen datapaketteja voidaan myös manipuloida, jolloin esimerkiksi ajoneuvojen vä-

liset viestit voivat myöhästellä huomattavasti (Raiyn 2018). Väärään aikaan vastaanotetut 

viestit voivat aiheuttaa vääriä tulkintoja ja sitä kautta onnettomuuksia. 

Paikannuksesta kirjaa pitävää laitetta voidaan manipuloida fyysisesti. Laite voidaan vää-

rentää siirtämällä sen SIM-kortti uuteen laitteeseen, jos käytetty tiedonsiirtoprotokolla on 
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tiedossa. Laitteen GPS-paikantimen yhteyttä voidaan vaimentaa peittämällä laite sähköä 

johtavalla materiaalilla tai viemällä se ympäristöön, jossa paikannustietoa ei voida käyt-

tää, kuten parkkihalliin. Usein kuitenkin jo pelkät autotallit saattavat riittää paikannustie-

don käytön estymiseen. Laitteen GPS-piiri voidaan myös vaihtaa, jolloin paikkatieto kor-

ruptoituu. Laitteen ohjelmakoodia voidaan muokata, jolloin laite voi lähettää jatkuvasti 

väärää paikkatietoa, tai laite voidaan vain irrottaa käytöstä, joko käyttäjän tai ulkopuoli-

sen toimijan toimesta. (Lehtonen et al. 2016) 

Älykkääseen liikennejärjestelmään kohdistuvista hyökkäyksistä suuri osa kohdistuu lan-

gattomiin VANET-verkkoihin ja suuri osa niistä tehdään pahojen solmukohtien, (mali-

cious node) avulla. Paha solmukohta on VANET-verkon osa, joka toimii toisin kuin sen 

pitäisi, eli lähettää esimerkiksi väärennettyjä viestejä tai tekee muita hyökkäyksiä. Sol-

mukohta voi olla OBU- tai RSU-yksikkö, pahantahtoisen käyttäjän ajoneuvo tai tietämät-

tömän käyttäjän siepattu ajoneuvo. (Isaac et al. 2010; Bhatia & Shah 2013; Ali et al. 

2018). Hyökkäyksiä älykkääseen liikennejärjestelmään ovat tutkineet esimerkiksi Yan et 

al. (2008), Isaac et al. (2010), Bhatia & Shah (2013), Verma et al. (2013), Ali et al. (2018) 

ja Raiyn (2018). 

Yan et al. (2008) kertovat VANET-verkkoihin kohdistuvista hyökkäyksistä, joissa hyök-

kääjä voi estää onnettomuuden sattuessa viestin kulkeutumisen muille ajoneuvoille, luoda 

illuusion liikenneruuhkasta, jolloin muu liikenne ohjautuu muualle, tai esittää olevansa 

väärässä sijainnissa. Viimeisin näistä on eräänlainen toistohyökkäys. VANET-verkkoon 

kohdistuvassa Sybil-hyökkäyksessä hyökkääjä luo monta identiteettiä, mikä saa järjestel-

män tekemään vääriä tulkintoja ja ratkaisuja. Esimerkiksi törmäysvaroitin voi laueta, kun 

järjestelmä luulee toisen ajoneuvon olevan hyökkäyksen kohteen edessä, ja sen seurauk-

sena aiheuttaa onnettomuuden. Kaikki edellä kuvatut hyökkäykset ovat palvelunesto-

hyökkäyksiä. (Carrara & Hogben 2007; Yan et al. 2008; Bhatia & Shah 2013; Verma et 

al. 2013) Yan et al. (2008) kuvaamia hyökkäyksiä voivat suorittaa esimerkiksi käyttäjät, 

jotka käyttävät ajoneuvojaan vahingollisesti, (Bhatia & Shah 2013; Ali et al. 2018) jolloin 

pahantahtoisen käyttäjän ajoneuvon OBU-yksikkö voi esimerkiksi lähettää palveluesto-

hyökkäystä tai häiritä GPS-laitteita ja on näin ollen paha solmukohta. 

