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TIIVISTELMÄ 

 

Moderni yhteiskuntamme on riippuvainen avaruudesta. Sen avulla kyetään kommunikoi-

maan globaalisti, valvomaan ohjuslaukaisuja, navigoimaan maalla, merellä ja ilmassa sekä 

tukemaan sotilaallista suunnittelua ja toimintaa. Tästä syystä avaruudellinen infrastruktuuri 

on myös houkutteleva kohde hyökkääjän näkökulmasta. Perinteisesti satelliitintorjuntakyvyt 

ovat olleet ainoastaan valtioiden saatavilla niiden kalliista hinnasta johtuen. Riippuvuus tie-

toverkoista on kuitenkin kasvattanut erityisesti kyberhyökkäysten määrää satelliitteja ja nii-

hin liittyvää infrastruktuuria vastaan. Maa-asemat ja satelliitit esimerkiksi kommunikoivat 

tietoverkkojen ja -järjestelmien kautta. Kyberhyökkäysten tekeminen on myös huomattavasti 

halvempaa, eivätkä niiden tekijät jää yhtä helposti kiinni. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia hyökkäyksiä avaruudellista infra-

struktuuria vastaan kybertoimintaympäristön kautta on toteutettu ja millaisia kyberoperaati-

oita tätä infrastruktuuria vastaan nykypäivänä voitaisiin toteuttaa sotilaallisen voiman hei-

kentämiseksi. Tutkimus tehtiin postpositivistisena monitapaustutkimuksena. Tutkimusai-

neistona käytetyt tapaukset kerättiin kirjallisuuskatsauksella. Tapaukset kvantifioitiin viiteen 

eri kategoriaan kyberhyökkäyksistä saatujen tietojen perusteella. Kategoriat olivat lohko 

(maa-asema, satelliitti, yhteysväli, käyttäjä), hyökkäyksen kohde, hyökkääjä, tekotapa ja mo-

tiivi. Analysoinnin perusteella kyberhyökkäyksiä tehtiin tutkitulla aikavälillä (1986 – 2019) 

eniten maa-asemaa kohtaan. Hyökkäyksen kohteena ja tekijänä oli useimmiten valtio, hyök-

käysten määrä yrityksiä kohtaan lisääntyi erityisesti 2010-luvulla. Hyökkäyksiä toteutettiin 

useimmiten kalastelu- ja haittaohjelmasähköpostin kautta, mutta monessa tapauksessa hyök-

käystapa jäi tuntemattomaksi. Hyökkäysten motiivi vaihteli, useimmin syynä oli vakoilu ja 

tiedon hankinta.  

 

Kategorisoinnin pohjalta laadittiin neljä skenaariota. Skenaariot pohjautuivat tapausten ana-

lysoinnin perusteella havaittuihin eniten toistuneisiin teemoihin. Skenaariot laadittiin kohdis-

tuvaksi maa-asemaa, satelliittia ja yhteysväliä vastaan. Kohteena oli joko valtio tai yritys. 

Tekijänä oli amatööri, valtio, rikollisryhmä tai kapinallisryhmä. Hyökkääjien motiivina oli 

näyttämisen halu, teknologian testaaminen, vakoilu ja tiedon hankinta. Tekotapana hyökkää-

jät hyödynsivät vanhentuneita päivityksiä, sähköpostihyökkäystä, varastettua laitetta ja sa-

laamatonta yhteyttä. Hyökkääjillä on skenaarioiden perusteella monia mahdollisia tapoja vai-

kuttaa sotilaalliseen voimaan heikentävästi, eikä uhka tule pelkästään hyvillä resursseilla va-

rustettujen valtiollisten toimijoiden suunnasta. 

 

Tutkimuksen perusteella laadittujen skenaarioiden avulla kyetään kuvaamaan erilaisia tilan-

teita, joissa kyberoperaatioilla pyritään vaikuttamaan sotilaallisesta näkökulmasta avaruudel-

lista infrastruktuuria vastaan. Skenaarioiden avulla kyetään myös tuomaan ymmärrystä siitä, 

kuinka merkittävässä roolissa kyberpuolustus on avaruuteen liittyen, ja millaisia uhkia vas-

taan sotilaat joutuvat mahdollisesti varautumaan tulevaisuudessa. 

AVAINSANAT: kyber, avaruus, kyberoperaatio, satelliitintorjunta, monitapaustutkimus, skenaariot 
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KYBEROPERAATIOIDEN KÄYTTÖ AVARUUDELLISTA 

INFRASTRUKTUURIA VASTAAN SOTILAALLISEN VOIMAN 

HEIKENTÄMISEKSI 

 

 

1 JOHDANTO 

Avaruusteknologian kehityksestä sekä siitä riippuvan teknologian arkipäiväistymisestä on seu-

rannut se, että moderni yhteiskuntamme on nykyään hyvinkin riippuvainen avaruuteen liitty-

västä infrastruktuurista. Muu muassa viestiliikenteeseen, merenkulkuun, ilmailuun, yksityisen 

sektorin tarpeisiin, sään ja ilmaston tarkkailuun, ympäristönsuojeluun sekä asevoimien käyt-

töön tarvitaan langatonta tiedonsiirtoa, täsmällistä aika- ja paikkatietoa sekä tiedustelutietoa. 

Tätä tietoa kyetään tuottamaan satelliittien avulla [1, s. 2]. Satelliittien laajentunut käyttö niin 

yksityisellä kuin sotilaallisellakin puolella on herättänyt kiinnostuksen avaruudessa tapahtuvaa 

aseellista vaikuttamista ja tätä vaikuttamista vastaan toteutettavaa puolustautumista kohtaan. 

Erityisesti kyberhyökkäysten määrä avaruuteen liittyen on kasvanut 2000-luvulla. Yhdysval-

loissa avaruus ja kybertoimintaympäristö nähdään toisistaan riippuvaisina toimintaympäris-

töinä [2, s. 21], ja esimerkiksi satelliittien ohjaus toteutetaan aina kybertoimintaympäristön 

kautta [3, s. 62].  

Ihmiskunta on ollut avaruudessa kylmän sodan ajasta lähtien. Erityisesti Yhdysvallat käytti 

avaruuteen sijoitettuja järjestelmiä tiedustelutiedon keräämiseen [4, s. 30]. Tiedustelun lisäksi 

satelliitteja käytettiin esimerkiksi ohjuslaukaisujen valvontaan sekä viestiliikenteen ylläpitoon 

[5]. Satelliitit sekä niiden käyttö nähtiin kuitenkin pääosin strategisina työkaluina kalliiden val-

mistuskustannusten vuoksi [6, s. 177]. Nykypäivänä tilanne on täysin toinen. Yksityisyritykset, 

kuten SpaceX, kykenevät lähettämään tuhansia minikokoisia satelliitteja maan kiertoradalle 

valmistamiensa rakettien avulla. Miniatyrisointi ja teknologian kehittyminen on pienentänyt 
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satelliittien valmistuskustannuksia. Tämän ansiosta pienetkin maat, kuten Suomi, kykenevät 

lähettämään omia satelliittejaan avaruuteen [7, s. 277; 8]. 

Avaruutta on vähitellen alettu hyödyntämään myös Suomessa laajemmin. Suomen ensimmäiset 

nanosatelliitit, Aalto-1 ja Aalto-2, laukaistiin avaruuteen vuonna 2017 yksityisyrityksen omis-

taman kantoraketin avulla. Kyseisten satelliittien laukaisun jälkeen Suomeen on syntynyt use-

ampia avaruusalan yrityksiä, jotka keskittyvät esimerkiksi avaruudesta käsin tapahtuvaan ku-

vaustoimintaan. [9, s. 41 - 42] Avaruusalan yritysten ja satelliittien valmistamisen lisäksi Suo-

messa on myös maasijoitteista avaruustoimintaa. Sodankylässä sijaitsee kansallinen satelliitti-

datan prosessointikeskus. Maanmittauslaitoksella on lisäksi satelliittilaser, jonka päätoiminen 

tehtävä liittyy avaruusgeodesiaan (eli liikkeiden mittaukseen), mutta jolla voidaan myös seurata 

eri ratakorkeuksilla olevia, prismaheijastimella varustettuja satelliitteja [9, s. 44 – 45; 10].  

Avaruudelliseen infrastruktuuriin ja sen käyttöön liittyen sotilaallisesta näkökulmasta olen-

naista on tilannekuvan muodostaminen eri toimintaympäristöistä sekä erityisesti tarkan aikatie-

don tuottaminen eri aselajien tarpeisiin. Tarvittava tieto muodostetaan satelliittijärjestelmien 

avulla, joiden tuottamaa tietoa tuetaan erilaisten maanpäällisten sekä ilmassa ja vedessä sijait-

sevien järjestelmien avulla. [9, s. 52] Estämällä avaruuden käyttö voidaan samalla osittain estää 

pääsy näihin tietoihin. Sotilaat ovat siis jossain määrin riippuvaisia avaruudesta ja sen avulla 

tuotetusta tiedosta. 

Kylmän sodan aikana yleisimpinä tapoina vaikuttaa satelliittiin nähtiin joko ohjus, satelliitintu-

hooja tai laserase [11, s. 377, 400]. Näiden keinojen käyttöä on hyvin vaikea piilottaa muilta 

mailta. Muun muassa kaikki aiemmin toteutetut ohjuskokeet satelliitteja vastaan onkin kyetty 

aina kohdentamaan johonkin tiettyyn maahan, kuten Yhdysvaltoihin tai Venäjään [12, s. 34]. 

Avaruudessa etäisyydet ovat myös hyvin paljon pidemmät kuin maan päällä. Tämä on johtanut 

siihen, että pienemmillä mailla, kuten Suomella, ei ole kykyä vaikuttaa avaruuteen kineettisesti 

omilla järjestelmillään, sillä monen ilmatorjuntajärjestelmän ja hävittäjien aseiden kantamat ei-

vät riitä avaruuteen asti [13, s. 9; 14, s. 6]. Järjestelmien kehittäminen on myös äärimmäisen 

kallista. Esimerkiksi Yhdysvaltojen suunnitteleman Next Generation Interceptor -satelliitintor-

juntaohjuksen kehitysbudjetti on ollut 12 miljardia euroa [11, s. 477].  

Kyberhyökkäyksistä onkin nykyään tullut houkuttelevampi vaihtoehto toteuttaa hyökkäyksiä 

avaruuteen liittyvää infrastruktuuria kohtaan, sillä niiden tekijää on vaikeampi löytää, eikä 

hyökkäyksen vaikutus näy välttämättä välittömästi. Ne ovat myös huomattavasti halvempia to-

teuttaa kuin perinteiset kineettiset hyökkäykset. [15, s. 3] Toista valtiota kohtaan toteutettujen 
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kyberhyökkäysten tekijöitä on myös harvoin saatu oikeuden eteen, sillä kybertoimintaympäris-

tön kautta vaikuttaminen sijoittuu usein sodan ja rauhan välimaastoon [16, s. 2]. 

Kybertoimintaympäristön käyttöä avaruuteen liittyen on kuitenkin varsinkin suomalaisessa tut-

kimuskirjallisuudessa käsitelty suhteellisen vähän. Miten kyberkykyjen hyödyn tai uhan soti-

laallisesta näkökulmasta pystyisi paremmin ymmärtämään, kun kyberkykyjen käyttöä on tut-

kittu vähemmän systemaattisesti avaruuteen liittyen? Jo tehdyt tutkimukset keskittyvät yleensä 

joko teknisempään lähestymistapaan [17; 18], yhtä kohdetta tai organisaatiota vastaan tehtyihin 

hyökkäyksiin [19] tai yhteen toimijaan [20]. Yleistysten tekeminen ja sitä kautta päätösten te-

keminen on vaikeaa, kun tietoa eri hyökkäyksistä pitää etsiä eri lähteistä tai tutkimukset keskit-

tyvät enemmän teknisiin yksityiskohtiin.  

Edellä mainittuun ongelmaan auttaa skenaariotyöskentely. Tulevaisuudentutkimuksen osa-alu-

eeseen luettavan skenaariotyöskentelyn avulla pyritään muun muassa kuvaamaan yleisellä ta-

solla tulevaisuudessa siintävä mahdollisuuksia, sekä kertomaan erilaisista vaihtoehdoista sys-

temaattisella tavalla [21, s. 13 - 15]. Skenaariotyöskentelyn avulla voidaan luoda esimerkiksi 

kuvitteellinen skenaario siitä, miten paikkatietodataa lähettävän satelliitin häirintä kybervaikut-

tamisella voisi vaikuttaa omien ilmavoimien kykyyn toteuttaa ilmaoperaatioita tietyllä maan-

tieteellisellä alueella. Skenaariot auttavatkin havainnollistamaan mahdollisia kyberoperaatioita 

ja niiden kehityskulkuja. Kehityskulkujen ymmärtäminen mahdollistaa tätä kautta myös parem-

man varautumisen. Ymmärtämällä eri hyökkäysvektoreita kyetään näkemään paremmin omat 

heikkoudet ja mahdolliset syyt, mistä syystä hyökkääjä saattaa toimia omaa organisaatiota vas-

taan. Skenaariotyöskentelyn avulla kyetään parhaimmassa tapauksessa kuvaamaan esimerkiksi 

useita erilaisia hyökkäystapoja, joita puolustuksen suunnittelijat eivät ole aiemmin tajunneet 

ottaa huomioon. Skenaarioissa kuvatun hyökkäyspolun avulla järjestelmien ylläpitäjät pysty-

vätkin suunnittelemaan järjestelmiensä koventamisen eri hyökkäysvaiheita ja -metodeja vas-

taan. 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan skenaarioiden avulla luotuja esimerkkejä erilaisista kyberoperaa-

tioista ja sitä, miten eri kybervaikuttamisen keinoin voidaan vaikuttaa avaruuden käyttöön so-

tilaallisesta näkökulmasta. Skenaarioiden luomisen tueksi tutkimuskirjallisuudesta on etsitty 

viimeisten vuosikymmenten aikana ne tapaukset, joissa kybertoimintaympäristön kautta on py-

ritty vaikuttamaan avaruuteen liittyvään infrastruktuuriin, palveluiden käyttäjät mukaan lukien. 

Tapauksia on kerätty riittävästi, jotta tapaukset pystyttiin kategorisoimaan eri ryhmiin, ja teke-

mään yleistyksiä eri kategorioiden tapausten lukumäärän johdosta. Riittävällä määrällä tarkoi-

tetaan sitä tilannetta, kun uusia tapauksia ei löytynyt, tai löydettyjen tapauksien raportointi oli 

puutteellista. Kategorisoinnin jälkeen laadittiin neljä skenaariota, jotka pohjautuivat aineistosta 
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löydettyihin teemoihin. Systemaattisempi lähestymistapa skenaarioiden muodostamisessa saa-

vutettiin käyttämällä kybertappoketjua [22] skenaarioissa tehtävien kyberoperaatioiden luomi-

sessa. Tämän jälkeen skenaarioiden toteutuvuutta ja luotettavuutta pohdittiin muuhun tutkimus-

kirjallisuuteen verraten. 

1.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

- Millaisilla avaruudellista infrastruktuuria vastaan suunnatuilla kyberoperaatioilla voi-

daan vaikuttaa haittaavasti kohteen sotilaalliseen toimintaan? 

 

Tutkimuksen apututkimuskysymyksiä ovat: 

- Millaisia satelliitintorjuntakykyjä on olemassa? 

- Millaisia tietojärjestelmiin liittyviä hyökkäyspinta-aloja avaruuteen liittyvässä infra-

struktuurissa on? 

- Millaisia kyberhyökkäyksiä avaruuteen liittyen on tehty? 

 

1.2 Aiempi tutkimus 

Maanpuolustuskorkeakoululla on tehty muutamia opinnäytetöitä, jotka käsittelevät avaruutta. 

Ismo Reunamäki tutki pro gradu -tutkielmassaan [23] SAR-kuvaussatelliittien suorituskykyä 

etsittäessä metsämaastossa olevaa kohdetta, ja sitä, millaisen uhkan Puolustusvoimien näkökul-

masta kuvaussatelliittien kuvantamiskyky mahdollisesti muodostaa. Kadetti Sami-Petteri Gus-

tafsson teki kandidaatintutkielmassaan vastaavan suuntaisen kirjallisuusselvityksen venäläi-

sistä kuvaussatelliiteista ja niiden tiedustelukyvystä [24]. Juuso Mikkola selvitti simuloinnin 

Venäjän kuvaussatelliittien mahdollisuuksia havaita taistelualus Suomen kaltaisissa olosuh-

teissa [25]. Mikko Moilanen tutki omassa pro gradussaan Venäjän avaruuspuolustusta ja sen 

merkitystä maan kansalliseen turvallisuuteen liittyen. Opinnäytetyössä käsiteltiin muun muassa 

satelliittien torjuntajärjestelmiä, mutta työssä ei mainita kyberturvallisuutta ollenkaan [26]. 

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitos on lisäksi julkaissut analyysin Yhdysvaltojen to-

teuttamasta satelliitintuhoamiskokeesta, jonka maa teki vuonna 2008 [27]. Kyberturvallisuutta 

ja avaruutta samassa tutkimuksessa käsitteleviä töitä ei Maanpuolustuskorkeakoululla ole jul-

kaistu. 

Muissa suomalaisissa korkeakouluissa avaruutta on tutkittu teknisestä ja taloudellisesta näkö-

kulmasta. Aalto-yliopistossa on tehty lukuisia kandidaatintutkielmia avaruuteen liittyen, jotka 

käsittelevät esimerkiksi Aalto-1 -satelliittia [28], pikosatelliitteja [29; 30] ja Kiinan 
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avaruusohjelmaa [31]. Maisterintutkielmia on tehty muun muassa Suomi 100 -satelliitin anten-

nin suunnittelusta [32], projektimarkkinoinnista avaruusyrityksiin liittyen [33] sekä SAR-

tutkan käytöstä tilannetietoisuuden tukemisena [34]. Väitöskirjatasoinen tutkimus on tehty ava-

ruudessa toteutettavien tehtävien elinkaaren pidentämiseen liittyen [35]. Nämä tutkimukset kes-

kittyvät pääosin avaruuden kaupalliseen hyödyntämiseen tai satelliittien teknisiin ominaisuuk-

siin, eivätkä ne ota huomioon kyberturvallisuutta tai sotilaallista näkökulmaa avaruuteen liit-

tyen. Kyberturvallisuutta ja avaruutta ei siis ole tutkittu samassa tutkimuksessa myöskään 

Aalto-yliopistolla tehdyissä opinnäytetöissä. 

Kansainvälisesti avaruutta ja kyberturvallisuutta on tutkittu niin strategian kuin tekniikankin 

näkökulmasta. Esimerkiksi Center for Strategic & International Studies -julkaisu ”Space Threat 

Assessment 2020” [5] käsittelee erilaisia sotilaallisia kyvykkyyksiä, joilla voidaan vaikuttaa 

avaruuteen liittyvään infrastruktuuriin. Näihin kyvykkyyksiin on luettu mukaan myös kyber-

vaikuttaminen. Julkaisu tutkii myös tarkemmin eri maiden ja toimijoiden satelliitintorjuntaky-

kyjä. Käsittely pysyy pääosin strategisella tasalla. Chatham House (brittiläinen poliittisesti si-

toutumaton instituutti) käsittelee kyberturvallisuuden vaikuttavuutta avaruudessa ”Space, the 

Final Frontier for Cybersecurity?” -julkaisussaan. Kyseisen tutkimuksen tarkoituksena on toi-

mia yleistävänä raporttina, antamalla muun muassa esimerkkejä uhkavektoreista ja mahdolli-

sista hyökkäystavoista kybervaikuttamisen keinoin. [36] Secure World Foundationin julkai-

sussa ”Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment” tutkitaan niin ikään eri 

maiden avaruuteen liittyviä suorituskykyjä. Julkaisussa käsitellään lyhyesti myös kyberkykyjä. 

Tutkijoiden mukaan kyberkykyjen etuina nähdään erityisesti niiden joustavuus hyökkäysten 

toteuttamisessa, sekä kyky toteuttaa hyökkäys mistä päin maailmaa tahansa. Haasteena taas 

nähdään hyökkääjän kyky arvioida omien toimiensa vaikutusta. [37, s. 180 - 181] 

Teknisempää tutkimusta avaruuteen ja kyberturvallisuuteen liittyen on tehty paljon. Nämä tut-

kimukset ovat käsitelleet esimerkiksi satelliittien ja niiden paikannusteknologian hyväksikäyt-

tämistä [38], piensatelliittien tietoturvan koventamista [39; 40], maa-asemien kyberturvallisuu-

den parantamista [41] sekä satelliittien monikäyttöisyyden aiheuttamia tietoturvahaasteita [42]. 

Tässä tutkimuksessa käytettävää tutkimusstrategiaa, monimetoditutkimusta, on käytetty useissa 

tutkimuksissa. Puolustusvoimissa sitä on käytetty esimerkiksi selvittämään sotilaspappien nä-

kemyksiä työstään Puolustusvoimissa [43]. Kanadan armeija selvitti monimetodianalyysin 

avulla sotilaiden kohtaaman stressin vaikutuksia sotilaiden altistuttua mieltä järkyttäville tapah-

tumille [44]. Arkeologiassa menetelmää on käytetty Julius Caesarin aikaisen roomalaisen ar-

meijan taistelujärjestelmän selvittämiseen [45]. Muita esimerkkejä monimetoditutkimusten 

käytöstä on muun muassa tutkimus terveyspalveluiden käytöstä konfliktialueilla [46], 
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taistelukentän menestystekijöiden tutkiminen [47] sekä analyysi hätätilanteisiin vastaavista vä-

liaikaisista organisaatioista [48]. 

Tutkimukseen valikoitunutta skenaariotyöskentelyä on käytetty kansainvälisesti eri tapausten 

ja skenaarioiden tutkimisessa. Menetelmää ovat käyttäneet esimerkiksi energiayhtiö Shell 

1970-luvulta alkaen [49, s. 41], Etelä-Afrikan tulevaisuusmahdollisuuksia apartheidein jälkei-

sessä maailmassa pohtineet asiantuntijat [50] sekä Alankomaiden suunnitteluvirasto ennustaes-

saan Alankomaiden talouden kehitystä vuoteen 2015 asti [51, s. 27]. Muita skenaariotyökaluja 

käyttäneitä tutkimuksia ovat esimerkiksi tutkimukset COVID-19 -viruksen jälkeisen maailman 

joukkoliikenteestä [52, s. 1] sekä Galapagossaarten turismin hallinnasta [53, s. 1117].  