Myöskin Bhatia & Shah (2013) käsittelevät VANET-verkkoihin kohdistuvia hyökkäyk-

siä. Heidän mukaansa VANET-verkkoja uhkaavia hyökkäyksiä ovat viestien väärentämi-

nen, naamioidut hyökkäykset, palvelunestohyökkäykset, Sybil-hyökkäykset, Wormhole-

hyökkäykset ja laitteiston fyysinen käsittely. Bhatia & Shah (2013) esittelemien hyök-

käysten lisäksi Ali et al. (2018) mukaan älykkääseen liikennejärjestelmään kohdistuu sol-

mukohdan kaappauksia, pahan koodin injektointeja, toistohyökkäyksiä, kryptoanalyysiä 

ja side channel –hyökkäyksiä, häirintää ja salakuuntelua, huijaushyökkäyksiä, Man-in-

the-Middle –hyökkäyksiä, Phishing-hyökkäyksiä, viruksia ja matoja sekä pahoja komen-

toja. Ali et al. (2018) käsittelee laajemmin älykkääseen liikennejärjestelmään liittyviä 

haasteita pelkkien hyökkäysten lisäksi ja niitä on esitelty kuvassa 5. Isaac et al. (2010) 
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mainitsevat edellä mainittujen hyökkäysten lisäksi vielä väsytyshyökkäyksen sekä liiken-

neanalyysihyökkäykset, jotka vaarantavat VANET-verkkojen osallisten yksityisyyden. 

VANET-verkkoihin kohdistuu siis todella suuri määrä erilaisia hyökkäyksiä, joten niiden 

tietoturvaan on syytä kiinnittää huomiota, varsinkin kun ottaa huomioon niiden kriittisen 

aseman älykkäälle liikennejärjestelmälle. 

Palvelunestohyökkäyksiä on erilaisia ja kuten edellä nähtiin, moni lähde pitää niitä vaa-

rallisina älykkäälle liikennejärjestelmälle ja etenkin VANET-verkolle, joka tulevaisuu-

dessa tulee olemaan älykkään liikennejärjestelmän peruspilareita. (Isaac et al. 2010) Pal-

velunestohyökkäyksiä ovat tarkemmin käsitelleet Verma et al. (2013). Palvelunestohyök-

käykset voidaan jakaa ensin kahteen osaan: verkkotilaan ja sovellustilaan. Sovellustila 

jakaantuu kahteen erilaiseen hyökkäykseen, Sybil-hyökkäykseen ja viestinestohyökkäyk-

seen. Naamioidut hyökkäykset, toistohyökkäykset ja muuntohyökkäykset taas kuuluvat 

verkkotilaan kohdistuviin hyökkäyksiin. Kuva 6 havainnollistaa hyvin palvelunestohyök-

käyksen jakautumista eri osiin. 

 

Kuva 6. Palvelunestohyökkäysten luokittelu (Verma et al. 2013, s. 98) 

Tietoturvahyökkäykset älykkäässä liikennejärjestelmässä aiheuttavat henkilöautoilijalle 

riskejä. Lehtonen et al. (2016) ovat käsitelleet paikkatietoihin kohdistuvista tietotur-

vahyökkäyksistä aiheutuvia riskejä kuluttajille ja käyttäjille. Lehtonen et al. (2016) tutki-

musta on esitelty taulukossa 7. Taulukosta nähdään henkilöautoilijan yksityisyyden vaa-

rantumisella olevan suuri riski. Kadivar (2014) tutkimuksessa kerrotaan tietomurroista, 

joiden tuloksena esimerkiksi miljoonien asiakkaiden tiedot ovat vuotaneet huomaamatta. 

Sama riski on varmasti olemassa älykkäissä liikennejärjestelmissä. Taulukossa 7 kuva-

tulla tavalla kuljettajien paikkatietojen ja reittivalintojen paljastuessa rikokset, kuten ko-

timurrot, ovat mahdollisia aivan samoin, kuin Goyal & Goyal (2017) kuvailemissa ta-

pauksissa, joita on käsitelty jo luvussa 4.4. Hyökkäysten uhkaavimpia lopputulemia ovat 

yksityisten tietojen paljastuminen ja onnettomuudet. On selvää, että tietoturvahyökkäyk-

sen onnistuessa, on sensoreihinsa ja yhteyksiinsä vankasti luottavassa älykkäässä liiken-

nejärjestelmässä suuri onnettomuusriski, jolloin voidaan menettää jopa ihmishenkiä. 
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Taulukko 7. Tietoturvahyökkäysten vaikutuksia henkilöautoilijaan ja todennäköisyyksiä 

Lehtonen et al. (2016, s. 15-17) mukaan 

Tietoturvahyökkäys Seuraus Todennäköisyys 

Paikkatietojen salakuuntelu Hyökkääjä voi saada tietoonsa ajo-
neuvon tai sen kuljettajan sijainnin 
ja ajoneuvolla suoritetut matkat 

Vähäinen, mikäli tie-
donsiirto on salattua 

Paikkatietojen oikeudeton 
lataaminen 

Fyysisesti ajoneuvon seurantalait-
teesta voidaan lukea luvatta ajoneu-
von tai sen kuljettajan paikkatietoja 
ja matkasuoritteita 

Kohtalainen 

Tiedon puuttuminen Vastaanotin ei toimintahäiriöstä tai 
tarkoituksellisesta toiminnasta joh-
tuen tallenna tietoja laitteeseen 
mikä voi johtaa viranomaisrangais-
tuksiin, kuten sakkoihin.* 

Kohtalainen 

Palvelunesto Hyökkääjä voi tarkoituksella, tai 
käyttäjä vahingossa, toimia niin, että 
laite ei toi oikein, jolloin verotuksen 
määritys vaikeutuu* 

Kohtalainen 

Identiteetin paljastuminen Hyökkääjä voi saada tietoonsa ajo-
neuvon käyttäjän identiteetin, tai ai-
nakin ajoneuvon identiteetin, jos sii-
hen ei ole yhdistetty käyttäjän tie-
toja kyseisessä viestinnässä 

Suuri 

Reittien ja muiden asioiden 
paljastuminen 

Käyttäjän reittivalinnat, matka-ajat 
ja suunta, jotka voivat aiheuttaa 
matkan tarkoituksen tunnistamisen. 

Kohtalainen 

Haittaohjelmat Laitteelle voidaan luoda jokin haitta-
ohjelma, tai jokin jo olemassa oleva 
haittaohjelma saattaa kyetä häiritse-
mään paikkatietoja tallentavaa yk-
sikköä. 

Pieni 

Virheellinen tai haitallinen 
varusohjelman päivitys 

Laitteen päivitysmahdollisuutta voi-
daan väärinkäyttää, jolloin käyttäjän 
luvaton seuranta mahdollistuisi. To-
dellinen väärinkäyttäjä on vaikea 
löytää. 

Pieni 

*=Tutkimus koski kilometri-
perustaista ajoneuvovero-
tusta, joka perustuu paikan-
nukseen 
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5.2 Älykkääseen liikennejärjestelmään kohdistuviin tietotur-

vahyökkäyksiin varautuminen 

Luvussa 5.1 käsiteltiin monia erilaisia hyökkäyksiä älykästä liikennejärjestelmää kohtaan 

ja sitä, miten ne vaikuttavat henkilöautoilijaan. Varautumiskeinoja on siis myös monia. 

Yleisesti sanottuna kolme keskeistä asiaa, jotka ylläpitävät tahon tietoturvaa ovat laitteis-

ton ja ohjelmien säännöllinen päivitys, korkealaatuisten viruksentorjuntaohjelmien käyt-

täminen ja vaikeasti murrettavien salasanojen käyttö (Goyal & Goyal 2017). Älykkäiden 

tietojärjestelmien kohdalla kaksi ensimmäistä kohtaa pätevät yhtä hyvin ja kolmannen 

voi korvata vaikeasti murrettavien suojausten käytöllä.  

Whitman (2003, s. 95) ehdottaa varautumiskeinojen kohdistamiseksi matriisin muodos-

tamista, missä pystyakselilla on uhat vakavimmasta alkaen ja vaaka-akselilla resurssit 

tärkeimmästä alkaen. Näiden uhkien ja resurssien kohtauspisteiden avulla optimoidaan 

turvallisuusmenetelmien kohdentamista suuremmille ja pienemmille riskeille. (Whitman 

2003, s. 95) Yhdeksi tavaksi ehkäistä hyökkäyksiä Whitman (2003, s. 95) nimeää vihol-

lisen toimintatapojen tuntemisen. Hyvänä keinona toimintatapoihin tutustumiseen on 

hyökkäyspuun käyttäminen. Hyökkäyspuu on eräänlainen puolustautujan tekemä kartoi-

tus siitä, millä kaikilla eri tavoilla hyökkäys voitaisiin toteuttaa. Tämän jälkeen puun eri 

osat käydään läpi ja tulkitaan niissä olevien mahdollisuuksien todennäköisyyksiä ja rea-

goidaan mahdollisiin riskeihin. (Opdahl & Sindre 2009) 