Skenaariotyöskentely painottuu sotilaspuolella pitkälti simulaatiotyöskentelyyn, joissa simu-

laattoreilla pyritään mallintamaan kiinnostuksen kohteena olevaa toimintaympäristöä mahdol-

lisimman realistisesti. Matemaattista mallintamista sotilaskontekstissa on käytetty ainakin Kuk-

kolan, Ristolan ja Nikkarilan tutkimuksessa Venäjän RuNettiin liittyen. He käyttävät todennä-

köisyyslaskentaa mallintamaan ja vertaamaan eroja suljetuissa ja avoimissa verkoissa tehtyjen 

kyberoperaatioiden välillä. Tutkimuksessa esitellään kaava, jolla voidaan laskea eri operaatioi-

den toteutumismahdollisuudet suljetussa ja avoimessa ympäristössä. Kaavan tarkempaa käyttöä 

ei käsitellä, eikä se sovikaan sellaisenaan tämän tutkimuksen käyttöön. [54, s. 128] Skenaarioita 

on edellä mainituissa tutkimuksissa rakennettu muun muassa Delfoi-menetelmän avulla [52, s. 

12]. Kybertappoketjua tai sen variaatioita on käytetty kuvaamaan ainakin erilaisten APT-

ryhmien toimintaa [55], uhka-analyysien tekemiseen [56] ja hyökkääjän toimien analysointiin 

[22]. 

Tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella tutkimusta kyberhyökkäyksistä ja avaruudesta löy-

tyy, mutta se keskittyy joko teknisempään lähestymistapaan, yksittäistä ryhmittymää vastaan 

tehtyihin raportteihin tai yleisempään strategisen tason analyysiin. Kybertappoketjua ei ole 

myöskään käytetty avaruuteen suunnattujen kyberhyökkäysten analysointiin tai tässä ympäris-

tössä tapahtuvien kyberhyökkäysskenaarioiden muodostamiseen. Erityisesti suomeksi tehtä-

välle kyberturvallisuutta ja avaruutta yhdistävälle tutkimukselle on siis tarvetta.  

1.3 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimukseen laadittujen skenaarioiden kohteena ei käsitellä mitään tiettyä valtiota tai osa-

puolta. Hyökkääjäksi on luotu niin ikään geneerinen valtio tai muu taho, joka on toteuttanut 

skenaarioissa esitellyt kyberhyökkäykset. Mahdolliset yhtymäkohdat esimerkiksi käytettyjen 

järjestelmien tai menetelmien suhteen ovat sattumaa. Tämä rajaus tehdään, jotta työn turva-

luokka pysyy riittävän matalalla. Käsiteltäessä jonkin tietyn valtion kyberpuolustus- tai 
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hyökkäyskykyjä analyysissä oltaisiin voitu mennä turvaluokassa korkeammalle tasolle, kuin 

mitä opinnäytetyössä olisi sallittua. 

Skenaarioissa käsitellään satelliitintorjuntakyvyistä (kineettiset, ei-kineettiset, elektroniset ja 

kyberkyvyt) ainoastaan kyberhyökkäyksiä tai yleisesti tietojärjestelmien kautta toteutettavia 

kyberhyökkäyksellisiä toimenpiteitä. Käytettävien satelliitintorjuntakykyjen ulkopuolelle raja-

taan siis muut kuin kybersodankäynnin keinoin käytettävät kyvyt. Tämän avulla kyetään teke-

mään tarkempaa analyysiä yhdestä kyvykkyydestä. Muut satelliitintorjuntakyvyt kuitenkin esi-

tellään lyhyesti, jotta erot kybertoimintaympäristössä tehtävin hyökkäysten ja muiden kyvyk-

kyyksien välillä kyetään esittämään.  

Kuva 1. Hyökkäysten tekotapa 

Tutkimuksen aikana löydetyistä 67 tapauksesta (kuva 1) lopulliseen analyysiin otettiin lopulta 

45 tapausta (haavoittuvuussarakkeen alla olevat tapaukset). Näiden 45 tapauksen ulkopuolelle 

on rajattu esimerkiksi häirinnän tai signaalin korvaamisen avulla tehdyt hyökkäykset, jotka 

kuuluvat joissain tutkimuksissa elektronisen vaikuttamisen alle. Tutkimuskentällä nimittäin 

käydään aktiivista keskustelua siitä, onko elektroninen häirintä kybervaikuttamista vai ei. Tä-

män tutkimuksen luokitteluun esimerkkinä käytetyt Manuliksen [57] ja Pavurin [58] tekemät 

tutkimukset käsittelevät häirintää yhtenä kybervaikuttamisen osa-alueena. Samaan luokitteluun 

ovat päätyneet muun muassa Livingstone [1] ja del Monte [59]. Toisaalta esimerkiksi Simmons, 

Shiva, Bedi ja Dasgupta [60] sekä Uma ja Padmavathi [61] eivät ole käsitelleet kyberhyökkäyk-

sien luokittelussa häirintää ollenkaan. Harrison [5] taas käsittelee elektroniset hyökkäykset 

omana kategorianaan, johon luokkaan myös häirintä kuuluu. Johtuen näistä eriävistä tulkin-

noista, joita kyberhyökkäyksiin kuuluvien hyökkäysten luokitteluun liittyy, ei tapausten analy-

soinnissa tai skenaarioissa käsitellä elektronisen vaikuttamisen alle luokiteltavia tapauksia. Mu-

kaan otettujen tapausten analysointi on avattu tarkemmin kappaleessa 5. 
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Käsiteltävistä kyberhyökkäyksistä on rajattu ulkopuolelle ne tapaukset, joiden toteutumisesta 

ei ole täyttä varmuutta tai niitä ei ole toteutettu uhkauksista huolimatta ollenkaan. Tällaisia ta-

pauksia ovat esimerkiksi eri valtioiden väliset uhkaukset satelliittien häirinnästä [62] ja väitetyt 

satelliittien haltuunotot [63; 64, s. 24]. Lisäksi jotkin tapaukset [65; 66, s. 38], joissa epäselväksi 

on jäänyt järjestelmissä ollut haavoittuvuus, on jätetty käsittelystä pois. Uutisartikkeleissa esi-

tetyt kyberhyökkäykset on otettu mukaan, mutta nämä on pyritty varmistamaan myös toisesta 

lähteestä, varsinkin, jos uutinen on ollut vähemmän tunnetun mediayhtiön sivuilla. Blogikirjoi-

tuksissa esitettyjä väitettyjä hyökkäyksiä ei ole otettu mukaan, ellei niitä ole pystytty varmista-

maan jostain toisesta lähteestä. Tällainen esimerkki poisjätetystä tapauksesta oli muun muassa 

eräs Nasaa vastaan toteutettu hyökkäys [67]. 

Tapauksien ulkopuolelle on rajattu myös ne esimerkit, joita tutkimuskentällä eri tutkijat ovat 

osoittaneet tutkimuksissaan mahdollisiksi, mutta niitä ei ole todistetusti käytetty reaalimaail-

man kohteisiin. Tällaisia esimerkkejä on muun muassa Thuraya-tietoliikennesatelliitin salauk-

sen murtaminen [68]. Nämä tutkimukset ovat kuitenkin osaltaan vaikuttaneet skenaarioiden 

muodostamiseen antamalla ajatuksia erilaisista hyökkäysvektoreista. 

Vaikka tämän tutkimuksen näkökulma on sotilaallinen, on moni käsitelty tapaus kohdistunut 

yksityisyrityksiin. Nämä tapaukset on otettu mukaan siitä syystä, että yhä useamman maan ase-

voimat käyttävät myös kaupallisia satelliitteja toiminnassaan [69, s. 1]. Tästä syystä hyökkääjän 

näkökulmasta kyseiset toimijat ovat potentiaalisia kohteita myös silloin, kun halutaan vaikuttaa 

vastapuolen sotilaalliseen kykyyn. Suomen Puolustusvoimat on myös oletettavasti riippuvainen 

vielä tulevinakin vuosina yksityisen sektorin ja erilaisten kumppaneiden tarjoamista avaruuteen 

liittyvistä palveluista, kuten viestintä- ja paikannussatelliiteista. Suomella ei esimerkiksi ole 

omaa satelliittipaikannusjärjestelmää, vaan se joutuu turvautumaan olemassa oleviin järjestel-

miin, kuten eurooppalaiseen Galileo-järjestelmään [70]. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Kappaleessa 1 esitellään tutkimuksen taustaa, aiempaa tehtyä tutkimusta ja tutkimuksen rajaus. 

Lisäksi kappaleessa esitellään pää- ja apututkimuskysymykset. Kappaleessa 2 esitellään tutki-

muksessa käytettävä tieteenfilosofinen suuntaus, tutkimusstrategia, aineistonkeruumenetelmä 

sekä skenaarioiden laatimisessa käytettävä menetelmä. Kolmannessa kappaleessa esitellään ly-

hyesti, millaisia satelliitit, maa-asemat ja näihin liittyvät yhteydet ovat. Lisäksi kappaleessa 

kerrotaan, millaisilla eri tavoilla satelliitteihin tai avaruuteen liittyvään infrastruktuuriin kye-

tään vaikuttamaan kybertoimintaympäristön kautta. Kappaleen lopussa esitellään erilaisia haa-

voittuvuuksia, joita kappaleen alussa esiteltyihin teknologioihin liittyy. 
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Neljännessä kappaleessa määritellään, mitä kyberoperaatiolla tarkoitetaan. Kappaleessa esitel-

lään myös, millaisia kyberkykyjä ja intressejä eri valtiolla on avaruuteen liittyen. Kappaleessa 

5 esitellään tutkimukseen kerättyjen kyberhyökkäysten analysoinnin tulos. Kappaleessa 6 esi-

tellään skenaariot, jotka on laadittu kybertappoketjun avulla, ja jotka pohjautuvat analyysin en-

simmäisessä vaiheessa esiteltyyn kyberhyökkäysten analysointiin. Kappaleessa 7 pohditaan 

tutkimukseen laadittujen skenaarioiden ja itse tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen lopussa 

olevassa liitteessä 1 on esitelty aineistonkeruun aikana löydetyt tapaukset. 
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2 MENETELMÄ 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen tieteenfilosofinen suuntaus, tutkimusstrategia, ske-

naariotyökalu sekä skenaarioiden muodostamisessa käytettävä työkalu, eli kybertappoketju. 

2.1 Tieteenfilosofinen suuntaus 

Tietojärjestelmätieteellisiä tutkimuksia, joihin kyberturvallisuus myös lukeutuu, on tehty aiem-

min ainakin interpretivistisestä sekä positivistisesta näkökulmasta [71, s. 163]. Tämä tutkimus 

on ottanut vaikutteita postpositivistisesta tieteenfilosofiasta. Postpositivismi on lähellä positi-

vismin käsitettä, joten postpositivismin käsitteen ymmärtääkseen on hyvä käsitellä lyhyesti po-

sitivismin käsitettä. 

Positivismi tarkoittaa sitä, että minkä havainnoitsija näkee omilla aisteillaan ja voi konkreetti-

sesti tavoittaa, on totta. Tutkijan tehtävänä on olla ainoastaan tarkkailija, ja totuus on se, mikä 

tarkkailun tuloksena saadaan kerättyä. Postpositivismi on syntynyt siitä kritiikistä, mitä tällai-

selle karkean yleistävälle lähestymistavalle on annettu. Postpositivismin mukaan tutkijan konk-

reettisesti näkemät ja kokemat asiat ovat totta, mutta tämän havainnoinnin ja ymmärryksen ul-

kopuolelle saattaa jäädä jotain, mitä ei jostain syystä ole havaittu tai havainnointitilanteessa 

tavoitettu. Postpositivismiin kuuluu myös se, että tutkimuksen kohdetta pyritään tutkimaan 

mahdollisimman objektiivisesti. [72, s. 217] Postpositivistinen tutkija hyväksyy kuitenkin sen, 

että tämä ei pysty olemaan täysin objektiivinen, sillä pienetkin asiat saattavat vaikuttaa tutki-

mustuloksiin. Esimerkiksi tutkijan pohtiessa sopivinta tutkimusmetodia, vaikuttaa valintaan 

tutkijan näkemys siitä, minkä lähestymistavan tämä kokee parhaaksi. Toinen tutkija voi päätyä 

samoilla perusteilla johonkin toiseen tutkimusmetodiin. [73, s. 9] Tästä syystä tutkijan tulee 

kiinnittää huomiota erityisesti siihen, miten kanssakäynti tutkimuskohteen kanssa voidaan ra-

jata minimiin, jotta tutkimustulokset olisivat mahdollisimman objektiiviset [74, s. 168].  

Yhtenä tärkeänä osa-alueena postpositivismissa on varmistaa, että kerätty tieto on aitoa [75, s. 

86]. Kyberhyökkäyksiin liittyen hyökkäysten tekijän ja tämän menetelmien selville saaminen 

voi kuitenkin olla haastavaa. Hyökkääjää saadaan harvoin kiinni, eikä tämä ole edes kiinni jää-

dessään välttämättä halukas kertomaan omista menetelmistään tai motiiveistaan. Hyökkäyksen 

kohteena ollut osapuoli taas ei välttämättä halua kertoa tarkempia yksityiskohtia omista järjes-

telmistään tai heikkouksistaan. Havaintojen tekeminen kyberhyökkäyksiin liittyen onkin 

yleensä joko hyökkäyksen kohteen tai ulkopuolisen tarkkailevan osapuolen vastuulla. Esimer-

kiksi Ukrainan konfliktiin liittyvää kybervakoilua on valvonut ja tutkinut Lookingglass Cyber 

Threat Intelligence -niminen ulkopuolinen tarkkailuryhmä [76, s. 4]. Lähteiden puutteelliset 

tiedot aiheuttivat myös haasteita. Joissakin lähteissä voidaan esimerkiksi mainita se, että 
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satelliittia vastaan on tehty hyökkäys ja milloin hyökkäys on tehty, mutta ei sitä, miten hyök-

käys on toteutettu. Käyttämällä mahdollisimman monia eri lähteitä voidaan kuitenkin yksittäi-

sissä lähteissä esiintyneitä tietopuutteita korvata. 

2.2 Tutkimusstrategia 

Tutkimus toteutetaan monimetoditutkimuksena (multi-method research). Monimetoditutki-

musta on käytetty ensimmäisen kerran Campbellin ja Fisken tutkimuksessa vuonna 1959 [77], 

jossa monimetoditutkimusta käytettiin mittaustulosten varmentamiseen. Tämän jälkeen moni-

metoditutkimus sai seuraavina vuosikymmeninä huomiota erityisesti sosiaalitieteissä. Brewerin 

ja Hunterin kirja vuodelta 1989 oli ensimmäinen teos, joka kokosi kyseisen tutkimusstrategian 

suuntaviivat yhteen niteeseen [78]. 

Monimetoditutkimus syntyi alun alkaen vastineena keskustelulle, jota käytiin yhtä tutkimus-

menetelmää käyttävien tutkijoiden kanssa. Monimetoditutkimuksen puolesta puhuvat ovat sitä 

mieltä, että tutkija ei voi luottaa ainoastaan yhteen tutkimusmenetelmään. Riskinä on, että tut-

kija näkee ainoastaan tämän itselleen soveltuvan menetelmän parhaimpana tapana tehdä tutki-

musta. Nähtiinkin, että varmempaan lopputulokseen päästään käyttämällä useampaa eri mene-

telmää samanaikaisesti. [79, s. XIII]  

Monimetoditutkimuksessa käytetään järjestelmällisesti erityyppisiä tutkimustyylejä tukemaan 

toisiaan. Riippumatta siitä, onko tutkimuksessa käytetty positivistista tai konstruktivistista nä-

kökulmaa, voi monimetoditutkimus auttaa tutkijaa saamaan laadukkaamman lopputuloksen, 

kuin yksittäistä metodia käytettäessä. [80, s. 267]. Kyseisestä menetelmästä on myös joskus 

käytetty termiä monimenetelmätutkimus (mixed-method research) [81, s. 127]. Monimenetel-

mätutkimus eroaa monimetoditutkimuksesta siten, että ensin esitellyssä voidaan erilaisten me-

netelmien lisäksi käyttää myös useaa eri metodologista lähestymistapaa (eli sekä laadullisia että 

määrällisiä menetelmiä) [82, s. 5]. Tämä tutkimus tehdään kokonaisuudessaan laadullisia me-

netelmiä, eli tapaustutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä käyttäen. 

Tapaustutkimukselliset piirteet näkyvät tässä tutkimuksessa siten, että tutkimuskirjallisuudesta 

etsitään ne kyberhyökkäykset ja kyberoperaatiot, jotka on tehty satelliitteja ja muuta avaruu-

dellista infrastruktuuria kohtaan, ja tapauksista pyritään etsimään yhteneväisyyksiä ja eroavai-

suksia. Tulevaisuudentutkimuksesta taas hyödynnetään skenaariotyöskentelyyn tarkoitettuja 

työkaluja. Skenaariot muodostetaan kybertappoketjun avulla hyödyntäen tapauksista saatuja 

teemoja. Skenaarioilla kuvataan hyökkääjän näkökulmasta eri vaihtoehtoja, joissa kyberope-

raatioita voidaan käyttää vaikuttamaan avaruudelliseen infrastruktuuriin. Seuraavissa alakap-

paleissa esitellään tarkemmin tässä tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät. 
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2.2.1  Tapaustutkimus ja monitapaustutkimus 

Tapaustutkimuksissa käsitellään joko yhtä tai useampaa tapausta. Tällaisen tutkimuksen tavoit-

teena on määritellä käsiteltävät tapaukset ja analysoida ne. Tyypillisesti tapaustutkimukset ovat 

laadullisia. [83, s. 4] 

Eriksson ja Koistinen jakavat tapaustutkimukset intensiivisiin ja ekstensiivisiin tapaustutki-

muksiin. Intensiivisen tapaustutkimuksen tarkoituksena on keskittyä yhteen tai useampaan ai-

nutlaatuiseen tapaukseen. Haasteena tällaisessa tutkimuksessa on yhdistää analyysistä saatuja 

tuloksia teoriaan. Ekstensiivinen tapaustutkimus on taas intensiivisen tapaustutkimuksen vas-

takohta. Tällaisessa tutkimuksessa tavoitteena on ”aiempien teoreettisten käsitteiden testaus ja 

täydentäminen uudessa ympäristössä, uusien teoreettisten ideoiden tai käsitteiden kehittäminen 

ja kokeilu tai uuden teoreettisen selitysmallin luominen”. Ekstensiivisellä tapaustutkimuksella 

pyritään siis etsimään tutkittavana olevista tapauksista niitä yhdistäviä ominaisuuksia ja yleis-

tettäviä malleja. Tavoitteena voi olla myös kehittää tällaisen tutkimuksen avulla teoreettisia 

ideoita ja käsitteitä. Tapauksia toisiinsa vertaillessa täytyy päättää, etsitäänkö tapauksista omi-

naisuuksia, jotka yhdistävät tai erottavat tapauksia tai ovat näiden yhdistelmiä. Ekstensiivistä 

tapaustutkimusta on kritisoitu siitä, että se yksinkertaistaa tapauksia liikaa. Tämä johtuu siitä, 

että tapauksia ei voida käsitellä niin monipuolisesti kuin intensiivisessä tapaustutkimuksessa. 

[83, s. 15 -17] 

Monitapaustutkimuksessa ollaan edelleen kiinnostuneita yksittäisistä tapauksista, sillä näiden 

avulla tutkija pystyy ymmärtämään kokonaisuutta. Monitapaustutkimus eroaa yksittäisestä ta-

paustutkimuksesta siten, että tutkimuksen kohteena olevia tapauksia oletetaan yhdistävän (tai 

erottavan) jokin ominaisuus, jonka löytäminen on tutkimuksen yksi päätavoitteista. Yksittäis-

tapaustutkimuksessa pyritään yleensä kysymään ”Mikä auttaa minua ymmärtämään tätä ta-

pausta”, kun taas monitapaustutkimuksissa tutkija kysyy itseltään ”Mikä auttaa minua ymmär-

tämään kokonaisuutta?” [84, s. 5 - 6]  

Tämä tutkimus toteutetaan ekstensiivisenä monitapaustutkimuksena. Tällainen menetelmä so-

pii tutkimuksen tavoitteisiin nähden hyvin, sillä osatavoitteena on etsiä mahdollisimman monta 

avaruuteen liittyvää kyberhyökkäystä ja -operaatiota, ja löytää näitä yhdistäviä ja erottavia omi-

naisuuksia. Postpositivistista ajattelutapaa noudattaen tutkimusta tehdessä pidetään myös mie-

lessä se, että kaikkia faktoja hyökkäyksiin liittyen ei voida saada selville, johtuen esimerkiksi 

kybertoimintaympäristön attribuutio-ongelmasta. Tästä syystä lähteiden monipuolinen käyttö 

on tärkeää. 
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2.2.2 Skenaariotyöskentely 

Skenaariotyökalut kuuluvat tulevaisuudentutkimuksen alle. Tulevaisuudentutkimuksen avulla 

voidaan kuvata yleisellä tasolla erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tulevaisuuden tutki-

musta voidaan lähestyä erilaisina ajattelutapoina, joita ovat utopia-ajattelu, dystopia-ajattelu, 

analogia-ajattelu, systeemiajattelu sekä skenaariotyöskentely. [21, s. 13 - 15] Tässä tutkimuk-

sessa käytetään skenaariotyöskentelyä erilaisten mahdollisesti tapahtuvien kyberoperaatioiden 

kuvaamisessa. Vaikka tutkimuksessa ei käsitelläkään pitkälle tulevaisuuteen sijoittuvaa ajan-

kohtaa, pystyy skenaariotyökalujen avulla luomaan vaihtoehtoisen kuvan siitä, millaiseksi jo-

kin kyberhyökkäys voisi nykyhetkessä (eli lähitulevaisuudessa) muotoutua. 