Ohjelmistoja ja laitteita jo suunnitellessa pitää ottaa tietoturvallisuus huomioon, esimer-

kiksi niin kutsutulla Privacy by Design menetelmällä. Menetelmän on tarkoitus ottaa huo-

mioon laitteen tai ohjelmiston elinkaari ja taata tietoturvan ja yksityisyydensuojan säily-

vyys koko sinä aikana. Joihinkin taulukossa 7 esiteltyihin uhkiin ratkaisuina on esimer-

kiksi tietojen mahdollisimman minimaalinen kerääminen, tietojen ajantasaisuus, tarkis-

teiden laskeminen, paikkatietojen ja identiteetin erillään pito sekä laitteen tarkistajan tun-

nistautuminen tarkistuksen yhteydessä. (Lehtonen et al. 2016) Lainsäädännön tiukenta-

minen voi myös ehkäistä kyberrikollisuutta (Lehtonen et al. 2016; Goyal & Goyal 2017). 

Tehtyjen hyökkäysten perusteella on yritetty luoda algoritmia, joka ennustaa hyökkääjän 

seuraavat toimet. Algoritmi tulkitsee hyökkäyksiä, jotka valikoivat tiettyjä IP-numero-

lohkoja omaavia kohteita hyökkäyksiinsä. (Yu-Zhong et al. 2015) Käyttäjien käytöstä 

voidaan myös mallintaa järjestelmällä, joka oppii käyttäjän uusista toimista. Järjestelmä 

valvoo muutoksia ja ilmoittaa, jos muutokset ovat liian radikaaleja, jolloin käyttäjää 

epäillään hyökkääjäksi tai hänen tunnistetietonsa on todennäköisesti otettu luvatta hal-

tuun. (Shah et al. 2019) Järjestelmä on alun perin kohdennettu organisaatiotasolle, mutta 

pienillä muutoksilla sitä voisi soveltaa älykkääseen liikennejärjestelmään. Fan et al. 

(2016) kertovat samantapaisesta järjestelmästä, kuin Shah et al. (2019). Heidän järjestel-

mänsä tunnistaa piirteitä alkavasta toistohyökkäyksestä, kun hyökkäys on vielä alkuvai-

heissa, eikä ole saanut vielä vahinkoa aikaan. (Fan et al. 2016) 
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Autonomisia ajoneuvoja käyttäessä tunnistautumiseen kannattaa Raiynin (2018) mukaan 

käyttää biometrisiä tunnistautumiskeinoja perinteisten salasanojen sijasta. Biometrisiä 

tunnistautumiskeinoja ovat esimerkiksi iiriksen skannaus ja sormenjälki. Etuna olisi sa-

lasanojen unohtamisen ja murtamisen välttäminen sekä luotettavampi tunnistautuminen. 

Salasanan urkittuaan hyökkääjä voi käyttää sitä helposti, mutta iiristä ei voi yhtä helposti 

varastaa. Järjestelmä toimisi yksikertaisena kuvantunnistusohjelmana. (Raiyn 2018) 

Bhatia & Shah (2013) ovat vertailleet eri keinoja hyökkäysten varalle. Wormhole-hyök-

käyksien varalle on tutkittu lisäprotokollaa, joka käytännössä lisätään lähetettävään da-

taan. Protokollan avulla voidaan rajoittaa datan matkaamaa etäisyyttä ja aikaa OBU-yk-

sikössä, tarkastella etäisyyttä OBU-yksikön ja RSU-yksikön välillä, jolloin voidaan tar-

kastella ajoneuvon sijaintia ja tunnistaa väärinkäytöksiä, tai protokolla voi olla varmenne, 

jolla tunnistetaan osapuolet oikeiksi ja tätä kautta estää hyökkäystä onnistumasta (Bhatia 

& Shah 2013). Sybil-hyökkäyksiä vastaan Bhatia & Shah (2013) tutkivat tapaa, jossa 

RSU-yksiköt pitävät kirjaa ohi ajavista ajoneuvoista niiden nopeuden, suunnan ja aika-

leimojen perusteella ja pystyvät tunnistamaan näiden ja ajoneuvon tunnisteen avulla, 

onko kyseessä hyökkääjä vai ei. Tavoissa on kuitenkin heikkouksia ja parhaana ratkai-

suna Bhatia & Shah (2013) esittävät tapaa, jossa datapaketit koodataan kahdesti, jolloin 

vain verkon oikea käyttäjä osaa purkaa datan. Tässä tavassa on heikkouksia, sillä koodaus 

perustuu vektoreihin, jotka voivat korruptoitua ja niitä on helppo siepata, mutta näihin 

heikkouksiin voidaan varautua kryptografisin salauksin. (Bhatia & Shah 2013) 

Avaintenhallinta on ad hoc-verkoille, eli siten myös VANET-verkoille, tärkeä toimi tie-

toturvallisuuden kannalta. Siihen kuuluvat avainten vaihto, avaimista sopiminen ja avain-

ten hallinnan infrastruktuuri. (Isaac et al. 2010)  Avaimilla salataan ja puretaan viestejä 

ja datapaketteja, ja ne voivat olla joko yksityisiä tai julkisia. Niiden avulla voidaan toteut-

taa Bhatia & Shah (2013) mainitsemia kryptografisia salauksia. VANET-verkoissa halu-

taan kuitenkin säilyttää anonymiteetti, joten yksityisissä avaimissa on ongelma, koska 

niiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa. Keinoksi Isaac et al. (2010) esittävät suuren lu-

vun yhdistämistä jokaisen ajoneuvon yksittäiseen tunnistenumeroon, joka sitten salataan 

jollakin algoritmilla. Tämä vähentää väsytyshyökkäyksen onnistumisen todennäköisyyk-

siä huomattavasti. (Isaac et al. 2010) 

Liikenneanalyysihyökkäyksen ehkäisemiseksi Isaac et al. (2010) ehdottavat VIPER-pro-

tokollaa, joka reitittää datapaketit OBU-yksiköiltä tiettyjen muiden, samaan ryhmään 

kuuluvien OBU-yksiköiden kautta, ennen, kuin se kulkeutuu RSU-yksikölle. RSU-yk-

sikkö tarkistaa datapaketin koodauksen muutokset, eri etapit ja kuluneen ajan ja päättelee 

näistä, onko datapaketti luotettava. (Isaac et al. 2010) 

Hamida et al. (2015) ovat koonneet älykkääseen liikennejärjestelmään kohdistuvat hyök-

käykset ja niihin ehdotetut ratkaisut tiivistetysti ja ne on esitelty kuvassa 7. Koonnista 

nähdään lisäksi, mihin CIA-mallin osuuteen, kuten saatavuuteen tai eheyteen, hyökkäys 
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vaikuttaa. Hamida et al. (2015) koonnissa on käytetty CIA-mallin lisäksi kahta lisäomi-

naisuutta, mikä on yksi Lundgren & Möller (2017) ehdottamista keinoista nykyaikaistaa 

CIA-mallia. 

 

Kuva 7. Älykkään liikennejärjestelmän uhkia, hyökkäyksiä ja puolustuskeinoja (Hamida 

et al. 2015, s. 394) 

Oli järjestelmä tai organisaatio mikä tahansa, tulee sen käyttäjiä kouluttaa tietoturvalli-

seen käyttäytymiseen ja toimintaan. Sumner (2009) ja Rao & Hayak (2014) toteavat suu-

rimman osan tietoturvauhista tulevan organisaatioiden sisältä. Älykästä liikennejärjestel-

mää voidaan myöskin pitää eräänlaisena organisaationa, jonka käyttäjäkunta on niin sa-

notusti sen työntekijöitä ja siten Sumner (2009) ja Rao & Hayak (2014) pohjalta tietotur-

vauhkia, joihin tulee varautua koulutuksilla. Käyttäjien prosenttiosuutta älykkään liiken-

nejärjestelmän tietoturvauhkien aiheuttajina laskee kuitenkin se, etteivät he pääse niin 

helposti käsiksi omiin laitteisiinsa, sillä laitteita voidaan upottaa esimerkiksi epok-