Skenaario on tapa kertoa erilaisista vaihtoehdoista systemaattisella tavalla. Se on ikään kuin 

kertomus, joka sisältää joko halutun tai vältettävän kuvauksen tulevaisuudesta. Lisäksi skenaa-

rioon sisältyy usein perustelut siitä, miten kyseinen vaihtoehto saavutetaan (tai vältetään). Ske-

naario ei ole niinkään ennustus tulevaisuudesta, vaan yksi mahdollisesti toteutuva polku. Ske-

naarioanalyysi -termiä on käytetty erityisesti vaihtoehtoisten ennusteiden luonnin yhteydessä. 

[21, s. 16] 

Skenaariotyökalun hyöty on siinä, että sen avulla pystyy kuvaamaan useita eri vaihtoehtoja laa-

jalla skaalalla, ja riippuen skenaariosta, myös hyvin yksityiskohtaisesti. Skenaariotyökalulla 

voidaan välttää (tai ainakin vähentää) päätöksentekoon liittyviä yleisiä haasteita, kuten put-

kinäöstä johtuvaa kapeakatseisuutta sekä liiallista itsevarmuutta omista kyvyistä. Useita ske-

naarioita luodessa tulee otettua useampia eri vaihtoehtoja huomioon. Lisäksi skenaariotyösken-

telyllä kyetään ainakin jollain tasolla vaikuttamaan muutoksen ali- tai yliarviointiin. [85, s. 25, 

27] 

Schoemakerin [85, s. 27] mukaan skenaariotyöskentelystä hyötyy eniten silloin, kun sitä käy-

tetään strategisessa suunnittelussa ja näkemyserojen selvittämisessä. Schoemakerin mukaan 

skenaariotyöskentelystä on erityisesti hyötyä silloin, kun 

1. Epävarmuus kehityksestä on suurta 

2. Menneisyydessä on ollut liikaa yllätyksiä, jotka ovat aiheuttaneet kustannuksia 

3. Yritys ei kykene hahmottamaan tai tuottamaan uusia mahdollisuuksia 

4. Strategisen ajattelun laatu on heikkoa, eli esimerkiksi liian byrokraattista 

5. Pyritään yhteisen kielen löytämiseen ilman, että monimuotoisuutta vähennetään 

6. Alalla on tapahtunut tai sillä on tapahtumassa murros 

7. Organisaatiossa on paljon perusteltuja, eriäviä mielipiteitä 

8. Vastapuoli käyttää skenaariotyökaluja. [85, s. 27] 
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Kyberhyökkäyksiin ja satelliitteihin liittyen erityisesti kohdat 1 ja 6 ovat relevantteja, sillä ky-

berhyökkäysten käyttö avaruuteen liittyen on kasvamassa niin yksityisellä kuin sotilaallisella-

kin puolella. Lisäksi vaikeus ennustaa teknologian kehittymistä varsinkin lyhyellä aikavälillä 

johtaa tilanteeseen, jossa ei voida täysin tietää, millaisia hyökkäyksiä tulevaisuudessa voitaisiin 

avaruutta kohtaan käyttää. Mahdolliset menetelmät voivat muuttua tai niitä voi syntyä täysin 

uudenlaisia sitä mukaa, kun teknologia kehittyy. Skenaarioiden avulla tätä epävarmuutta voi-

daan yrittää hälventää. 

Skenaariotyökalujen käyttö on perusteltua erityisesti silloin, kun halutaan kuvailla erilaisia 

vaihtoehtoja. Skenaarioiden tulee olla helpommin käsiteltävissä, kuin suuria tietomääriä sisäl-

tävät mallit, kuten simulaatiot. Niiden tulee myös kyetä haastamaan suunnittelijoita ajattele-

maan. Skenaariotyöskentelyllä pyritäänkin jakamaan tietämyksemme kahteen osa-alueeseen: 

siihen, josta uskomme tietävämme jotain, ja siihen, josta tiedämme vähän tai emme ollenkaan. 

Schoemaker käyttää esimerkkinä sitä, että oletus teknologiavaihdoksesta analogisista videoka-

seteista digitaaliseen tallennusmuotoon kyettiin tekemään suhteellisella varmuudella. Epävar-

moja tekijöitä ovat taas esimerkiksi öljyn hinnan muuttuminen, vaalien lopputuloksen ennusta-

minen tai innovaatioiden syntyminen. Tärkeintä ei Schoemakerin mukaan olekaan yrittää las-

kea jokaista tulosta jokaisesta epävarmasta skenaariosta, vaan yleistää skenaariot esimerkiksi 

kolmeen eri luokkaan toteutumistodennäköisyyden mukaan. [85, s. 27 - 28] Tässä tutkimuk-

sessa tavoitteena ei ole luokitella skenaarioita toteutumismahdollisuuksien perusteella, vaan 

luoda erilaisia, mutta mahdollisesti toteutuvia skenaarioita. Riskinä on, että puolustuksessa ote-

taan huomioon vain todennäköisesti toteutuvat skenaariot. Tuomalla esiin myös epätodennä-

köisempiä tilanteita, voidaan puolustajat saada ajattelemaan sellaisia hyökkäysvektoreita, joi-

hin nämä eivät ole aiemmin kiinnittäneet huomiota.  

Seuraavaksi käsitellään Schoemakerin ohjeita skenaarioiden laatimiseen liittyen. Samalla ku-

vaillaan sitä, miten tässä tutkimuksessa tehdyt skenaariot on suunniteltu. Skenaarioiden kehit-

täminen tapahtuu Schoemakerin mukaan kymmenen kohdan kautta: 

1. Laajuuden määrittäminen 

2. Osallistujien määrittäminen 

3. Tavanomaisten trendien määrittäminen 

4. Epävarmuustekijöiden määrittäminen 

5. Alustavien skenaarioteemojen määrittely 

6. Yhtenäisyyden ja uskottavuuden varmistaminen 

7. Oppiskenaarioiden laatiminen 
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8. Tutkimuskohteiden määrittely 

9. Määrällisten mallien kehittäminen 

10. Päätösskenaarioiden laadinta. [85, s. 28 - 30] 

 

Laajuuden määrittämisellä tarkoitetaan sekä aikajanan että analysoinnin kohteena olevien mui-

den tekijöiden, kuten maantieteellisen alueen ja teknologian määrittämistä. Tässä yhteydessä 

on hyödyllistä katsoa menneisyyteen, ja pohtia, mitä tietoja olisi ollut hyvä tietää aikaisemmin. 

Aikajakso voi olla esimerkiksi kymmenen vuotta, ja tällöin tulee katsoa niitä muutoksia, jotka 

ovat tapahtuneet edellisen kymmenen vuoden aikana omassa organisaatiossa, teknologiassa, 

lähialueilla ja maailmanlaajuisesti. Seuraavan kymmenen vuoden aikana voi olettaa, että vas-

taavanlaiset tai jopa suuremmat muutokset tulevat tapahtumaan. [85, s. 28] Schoemaker on luo-

nut omassa esimerkissään taulukon Yhdysvaltalaisesta mainosalan muutoksista viiden vuosi-

kymmenen ajalta, jossa hän esittelee eri vuosikymmenillä tapahtuneita merkittäviä tekijöitä, 

kuten radion ja television merkityksen kasvamisen [85, s. 30]. Tässä tutkimuksessa ajanjaksona 

käsitellään vuosien 1986 ja 2019 välillä tehtyjä hyökkäyksiä, sillä kyberhyökkäyksiä löytyi näi-

den vuosien ajalta. 

Osallistujien määrittämisessä todetaan, mihin sidosryhmiin käsittelyssä oleva aihe vaikuttaa 

eniten, ja ketkä voisivat parhaiten auttaa asian käsittelyssä omalla ammattitaidollaan [85, s. 28]. 

Varsinaisia ulkopuolisia osallistujia tässä tutkimuksessa ei ole. Tämä tutkimus koskee sotilaita, 

mutta sivuaa myös yksityistä sektoria tämän avaruuteen liittyvän merkittävyyden takia. 

Tavanomaisten trendien määrittäminen tarkoittaa niiden tekijöiden tunnistamista, jotka toden-

näköisemmin tulevat vaikuttamaan käsittelyssä olevaan asiaan. Trendejä voivat olla esimer-

kiksi erilaiset poliittiset, teknologiset, lainopilliset tai teollisuuden alalla vaikuttavat tekijät. [85, 

s. 28] Satelliittiteknologiaan liittyen kiinnostavia trendejä voisivat olla esimerkiksi teknologian 

kehittyminen tiedonsiirron turvallisuuteen liittyen sekä näiden teknologioiden käyttöönotto sa-

telliiteissa. Tällöin on tärkeintä keskittyä niihin osa-alueisiin, joiden käyttöönotto tulee olemaan 

kohtalaisen varmaa. Tavanomaisimmat trendit määritettiin tässä tutkimuksessa tapausten ke-

räämisen jälkeen, kun tapaukset oli kategorisoitu eri luokkiin. 

Epävarmuustekijöitä pohtiessa käsitellään myös mahdollisia tulevaisuudessa siintäviä trendejä. 

Erona tavanomaisiin trendeihin liittyen tarkoitus on nimenomaan pohtia epävarmempien tren-

dien esiintymistä ja sisältöä. Avaruuteen liittyen voi tällöin esimerkiksi pohtia niitä teknologi-

oita, joita kehitetään, mutta joiden käyttöönotto satelliiteissa on epävarmaa. Esimerkiksi ohjel-

moitavien satelliittien tarkan käyttöönottovuoden ennustaminen on ollut hankalaa, ja tällainen 

satelliitti laukaistiin vasta vuonna 2021 [86]. Tässä vaiheessa on myös hyvä tunnistaa eri 



16 

epävarmuustekijöiden väliset suhteet, sillä kaikki tekijät eivät voi tapahtua samanaikaisesti. [85, 

s. 29] Epävarmuustekijöinä tässä tutkimuksessa oli se, saadaanko skenaarioilla käsiteltyä riit-

tävän kattavasti käsiteltävää aihetta. Tätä epävarmuutta pyrittiin vähentämään laatimalla use-

ampi, mahdollisimman erilainen skenaario. 

Tavanomaisten trendien ja epävarmuustekijöiden määrittämisen jälkeen voi alkaa luomaan yk-

sinkertaisia skenaarioita. Schoemaker esittää yhdeksi tavaksi laittaa kaikki negatiiviset tekijät 

yhteen skenaarioon ja positiiviset toiseen. Negatiivisen ja positiivisen tekijän määrittely ei ole 

myöskään absoluuttinen, vaan merkitys voi muuttua skenaariosta tai tilanteesta toiseen. [85, s. 

29] Tässä vaiheessa on myös tarkoituksena laatia skenaarioita, jotka eivät ole loppuun asti hiot-

tuja. Liian tarkkaan mietityt skenaariot voivat rajoittaa lopullisia vaihtoehtoja, ja jättää myös 

ulkopuolelle aiemmin tuntemattomia tekijöitä. Skenaariot laadittiin tässä tutkimuksessa tee-

moittelun jälkeen, erillistä jakoa positiivisiin ja negatiivisiin skenaarioihin ei tehty.  

Yhtenäisyyden ja uskottavuuden varmistamisessa tarkastetaan, että skenaarioihin luodut “maa-

ilmat” ovat yhtenevät. Tämän pystyy tekemään kolmella eri testillä. Yhdessä näistä varmiste-

taan, että ovatko luodut trendit soveltuvia halutulla aikajanalla. Toisessa testissä varmistetaan, 

onko luoduissa trendeissä tekijöitä, jotka eivät voi tapahtua samanaikaisesti. Schoemaker käyt-

tää esimerkkimuuttujina täystyöllisyyttä ja matalaa inflaatiota, jotka eivät voi toteutua samassa 

skenaariossa. Kolmannessa testissä tutkitaan yritysten roolia luodussa skenaariossa. [85, s. 29]. 

Tämä ei koske suoraan sotilaalliseen ympäristöön siirrettyä skenaariota, mutta osakkeenomis-

tajien tilalle voisi vaihtaa esimerkiksi päättäjät tai kokonaisen valtion, kuten Venäjän tai Yh-

dysvaltojen kaltaisen tekijän. Skenaarioiden yhteneväisyyttä ja uskottavuutta pohditaan tämän 

tutkimuksen viimeisessä luvussa. 

Oppiskenaarioiden luonnissa nostetaan skenaarioissa esiintyviä teemoja esiin. Teemojen tulisi 

olla strategisesti merkittäviä, ja mahdolliset tulokset sekä trendit tulisivat keskittyä näiden tee-

mojen ympärille. Tässä vaiheessa skenaariot myös nimetään, sillä Schoemaker kuvaa luotuja 

skenaarioita “tarinoiksi”. Tässä vaiheessa luodut skenaariot eivät ole vielä päätöksentekoa var-

ten, vaan lisätutkimusta varten. Alustavien skenaarioiden luomisen jälkeen onkin tärkeää tie-

dostaa, tietääkö skenaarioihin liittyvistä teemoista riittävästi, vai voidaanko siirtyä seuraavaan 

kohtaan. Tämä kohta ei siis ole pakollinen, mutta skenaarioiden luonnissa on hyvä pysähtyä 

miettimään kriittisesti omaa tietämystään. [85, s. 29] Erillisiä oppiskenaarioita ei tässä tutki-

muksessa laadittu, mutta skenaariot on nimetty kuvaavasti skenaarion aiheen mukaan. 
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Skenaarioiden luonnin ja mahdollisen lisätutkimuksen jälkeen voi nousta tarve mallintaa ske-

naarioissa olevia tekijöitä määrällisesti. Tämäkään vaihe ei ole pakollinen, mutta mahdollinen. 

[85, s. 29 - 30] Skenaarioita ei mallinnettu tässä tutkimuksessa määrällisesti. 

Viimeinen vaihe skenaarioiden luonnissa on päätöstä varten tehtävien skenaarioiden luonti ja 

hiominen. Tässä vaiheessa tulee käydä edeltävät vaiheet läpi ja varmistaa, vastaavatko luodut 

skenaariot organisaatiota kiinnostavaan ongelmaan. Yksi suuri haaste on juuri sen määrittämi-

nen, onko luoduista skenaarioista aidosti hyötyä. Erityisen tärkeää olisi, että luodut skenaariot 

kuvaisivat erilaisia mahdollisuuksia, eikä pelkästään yhden teeman ympärillä pyöriviä vaihto-

ehtoja. [85, s. 30]  

Skenaarioita luodessa on riskinä, että tutkija ottaa huomioon ainoastaan häntä miellyttäviä to-

disteita, ja tällöin tämä jättää vastakkaiset todisteet huomiotta. Schoemakerin toteuttamassa pie-

nimuotoisessa kyselyssä yliopisto-opiskelijoille tämä huomasi, että opiskelijat loivat useammin 

positiivisia kuin negatiivisia skenaarioita. [85, s. 38] Useita eri skenaarioita luomalla tätä on-

gelmaa pyritään vähentämään, ja tähän tutkimukseen laaditut neljä skenaariota laadittiinkin toi-

sistaan eroavaksi juuri vähentämään tätä riskiä. 

2.3 Aineistonkeruumenetelmä 

Tutkimuksessa käytettävä aineisto kerättiin kirjallisuuskatsauksen avulla. Ajanjaksoksi valikoi-

tui vuodet 1986 – 2019, joista kyberhyökkäyksiä lähdettiin etsimään. Ennen vuotta 1986 olevia 

tapauksia ei löytynyt, tai näistä ei löytynyt riittävästi yksityiskohtaista tietoa. Rajaus tehtiin 

vuoteen 2019 siitä syystä, että tähän vuoteen mennessä tapahtuneista hyökkäyksistä löytyi riit-

tävästi yksityiskohtaista tutkimustietoa. Aineistoon kuuluivat kyberhyökkäykset, jotka on tehty 

joko satelliitteja, maa-asemia tai näiden välisiä yhteyksiä vastaan. Kyberhyökkäysten pääläh-

teenä toimi James Pavurin ja Ivan Martinovicin koosteartikkeli [58], johon tutkijat ovat koon-

neet kattavan määrän tiedossa olevista kyberhyökkäyksistä, jotka on tehty edellä mainittuihin 

kohteisiin. Edellä mainitun artikkelin lisäksi tietoa erilaisista kyberhyökkäyksistä etsittiin 

muusta tutkimuskirjallisuudesta, kuten vertaisarvioiduista tutkimuksista ja raporteista, kuten 

CrowdStriken [17; 87], Symantecin [20] ja FireEyen [88] raporteista, sekä lehtiartikkeleista. 

Kyseisiä lehtiartikkeleita olivat esimerkiksi Intian avaruustutkimusorganisaatiota vastaan tehty 

isku [89], Euroopan avaruusjärjestöä vastaan tehty kyberhyökkäys [90] sekä irakilaisten kapi-

nallisten toteuttama Yhdysvaltain armeijan lennokin salakuuntelu [91]. Lähteitä käytettiin mah-

dollisimman laajasti, jotta hyökkäyksiä löydettiin mahdollisimman paljon, sekä eri hyökkäyk-

set kyettiin varmentamaan useammasta eri lähteestä. Lähteitä käyttäessä pyrittiin pääsemään 

primäärilähteisiin kiinni. Esimerkiksi Pavurin ja Martinovicin koosteartikkeliin ei viitattu 
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suoraan, vaan näiden taulukoimien hyökkäysten alkuperäislähde selvitettiin ja skenaarioita var-

ten tarvittavat tiedot hankittiin primäärilähteestä. 

2.4 Kvantifiointi 

Kvantifioiva kvalitatiivinen analyysi on noussut vaihtoehdoksi niihin tapauksiin, kun perintei-

nen kvalitatiivinen analyysi on liian yleistä, mutta määrällisiä menetelmiä ei ole tarve käyttää. 

Kvantifioinnilla saa paremman kuvan tekstimassasta kuin pelkällä laadullisella analyysillä. 

Kvantifioinnilla tarkoitetaan alkeellisimmillaan aineiston määrällistä käsittelyä esimerkiksi eri-

laisiin ryhmiin. Ennen kuin kvantifiointia lähtee tekemään, on tärkeää määritellä luokittelusään-

nöt. Ensimmäinen vaihe kvantifioinnissa onkin analysointiyksiköiden nimeäminen. Tämän jäl-

keen tehdään mahdolliset luokittelusäännöt. [92]  

Tässä tutkimuksessa kvantifiointia käytettiin kirjallisuuskatsauksen jälkeen, kun tapauksia oli 

kerätty riittävä määrä.  Riittävällä määrällä tarkoitetaan tilannetta, jolloin uusia hyökkäyksiä ei 

enää julkisista lähteistä löytynyt, tai useammankin uuden hyökkäyksen löytyminen ei vaikut-

taisi jo kerättyyn tapausmäärään ja tätä kautta kategorian merkittävyyteen. Tapausten etsimistä 

jatkettiin kuitenkin koko tutkimusprosessin ajan aina skenaarioiden laatimiseen ja hiomiseen 

asti. Kvantifointia oli tarve käyttää, sillä tapausten lukumäärästä tapausten käsittely yksittäin ei 

olisi mahdollistanut yleistysten tekemistä. Alustavan kirjallisuuskatsauksen jälkeen kyberhyök-

käykset analysoitiin tarkemmin, ja ne pilkottiin eri kategorioihin. Tapauksista saadut tiedot ryh-

miteltiin kategorioittain tapausten ominaisuuksien perusteella hyökkäyksen kohteena olleeseen 

lohkoon, kohteeseen, hyökkääjään, motiiviin ja tekotapaan.  

Kategorioiden nimittämisestä otettiin mallia Cyber Security in New Space -tutkimuksesta [57] 

sekä SOK: Building a Launchpad for Impactful Satellite Cyber-Security Research -tutkimuk-

sesta [58]. Kaikki kategoriat lohko -kategoriaa lukuun ottamatta ovat niitä ryhmiä, mitä ky-

berhyökkäyksistä pyritään yleensä selvittämään tai jotka on ilmoitettu eri raporteissa ja tutki-

muksissa. Hyökkääjällä on aina jokin kohde, johon tämä pyrkii vaikuttamaan tietyllä menetel-

mällä. Lisäksi on hyödyllistä erotella varsinaisen fyysisen kohteen (esimerkiksi tietojärjestel-

mästä) lisäksi myös uhrina ollut organisaatio tai vastaava taho. Havainto siitä, että yleisin hyök-

käysten kohde on muuttunut esimerkiksi valtiosta yksityisyrityksiin, voi olla merkittävä. Hyök-

kääjällä on yleensä myös jokin motiivi, jonka vuoksi tämä päättää toteuttaa hyökkäyksensä.  

Edellä mainitut kategoriat riittivät siihen, että tutkimuksen lopulla esitetyistä skenaarioista saa-

tiin luotua riittävän yksinkertaisia, mutta myös tarpeeksi havainnollistavia. Edellä mainitut ka-

tegoriat olivat myös yleensä ne, jotka olivat tiedossa kustakin hyökkäyksestä. Esimerkiksi Ratt-

rayn ja Healeyn tutkimuksessa kyberhyökkäykset oli jaettu edellä mainittujen kategorioiden 
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lisäksi useampaan muuhun kategoriaan, mutta tähän opinnäytetyöhön otetuista tapauksista ei 

kaikkia kyseisiä osa-alueita saatu selville [93, s. 82]. Esimerkiksi tarkemmat tiedot kohteen IP-

osoitteista, hyökkäysten kohteena olleista ohjelmien versionumeroista ja käytetyistä hyökkäys-

reiteistä kohteisiin ei ollut aina saatavilla. Kvantifioinnin jälkeen skenaariot laadittiin Schoe-

makerin skenaariomenetelmän ja kybertappoketjun avulla. 