simuoviin. (Lehtonen et al. 2016) Tällöin laitteiden käsittelystä tulee haastavampaa, ellei 

mahdotonta. Laitteita ei ole tarkoitettukaan käyttäjän muokattaviksi, joten niissä on muu-

toinkin vähemmän mahdollisuuksia muokata ominaisuuksia, jotka voisivat aiheuttaa tie-

toturvauhan, kuin esimerkiksi verkkoon kytketyssä tietokoneessa organisaation työpis-

teellä. 
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6. PÄÄTELMÄT 

Älykkäät liikennejärjestelmät altistuvat monenlaisille erilaisille hyökkäyksille. Älykkään 

liikennejärjestelmän yleistyessä ja liikenteestä kerätyn datan määrän kasvaessa rikolliset 

tahot alkavat kiinnittää järjestelmään entistä enemmän huomiota. Tietoturvauhkiin on esi-

telty laajalti ratkaisuja tai ehkäisykeinoja, mutta tietoturvahyökkäysten menetelmät ke-

hittyvät jatkuvasti, eikä kaikkiin uhkiin pystytä aina varautumaan. Aiheesta on tehty joi-

takin tutkimuksia, mutta useimmat löydetyistä tutkimuksista käsittelivät enimmäkseen 

joko tietoturvaa tai älykästä liikennejärjestelmää. Tämä tutkimus antaa suunnan aiheen 

tutkimiselle esittelemällä sen nykyiset trendit ja kehityssuunnat. 

6.1 Tulosten esittely 

Älykästä liikennejärjestelmää uhkaavat niin fyysisen kuin tietoverkkomaailmankin uhat, 

jotka muistuttavat hyvin paljon samoja uhkia, joita kohdistuu mihin tahansa tietojärjes-

telmään tai –verkkoon. Mahdollisia uhkia ovat niin fyysiset uhat kuin käyttäjänkin teke-

mät virheet. Hyökkäykset puolestaan kohdistuvat pääasiassa joko järjestelmän laitteisiin, 

kuten kameroihin ja sensoreihin, paikannusjärjestelmään tai VANET-verkkoon, joka 

mahdollistaa tulevaisuudessa laajatoimintoisen älykkään liikennejärjestelmän. VANET-

verkko on hyökkäyskohteena olemisen lisäksi väylänä monille näistä hyökkäyksistä, jo-

ten sen suojaaminen on erittäin tärkeää. Motiivina hyökkäyksille ja väärinkäytöille on 

yleisimmin joko kosto, maineen tahraus, vakoilu, rahallisen hyödyn saavuttaminen, hyök-

kääjän hauskanpito tai jopa oman aseman vahvistaminen hyökkääjien keskuudessa. 

Yleisimpänä uhkana kirjallisuudesta voidaan nostaa palvelunestohyökkäykset sen eri 

muodoissa VANET-verkkoja kohtaan. Muita yleisiä hyökkäyksiä ovat liikenneanalyysi, 

salakuuntelu ja huijaushyökkäykset järjestelmää kohtaan. Palvelunestohyökkäyksiä on 

erilaisia, mutta ne kaikki perustuvat järjestelmän toimintakyvyttömäksi tekemiseen, jol-

loin syntyy suuri onnettomuuksien uhka. Liikenneanalyysi ja salakuuntelu vaarantavat 

käyttäjien yksityisyyden ja asettavat käyttäjät alttiiksi esimerkiksi kotimurroille henkilö-

tietojen vuodon lisäksi. Huijaushyökkäykset pyrkivät manipuloimaan liikennettä ja voi-

vat samalla aiheuttaa vaaratilanteita, kun ajoneuvojen laitteet tulkitsevat saamansa tiedot 

väärin todellisuuteen nähden. 

Nämä uhat aiheuttavat älykkäälle liikennejärjestelmälle vakavimmat uhat. Tutkimuksien 

mukaan suurin osa tietoturvauhista on lähtöisin organisaatioiden itsensä sisältä. Tätä ajat-

telutapaa soveltamalla älykkääseen liikennejärjestelmään voidaan sanoa käyttäjien muo-

dostavan ainakin jonkinasteisen tietoturvauhan. Toisaalta, prosenttiosuus ei todennäköi-

sesti ole yhtä korkea, kuin organisaatioissa, koska laitteet ovat teknisempiä tai vaikeapää-

syisempiä, joten niitä on vaikeampi vahingossakaan vahingoittaa. Mutta, kuten aiemmin 
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on todettu, käyttäjien käytökseen on todella vaikea vedota. Koulutuksen ja valistuksen 

pitää olla käyttäjäkeskeistä, jotta se olisi tehokkaampaa. 