2.5 Kybertappoketju 

Tässä tutkimuksessa skenaarioiden laatimiseen käytettäväksi menetelmäksi valikoitui kyber-

tappoketju. Se on yksi tapa mallintaa ja esittää kyberhyökkäyksiä helpommin havainnollista-

vassa muodossa. Yleisesti kyberhyökkäysten mallintamisen menetelmien (eng. attack model-

ling techniques, AMT) tarkoituksena on mallintaa kybertoiminnan uhkaympäristöä ja auttaa 

järjestelmien ylläpitäjiä puolustusmekanismien suunnittelussa. Hyökkäysmenetelmät voidaan 

jakaa Lallien ym. [94] mukaan kolmeen eri kategoriaan:  

1) Tapauskohtaiset mallit (eng. use case based ATMs) 

2) Visuaaliset mallit (eng. graph-based methods) 

3) Ajalliset mallit (eng. temporal methods) 

Erilaisia kyberhyökkäysten mallintamisen menetelmiä on laadittu kymmeniä erilaisia. Lallie 

ym. ovat tutkineet omassa tutkimuksessaan yli 180 erilaista hyökkäysmallia ja -puuta. Olen 

lisäksi käsitellyt lyhyesti erilaisia kyberhyökkäysten mallintamisen menetelmiä aiemmassa ky-

berturvallisuuden pro gradussani [95], jossa pystyy tutustumaan tarkemmin joihinkin mallikoh-

taisiin esittelyihin.  

Tapauskohtaiset mallit kuvaavat tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja arkkitehtuuritasalla. Niillä py-

ritään esittämään eri komponenttien ja reittien synnyttämiä syy-seuraussuhteita [96, s. 264]. 

Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi väärinkäyttötapausmalli [97] ja väärinkäyttötapausten 

kuvausmalli [98]. 

Visuaaliset mallit ovat puumaisia malleja, joilla pyritään esittämään yksi tai useampi eri hyök-

käys graafisessa muodossa. Puut voivat olla joko syklisiä tai asyklisiä. Syklisissä malleissa voi-

daan palata takaisin puun eri kohtiin [99], kun taas asyklisissä malleissa puuta kuljetaan aino-

astaan yhteen suuntaan [100]. Suosituimpia visuaalisia malleja ovat hyökkäysgraafit ja hyök-

käyspuut, joita on tehty lukuisia erilaisia, kuten Ortalon ym. [101], Nicholsin ym. [102] ja Royn 

ym. [103] mallit. 

Ajallisiin malleihin kuuluvat Lallien ym. [94, s. 3] mukaan Riskit, timanttimalli sekä tässä tut-

kimuksessa käytettävä kybertappoketju sekä siitä johdetut versiot. Kybertappoketju (eng. Cyber 
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Kill Chain, CKC) perustuu Yhdysvaltojen armeijan käyttämään tappoketjuun, jonka vaiheet 

ovat löytäminen, seuraaminen, kohdentaminen, hyökkääminen ja arviointi (find, fix, track, tar-

get, engage, assess). Ketjumalli perustuu siihen, että ketju toimii alusta loppuun ainoastaan, jos 

jokainen osa ketjusta toimii oletetulla tavalla. Vaikuttaminen ketjun johonkin osaan kyetään 

toiminta kohdetta vastaan estämään kokonaan. [22, s. 116] Kybertappoketju on esitetty kuvassa 

2. 

 

Kuva 2. Kybertappoketju, mukaillen Hutchins, Cloppert & Amin [22, s. 116] 

Kybertappoketjun osa-alueet ovat siis tiedustelu, aseistaminen, toimittaminen, hyväksikäyttö, 

asentaminen, johtaminen ja kohteessa toimiminen (eng. reconnaissance, weaponization, deli-

very, exploitation, installation, command and control, actions on objective) [22, s. 116]. Seu-

raavaksi käydään edellä mainitut osa-alueet tarkemmin. 

Tiedustelun tarkoituksena on selvittää hyökkäyksen kohde ja kohteesta riittävät yksityiskohdat, 

jotta hyökkäys voidaan toteuttaa [22, s. 116]. Tiedustelua voidaan toteuttaa joko passiivisesti 

tai aktiivisesti. Passiivisessa tiedustelussa tietoja kerätään niin, että kohde ei arvaa olevansa 

tiedonkeräyksen kohteena. Tämä onnistuu esimerkiksi julkisista lähteistä etsittävällä tiedolla, 

kuten eri yhtiöiden nettisivuilta tai whois -tietokannoista. Aktiivisessa tiedustelussa hyökkääjä 

käyttää esimerkiksi porttiskannausta tietojen selvittämiseen. Tällainen toiminta voi epähuomi-

ossa aktivoida puolustajan turvallisuusmekanismit, kuten erilaiset tunkeilijan havaitsemisjär-

jestelmät. [104, s. 439]  

Tiedustelu voidaan jakaa edelleen kolmeen eri vaiheeseen, eli 1) kohteen selvittämiseen ja va-

litsemiseen, 2) kohteen profiilin muodostamiseen ja 3) kohteen varmentamiseen. Kohteen sel-

vittämisvaiheessa tehdään yleisluontoinen etsintä mahdollisesta kohteesta. Kohteen profiloin-

tivaihe jakautuu kahteen osaan: kohteen sosiaaliseen profilointiin, eli esimerkiksi sosiaalisen 

median ja julkisten dokumenttien lukemiseen ja kohteen järjestelmän profilointiin, eli tarkem-

pien järjestelmäkohtaisten tietojen selvittämiseen. Sosiaalista profilointia kyetään toteuttamaan 

passiivisesti, mutta järjestelmätietojen selvittäminen voi vaatia aktiivisia toimenpiteitä. [104, s. 

439] Esimerkiksi nmap-nimisellä työkalulla voi yrittää selvittää muun muassa kohteen käyttö-

järjestelmän versionumeron [105]. 

Tiedusteluvaiheen tietoja käytetään aseistamisvaiheessa. Tällöin hyökkääjä valitsee kohteeseen 

soveltuvan hyökkäys- sekä kuljetustavan. Kohteeseen pyritään vaikuttamaan esimerkiksi 
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troijalaisella, joka on piilotettu PDF- tai Word-tiedoston joukkoon. [22, s. 116] Jotta aseistus-

vaihe onnistuu, tulee haittaohjelmassa olla kaksi osaa: RAT (Remote Access Tool) eli etäkäyt-

tötyökalu sekä haavoittuvuutta käyttävä osa. RAT mahdollistaa hyökkääjälle esimerkiksi tie-

dostojen lataamisen järjestelmään tai järjestelmästä pois, järjestelmän sisällä liikkumisen ja .exe 

-tiedostojen käynnistämisen. [104, s. 340] Esimerkkejä RATeista ovat blackshades ja quasar-

RAT [106, s. 13]. Haavoittuvuutta käyttävä osa (eng. exploit) toimii niin kutsuttuna kuljetti-

mena RATille. Haavoittuvuutta käyttävällä osalla käytetään hyväksi kohdejärjestelmässä tai -

koneessa olevaa haavoittuvuutta. Näitä niin kutsuttuja exploit kittejä ovat esimerkiksi Black-

hole [106, s. 18] ja Nuclear [107]. 

Toimittamisella tarkoitetaan hyökkäystavan valintaa, jolla haittaohjelma kuljetetaan kohtee-

seen. Näitä kuljetustapoja ovat esimerkiksi saastutetun PDF-tiedoston lähettäminen sähköpos-

tin liitteenä, saastuneen verkkosivun käyttöä tai viruksen viemistä kohteeseen USB-tikun 

avulla. [22, s. 116] Kuljettamiseen tarvitaan yleensä jokin aktiivinen toimenpide uhrilta, eli 

esimerkiksi kaapatun nettisivun tai saastuneen tiedoston avaaminen tai saastuneen laitteen kyt-

keminen omaan laitteeseen tai verkkoon. Jotkut haavoittuvuudet mahdollistavat myös pääsyn 

kohteen järjestelmiin ilman käyttäjän toimenpiteitä. Nämä haavoittuvuudet liittyvät usein verk-

koa hallinnoiviin laitteisiin, kuten verkkopalvelimen haavoittuvuuteen [108]. Kuljetus pyritään 

toteuttamaan useammalla eri tavalla, koska tämä lisää hyökkäyksen onnistumisprosenttia. Esi-

merkiksi saastuneita sähköposteja voidaan lähettää useammalle ihmiselle. Tällöin todennäköi-

syys nousee, että joku vastaanottajista avaa sähköpostin liitteen. [104, s. 340] Alla on esimerk-

kejä tunnetuimmista kuljetusmekanismeista (taulukko 1): 

Taulukko 1. Esimerkkejä kyberaseen kuljetustavoista 

KULJETUSTAPA SELITE 

Liitetiedosto [109] Hyökkääjä lähettää uhrille sähköpos-

tin, jonka liitetiedostoon on piilotettu 

haittaohjelma 

Tietojenkalastelu [106, s. 15] Hyökkääjä esiintyy jonain toisena 

henkilönä tai tahona, ja pyrkii saa-

maan joko suoraa hyötyä tai esimer-

kiksi kohteen käyttäjätunnuksen ja 

salasanan haltuunsa 
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Verkkosivu [110, s. 19] Uhri ohjataan hyökkääjän laatimalle 

verkkosivulle, josta haittaohjelma la-

dataan uhrin järjestelmään 

Ulkoinen tallennusväline [111, s. 1] Haittaohjelma asennetaan joko hyök-

kääjän päästyä fyysisesti laitteistoihin 

käsiksi, tai uhrin omin toimenpitein 

Saastunut DNS-palvelu [104, s. 340] 

[112] 

DNS-palvelinten haavoittuvuudet 

mahdollistavat liikenteen ohjaamisen 

hyökkääjän hallinnoimaan osoittee-

seen 

RDP-protokolla [106, s. 14 - 15] Etäkäyttötyökalu mahdollistaa ylläpi-

täjille koneiden etäkäytön, mutta 

myös hyökkääjille mahdollisuuden 

päästä suoraan järjestelmiin sisälle 

 

Onnistuttuaan haittaohjelman kuljetuksessa kohteeseen, haittaohjelma aktivoituu hyväksikäyt-

tövaiheessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi silloin, kun kohde avaa sähköpostin liitteenä lähetetyn 

tiedoston. [66, s. 116] Kuljetusvaiheen onnistumisen lisäksi myös seuraavien ehtojen tulee to-

teutua: 1) käyttäjän koneella tulee olla se ohjelmisto tai käyttöjärjestelmä, jota varten haittaoh-

jelma on luotu, 2) ohjelma tai käyttöjärjestelmä tulee olla siinä versionumerossa, jota vastaan 

haittaohjelma on luotu ja 3) virustorjuntaohjelma tai käyttäjä eivät havaitse hyväksikäyttöä. [67, 

s. 440] Haittaohjelma käyttää hyväksikäyttövaiheessa hyödykseen järjestelmässä olevaa haa-

voittuvuutta. Haavoittuvuuksia on lukuisia, ja ne voivat liittyä esimerkiksi laitteen, ohjelmiston 

tai verkkotason haavoittuvuuksiin. [67, s. 341] 

Asennusvaiheessa haittaohjelma asentuu käyttäjän koneelle, joka mahdollistaa hyökkääjälle 

pääsyn järjestelmiin ja mahdollisesti myös koneen etäkäytön. [66, s. 116] Nykyaikaiset haitta-

ohjelmat käyttävät asennukseen joko dropper- tai downloader-menetelmää. Dropper on oh-

jelma, joka asentaa ja ajaa haittaohjelman kohteessa, ja pyrkii samalla estämään järjestelmässä 

olevien tietoturvamekanismien toimimisen. Downloader on pienempi kooltaan kuin dropper, 

sillä haittaohjelma ei ole ohjelmassa itsessään, vaan downloader lataa sen ulkoiselta palveli-

melta. [67, s. 341] 
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Johtamisvaiheessa hyökkääjä muodostaa yhteyden hyökkääjän ja uhrin järjestelmän välille. 

[66, s. 116] Tällöin hyökkääjä antaa komentoja uhrin järjestelmässä olevalle haittaohjelmalle. 

Luodun yhteyden avulla hyökkääjä pystyy myös lataamaan tietoja järjestelmästä tai vaihtoeh-

toisesti lataamaan omia tietoja, kuten lisähaittaohjelmia, järjestelmään. [75, s. 7] Hallintajärjes-

telmiä on kolmea erilaista: keskitetty (eng. centralized structure), hajautettu (decentralized 

structure) ja sosiaaliseen mediaan pohjautuva hallintajärjestelmä. [67, s. 342] 

Kohteessa toimiminen onnistuu, kun edellä mainitut toimenpiteet on saatu toteutettua. Kohtee-

seen päästyään hyökkääjä tekee toimenpiteitä, jotka edesauttavat hyökkääjän tavoitteen saavut-

tamista. Tavoitteen ollessa vakoilu, hyökkääjä voi esimerkiksi pyrkiä lataamaan tietoja uhrin 

järjestelmästä ja lähettämään niitä omalle koneelleen. Hyökkääjä voi myös pyrkiä käyttämään 

saastunutta konetta reittinä varsinaiseen kohteeseensa, päätavoitteen ollessa syvemmällä tieto-

järjestelmässä tai mahdollisesti eri yhteistyökumppaneissa, jotka käyttävät samaa tietoverkkoa. 

[66, s. 116] 

Kybertappoketjua käytetään tässä tutkimuksessa kyberhyökkäysten mallintamisen apuna. Ske-

naarioihin luodut hyökkäykset ryhmitellään kybertappoketjun seitsenvaiheisen mallin mukaan. 

Skenaariosta riippuen siinä on käytetty joko osaa tai koko kybertappoketjua. Esimerkiksi kai-

kissa kyberhyökkäyksissä ei ole aseistamisvaihetta, jos hyökkääjä pääsee salasanan arvaamalla 

järjestelmään sisälle. Seuraavassa alakappaleessa esitellään kybertappoketjun käyttöä reaali-

maailman tapausesimerkin mukaan. 

2.5.1 Esimerkki kybertappoketjun käytöstä 

Kybertappoketjulla voidaan siis esittää kyberhyökkäyksen eri vaiheet. Tietoturva-asiatuntijat 

pyrkivät näin ymmärtämään, missä kohtaa he pystyisivät estämään mahdollisen järjestelmää 

kohtaan suunnatun hyökkäyksen. Lockheed Martinin tutkimuksessa [22] tutkijat tarkastelivat 

kolmea eri tunkeutumisyritystä American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) -

konferenssiin liittyen. Alla (taulukko 2) on eritelty hyökkäyksen ensimmäinen vaihe sekä indi-

kaattori, jolla puolustajat havainnoivat kyseistä vaihetta: 

Taulukko 2. Ensimmäisen hyökkäyksen ryhmittely, mukaillen Hutchins, Cloppert & 
Amin [22, s. 121] 

VAIHE INDIKAATTORI 

Tiedustelu 

• Konferenssin osallistujalista 
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• PDF-tiedoston muokkaus sa-

manlaiseksi, mikä AIAA:n netti-

sivulla oli julkaistu 

Aseistaminen 

• PDF-tiedosto, johon liitetty ta-

kaportin asentava ohjelma 

Toimittaminen 

• Sähköpostin liitetiedosto 

Hyväksikäyttö 

• Haavoittuvuuden CVE-2009-

0658 mukaan [113] 

Asentaminen 

• Polun “C:/Documents and Set-

tings/[username]/Local Set-

tings/fssm32.exe” juureen 

Johtaminen 

• Tietojen lähettäminen HTTP-

pyynnön kautta hyökkääjän IP-

osoitteeseen 

Kohteessa toimiminen 

• Ei toimenpiteitä 

 

Hyökkääjien tarkoitus oli asentaa takaovi uhrien koneille lähettämällä heille sähköposti, jonka 

liitetiedostona oli saastunut PDF-tiedosto. Hyökkääjät lähettivät kaikkiaan viidelle eri henki-

lölle sähköpostia. Sähköpostiosoitteet oli todennäköisesti saatu sosiaalisen median kautta sel-

ville, esimerkiksi LinkedIn-palvelussa ihmiset voivat jakaa työhön liittyviä tietojaan julkisesti, 

kuten sähköpostiosoitteensa. PDF-tiedoston pohja oli identtinen AIAA-konferenssin julkaise-

masta tiedostosta, eli hyökkääjät olivat käyneet tutkimassa kyseisen konferenssin julkaisuja en-

nen tiedoston lähettämistä. [22, s. 120] 

PDF-tiedostossa itsessään oli kaksi erillistä tiedostoa: itse ilmoitus, joka oli harmiton, ja toinen 

tiedosto, johon oli asennettu takaovi. Hyökkääjät käyttivät nollapäivähaavoittuvuutta (CVE-
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2009-0658) hyväkseen, joka mahdollistaa etäkäyttöyhteyden saamisen uhrin koneelle. Haitta-

ohjelma olisi ensin purkanut asennustiedoston (fssm32.exe) C:/Documents and Settings/[user-

name]/Local Settings/ -polun juureen. Asennustiedosto olisi tämän jälkeen asentanut takaoven 

kahtena komponenttina, C:/Program Files/Internet Explorer/IEUpd.exe- ja IEXPLORE.hlp -

tiedostoiksi. Tämän jälkeen takaovi olisi asentuessaan lähettänyt HTTP-pyyntönä saamansa tie-

dot hyökkääjälle niin kutsuttuna heartbeat -lähetteenä. Tällöin tietopaketit lähetetään purskeina, 

eikä yhtenä yhtenäisenä lähetysvirtana havainnointijärjestelmien huijaamiseksi. Hyökkäys ei 

kuitenkaan onnistunut, mistä syystä viimeisessä vaiheessa ei ole eritelty toimenpiteitä. [22, s. 

121] 

Kyseinen hyökkäyksen analyysi on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla kybertappoketjua kye-

tään käyttämään puolustajan näkökulmasta erittelytyökaluna ja hyökkäyksen eri osa-alueiden 

analysointityökaluna. Tässä tutkimuksessa kybertappoketjun käyttämistä lähestytään toisesta 

suunnasta, eli välivaiheet esitetään samalla tavalla tapauksesta, jota ei ole oikeasti vielä tapah-

tunut. 

2.5.2 Kritiikkiä kybertappoketjua kohtaan 

Kybertappoketjua kohtaan on myös esitetty kritiikkiä, ja siitä onkin luotu useita vaihtoehtoisia 

malleja. Näistä ensimmäinen, Laliberten malli [114], poistaa ketjusta aseistusvaiheen. Laliber-

ten mukaan puolustajat eivät voi vaikuttaa aseistusvaiheeseen, vaan tämän tilalle on tuotu poi-

kittaisliike -osio, sillä hänen mukaansa hyökkääjät pyrkivät lähes aina tämänkaltaiseen toimin-

taan järjestelmään päästyään. Toinen esimerkki, Nachreinerin malli [115], on nimetty Cyber 

Kill Chain 3.0:ksi, josta myös puuttuu Laliberten tapaan aseistamisvaihe. Myös Nachreiner pe-

rustelee kyseisen vaiheen puuttumisen sillä, että puolustajien tulisi kyetä vaikuttamaan ketjun 

jokaiseen kohtaan. Bryant ja Saiedian [116] laajentavat mallia lisäämällä siihen poikittaisliik-

keen, ja ketjun loppuun erikseen vaiheen, jossa hyökkääjät siirtävät saamaansa tietoa pois tie-

tojärjestelmästä. Malone [117] lisää alkuperäiseen ketjuun kaksi osa-aluetta lisää, joilla tämä 

kuvaa hyökkääjien toimia järjestelmän sisällä.  

Eniten kybertappoketjua on kehittänyt Paul Pols omassa tutkimuksessaan. Polsin kehittämä 

”yhdistetty tappoketju” pohjautuu sekä kybertappoketjuun että ATT&CK -nimiseen kuvanta-

mismalliin [118]. Paulsin tavoitteena on ollut luoda erityisesti APT-ryhmien toimintaa realisti-

sesti kuvaava malli. APT eli Advanced Persistent Threat tarkoittaa edistynyttä ja pitkäkestoista 

kyberoperaatiota, ja APT-ryhmä tällaisen operaation toteuttajaa [119, s. 37]. Malli haastaa eri-

tyisesti sen ajattelutavan, että onnistuneen kyberhyökkäyksen täytyy koostua toisiinsa linkitty-

neistä ketjuista, joista jokaisen täytyy onnistua tavoitteeseen päästäkseen [55]. 
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Tässä tutkimuksessa käytetään kybertappoketjua skenaarioissa käytettävien kyberhyökkäysten 

luontiin, huomioiden edellä mainittu kritiikki. Ketjua ei käytetä niin, että jokaisen osa-alueen 

tulisi välttämättä toteutua alkuperäisen kybertappoketjun vaatimalla tavalla. Lisäksi eri osa-alu-

eiden toimintaa laajennetaan, kuten esimerkiksi mallin seitsemännen osan, kohteessa toimimi-

sen, tapauksessa. Kohteessa toimiminen ei tarkoita enää pelkästään tietojärjestelmän sisällä ta-

pahtuvia toimenpiteitä, vaan siihen sisältyvät myös mahdollinen fyysisen vahingon aiheuttami-

nen järjestelmässä tai järjestelmän kautta, sekä tiedon välittäminen ulos järjestelmästä. 

2.6 Viitekehys 

 

Kuva 3. Tutkimuksen viitekehys 

Edellä (kuva 3) on esitetty tämän tutkimuksen viitekehys. Se koostuu aiemmin tässä kappa-

leessa esitellyistä vaiheista, eli kirjallisuuskatsauksen tekemisestä, materiaalin ja tapausten 

kvantifioinnista ja näiden pohjalta laadittujen skenaarioiden laatimisesta kybertappoketjun 

avulla. Yläkategorialla tarkoitetaan lohkoa, hyökkäyksen kohdetta, hyökkäyksen tekijää, hyök-

käystapaa sekä motiivia. Alakategorialla tarkoitetaan edellä mainittujen kategorioiden sisäistä 

luokittelua. Esimerkiksi lohko-kategoria jaetaan maa-, avaruus-, linkki- ja käyttäjälohkoon. 
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3 SATELLIITIT JA SATELLIITINTORJUNTAKYVYT 

Kylmän sodan aikana käytännössä vain Yhdysvalloilla ja Neuvostoliitolla oli laajassa mitta-

kaavassa sotilaskäyttöön tarkoitettuja satelliitteja käytössä. Kylmän sodan päättymisen jälkeen 

avaruuteen liittyvä teknologia on halventunut huomattavasti, ja useat muut maat ovat myös al-

kaneet ottaa sotilassatelliitteja laajempaan käyttöön. Näitä maita ovat esimerkiksi Kiina, Intia, 

Japani sekä useat Euroopan Unionin jäsenmaat. Edellä lueteltujen maiden lisäksi muutkin ryh-

mittymät, kuten kaupalliset toimijat, organisaatiot ja jopa terroristijärjestöt ovat käyttäneet ava-

ruutta ja sen tarjoamia palveluita hyväkseen. [120]  

Satelliittien monikäytön lisääntymisen vuoksi mahdollisia kyberhyökkäysten kohteita voivat 

olla niin valtioiden hallinnoimat kuin yksityisyritystenkin omistamat satelliitit ja näihin liittyvä 

infrastruktuuri. Hyökkääjien kiinnostus erityisesti yksityisyritysten omistamia satelliitteja koh-

taan on kasvamassa. Yritykset kertovat yleensä toimintakulttuuristaan ja -menetelmistään avoi-

memmin kuin sotilasorganisaatiot, mikä mahdollistaa esimerkiksi tiedustelun toteuttamisen 

helpommin. Sotilassatelliittien käyttötarkoitus voi olla myös vaikeampi selvittää [42, s. 137], 

ja tätä kautta satelliittia vastaan suunniteltavat toimenpiteet ovat haastavampia suunnitella. 