Älykkään liikennejärjestelmän turvallisuutta voidaan parantaa monin tavoin, kuten perin-

teisin viruksen- tai haittaohjelman torjuntaohjelmin, mutta monet muista keinoista vaati-

vat luottamusta johonkin solmukohdista, joita ovat RSU- ja OBU-yksiköt ja itse ajoneu-

vot. Useissa varautumiskeinoissa mainitaan jokin protokolla, jotka muuttavat lähetettyä 

datapakettia jollakin tietyllä tavalla, minkä avulla voidaan tunnistaa datapaketin aitous. 

Protokollat muuttavat esimerkiksi datapaketin koodausta, reittiä, reitin kestoa tai asettavat 

datapakettiin varmenteita, joiden avulla varmistutaan paketin oikeellisuudesta. Salausme-

netelmiä, kuten kryptografiaa suositellaan käytettäväksi, mutta se vaatii toimivaa avain-

tenhallintaa. Nykyään kryptografiset menetelmät ovat jo melko kehittyneitä sekä avain-

tenhallinta hyvää ja ne molemmat kehittyvät jatkuvasti, mutta niin kehittyvät niiden mur-

tomenetelmätkin. Joitakin hyökkäyksiä ja pahantahtoista käytöstä tunnistavia algoritmeja 

on varsinkin organisaatiotasolla jo luotu ja vastaavia tullaan varmasti kehittämään ja ot-

tamaan laajemminkin käyttöön älykkäiden liikennejärjestelmien suojauksessa. Turvalli-

suustoimia voidaan pyrkiä kohdistamaan oikeiden tärkeimpien resurssien ja suurimpien 

uhkien suhteiden avulla. Tässä apuna toimii hyvin 5.2 luvussa esitetty matriisi. Joskus 

tietoturvatilanteissa syntyy kuitenkin ristiriitoja, kun jostakin CIA-mallin ominaisuudesta 

joudutaan tinkimään, jotta toimintakyky säilyy.  

Hyökkäyksiltä voidaan suojautua monin eri tavoin, mutta hyökkäyksiä voidaan yrittää 

vähentää tekemällä hyökkäyksistä vähemmän houkuttelevia. Esimerkiksi lainsäädäntöä 

kiristämällä ja viranomaisten resursseja nostamalla voidaan kiinnijäämisen uhalla sekä 

sanktion vakavuudella pienentää hyökkääjän motivaatiota. Hyökkäyksen kohteeksi jou-

tumista voi myös välttää tekemällä itsestään mahdollisimman epähoukuttavan kohteen. 

Vaikeus, hinta, aika ja vaiva eivät ole kovin motivoivia tekijöitä. Toisaalta, jotkut hyök-

kääjistä etsivät vain haasteita, eivätkä ole muuten motivoituneita kyberrikollisia, jolloin 

tästä keinosta ei ole kovinkaan paljoa hyötyä. Jotkin rikolliset valikoivat kohteensa IP-

numeroiden perusteella ryppäissä, mutta heidänkin toimiaan vastaan on kehitetty algorit-

meja, jotka pyrkivät ennakoimaan, keihin hyökkäykset kohdistuvat seuraavaksi.  

Älykkääseen liikennejärjestelmään kohdistuu monia uhkia, joista suurin osa kohdistuu 

VANET-järjestelmään tai sen kautta ajoneuvon laitteistoon. Hyökkäykset voivat aiheut-

taa henkilöautoilijan identiteetin paljastumisen, häneen kohdistuvia rikoksia kuten koti-

murron, tai hän voi joutua onnettomuuteen järjestelmän mennessä tukkoon tai lakatessa 

toimimasta hyökkäyksen seurauksena. Hyökkäyksistä vakavimmat ovat palvelunesto-

hyökkäykset niiden lamaannuttavista ominaisuuksista johtuen, sekä liikenneanalyysi ja 

salakuunteluhyökkäykset, joiden seurauksena kohteen identiteetti voi paljastua ja johtaa 

muihin rikoksiin. Hyökkäyksiltä varautumiseen on olemassa monia keinoja ja ne kehitty-

vät jatkuvasti, mutta niin kehittyvät myöskin hyökkäyskeinot. Tärkeimpiä keinoja älyk-
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kään liikennejärjestelmän tietoturvan kannalta ovat suojausprotokollat, viruksentorjunta-

ohjelmat, kryptografiset menetelmät, avaintenhallinta, erilaiset algoritmit ja hyökkäyksen 

tekeminen epämotivoivaksi.  