Tästä syystä yksityisyrityksen valmistamaan ja sen hallinnoimaan satelliittiin tai järjestelmiin 

voi olla helpompi vaikuttaa kuin sotilasjärjestelmiin.  

Tässä kappaleessa käsitellään avaruuteen liittyvää infrastruktuuria, millaisia eri vaikutusmah-

dollisuuksia hyökkääjällä on sekä kerrotaan esimerkkejä hyökkäyspinta-aloista, joihin hyök-

kääjä voi kyberhyökkäyksillä vaikuttaa. 

3.1 Avaruudellinen infrastruktuuri 

Avaruuteen liittyvä toiminta jaetaan kolmeen eri lohkoon, joiden avulla erilaisia palveluita tai 

tehtäviä avaruudessa toteutetaan. Nämä ovat 1) maalohko, johon kuuluvat maa-asemat ja näihin 

suoraan liittyvät toiminnot, kuten tietokoneet; 2) avaruuslohko, johon kuuluvat satelliitit ja ava-

ruudessa toimivat alukset ja 3) linkkilohko, jolla toteutetaan tietoliikenneyhteydet lohkojen 1 
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ja 2 välillä [121, s. 14; 1, s. 9]. Alla (kuva 4) on havainnollistettu näitä kolmea kokonaisuutta 

ja niihin liittyviä haavoittuvuuksia.  

Kuva 4. Avaruuteen liittyvän infrastruktuurin haavoittuvuuksia, mukaillen Pavur ja 
Martinovic [58, s. 3] 

3.1.1 Maalohko 

Maalohkon tärkein osa on maa-asema. Maa-asemaan kuuluu sekä organisaatio, joka pitää si-

sällään tehtävää ylläpitävän henkilöstön, että järjestelmät, jotka tukevat tehtävän toteuttamista 

sen valmisteluhetkestä tehtävän loppumiseen saakka [122, s. 467]. Maa-asemalla on yleensä 

kaksi tehtävää: 1) tukea avaruudessa olevaa infrastruktuuria, kuten satelliittia tai avaruusalusta 

ja 2) kerätä ja välittää avaruudesta kerättyä tietoa, jonka kiertoradalla oleva alus lähettää maa-

asemalle [123, s. 621]. Käytännössä kaikki ohjauskomennot tulevat maa-asemalta. Alla (kuva 

5) on yksinkertaistettu kuva maa-asemaan kuuluvista komponenteista:  

 

Kuva 5. Maa-asema, mukaillen Chatel [122, s. 480] 
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Antenni pitää yhteyttä kiertoradalla olevaan kohteeseen, kuten satelliittiin. Yhteydenpidon 

ohella antennin tärkein tehtävä on muuntaa satelliitista saatu tai satelliittiin lähetettävä radio-

signaali kohteelle sopivaksi. Antenni on yleensä erillään muusta maa-asemaan liittyvästä infra-

struktuurista, sillä antennin paikan valinta riippuu satelliittien kiertoradoista sekä maksimaali-

sen seurannan varmistamisesta. Kauemmasta paikasta johtuen antennin ylläpitämisessä ei voida 

välttämättä käyttää jo olemassa olevaa infrastruktuuria. Antennin läheisyydessä ei myöskään 

ole välttämättä henkilöstöä jatkuvasti saatavilla, vaan antennille annettavat komennot tehdään 

etänä, ja paikan päällä käydään ainoastaan tarpeen vaatiessa, kuten järjestelmiä huollettaessa. 

[122, s. 468 - 469]  

Satelliittiviestiliikenteessä käytetään erilaisia antenneja, joiden käyttö riippuu lähetettävän vies-

tin laadusta. Satelliitin ohjauskomentoliikenteelle riittää laajempi säteilykuvio, josta on hyötyä 

esimerkiksi silloin, jos satelliitin asennonsäätöjärjestelmä ei toimi, eikä kapeampaa signaalia 

kyetä vastaanottamaan. Hyötykuormaliikenne taas käyttää suunta-antenneja, jolloin tarvittava 

tiedonsiirtokapasiteetti on suurempi. Antenni on yhteydessä joko kaapelilla tai langattomasti 

hallintakeskukseen, josta varsinainen ohjaus tehdään. Hallintakeskuksessa on useampia tieto-

koneita, jotka muodostavat yhteisen verkon. Hallintakeskuksen käsittelemä tieto voi olla joko 

sen läheisyydessä tai pitemmän etäisyyden päässä olevissa palvelinkeskuksissa. Keskuksen 

tuottama tieto pyritään varmuuskopioimaan päivittäin. [122, s. 481] 

Maa-asemalla joudutaan ylläpitämään suurta määrää tietokoneita, joita tarvitaan kulloisenkin 

tehtävän suorittamisessa. Kyseiset tietokoneet ovat päällä kellon ympäri. Nämä tietokoneet on 

liitetty toisiinsa samaan paikallisverkkoon (Local Area Networks, LAN). LAN eristetään ym-

päröivästä verkkomaailmasta esimerkiksi palomuurilla. Tietoturvallisuuden näkökulmasta 

haasteeksi nousee avaruudessa toteutettavien tehtävien pituus, joka saattaa vaihdella muuta-

masta vuodesta useisiin vuosikymmeniin. Tämä aiheuttaa sen, että käytössä olevat järjestelmät 

edustavat teknologiesti vanhempaa sukupolvea, mikä aiheuttaa tietoturvan kannalta ongelmia 

esimerkiksi raudan kestävyydessä ja päivitysten yhteensopivuudessa. Ratkaisu tähän saattaa 

olla virtualisointi, jolloin hallintakeskuksessa sijaitsisi vähemmän fyysisiä tietojärjestelmiä. 

Liikenne maa-aseman ja satelliitin välillä sekä keskuksen sisällä pyritään salaamaan. [122, s. 

480 - 481] 

Tässä tutkimuksessa maa-asemalla tarkoitetaan myös avaruuteen liittyviä tutkimuskeskuksia 

sekä yritysten tietojärjestelmiä ja toimitiloja, jotka toimivat avaruusalalla. Nämä toimipaikat 

eivät varsinaisesti ohjaa satelliitteja, mutta kyseisten paikkojen kautta hyökkääjä kykenee saa-

maan tietoja esimerkiksi satelliittien teknisistä ominaisuuksista.  
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Käyttäjälohkoa käsitellään myös erillisenä kokonaisuutena. Tähän lohkoon liittyvät ne palvelut 

ja laitteet, joilla loppukäyttäjä pystyy hyödyntämään esimerkiksi paikannuspalveluita [124, s. 

26]. Hyökkäyksiä lajiteltaessa lohkoon ei lasketa kuuluvaksi niitä tapauksia, joissa hyökkääjät 

ovat päässeet käyttäjän kautta esimerkiksi valtion hallinnoiman maa-aseman tietojärjestelmiin 

käsiksi, vaan ainoastaan tapauksia, joissa ollaan hyökätty yksittäistä käyttäjää vastaan. 

3.1.2 Avaruuslohko 

Avaruuslohkoon kuuluvat olennaisesti satelliitit. Satelliitti on yhdistelmä tekniikkaa ja ohjel-

mistoa, joka tarkkailee ja vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa sille annettujen tehtäväparamet-

rien mukaisesti. Siinä on kaksi osaa: kuorma ja alusta. Satelliitissa oleva tekniikka ja ohjelmisto 

vaihtelevat tehtävästä riippuen, ja satelliitti onkin tärkein osa koko operaatiota. [125, s. 241] 

Esimerkiksi kuormana valvontasatelliitissa on laitteistoa, jolla kyetään kuvaamaan maanpintaa, 

ja viestintäsatelliitti tarvitsee taas vastaanottimen ja lähettimen signaalin välittämistä varten. 

Alustaan taas on sijoitettu voimanlähde, erilaiset viestintälaitteet, joilla maa-asema pitää yh-

teyttä satelliittiin ja muut satelliitin kannalta tärkeät instrumentit. [126, s. 7] 

Tehtävän onnistumisen kannalta satelliitti tarvitsee kuitenkin tuekseen laajan infrastruktuuri-

verkoston. Satelliitin kiertoradalle saamiseen tarvitaan jonkinlainen laukaisualusta, ja tehtävän 

ylläpitämiseen tarvitaan maahenkilöstöä ja muuta infrastruktuuria, kuten tietokoneita ja palve-

limia. Tehtävän ylläpito hoidetaan pääosin maa-aseman kautta. Satelliitin suorittamat tehtävät 

voidaan jakaa yhdeksään eri kategoriaan, jotka ovat: 1) viestintä, 2) maapallon ympäristön tark-

kailu, 3) sää, 4) navigointi, 5) tähtitiede, 6) avaruus ympäristönä, 7) sotilaallinen ulottuvuus, 8) 

avaruusasemat ja 9) erilaiset teknologiset kokeilut. [126, s. 4 - 5] Vaikka sotilaallinen ulottu-

vuus on kategorisoitu omaksi osa-alueekseen, tulee ottaa huomioon satelliittien monikäyttöi-

syys. Tämä tarkoittaa sitä, että satelliittien tarjoamat palvelut kiinnostavat sekä siviili- että so-

tilaskäyttäjiä. Esimerkiksi paikannussatelliitit olivat tarkoitettu aikoinaan ainoastaan sotilas-

käyttöön. Nykyään paikkatietoon perustuvia palveluita pystyy käyttämään kuka tahansa. Li-

säksi esimerkiksi kuvaussatelliittien ottamia valokuvia pystyy ostamaan julkiseen käyttöön, 

joita aiemmin ovat pystyneet käyttämään ainoastaan sotilaat. [127; 128, s. 127] Edellä mainitut 

kategoriat ovat siis häilyviä. 

Satelliitilla on Starkin, Swinerdin ja Tatnallin [126] mukaan seitsemän eri vaatimusta, jotka 

tulee täyttää tehtävän onnistumisen kannalta. Nämä ovat: 

1. Satelliitin tulee osoittaa oikeaan suuntaan 

2. Satelliittia tulee kyetä hallitsemaan 

3. Satelliitin keräämä tieto tulee kyetä välittämään maa-asemalle 
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4. Haluttu kiertorata tulee kyetä ylläpitämään 

5. Satelliitin tulee pysyä ehjänä 

6. Satelliitin tulee kyetä toimimaan sille määritetty aika 

7. Satelliitti tarvitsee energialähteen kyetäkseen toteuttamaan edellä mainitut vaatimukset. 

[126, s. 7] 

 

Satelliittien valmistus ja käyttöikä riippuvat satelliittien koosta ja käyttötarkoituksesta. Pien-

satelliittien valmistus vie vähemmän aikaa kaupallisilta yhtiöiltä, noin vuodesta kahteen vuotta 

[129, s. 9 - 10]. Isompien satelliittien, kuten sotilastiedustelusatelliittien rakentaminen, voi kes-

tää useamman vuoden [130]. Satelliiteissa oleva teknologia on varsinkin näiden elinkaaren lop-

pupuolella vanhentunutta, sillä satelliittien käyttöiäksi suunnitellaan useita vuosia, joissain ta-

pauksissa yli kymmenenkin vuotta. [130; 131, s. 29; 132, s. 1] Toisaalta vanhemmalla teknolo-

gialla voidaan hakea käyttövarmuutta tarvittavaan järjestelmään, sillä näitä teknologioita on 

käytetty jo pidempään ja niistä on saatu kokemuksia aikaisemmista operaatioista. Satelliitin 

korjaaminen on vielä nykypäivänäkin haastavaa, joten kieroradalle pyritään lähettämään mah-

dollisimman toimintavarmaa tekniikkaa. 

Sotilaskäyttöön suunnatuissa satelliiteissa on lähtökohtaisesti paremmat turvajärjestelmät, mitä 

yksityisen sektorin käyttämissä satelliiteissa on. Tämä tarkoittaa esimerkiksi salattuja yhteyk-

siä, häirinnän vastaisia mekanismeja ja taajuushypintään kykeneviä viestijärjestelmiä. [57] Raja 

sotilas- ja siviilisatelliittien käytön välillä ei ole kuitenkaan kiveen hakattu. Nykyaikaiset satel-

liitit ovat yhä useammin niin kutsuttuja monikäyttösatelliitteja (dual-use satellite). Tämä tar-

koittaa siis sitä, että sama satelliitti tarjoaa sekä sotilas- että siviilikäyttöön tulevia palveluja. 

[133, s. 363; 134, s. 10] Paikkatietosatelliitit ovat näistä tunnetuin esimerkki. Ensimmäinen 

paikkatietosatelliittijärjestelmä, amerikkalaisten GPS, oli alun perin sotilaskäyttöön suunni-

teltu. Sen käytön vapauduttua 1980-luvulla siviilikäyttö ylitti määrällisesti nopeasti sotilaskäy-

tön. Venäläisten GLONASS suunniteltiin alun perin sotilaskäyttöön, mutta sitä käyttävät nyky-

ään myös siviilit. [135, s. 112] Paikkatietosatelliitit toimittavat nämä samat paikannuspalvelut 

samasta satelliitista sekä sotilas- että siviiliasiakkaille. [42, s. 129]  

Toinen esimerkki satelliittien monikäytöstä on tietoliikennepuolelta. Esimerkiksi Kosovon ope-

raatioissa vuonna 1999 ja Afganistanissa käydyssä sodassa vuonna 2001 avaruussiviilitoimijat 

tuottivat 75 – 80 prosenttia amerikkalaisten tarvitsemista tietoliikenneyhteyksistä. Irakin sodan 

alkuvuosina Yhdysvaltojen puolustusministeriö käytti vuosittain noin miljardi dollaria maksa-

maan siviiliyrityksille tietoliikenneyhteyksien käytöstä. [136, s. 1194]  
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Kolmas esimerkki satelliittien monikäyttöisyydestä ovat kaukokartoitussatelliitit. Näiden satel-

liittien tuottamaa tietoa käytetään siviilipuolella esimerkiksi maataloudessa, ilmastonmuutok-

sen ehkäisyssä ja metsänhoidossa, mutta sotilaspuolella taas joukkojen siirtojen suunnittelussa, 

rajavalvonnassa ja muuten vaikeiden yhteyksien päässä olevien paikkojen valvonnassa. [137, 

s. 574]  

Valtiot ovat myös ottaneet enenevissä määrin pienoissatelliitteja sotilaskäyttöön. Vuosien 2012 

ja 2019 välillä laukaistiin avaruuteen julkisten lähteiden perusteella kaikkiaan 107 pienoissa-

telliittia, joiden käyttö on oletettu olevan sotilaallinen. [138] 

3.1.3 Linkkilohko 

Linkkilohkoon liittyvät tietoliikenneyhteydet koostuvat signaaleista, jotka yhdistävät maa-ase-

mat ja satelliitit elektromagneettisen spektrin kautta. Yleisin liikenne koostuu telemetria-, seu-

ranta- ja komentoyhteysliikenteestä, joilla kommunikoidaan ja hallitaan satelliittia ja sen lii-

kehdintää. Satelliitti voi toimia myös niin kutsuttuna releasemana, jolloin liikenne välittyy yh-

deltä tietokoneelta toiselle satelliitin kautta, tietokoneiden välimatkan ollessa useita tuhansia 

kilometrejä. [2, s. 21] Viestiliikenne on ennen toteutettu pääosin radioteitse. Laserin käyttö da-

tan lähettämiseen ja vastaanottamiseen tulee tulevaisuudessa lisääntymään, sillä se mahdollis-

taa huomattavasti suuremman datanopeuden perinteiseen radioteitse saavutettavaan nopeuteen 

verrattuna [139, s. 2]. Laser mahdollistaa myös turvallisemman viestiliikenteen, sillä signaalin 

kaappaaminen tai sen häirintä on huomattavasti hankalampaa laserin kapeasta keilasta johtuen 

[140]. 

3.2 Satelliitintorjunta 

Maailman ensimmäinen satelliitintorjuntatesti (ASAT, antisatellite weapon) toteutettiin vuonna 

1958, kun amerikkalaiset laukaisivat kahden kilotonnin suuruisen ydinohjuksen avaruudessa 

[141, s. 3]. Tämän jälkeen amerikkalaiset ja neuvostoliittolaiset jatkoivat satelliitintorjuntates-

tien tekemistä niin ydinkäyttöisten kuin tavanomaisten aseiden parissa. Ydinaseiden käyttö ava-

ruudessa kiellettiin 1967, mutta kielto ei koskenut tavanomaisia avaruusaseita. Testaaminen 

jatkuikin tiheästi aina 1980-luvulle saakka, jolloin sekä Yhdysvallat että Neuvostoliitto kielsi-

vät omilla tahoillaan satelliitintorjunta-aseiden testaamisen ja käytön. [142, s. 8] Tämän jälkeen 

testien määrä väheni huomattavasti. Kyseinen trendi jatkui aina 2000-luvun alkuun saakka. Ti-

lanne muuttui kuitenkin vuonna 2005, kun kiinalaiset testasivat ensimmäistä kertaa omaa ki-

neettistä satelliitintorjuntakykyään [143]. Tämän jälkeen useiden valtioiden kiinnostus kehittää 

vastaavia kykyjä on herännyt. Tällä hetkellä neljä valtiota maailmassa (Yhdysvallat, Kiina, Ve-

näjä ja Intia) on testannut kineettisiä satelliitintorjuntakykyjä [144, s. 2].  
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Space Threat Assessment 2020 -raportin perusteella satelliitintorjuntakyvyt jaetaan neljään eri 

kategoriaan: 1) kineettiseen, 2) ei-kineettiseen, 3) sähköiseen ja 4) kyberkykyihin. Kineettinen 

satelliitintorjuntakyky voi olla esimerkiksi ohjus, joka käyttää sirpalevaikutusta kohteensa tu-

hoamiseen. Ei-kineettinen kyky voi olla esimerkiksi kiertoradalla räjäytetty ydinkärki, jonka 

aiheuttama paineaalto tai säteily vaikuttaa satelliitteihin. Sähköisellä vaikuttamisella tarkoite-

taan muun muassa satelliitin signaalin häirintää elektronisen sodankäynnin keinoin, ja kyber-

kyvykkyyksillä tarkoitetaan taas tietojärjestelmiin vaikuttamista. [5, s. 3 - 5] Edellä mainituilla 

osa-alueilla voidaan rajoittaa, vähentää tai estää vihollisen tiedonvälitykseen, tietojen reaaliai-

kaisuuteen, johtamistoimintaan sekä paikannusta vaativiin asejärjestelmiin liittyvää käyttöä. 

Satelliitintorjuntakyvyillä pystytäänkin vaikuttamaan kaikkiin sodankäynnin ulottuvuuksiin. 

[145, s. 121]  

3.2.1 Kineettiset satelliitintorjuntakyvyt 

Kineettisillä satelliitintorjuntakyvyillä pyritään vaikuttamaan joko itse satelliittiin tai siihen yh-

teydessä olevaan maa-asemaan. Satelliittiin voidaan vaikuttaa joko suoraan satelliittia kohti 

lentävällä ohjuksella, tai satelliitin kiertoradalle sijoitettavalla asejärjestelmällä. Teoriassa kier-

toratasijoitteinen asejärjestelmä voi olla inaktiivisena jopa vuosia, ennen kuin se aktivoidaan. 

Käytännössä tällainen järjestelmä vaatii kuitenkin ajoittaista testausta toimintakunnon varmis-

tamiseksi.  

Maa-asemiin taas voidaan vaikuttaa usealla eri tavalla. Asemaa vastaan voidaan hyökätä esi-

merkiksi erikoisjoukkojen iskulla tai hävittäjällä toteutettavalla ohjusiskulla. Hyökkääjä voi 

vaikuttaa myös infrastruktuuriin, joista maa-asema on riippuvainen. Tällaisia kohteita ovat esi-

merkiksi sähkönsyöttö- ja tiedonsiirtojärjestelmät, joita ilman asema ei voi toimia. Kineettisen 

hyökkäyksen seurauksena satelliittiin tai maa-asemaan tulee yleensä pysyvää vahinkoa. Lisäksi 

hyökkääjän henkilöllisyyden selville saaminen on huomattavasti helpompaa, sillä esimerkiksi 

Yhdysvalloilla on kyky selvittää kiertoradalle laukaistujen ohjusten lähtöpaikat. [5, s. 3] Alla 

olevassa taulukossa (taulukko 3) on eritelty tarkemmin maa-asemaa kohtaan tehtävän iskun, 

suoralla kineettisellä hyökkäyksellä tehtävän iskun sekä kiertoratasijoitteisen iskun ominai-

suuksia. 
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Taulukko 3. Kineettisiä satelliitintorjuntahyökkäystyyppejä [5, s. 6] 

KINEETTINEN SATELLIITINTORJUNTAKYKY 

  

Hyökkäystapa 

Maa-asemaa koh-

taan tehty hyök-

käys 

Suora satelliittia 

kohtaan tehtävä 

hyökkäys   

Kiertoratasijoit-

teinen hyök-

käys 

Attribuutio Vaihteleva, riippuu 

hyökkäystavasta 

Laukaisupaikan pe-

rusteella selvitet-

tävä 

Kyetään selvittä-

mään kiertorataa 

seuraamalla 

Vaikuttavuus Pysyvä Pysyvä Pysyvä tai ei py-

syvä, riippuen 

hyökkäystavasta 

Havaittavuus 

 

  

Julkinen tai ei-julki-

nen 

Julkinen riippuen 

lentoradasta 

Julkinen tai ei-jul-

kinen 

Hyökkääjän kyky 

vahinkojen analy-

sointiin 

Lähes välitön tieto 

onnistumisesta 

Lähes välitön tieto 

onnistumisesta 

Lähes välitön 

tieto onnistumi-

sesta 

Aiheutettu vahinko Vaikutus useaan 

satelliittiin, mahdol-

liset henkilövahin-

got 

Satelliitista syntynyt 

romu vaikuttaa mui-

hin satelliitteihin 

Voi vaikuttaa ro-

mun määrään 

3.2.2 Ei-kineettiset satelliitintorjuntakyvyt 

Ei-kineettisiin satelliitintorjuntakykyihin kuuluvat esimerkiksi ydinaseen räjäytyksestä aiheu-

tuva säteily, laseraseet, suurtehomikropulssiperusteiset aseet (high-powered microwave wea-

pon, HPM) ja elektromagneettisen pulssin (electromagnetic pulse, EMP) synnyttävät aseet. Ta-

voitteena näillä aseilla on satelliitin lamauttaminen ilman fyysistä kontaktia. Laseraseilla 
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kyetään vahingoittamaan tai heikentämään esimerkiksi satelliiteissa olevia sensoreita tai sen 

käyttämiä aurinkopaneeleita. Tällaisen aseen käyttäjää voi olla vaikeampi paikantaa, mutta 

myös aseen käyttäjällä voi olla vaikeampaa todentaa satelliittiin saatua vaikutusta. Laseraseet 

eivät välttämättä aiheuta yhtä näkyvää jälkeä satelliittiin, mitä esimerkiksi onnistunut ohjusisku 

aiheuttaa. HPM-aseilla vaikutetaan satelliitin järjestelmätason komponentteihin, kuten muis-

tiyksiköihin. Tavoitteena on tällöin esimerkiksi satelliittiin tallennetun tiedon korruptointi. 

HMP-aseen käyttö on tehokkainta toisesta satelliitista, sillä etäisyyden kasvaessa HMP-aseen 

teho heikkenee huomattavasti. Myös ydinaseella kyetään tuottamaan riittävän tehokas HMP-

pulssi, jolla voidaan tuottaa vaurioita komponenttitasolla. [2, s. 3 - 4] Alla olevassa taulukossa 

(taulukko 4) on eritelty edellä mainittujen hyökkäystapojen ominaisuuksia tarkemmin. 

Taulukko 4. Ei-kineettisiä satelliitintorjuntakykyjä [5, s. 6] 

EI-KINEETTINEN SATELLIITINTORJUNTAKYKY 

  

Hyökkäys-

tapa 

  

Ydinkärjen 

räjäytys kier-

toradalla   

  

Laserase   

  

Häirintä tai so-

kaisu laserilla 

  

Mikroaalto 

Attribuutio Laukaisu-

paikka määri-

tettävissä 

Rajoitettu 

kyky selvit-

tää 

Hyökkäyshet-

kellä laserin si-

jainti mahdolli-

nen selvittää 

Rajoitettu kyky 

selvittää 

Vaikutta-

vuus 

Pysyvä Pysyvä Pysyvä tai ei 

pysyvä, riip-

puen hyök-

käystavasta 

Pysyvä tai ei py-

syvä, riippuen 

hyökkäystavasta 

Havaitta-

vuus 

 

  

Julkinen Vain satellii-

tin operoija 

tietoinen 

Vain satelliitin 

operoija tietoi-

nen 

Vain satelliitin 

operoija tietoinen 
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Hyökkääjän 

kyky vahin-

kojen analy-

sointiin 

Lähes välitön 

tieto onnistu-

misesta 

Rajattu 

tieto, satel-

liitin kierto-

radasta ei 

välttämättä 

kyetä päät-

telemään 

vahinkoa 

Ei varmaa tie-

toa lopputulok-

sesta 

Rajattu tieto, sa-

telliitin kiertora-

dasta ei välttä-

mättä kyetä päät-

telemään vahin-

koa 

Aiheutettu 

vahinko 

Säteily voi 

jäädä yläilma-

kehään vuo-

siksi 

Voi vaikut-

taa romun 

määrään 

Voi vaikuttaa 

romun mää-

rään  

Kohdesatelliittia 

ei kyetä välttä-

mättä enää hallit-

semaan 

3.2.3 Elektroniset satelliitintorjuntakyvyt 

Elektronisilla satelliitintorjuntakyvyillä tarkoitetaan vaikuttamista niihin radiosignaaleihin, 

joilla satelliitit ja maa-asemat kommunikoivat keskenään, tai niitä signaaleja, joita esimerkiksi 

paikannussatelliitit luovat. Radiosignaalia yritetään tällaisissa hyökkäyksissä joko häiritä tai 

satelliittia pyritään huijaamaan lähettämällä sille alkuperäiseltä näyttävä signaali (jälkimmäistä 

tapaa kutsutaan termillä “spoofing”). Satelliittisignaalia häiritessä sen käyttämälle taajuusalu-

eelle tuotetaan riittävä määrä kohinaa, jotta satelliitti ei kykene enää viestimään maa-aseman 

kanssa. Häirintä ei aiheuta pysyviä vahinkoja, sillä häirinnän loppuessa myös yhteys palaa nor-

maaliksi. [5, s. 4] Häirinnän lähdettä voi olla vaikea erottaa, sillä useat eri järjestelmät toimivat 

samoilla taajuusalueilla. Esimerkiksi Yhdysvallat häiritsivät tahattomasti omia satelliittejaan 

keskimäärin 23 kertaa kuukaudessa vuoden 2015 aikana [146].  

Spoofing-tyylisellä hyökkäyksellä satelliitti voidaan huijata luulemaan, että hyökkääjän lähet-

tämä signaali on alkuperäinen lähettäjä. Tällöin satelliittiin tai satelliitin kautta voidaan ladata 

hyökkääjän haluamaa tietoa, tai satelliitti kyetään ottamaan kokonaan hyökkääjän haltuun ja 

ohjata se esimerkiksi toista satelliittia päin. [5, s. 4] Alla olevassa taulukossa (taulukko 5) on 

eritelty tarkemmin eri elektronisten satelliitintorjuntakykyjen ja niiden kohteiden vaikutuksia. 
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Taulukko 5. Elektronisia satelliitintorjuntatyyppejä [5, s. 7] 

ELEKTRONINEN SATELLIITINTORJUNTAKYKY 

  

Hyökkäystapa 

Lähetyssignaalin 

häirintä (uplink 

jamming) 

Vastaanottosig-

naalin häirintä 

(downlink jam-

ming)   

  

Spoofing 

Attribuutio Riippuu hyökkäys-

tavasta 

Riippuu hyökkäysta-

vasta 

Riippuu hyökkäysta-

vasta 

Vaikuttavuus Ei pysyvä Ei pysyvä Ei pysyvä 

Havaittavuus 

 

  

Operaattori ha-

vaitsee, ei näy 

välttämättä julki-

sesti 

Operaattori havait-

see, ei näy välttä-

mättä julkisesti 

Julkinen tai ei-julki-

nen 

Hyökkääjän kyky 

vahinkojen ana-

lysointiin 

Ei kykyä  Rajattu kyky, mikäli 

paikallista RF-

aluetta kyetään val-

vomaan 

Kyetään, mikäli ai-

heutettu vaikutus 

riittävän voimakas 

Aiheutettu va-

hinko 

Vaikuttaa ainoas-

taan signaaliin 

sekä mahdollisiin 

viereisiin taajuus-

alueisiin 

Vaikuttaa ainoas-

taan signaaliin sekä 

mahdollisiin vierei-

siin taajuusalueisiin 

Vaikuttaa ainoas-

taan signaaliin sekä 

mahdollisiin vierei-

siin taajuusalueisiin 

3.2.4 Kyber-satelliitintorjuntakyvyt 

Ennen kyber-satelliitintorjuntakykyjen esittelyä on hyvä ymmärtää, mitä kyberhyökkäyksillä 

tarkoitetaan. Kyberhyökkäys tarkoittaa toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan kohteeseen ky-

bertoimintaympäristön kautta. Kyberhyökkäykseen liittyy on aina tekijä, joka toteuttaa hyök-

käyksen, ja uhri, jota vastaan hyökkäys tehdään. Hyökkäys toteutetaan jotain kohdetta, kuten 
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tietojärjestelmää tai yksittäistä laitetta vastaan. Hyökkääjällä on yleensä jokin motivaatio, 

minkä takia hyökkääjä toteuttaa iskunsa. Tämä voi vaihdella esimerkiksi näyttämisen halusta 

[147] valtion toteuttamaan vakoiluun [148]. Hyökkäyksellä taas on jokin vaikutus kohdejärjes-

telmään. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi järjestelmässä olevan tiedon muuttamista, poistamista 

tai tuhoamista. [149, s. 23] Riippuen hyökkäystavasta, hyökkääjä pyrkii yleensä saamaan oman 

haittaohjelmansa kohdejärjestelmään, jonka avulla pääsy haluttuun tietoon tai hyökkäyksen jat-

kamiseen järjestelmän sisällä mahdollistuu. 

Kyberhyökkäyksillä pyritään vaikuttamaan suoraan satelliitin tai maa-asemien tietojärjestel-

miin ja näiden järjestelmien sisältämään tietoon. Esimerkiksi haittaohjelman saaminen muisti-

tikun avulla maa-asemalla olevaan tietokoneeseen on yksi kyberhyökkäystapa, jolla voidaan 

pyrkiä esimerkiksi ottamaan satelliitti hyökkääjän haltuun. Kyberhyökkäysten tekijän henkilöl-

lisyyden selvittäminen on haastavaa, sillä hyökkäysliikenne voidaan ohjata esimerkiksi kaapat-

tujen tietokoneiden kautta, jolloin vastatoimet kohdistuisivat syyttömiä käyttäjiä kohtaan. [2, s. 

4] Alla olevaan taulukkoon (taulukko 6) on eritelty kyberhyökkäyksiä, joita voidaan toteuttaa 

avaruudellista infrastruktuuria vastaan. 

Taulukko 6. Kyber-satelliitintorjuntatyyppejä [5, s. 7] 

KYBER-SATELLIITINTORJUNTAKYKY 

 

Hyökkäystapa 

Tiedon kaap-

paus tai seu-

ranta 

Tiedon korruptointi 
Haltuunotto 

(Seizure of Cont-

rol) 

Attribuutio Tekijän mää-

rittäminen 

epävarmaa 

Tekijän määrittämi-

nen epävarmaa 

Tekijän määrittämi-

nen epävarmaa 

Vaikuttavuus Ei pysyvä Ei pysyvä Pysyvä tai ei py-

syvä, riippuen hyök-

käystavasta 
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Havaittavuus 

 

  

Ei (välttä-

mättä) näy jul-

kisuuteen 

Satelliittioperaattori 

huomaa; ei (välttä-

mättä) näy julkisuu-

teen 

Satelliittioperaattori 

huomaa; ei (välttä-

mättä) näy julkisuu-

teen 

Hyökkääjän kyky va-

hinkojen analysoin-

tiin 

Lähes välitön 

tieto onnistu-

misesta 

Lähes välitön tieto 

onnistumisesta 

Lähes välitön tieto 

onnistumisesta 

Aiheutettu vahinko Ei mitään Ei mitään Kohdesatelliitti voi-

daan joko sammut-

taa tai kaapata 

 

Mahdollisuuksista toteuttaa kyberhyökkäyksiä satelliitti-infrastruktuuria kohtaan on käsitelty 

laajemmin seuraavassa kappaleessa. Edellä mainitussa taulukossa tulee huomata, että tiedon 

korruptointi -sarakkeessa oleva aiheutettu vahinko koskee todennäköisesti Harrisonin mukaan 

fyysisten vahinkojen aiheuttamista. Korruptoitunut tieto ei aiheuta näkyvää vahinkoa itse satel-

liitissa, mutta tiedon menettäminen voi aiheuttaa mittavat menetykset. Pahimmassa tapauksessa 

tietojen poistaminen järjestelmistä voi aiheuttaa satelliitin hallinnan menettämisen. 

3.3 Satelliitti-infrastruktuurissa olevat hyökkäyspinta-alat 

Satelliiteissa ja siihen liittyvässä infrastruktuurissa olevat turvallisuusjärjestelmät vaihtelevat 

satelliitin tyypistä riippuen. Sotilassatelliiteissa voidaan turvallisuuden olettaa olevan lähtökoh-

taisesti parempaa kuin yksityisen sektorin käyttämissä satelliiteissa. Aiemmin on myös ajateltu, 

että satelliitit ovat yksittäisten hakkeroitsijoiden ulottumattomissa ja näin ollen niihin ei tarvitse 

sisällyttää yhtä paljon turvallisuusominaisuuksia kuin maanpinnalla oleviin tietojärjestelmiin. 

[150, s. 1] Satelliittiteknologia voi olla kuitenkin paikoin vanhentunutta, tai edes sotilasjärjes-

telmissä ei ole otettu turvallisuusnäkökulmaa huomioon tarpeeksi laajasti. [151, s. 13; 91] On-

gelmana on myös se, että yleisesti teknologian kehittäjät ajattelevat visionäärisesti, mutta tur-

vallisuusnäkökulma jää usein huomioimatta [152, s. 14].  

Livingstonen ja Lewisin mukaan erityisesti seuraavat tekijät ovat vaikuttaneet satelliitteihin ja 

niihin liittyviin järjestelmiin kohdistuneisiin tietoturvahyökkäyksiin ja lisääntyneeseen turval-

lisuuskeskusteluun: 
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• Satelliittien määrän kasvu erityisesti 2010-luvulla 

• Tarjolla olevien satelliittiyhteyksin määrä on kasvanut 

• Satelliittien valmistaminen on kansainvälisen logistiikkaketjun tuote, jonka kaikkia osia 

ei kyetä valvomaan 

• Markkinoiden nopea kasvu ja tästä seurannut turvallisuusnäkökulmien mahdollinen si-

vuuttaminen, sillä turvallisuus nähdään kustannuksia kasvattavana ja jopa haittaavana 

tekijänä 

• Tietoturvallisten mekanismien sisällyttäminen satelliitteihin maksaa ja vie tilaa 

• Takaovet, joita satelliittijärjestelmiin jää joko tahattomasti tai tahallisesti asennettuna. 

[1, s. 13] 

Seuraavissa alakappaleissa käsitellään eri lohkoihin (maa-asema, yhteydet, satelliitti) liittyviä 

kyberhaavoittuvuuksia. 

3.3.1 Maa-aseman haavoittuvuudet 

Helpoin tapa vaikuttaa satelliittijärjestelmiä vastaan on iskeä maa-asemaa kohtaan, sillä aseman 

kautta hoidetaan kaikki yhteydet ja hallinta satelliittin ja maa-aseman välillä [57, s. 292]. Maa-

asemaa kohtaan tehdyt hyökkäykset voidaan jakaa seuraavanlaisiin kokonaisuuksiin: 

1) Fyysisen yhteyden saanti esimerkiksi maa-aseman tietokoneeseen 

2) CNE-hyökkäys, eli kyberhyökkäysten tekeminen sen tietoverkon välityksellä, johon 

maa-asema on kytketty 

3) Hyökkäykset pilvipalveluihin, joita maa-asemat käyttävät 

4) Tiedon korruptoituminen tai tahallinen muokkaus 

5) Hyökkäykset logistiikkaketjua vastaan, joka valmistaa satelliittiin liittyviä järjestel-

miä 

6) Päivitysvirheiden tai vanhentuneiden päivitysten avulla tehtävät hyökkäykset. [57, s. 

292 -293] 

Fyysisen yhteyden katta kyberhyökkäyksen tekeminen maa-asemaa kohtaan on haastavaa, 

mutta ei mahdotonta. Yksi kuuluisimmista kyberhyökkäyksistä, Stuxnet, toteutettiin “ilmatii-

viiseen” (air-gapped) järjestelmään, jonne virus saatiin vietyä USB-tikun avulla [153, s. 2]. 

Vastaavantyyppinen tapaus on sattunut myös avaruuteen liittyen, kun kansainväliselle avaruus-

asemalle päätyi virus USB-tikun kautta [154]. Tällainen hyökkäys on mahdollinen myös tar-

koin varjelluilla maa-asemilla, joihin ei ole pääsyä julkisen verkon kautta. USB-tikun kautta 

hyökkääjä kykenisi välittämään maa-asemalle haittaohjelman, jolla tämä pystyisi aiheuttamaan 

samankaltaista tuhoa, mitä esimerkiksi Stuxnet teki iranilaisten ydinvoimalassa. Fyysisen 
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yhteyden saamisella voidaan myös tarkoittaa laitteiston haltuun saamista esimerkiksi varasta-

malla päätelaite, jolla pääsee maa-asemaan ja satelliitteihin liittyviin verkkoihin käsiksi. Tämä 

on ollut muun muassa Nasalla ongelmana [155, s. 4]. 

Haavoittuvuuksien hyväksikäyttö on perinteinen tapa tehdä kyberhyökkäyksiä muuallekin kuin 

suoraan avaruuteen liittyvän infrastruktuurin tietojärjestelmiin. Esimerkiksi OWASP TOP 10 

[156] listaa kymmenen yleisinä verkkosovelluksiin liittyvää haavoittuvuutta. Jos maa-asemaa 

hallinnoivalla organisaatiolla on verkkosivut käytössään (kuten esimerkiksi ESA:lla tai Nasalla 

on), on sivustossa suurella todennäköisyydellä myös haavoittuvuuksia. Näitä ovat OWASPin 

mukaan esimerkiksi haavoittuvien kirjastojen käyttö, virheellinen käyttöoikeuskonfigurointi 

sekä virheellisen autentikointimenetelmän käyttö. Haavoittuvuus voi muun muassa mahdollis-

taa hyökkääjän pääsyn verkkosivuun linkitettyyn tietojärjestelmään, jossa voi mahdollisuuk-

sien mukaan olla esimerkiksi henkilötietoja tai muita hyökkääjiä kiinnostavia tietoja. Yksi esi-

merkki verkkosivulla olevasta haavoittuvuudesta on vahingossa tai tahallisesti järjestelmiin jä-

tetyt takaovet, joiden avulla hyökkääjä pääsee tietojärjestelmiin sisälle [157, s. 4]. 

Pilvipalvelut tarjoavat ainakin siviilipuolella osan satelliitti-infrastruktuurin vaatimasta lasken-

tatehosta. Esimerkiksi Amazon tarjoaa AWS Ground Station -nimistä pilvipalvelua, jolla käyt-

täjät pystyvät hallinnoimaan satelliittejaan ja prosessoimaan näiden tuottamaa tietoa [158]. Pil-

vipalvelut ovat kuitenkin alttiita sekä häiriöille että tahallisille iskuille [159]. Pilvipalveluiden 

aiheuttamia riskejä ovat muun muassa tietojen tahaton muokkautuminen, ulkopuolisen käyttä-

jän luvaton tunkeutuminen pilvipalveluun sisälle sekä tiedon saatavuus [160, s. 99].  

Tiedon korruptointi tai tahallinen muokkaus vaatii hyökkääjältä pääsyn järjestelmiin sisälle. 

Korruptoitunut tieto saattaa aiheuttaa ohjelmistojen virheellisen toiminnan, laitteistojen rikkou-

tumisen, tai käyttäjä ei pääse välttämättä haluttuun tietoon käsiksi. Satelliitti saattaa tiedon 

muokkauksen jälkeen jättää toteuttamatta esimerkiksi ratakorjauksia, tai se toteuttaa virheelli-

sen komennon aiheuttaen vahinkoa tai pahimmassa tapauksessa satelliitin tuhoutumisen. [57, 

s. 293] 

Logistiikkaketjua vastaan tehtävät hyökkäykset liittyvät ohjelmistotasolla tehtäviin muutoksiin 

tai koodinlisäyksiin satelliitin eri rakennusvaiheissa [57, s. 293]. Kustannustehokkuudesta joh-

tuen satelliitteihin liittyvä valmistusprosessi on usein hajautettu eri alihankkijoille, jolloin myös 

satelliittijärjestelmien komponentit tuotetaan eri toimijoilla. Koko ketjun valvonta voi olla haas-

tavaa, jolloin hyökkääjällä on mahdollisuus vaikuttaa useassa eri kohtaa ketjua lopulliseen tuot-

teeseen tuleviin komponentteihin [161, s. 1]. Logistiikkaketjua vastaan tehdyt iskut ovat tiettä-

västi vaikuttaneet ainakin iranilaisten rakettien laukaisuihin [162]. 
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Päivittämättömät tai vanhentuneet tietoturvapäivitykset ovat yksi haavoittuvuuden alakatego-

ria. Tietojärjestelmiin liittyen ei riitä, että järjestelmiä päivitetään jatkuvasti. Järjestelmien käyt-

täjien täytyy myös päivittää järjestelmänsä, jotta ne olisivat paremmin suojattu haavoittuvuuk-

silta. Esimerkiksi Nasalla ei ollut aiemmin käytössä järjestelmää, joka päivittäisi virustorjunta-

ohjelmat automaattisesti viimeisimmillä tunnetuilla tiedoilla eri haittaohjelmista [163, s. 9]. 

Vanhentuneet päivitykset mahdollistavatkin hyökkääjälle pääsyn järjestelmiin sellaisten haa-

voittuvuuksien kautta, jotka ovat olleet jo pitkään tiedossa.  

3.3.2 Satelliiteissa olevia haavoittuvuuksia 

Satelliittien haavoittuvuudet on tiedostettu aina valtiotasolla asti [164, s. III] niiden kansallisen 

ja kansainvälisen merkittävyyden vuosi. Huolimatta satelliittien tarjoamista kriittisistä palve-

luista on satelliitteja vastaan myös mahdollista hyökätä tietoverkkojen kautta.  