6.2 Tutkimukseen perustuvat ehdotukset ja tulosten arviointi 

Monet lähteet ehdottivat protokollien käyttöä tai algoritmeja, jotka ennakoivat hyökkäyk-

siä. Useissa tapauksessa protokollissa kuitenkin todettiin olevan jokin heikkous, jota pai-

kataan esimerkiksi kryptografisilla menetelmillä. Algoritmien toimivuudesta ei myös-

kään ollut kaikissa tapauksissa varmuutta. Jatkotutkimukset voisivat siis keskittyä kehit-

tämään protokollien heikkouksia ja laajentamaan algoritmien mahdollisuutta muihinkin 

hyökkäystyyppeihin. Algoritmien tehostaminen ja RSU-yksiköiden luotettavuuden pa-

rantaminen ja varmistaminen voisivat myös olla mielenkiintoisia tutkimuksen kohteita. 

Luotettavaksi tiedettyihin RSU-yksiköihin voitaisiin nojata helpommin VANET-verkko-

jen muiden solmukohtien autenttisuutta tarkastellessa. Mielenkiintoisia tutkimuskohteita 

voisivat olla myös henkilöautoilijoiden identiteetin suojaamistapojen ja palvelunesto-

hyökkäyksiltä suojautumisen keinojen kehittäminen, koska ne ovat hyökkäyksistä kaik-

kein vahingollisimpia, eikä kyseisiä hyökkäyksiä ole teknisesti kovinkaan vaikea toteut-

taa. 

Tutkimuksen pää- ja alatutkimuskysymyksiin pystyttiin vastaamaan melko hyvin. Pää-

tutkimuskysymyksen ”henkilöautoja” pystyttiin käsittelemään valitettavan vähän, mutta 

älykkään liikennejärjestelmän yksittäisen käyttäjän näkökulmasta uhkia ja riskejä kuiten-

kin pystyttiin käsittelemään. Tutkimus vastasi laajemmin tämän sijasta älykkään liiken-

nejärjestelmän tietoturvauhkiin ja hyökkäyksiin sekä niihin varautumiseen, joita alatutki-

muskysymykset käsittelivät. Alatutkimuskysymyksiin vastaamalla on siis saatu kohtalai-

sen hyvin vastattua päätutkimuskysymykseen.  

Älykkään liikennejärjestelmän tietoturvahyökkäyksistä ja niihin varautumisesta oli 

melko haastava saada käsitystä, koska esimerkiksi laajasti käsitelty VANET-verkko on 

vielä uusi asia, eikä esimerkiksi ole ainakaan Suomessa käytössä, eikä lähdemateriaalis-

takaan käynyt ilmi, onko kyseinen teknologia vielä oikeasti edes käytössä missään maassa 

tai maanosassa. VANET-verkkojen toimivuutta voisi siis myös tutkia käytännön tasolla 

enemmän ja pyrkiä ottamaan se käyttöön esimerkiksi jossakin rajatussa testiympäristössä. 

Tutkimusta aiheesta kuitenkin oli tehty melko runsaasti, mikä kertoo aiheen trendikkyy-

destä ja työn uutuusarvosta. Materiaalia pyrittiin etsimään tietokantojen lisäksi helmen-

kalastus-menetelmällä muista lähdemateriaaleista sekä aiheeseen liittyvistä kandidaatin-, 

diplomi- ja opinnäytetöistä. Tutkimuksen lähdemateriaalina onnistuttiin pääasiassa käyt-

tämään melko tuoretta materiaalia, mutta joitain joustoja jouduttiin tekemään. Vanhem-

mat lähteet eivät kuitenkaan olleet ristiriidassa uusimpienkaan lähteiden kanssa, joten nii-

hin voidaan hyvin luottaa. 
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