Satelliitin haltuunotolla tarkoitetaan sen TT&C -yhteyden murtamista (telemetry, tracking & 

control). Haltuunotto voi olla joko osittainen tai kokonainen. Osittaisella haltuunotolla hyök-

kääjä voi antaa komentoja satelliitin osille. Näin kävi yhdysvaltalaissaksalaiselle satelliitille, 

jonka hyökkääjä teki käyttökelvottomaksi antamalla satelliitin aurinkopaneeleille virheellisiä 

asennonmuutoskomentoja [165]. Tämä osa-alue on haastavin murtaa, sillä valmistajat ovat 

kiinnittäneet eniten huomiota juuri yhteyden ylläpidon suojaamiseen. Lisäksi sotilas -TT&C -

hallintalaitteet ovat yleensä sotilastukikohtien sisäpuolella, mikä tuo lisäkerroksen, jonka läpi 

hyökkääjän täytyy päästä läpi. Tiedossa olevat satelliittien haltuunotot ovat pääosin tapahtuneet 

maa-asemien kautta [165; 166, s. 216], eli suoraa satelliitin haltuunottoa ilman maa-aseman 

kautta tapahtuvaa hyökkäystä ei ole tiedettävästi tähän päivään mennessä tapahtunut.  

3.3.3 Yhteyksiin kohdistuvat hyökkäykset 

Yhteyksiin kohdistuvia hyökkäystyyppejä ovat häirintä, salakuuntelu, signaalin haltuunotto ja 

virheellisen signaalin luonti (spoofing) [57, s. 293 - 294]. Häirinnän tarkoituksena on luoda 

paikallisesti voimakkaampi signaali kuin mitä alkuperäinen lähettäjä saa aikaan, jotta yhteys 

satelliitin ja maa-aseman välillä heikkenisi tai katkeaisi kokonaan. [57, s. 293]  

Yhteyksiä voidaan myös salakuunnella. Salakuuntelulla tarkoitetaan satelliitin välittämän tie-

toliikenteen laitonta kuuntelua [167, s. 43]. Koska kaikki yhteydet satelliittien ja maa-asemien 

välillä ovat langattomia radiosignaaleita, ovat periaatteessa kaikki tällä tavalla lähetetyt viestit 

alttiita salakuuntelulle. Joissain tilanteissa [168] yhteydet eivät ole salattuja, jolloin viestejä 

kyetään lukemaan [57, s. 294]. Salaamaton liikenne on aiheuttanut esimerkiksi tilanteita, joissa 

kapinallistaistelijat kykenivät salakuuntelemaan Yhdysvaltain armeijan satelliittiyhteyksiä ja 

hankkimaan tietoa vastapuolen tukikohdista ja käytettävistä partioreiteistä [169]. Salaamisen 
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sisällyttämistä satelliittijärjestelmiin ja niiden tiedonsiirtoon on pyritty aiemmin välttämään, 

sillä se vähentää tiedon lähetyshyötysuhdetta [170]. 

Signaalin kaappaaminen tarkoittaa satelliitin lähettämän signaalin käyttämistä omiin tarkoituk-

siinsa. Esimerkiksi vuonna 2009 brasilialaiset siviilit olivat kaapanneet amerikkalaisen viestin-

täsatelliitin lähettämiä kanavapaikkoja ja käyttäneet näitä satelliittiradion ilmaisen kuuntelun 

mahdollistamiseksi. Tämä oli seurausta siitä, että satelliitin käyttämää viestiliikennettä ei oltu 

salattu [171]. 

Signaalin väärentämisellä (spoofing) tarkoitetaan sellaista toimenpidettä, jolla hyökkääjä pyrkii 

matkimaan alkuperäistä signaalia omalla lähetyssignaalillaan. GPS-signaalin väärentäminen on 

yksi esimerkki tällaisesta hyökkäystyypistä. Tällöin luodaan paikallisesti voimakkaampi sig-

naali, mitä oikea paikannussatelliitti lähettää. [57, s. 294] Esimerkiksi Mustallamerellä rapor-

toitiin virheellisistä GPS-signaaleista vuoden 2015 aikana. Tapaukset yhdistettiin myöhemmin 

tahalliseen GPS-häirintään [172]. 

Edellä mainituista hyökkäystyypeistä Harrisonin [5] jaotteluun kyber-satelliitintorjuntaky-

vyistä soveltuu ainoastaan yhteyksien salakuuntelu. Muut hyökkäystyypit menevät elektronis-

ten menetelmien alle. Myös tässä tutkimuksessa käytetään samaa jaottelua, eli ainoastaan sala-

kuuntelu luetaan kybermenetelmien alle. 
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4 KYBEROPERAATIO JA KYBERTOIMIJAT 

Kybertoimintaympäristö on kiinteästi sidoksissa avaruuteen. Esimerkiksi amerikkalaiset näke-

vät nämä kaksi ympäristöä erillisinä, mutta toisiinsa linkittyneinä toimintaympäristöinä [2, s. 

21]. Satelliittien ohjaus toteutetaan esimerkiksi aina kyberympäristön kautta [3, s. 62]. Näiden 

toimintaympäristöjen keskinäisriippuvuudesta huolimatta avaruudessa ei ole vielä tehty yhtään 

hyökkäyksellistä operaatiota eri valtioiden välillä (kyberkyvyt mukaan lukien) [173, s. 494]. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valtiot eivät varautuisi käymään sotaa avaruudessa. Moni 

maa valmistaakin nykyään niin kutsuttuja monikäyttösatelliitteja, joissa käytetään teknologiaa 

mahdollistamaan sekä rauhanomaiset että sotilaalliset toimet [69, s. 1]. Vaikka avaruudessa 

kybertoimia ei ole virallisesti valtioiden välisessä konfliktissa käytetty [174, s. 45], niiden käy-

töllä on kuitenkin uhkailtu, ja eri mailla on myös kyky toteuttaa erilaisia sotilasoperaatioita 

kybertoimintaympäristössä.  

Ensimmäinen kahden valtion välinen uhkatilanne avaruuteen liittyen tapahtui vuonna 1993, kun 

Indonesian ja Tongan välillä syttyi kiista vapaana olevasta kiertoratapaikasta. Kumpikin maa 

uhkasi tällöin häiritä toisen osapuolen satelliittiyhteyksiä, ja lopulta maiden hallinnoimia satel-

liitteja myös häirittiin. [62] Kybertoimintaympäristön kautta tehtyjen hyökkäysten määrä ava-

ruutta kohtaan onkin lisääntynyt sitä mukaa, kun toimijoiden sekä satelliittien määrä on lisään-

tynyt. Tämän tutkimuksen liitteessä 1 on lista avaruudellista infrastruktuuria vastaan tehdyistä 

hyökkäyksistä (kyberhyökkäykset mukaan lukien), joita niin yksittäiset henkilöt kuin valtiolli-

set toimijatkin ovat tehneet. Lista ei ole kattava, mutta siihen kuuluvat ne julkisista lähteistä 

löydetyt kyberhyökkäykset ja -operaatiot, jotka on tehty vuosien 1986 – 2019 välillä. 

Avaruudessa vaikuttavat siis useat eri tahot, ja siihen liittyvää kybertoimintaympäristöä ovat 

käyttäneet niin valtiolliset kuin yksityisetkin toimijat. Seuraavissa alakappaleissa käsitellään 

sitä, mitä kyberoperaatio tarkoittaa ja miten se eroaa kyberhyökkäyksestä, sekä sitä, millaisia 

tunnettuja kyberkyvykkyyksiä avaruuteen liittyen eri valtioilta löytyy. 

4.1 Kyberoperaatio 

Kyberoperaation määrittelyllä kyetään tekemään ero kyberoperaation sekä kyberhyökkäyksen 

välille. Kuten kyber-termin käytön kanssa, myös kyberoperaatioille löytyy useampi eri määri-

telmä kirjoittajasta riippuen. Puolustusvoimien määritelmän mukaan kyberoperaatiolla tarkoi-

tetaan ”kybertoimintaympäristössä tai sen avulla tapahtuvaa suunnitelmallista kokonaisuutta, 

jossa pyritään vaikuttamaan kohteen toimintaan.” [119, s. 49]. Saman kirjan määritelmän mu-

kaan kyberoperaatiot voidaan jakaa hyökkäyksellisiin, puolustuksellisiin, ja johtamisjärjestel-

mäoperaatioihin. Turvallisuuskomitean kyberturvallisuuden sanaston mukaan kyberoperaatio 
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on ”suunnitelmallinen ja johdettu sarja pääosin kybertoimintaympäristössä tapahtuvia toimin-

toja, joilla pyritään hankkimaan tietoa kohteesta tai vaikuttamaan sen toimintaan.” [175, s. 27] 

Kyberhyökkäys nähdään taas yksittäisenä tai pienimuotoisempana tapahtumana kyberoperaati-

oon verrattuna, ja se tehdään osana kyberoperaatiota. Kyberoperaatio voi siis pitää sisällään 

useamman kuin yhden kyberhyökkäyksen [119, s. 37], ja sen toteuttaja voi olla niin yksittäinen 

henkilö kuin valtiollinen toimija [119, s. 61; 175, s. 30]. 

Hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita ovat esimerkiksi tiedustelu sekä taistelutilan muokkaami-

nen. Tiedustelulla pyritään saamaan tietoa omassa tai vastustajan verkossa olevista toimijoista, 

menetelmistä ja heikkouksista. Taistelutilan muokkaamisella tarkoitetaan taas muutoksia, joita 

tehdään omiin tai vieraisiin tietojärjestelmiin. Omia järjestelmiä pyritään koventamaan, kun 

taas hyökkäyksellisiä keinoja voi olla etätyökäyttökalujen asentaminen vastustajan järjestel-

miin. [119, s. 56]  

Puolustukselliset kyberoperaatiot pyrkivät rajoittamaan vastustajan toimenpiteitä puolustajan 

omissa järjestelmissä. Niillä pyritään havaitsemaan ja lopulta saamaan vastustaja sekä tämän 

jälkeen jättämät haittaohjelmat tai tekemät muutokset pois järjestelmästä. Puolustukselliset 

operaatiot voivat ulottua myös vastustajan järjestelmiin, jolloin reagoidaan vastustajan käyn-

nistämään hyökkäykseen. [119, s. 58 - 59] 

Johtamisjärjestelmäoperaatio on taas kokonaisuus jatkuvasti käynnissä olevia toimintoja, joi-

den tarkoituksena on ylläpitää kyberturvallisuutta. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi 

verkon valvonta, tietoturvan testaaminen ja muut toimenpiteet, jotka ovat käyttäjille näkymät-

tömiä. [119, s. 54] Yhdysvalloissa on esimerkiksi DODIN OPS -niminen JOJÄ-operaatio jat-

kuvasti käynnissä [176, s. 15].  

Kyberhyökkäysten ja -operaatioiden tekijää on yleisesti vaikea kohdistaa yhteen tiettyyn toimi-

jaan. Tämä on tyypillistä kyberhyökkäyksissä, sillä hyökkääjän henkilöllisyyttä on vaikea mää-

rittää tarkasti [177, s. 1]. Hyökkääjä pyrkii yleensä välttämään tämän henkilöllisyyden paljas-

tumista käyttämällä virtuaalipalvelimia tai kaapattuja laitteita [175, s. 27].  

Tässä tutkimuksessa kyberoperaatiolla tarkoitetaan yhdestä tai useammasta kyberhyökkäyk-

sestä koostuvaa operaatiota, jolla pyritään vaikuttamaan johonkin hyökkääjän haluamaan ta-

voitteeseen vaikuttamalla joko suoraan tietoverkkoihin tai -järjestelmiin tai kohdistamalla vai-

kutus näiden kautta esimerkiksi satelliittiin. Vaikuttaminen tapahtuu kybertoimintaympäris-

tössä esimerkiksi asettamalla takaovi kohdejärjestelmään, tai hankkimalla tietoja järjestelmästä 

varastettujen käyttäjätunnusten avulla. Kyberoperaatioita voidaan tukea myös 
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kybertoimintaympäristön ulkopuolelta. Tällaisia keinoja ovat muun muassa tiedon hankinta 

kohteesta perinteisin tiedustelumenetelmin, kuten henkilötiedustelulla. 

4.2 Kybertoimintaympäristössä olevia toimijoita 

Avaruuteen liittyviä järjestelmiä ja toimijoita kohtaan toimivat ryhmittymät voidaan Livings-

tonen mukaan luokitella seuraaviin ryhmiin: 

• Valtiot, joilla on pyrkimystä laajentaa esimerkiksi sotilaallista voimaansa avaruudessa 

• Rikollisryhmittymät, jotka tavoittelevat taloudellista hyötyä 

• Terroristit, jotka tavoittelevat näkyvyyttä toimilleen. Tämä voi tapahtua esim. aiheutta-

malla Kesslerin syndrooman kiertoradalla 

• Yksittäiset hakkerit, jotka haluavat kokeilla kykyjään 

• Edellä mainittujen ryhmien yhdistelmät. [1, s. 9] 

 

Consultative Committee for Space Data Systems täydentää edellä mainittua listaa sisäpiiriteki-

jöillä sekä ympäristöstä aiheutuvilla haittavaikutuksilla ja rakenteellisilla vioilla [178, s. 16 - 

17]. Kybertoimintaympäristössä toimii ja siihen vaikuttaa siis useita tekijöitä, jotka voivat suo-

rittaa kyberoperaatioita ja vaikuttaa haittaavasti sotilaallisesta näkökulmasta avaruuteen liitty-

vään toimintaan. Seuraavissa alakappaleissa käsitellään satelliitintorjuntakykyjä ja näihin liit-

tyviä kyberkyvykkyyksiä ja motivaatioita, joita eri mailla ja toimijoilla on avaruuteen liittyen. 

Tarkemman esittelyn kohteeksi on valikoitunut Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä, muita maita kä-

sitellään yleisemmällä tasolla johtuen saatavilla olevan lähdemateriaalin puutteesta. Pohjana 

esittelyssä käytetään Harrisonin [5] laatimaa raporttia satelliitintorjuntakyvyistä. 

4.2.1 Yhdysvallat 

Yhdysvallat heräsi 1990-luvun lopulla siihen, että heidän asevoimansa ovat hyvin riippuvaisia 

avaruudesta. Yhdysvaltalaisten intressit avaruuden puolustamiseen ovat siis suuret [179, s. 9]. 

Kylmän sodan aikana Yhdysvallat toteuttivat ensimmäisen satelliitintorjuntatestin vuonna 

1959, ja jatkoivat näiden testien toteuttamista aina vuoteen 1985 asti, jolloin F-15 -hävittäjästä 

laukaistiin satelliitintuhoajaohjus [180, s. 5]. Tämän jälkeen kesti yli 20 vuotta, ennen kuin Yh-

dysvallat toteuttivat uuden kineettisen ohjuskokeen satelliittia vastaan. Oletettavasti Yhdysval-

loilla on edelleenkin kyky vaikuttaa kineettisesti kiertoradalle. 

Yhdysvalloilla on myös suuri ydinasearsenaali, joita se pystyy teoriassa käyttämään myös ei-

kineettisesti satelliitteja vastaan. Yhdysvalloilla on tosin kiertoradalla paljon omia satelliitteja, 

joten maalla olisi myös paljon menetettävää ydinaseen käyttöön liittyen. Laseraseiden käytöstä 

on vähemmän tietoja, Yhdysvalloilla on ollut aiemmin ainakin MIRACL-niminen 
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laserjärjestelmä satelliittien torjuntaa varten [180]. Kiertoradalle yltäviä häirintäjärjestelmiä 

Yhdysvalloissa on käytössä ainakin yksi, CCS B10.2 -niminen maasijoitteinen järjestelmä 

[181].  

Yhdysvalloissa toimii kyberyksikkö, USCYBERCOM, jonka tehtävänä on koordinoida Yhdys-

valtain asevoimien kybertoimintaa [182]. Yhdysvallat ei ole julkisten lähteiden perusteella teh-

neet juurikaan kyberhyökkäyksiä avaruuteen liittyen, mutta tämä ei tarkoita, etteikö maalla olisi 

tämänkaltaisia kyberkyvykkyyksiä. Yhdysvallat on vakoillut esimerkiksi Kiinaa [183], ja se on 

hyökännyt myös Venäjällä olevia sähkönjakelujärjestelmiä vastaan kyberaseilla [184]. Näitä 

kykyjä voidaan käyttää oletettavasti samalla tavalla niin avaruudessa olevia kohteita kuin maa-

sijoitteista avaruusinfrastruktuuriakin vastaan. 

4.2.2 Kiina 

Kiina on kehittänyt omia avaruuteen liittyviä kykyjään voimakkaasti erityisesti 2000-luvulla. 

2010-luvun aikana maa suoritti yli 200 raketin laukaisua, eikä maa aio nähtävästi hidastaa tahtia 

2020-luvulla. Kiinan siviiliavaruusohjelma on keskittynyt maan oman satelliittipaikannusjär-

jestelmän kehittämiseen, tieteellisiin tutkimuksiin kiertoradalla ja kuussa sekä tuleviin tehtäviin 

muualla aurinkokunnassa [5, s. 8]. Kiina tunnistaa kybertoimintaympäristön kuuluvaksi samaan 

puolustettavaan osa-alueeseen avaruuden ja elektromagneettisen spektrin kanssa, ja näkee ava-

ruuden kautta saavutettavan turvallisuuden takaavan maan kansallisen ja sosiaalisen kehityksen 

[185]. 

Kiinalla on laaja skaala erilaisia satelliitintorjuntakykyjä. Se on 2000-luvulla testannut useaan 

otteeseen erilaisia kineettisiä satelliitintuhoajia [5, s. 11]. Ei-kineettisten kykyjen käytöstä sa-

telliitteja vastaan ei ole varmoja havaintoja, mutta yhdysvaltalaiset sotilaslähteet uskovat, että 

laseraseiden kaltaisia kykyjä on vähintäänkin kehitysasteella [164]. Hallussaan olevien ydin-

aseiden avulla Kiina kykenee Yhdysvaltojen tavoin ainakin teoriassa vaikuttamaan ei-kineetti-

sesti kiertoradalla oleviin kohteisiin. Elektronisista satelliitintorjuntakyvyistä Kiinalla on kyky 

häiritä ainakin paikallisesti paikannuslaiteteknologiaa, ja kehityksessä on häirintäjärjestelmiä, 

joilla pystytään vaikuttamaan kiertoradalla oleviin kohteisiin [164, s. 20; 186]. 

Kiina on kehittänyt kyberkyvykkyyksiään osana satelliitintorjunta- ja elektronisen sodankäyn-

nin kykyjään. Kiinan oletetaan olleen vuonna 2007 ja 2008 tehtyjen amerikkalaissatelliitteja 

vastaan tehtyjen kyberoperaatioiden takana [187, s. 216]. Yhteys on tosin melko hatara, sillä 

yhtenä perusteluna käytettiin muutamien kiinalaissotilaiden tekemiä kirjoituksia kiinalaisissa 

sotilasaikakauslehdissä, joissa vastaavanlaisista hyökkäyksistä oltiin keskusteltu [187, s. 216 - 

217]. Edellä mainittujen tapausten lisäksi vuonna 2014 Yhdysvaltain meri- ja ilmastohallinnon 
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(National Oceanic and Athmospheric Administration, NOAA) satelliitit hakkeroitiin, mikä pa-

kotti organisaation keskeyttämään satelliittien keräämän tiedon lähettämisen sitä tarvitseville 

tahoille. [188] Iskusta syytettiin kiinalaisia, mutta Kiinan konsulaatti kiisti maan osallisuuden 

iskuun. Kiinalaisten sanottiin olleen myös vastuussa lokakuussa 2017 tehdystä kyberhyökkäyk-

sestä, jonka seurauksena Intian hallituksen järjestämä satelliittiyhteyden välityksellä käyty ta-

paaminen joutui kiinalaishakkereiden haltuun useiden minuuttien ajaksi. Intialaiset eivät pys-

tyneet todentamaan, olivatko hakkerit Kiinan valtion tukemia vai kyberrikollisia. [189] 

Suorien hakkerointien vastapainona kiinalaiset ovat olleet hyvinkin aktiivisia vakoilemaan sekä 

valtioita että yrityksiä. Vuonna 2018 paljastui, että kiinalainen hakkeriryhmä “Thrip” on käyt-

tänyt kyberhyökkäyksiä apuna amerikkalaisia ja kaakkoisaasialaisia tietoliikenne-, satelliitti- ja 

satelliittikuvaus-, sekä puolustussektorin yrityksiä vastaan. Ryhmän motivaationa on pääosin 

ollut teollisuusvakoilu, mutta hyökkäyksillä on ollut ilmeisesti myös pyrkimys valmistella yri-

tysten toimintaa haittaavia operaatioita. Ryhmä oli nimittäin kohdistanut osan hyökkäyksistään 

yhtä tiettyä satelliittioperoijayritystä kohtaan, ja kiinnostus oli kohdistunut tällöin erityisesti 

laitteistoon ja järjestelmiin, joiden avulla valvotaan ja kontrolloidaan satelliitteja. Ryhmä oli 

kohdistanut iskunsa myös toiseen, satelliittikuvauspalveluita tarjoavaan yritykseen, ja erityi-

sesti yrityksen laitteistoihin, joilla kehitetään kuvauspalveluita hyödyntäviä sovelluksia sekä 

kuvaustiedon integrointia. [20; 190] Kiinalla on siis motiivina kehittää avaruuteen liittyviä suo-

rituskykyjään vakoilun keinoin. 

Kiinan kyberkyvykkyyksistä avaruuteen liittyen on ollut vähemmän julkista keskustelua. Ole-

tuksena kuitenkin on, että Kiina jatkaa myös tulevaisuudessa kyberkykyjen kehittämistä ja nii-

den käyttöä avaruuteen liittyen [5, s. 18]. Myös kiinalaisten aktiivisuus vakoilurintamalla jat-

kunee yhtä aktiivisena kuin aikaisemminkin. 

4.2.3 Venäjä 

Venäjä on Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen ylläpitänyt sekä siviili- että sotilaskyvykkyyk-

siään avaruudessa. Vaikka Venäjä onkin ilmaissut ulkoavaruuden aseistamisen globaalia rau-

haa järkyttävänä tekijänä [191], on sillä laaja sensoriverkosto kiertoradan valvontaan, ja Venäjä 

myös jatkaa satelliitintorjuntakykyjen kehittämistä vastineena Yhdysvaltojen ja muiden maiden 

sille muodostamalle uhkalle [192]. Lisäksi Venäjä ei halua kieltää maasijoitteisia avaruuteen 

ammuttavia aseita, ainoastaan kiertoradalle sijoitettavat aseet. Venäjä toteutti ensimmäisen ki-

neettisen asekokeilun jo vuonna 1968, viimeisin testi toteutettiin vuonna 2020 [193]. Maan hal-

lussa olevilla ydinaseilla kyetään toteuttamaan ei-kineettisiä hyökkäyksiä [5], ja julkisuuteen 

on tullut väitteitä myös operatiivisessa käytössä olevasta satelliittia vastaan toimivasta 



49 

laseraseesta [194]. Venäjällä on myös oletettavasti kyky häiritä paikkatietojärjestelmiä, ja esi-

merkkejä tästä toiminnasta on havaittu sekä Ukrainan [195] että Syyrian [196] konflikteihin 

liittyen. 

Venäjän valtion sisällä kybertoimintaympäristössä vaikuttaa sekä valtiollinen turvallisuuspal-

velu FSB, että erillinen sotilasyksikkö [197, s. 8]. Venäjä on ollut aktiivinen kyberoperaatioiden 

toteuttaja konflikteihin liittyen, ja sen strategiana onkin kyberaseiden avulla venyttää sodan ja 

rauhan rajaa. Tällöin vastapuolelle voidaan aiheuttaa vahinkoa ilman, että maa ylittäisi ainakaan 

suoraan kansainvälisen lain määrittämän konfliktin tai sodan aloittamisen rajan. [198, s. 137] 

Avaruuteen liittyen venäläishakkerit ovat pyrkineet saamaan satelliittien välittämää tietoa aina-

kin vuodesta 2007 lähtien, mahdollisesti myös aiemminkin. Kuten pääosassa Venäjään liite-

tyillä hakkeriryhmillä, on Turla-nimisellä valtion tukemalla APT-ryhmällä ollut tavoitteena te-

ollisuusvakoilu, ja se on onnistunutkin saamaan sotilasteknologiaan liittyvää tietoa hallintaansa 

[199]. Vuonna 1998 tuntemattomiksi jääneet venäläishakkerit kaappasivat saksalaisamerikka-

laisen satelliitin, ja käänsivät sen aurinkoa kohti niin, että satelliitin optiikka kärventyi käyttö-

kelvottomaksi [37, s. 121].  

Vaikka Venäjä mieltääkin kybertoimintaympäristössä toteutettavat toimintansa puolustukselli-

siksi, tulee Venäjä oletettavasti jatkossakin käyttämään kyberoperaatioita voimankäytön väli-

neenä. Nämä operaatiot tulevat kohdistumaan todennäköisesti myös avaruuteen [5, s. 28; 200, 

s. 148]. 

4.2.4 Muita valtioita 

Muita valtioita, jotka Harrisonin raportissa mainitaan ja joilla on merkittävämpiä avaruudellisia 

sotilaallisia kykyjä, ovat Pohjois-Korea, Iran ja Intia.  Näistä toimijoista erityisesti Pohjois-

Korealla ja Iranilla on merkittävät kyberkyvyt. CrowdStriken vuoden 2019 raportin mukaan 

pohjoiskorealaisten hakkereiden “breakout-aika” (eli aika, jossa hakkeri saavuttaa kohteensa 

tai tavoitteensa) on maailman toiseksi nopein venäläisten jälkeen. [87, s. 15] Maan armeijassa 

on joitain tuhansia hakkerointiin koulutettuja henkilöitä [201], ja maa onkin käyttänyt kyvyk-

kyyksiään esimerkiksi varojen hankkimiseksi kyberrikosten avulla [202]. Tapauksia, joissa 

Pohjois-Korea olisi käyttänyt kyberkykyjään suoraan satelliitteja tai siihen liittyvää infrastruk-

tuuria vastaan, ei ole julkisesti tiedossa [5, s. 39]. Iran taas on käyttänyt kyberkykyjään pääosin 

vakoiluun. Kyseiset kybervakoilut on kohdistettu pääosin yksityisiä yrityksiä vastaan, kuten 

APT33 -ryhmän tapauksessa [88]. Näillä mailla on oletettavasti kuitenkin kyky hakkeroitua 

myös avaruuteen liittyviä tietojärjestelmiä vastaan. 
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Intia on toteuttanut muutamia kineettisiä satelliitintorjuntatestejä. Kiinnostusta ei-kineettisten 

aseiden kehittämistä kohtaan löytyy, ja ydinasevaltiona Intialla on tätä kautta potentiaalisesti 

kyky vaikuttaa kiertoradalla oleviin kohteisiin. Intia ei ole julkisesti ilmoittanut omaavansa eikä 

sen ole tiedetty tehneen testejä elektronisiin satelliitintorjuntakyvykkyyksiin liittyen. Julkisuu-

dessa Intian avaruussektori on ollut useimmiten hyökkäyksen kohteena. Hyökkäyksiä Intiaa 

kohtaan ovat tehneet ainakin Pohjois-Korea [89] ja Kiina [189]. 

Muilla raportissa esiintyneillä mailla ei juuri ole vastaavia kyberkyvykkyyksiä ainakaan julki-

sista lähteistä tarkasteltuna. Kyseiset muut maat, joita raportissa tarkastellaan, ovat Ranska, Ja-

pani ja Iso-Britannia. Julkisista lähteistä ei myöskään löydy kyseisten maiden avaruuteen koh-

distettavia kyberkyvykkyyksiä tukevia raportteja tai julkaisuja. Ranska on kuitenkin kertonut 

julkisuuteen pyrkivänsä kehittämään avaruuteen liittyviä puolustuksellisia kykyjä [203]. Epä-

selvää kuitenkin on, koskevatko nämä pyrkimykset kyberkykyjä.  

4.2.5 Muita toimijoita kyberavaruudessa 

Valtioiden lisäksi kyberavaruudessa toimii lukuisia muita toimijoita. Kyberhyökkäysten käyttö 

on yksittäisen henkilön näkökulmasta houkutteleva vaihtoehto avaruuteen vaikuttamiseen liit-

tyen, sillä se on paljon helpommin saavutettavissa kuin kineettiset, ei-kineettiset tai elektroniset 

kyvyt [204, s. 5]. Tästä syystä kyberkyvykkyyksiä ovat käyttäneet niin yksittäiset henkilöt 

[205], hakkeriryhmät [90], rikolliset [18] kuin asevoimia vastaan taistelevat kapinalliset [206]. 

Erityisesti rikollisryhmien tapauksessa voi olla välillä vaikea selvittää, onko kyseessä valtion 

tukemaa vai perinteistä rikollista toimintaa. Tutkimuksen liitteessä 1 löytyvässä luettelossa on 

useita esimerkkejä amatöörien ja ryhmittymien tekemistä iskuista, ja kappaleessa 5.1.3 olevassa 

taulukossa näkyy, kuinka monessa tähän tutkimukseen kerätyssä tapauksessa edellä mainitut 

osapuolet ovat olleet hyökkääjinä. 
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5 KYBERHYÖKKÄYSTEN JA -OPERAATIOIDEN ANALYYSI 

Tässä kappaleessa esitellään kirjallisuuskatsauksen perusteella löydetyt kybertoimintaympäris-

tön kautta tehdyt hyökkäykset tai kyberoperaatiot, jotka on toteutettu avaruudellista infrastruk-

tuuria vastaan, sekä tapauksien luokittelu. 

5.1 Kyberhyökkäysten ryhmittely 

Hyökkäykset ryhmiteltiin seuraavien kategorioiden mukaan: 

• Lohko, jota vastaan hyökkäys toteutettiin (maa-asema, yhteydet, satelliitti, käyttäjä) 

• Hyökkäyksen kohde, kuten valtio tai yksityinen sektori 

• Hyökkäyksen tekijä 

• Hyökkäystapa 

• Motiivi 

Hyökkäykset ryhmiteltiin lisäksi aikajaksoittain kolmeen eri kategoriaan: 1) vuodet 1986 – 

1999, 2) vuodet 2000 – 2009 sekä 3) vuodet 2010 – 2019. Tällä tavalla hyökkäykset on hel-

pompi esitellä, ja eri aikakausien välisiä eroavaisuuksia kyetään myös tarkastelemaan. 

5.1.1 Lohko 

Kuva 6. Hyökkäyksen kohteena ollut lohko 

Hyökkäyksen kohteena oli useimmiten maa-asema (kuva 6). Maa-asemaa on tässä yhteydessä 

käsitelty laajemmin kuin pelkkänä satelliitin ohjauskeskuksena. Esimerkiksi tähän kategoriaan 

ryhmitelty Nasan Jet Propulsion Lab on mieluinen kohde hakkereille, mutta laitos toimii ensi-

sijaisesti avaruusteknologian kehitys- ja rakennuskeskuksena [207]. Kyseiset keskukseen teh-

dyt ja muut vastaavat hyökkäykset on kategorisoitu maa-aseman alle, koska kyseinen ryhmä 

sopii parhaiten esitetyistä kolmesta vaihtoehdosta näiden tapausten kategorisointiin. 
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Käyttäjälohko lisättiin erillisenä neljäntenä lohkona mukaan, sillä joissain tapauksissa kyseistä 

hyökkäystä ei voitu kategorisoida aiempaan kolmeen ryhmään. Joissain tutkimuksissa käyttä-

jälohkoa myös käsitellään neljäntenä kategoriana [208, s. 2]. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa 

ranskalainen tietoturva-asiantuntija pääsi luksusjahdin järjestelmiin sisälle arvaamalla oikean 

käyttäjätunnuksen ja salasanan (jotka oli jätetty käyttäjävirheen takia oletusasetuksille) [209]. 

Kyseessä ei ole kuitenkaan satelliittiin, maa-asemaan tai yhteyteen kohdistunut hyökkäys, vaan 

suoraan käyttäjää vastaan toteutettu hyökkäys. Kyseinen tapaus oli merkittävä siitä syystä, että 

hyökkääjä olisi voinut muokata laivan paikkatietoja ja ohjata aluksen esimerkiksi karikolle. 

Edellä mainitun tapauksen kaltaiset hyökkäykset olivat kuitenkin selkeästi vähemmistössä, ja 

moni niistäkin tapauksista, joissa hyökkäys tehtiin käyttäjää vastaan, olivat linkittyneinä maa-

asemiin tehtyihin hyökkäyksiin. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa käyttäjältä varastettu tieto-

kone oli Nasan omaisuutta [210], ja toisessa vastaavassa tapauksessa sähköpostihyökkäys teh-

tiin käyttäjiä kohtaan, jotka olivat Nasan työntekijöitä [155, s. 8]. Nämä hyökkäykset olisi voitu 

sijoittaa myös maa-asemaa vastaan tehtyihin hyökkäyksiin. 

Huomiona tulee nostaa esiin se, että vuosina 2007 ja 2008 tehdyt hyökkäykset Landsat 7- ja 

Terra AM-1 -satelliitteja vastaan tehtiin maa-aseman kautta, vaikka kohteena olikin satelliitti. 

Lisäksi vuonna 2008 tapahtunut viruksen kuljettaminen kansainväliselle avaruusasemalle [154] 

ei ollut tarkoituksellinen, mutta kuvaa mahdollista hyökkäysvektoria, jonka avulla vastaavan-

lainen hyökkäys voitaisiin toteuttaa. 

5.1.2 Kohde 

Kuva 7. Hyökkäyksen kohde 

Hyökkäyksen kohteena (kuva 7) oli useimmiten valtio (38 kappaletta). Tähän kategoriaan on 

laskettu mukaan niin sotilaskohteita kuin siviilihallintoa vastaan tehdyt hyökkäykset. Valtion 

jälkeen eniten hyökkäyksiä tehtiin yksityistä sektoria kohtaan (6 kappaletta). Yksityishenkilöitä 
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vastaan ei julkisten lähteiden perusteella tehty juurikaan hyökkäyksiä, ainoastaan aiemmin mai-

nittu luksusjahtia vastaan toteutettu hyökkäys kuului tähän kategoriaan. Myöskään valtioita 

vastaan ei tehty kyberhyökkäyksiä kirjallisuuskatsauksen perusteella ennen 2010-lukua. Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö hyökkäyksiä olisi yhtiöitä vastaan tapahtunut ollenkaan. Ky-

seisistä tapauksista ei ole välttämättä tullut riittävästi tietoa julkisuuteen. 

5.1.3 Tekijä 

Kuva 8. Hyökkäyksen tekijä 

Ajanjaksolla tehtyjen hyökkäysten tekijä tai sen taustavaikuttaja (kuva 8) oli useimmiten valtio 

(17 kappaletta). Tähän kategoriaan on laskettu mukaan esimerkiksi ne tapaukset, joissa hyök-

käyksen tekijänä on ollut rikollisryhmittymä, mutta sen taustalla on vaikuttanut jokin valtiolli-

nen tekijä, kuten APT-ryhmä Turlan tapauksessa oletetaan olevan [211, s. 91]. Seuraavaksi 

eniten hyökkäyksiä toteuttivat amatöörit (15 kappaletta) ja erilaiset ryhmittymät, kuten rikolli-

set sekä kapinallis- ja hakkeriryhmät (5 kappaletta). Tapausten lisääntyessä myös tuntematto-

maksi jääneiden hyökkäysten lukumäärä lisääntyi, sillä hyökkääjän henkilöllisyyttä ei ky-

berhyökkäyksiin liittyen pystytä aina selvittämään. Tämä voi selittää osaltaan amatöörien teke-

mien hyökkäysmäärän vähenemistä. Osa hyökkäyksistä voi jäädä lisääntyneiden tapausten 

myötä selvittämättä, tai yksittäiset tekijät ovat oppineet peittämään jälkensä paremmin esimer-

kiksi VPN-yhteyttä käyttämällä. 
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5.1.4 Motiivi 

Kuva 9. Hyökkäysten motiivi 

Motiivina (kuva 9) hyökkäysten tekijöillä oli yleisemmin joko vakoilu (13 kappaletta), näyttä-

misen halu (11 kappaletta) tai tiedon hankinta (6 kappaletta). Vakoilu-kategoriaan on sijoitettu 

ne tapaukset, joissa tekijöillä on valtiollista tukea saatavilla. Tällaisia tapauksia olivat esimer-

kiksi osa Nasan järjestelmiä vastaan toteutetuista hyökkäyksistä [19, s. 8 - 9] ja Saksan ilmailu- 

ja avaruuspuolustuskeskukseen toteutettu isku vuonna 2014 [212]. Tiedon hankinnalla tarkoi-

tetaan yksittäisten rikollisten tai rikollisryhmien toteuttamia hyökkäyksiä, joilla nämä ovat pyr-

kineet saamaan rahallista tai muuta hyötyä varastamallaan tiedolla, eikä näiden tukena tiettä-

västi ole toiminut valtiollisia vaikuttajia. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi Stakkato-nimisen 

hakkerin tekemät hyökkäykset [205] tai saastuneen USB-tikun päätyminen kansainväliselle 

avaruusasemalle [154].  

Osassa rikollisen hyödyn alle kategorisoiduissa hyökkäyksissä ei voida kuitenkaan täysin pois-

sulkea valtiollista vaikutusta. Esimerkiksi tapauksessa, jossa hakkerit saivat haltuunsa Nasan 

työntekijöiden henkilötietoja, ei hyökkäyksen tekijöitä kyetty selvittämään [213]. Näyttämisen 

halu -kategoriaan on laskettu sellaiset tapaukset, joissa yksittäinen henkilö tai ryhmä toteutti 

hyökkäyksen tarkoituksenaan näyttää, että nämä kykenevät pääsemään tietojärjestelmien puo-

lustusten läpi. Tällainen tapaus oli esimerkiksi länsisaksalaisten hakkerien tekemä hyökkäys 

Nasaa vastaan, jossa hyökkääjät eivät vaatineet lunnaita tai taloudellista hyötyä, vaan julkaisi-

vat saamansa tiedot eri mediatalojen kautta [214].  

Motiivia vuosina 2007 ja 2008 tehdyistä hyökkäyksistä Landsat 7- ja Terra AM-1 -satelliitteja 

vastaan ei voitu varmasti selvittää saatavilla olevista lähteistä, joten nämä tapaukset on luoki-

teltu tuntematon -kategoriaan. Yksi mahdollinen motiivi on kuitenkin teknologian testaus, sillä 
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hakkerit saivat satelliitin ainakin kahdella kerralla haltuunsa, mutta eivät tehneet toimenpiteitä 

satelliitin liikuttamiseksi. Kyberaseita on testattu ainakin Ukrainan konfliktin aikana [215], jo-

ten tällainen kokeellinen lähestymistapa avaruuteen liittyvissä kyberhyökkäyksissä ei ole pois-

suljettu. 

5.1.5 Tekotapa 

Kuva 10. Hyökkäyksen tekotapa 

Erilaisia hyökkäystapoja oli useita. Hyökkäykset (kuva 10) on esitelty poikkeuksellisesti mui-

hin taulukoihin verrattuna niin, että tekotapoja ei ole eritelty vuosien perusteella selkeämmän 

esittämistavan mahdollistamiseksi. Hyökkäyksissä ei ollut havaittavissa ajallisesti suuria muu-

toksia, ainoastaan sähköpostihyökkäysten määrä lisääntyi vuosien 2010 – 2019 välillä aiempiin 

vuosiin verrattuna.  

Monissa tapauksista hyökkäystapa jäi tuntemattomaksi, sillä monessa lähteessä ei oltu tarken-

nettu sitä, miten hyökkääjät olivat päässeet järjestelmiin sisälle. Useammassa tuntemattomaksi 

jääneessä hyökkäystavassa kerrottiin kuitenkin siitä, miten hyökkääjät pystyivät liikkumaan 

järjestelmien sisällä, tai miten nämä pystyivät lähettämään saamiaan tietoja ulos järjestelmistä. 

Esimerkiksi vuonna 2004 hyökkääjät käyttivät stame.exe -nimistä tiedostoa tietojen lähettämi-

seen ulos kohdejärjestelmästä [216]. Näistä hyökkäyksistä ei kuitenkaan löytynyt tarkempaa 

tietoa varsinaisesta sisäänpääsytavasta, joten tämä ja vastaavan kaltaiset esimerkit on kategori-

soitu tuntematon -kategoriaan. 

Sähköpostihyökkäys oli yksittäinen suurin tunnistettu tekotapa. Tämä hyökkäystapa jakaantui 

kalastelusähköposteihin ja haittaohjelmasähköposteihin. Varsinaisia haittaohjelmia käytettiin 

viidessä tapauksessa, mutta lukumäärän voi olettaa olevan suurempi, sillä esimerkiksi vuoden 

2020 kolmannessa kvartaalissa Kaspersky Security Network -niminen tietoturvayritys havaitsi 
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kymmeniä tuhansia haittaohjelmia käyttäjiensä tietokoneilla [217]. Haittaohjelmia käytetään 

siis paljon yleisesti tietoverkkoja vastaan. Salaamattoman yhteyden hyväksikäyttöä havaittiin 

neljässä tapauksessa. 

Muu -ryhmään on lajiteltu ne hyökkäykset, joiden lukumäärä tapauksia kohden on ollut 3 tai 

vähemmän. Tähän kategoriaan on lajiteltu vanhentuneiden päivitysten käyttäminen hyväksi (3 

tapausta), laitteen tai tunnusten varastaminen (3 tapausta), Apache Web -palvelimen haavoittu-

vuuden käyttö (2 tapausta), sekä SQL-injektion, Blind SQL:n, haavoittuvan palvelimen, FTP-

haavoittuvuuden ja saastuneen SSH-clientin käyttö (1 tapaus kutakin). Tapoja päästä tietojär-

jestelmiin käsiksi on siis melkein yhtä monta kuin toteutettuja hyökkäyksiäkin.  
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6 SKENAARIOIDEN LUONTI KYBERTAPPOKETJUN AVULLA 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimukseen laaditut neljä skenaariota, jotka pohjautuvat edelli-

sen kappaleen analyysin pohjalta johdettuihin teemoihin.  

6.1 Yleistä 

Alla on esitetty taulukkomuodossa (taulukko 7) tutkimukseen luodut skenaariot ja niiden omi-

naisuudet: 

Taulukko 7. Skenaariot 

Skenaario Lohko Kohde Tekijä Motiivi Tekotapa 

1. Hakkerin 

hyökkäys 

Maa-asema Valtio Amatööri Näyttämisen halu Vanhentuneet tie-

toturvapäivitykset 

2. Valtiollista 

vaikuttamista 

Satelliitti Valtio Valtio Teknologian testaa-

minen 

Sähköpostihyök-

käys 

3. Vakoilu Maa-asema Yritys Rikollisryhmä 

valtion tuke-

mana 

Vakoilu Varastettu laite 

4. Kapinalli-

setkin sala-

kuuntelevat 

Yhteys Yritys Kapinallisryhmä Tiedon hankinta Salaamaton yh-

teys 

 

Skenaarioihin luodut kyberhyökkäykset kohdistuvat kirjallisuuskatsauksen perusteella kolmea 

yleisimmin kohteena ollutta lohkoa, eli 1) maa-asemaa, 2) satelliittia sekä 3) yhteysväliä vas-

taan. Tämä perustuu siihen, että myös analysoiduissa tapauksissa kyberhyökkäyksiä oli tehty 

jokaista kyseistä lohkoa kohtaan. Neljännestä eli käyttäjälohkosta ei löytynyt riittävästi ta-

pausesimerkkejä, jotta siitä olisi voinut luoda yleistettyä skenaariota, ja osan näistä tapauksista 

olisi voinut myös luokitella maa-asemaa vastaan tehtyjen hyökkäysten alle. Maa-asemasta pää-

dyttiin luomaan kaksi skenaariota korostamaan tämän lohkon merkitystä hyökkäyksen koh-

teena (31 tapausta). Kohteena ensimmäisessä ja toisessa skenaariossa on valtio, kolmannessa ja 

neljännessä skenaariossa yritys. Kyseinen jako tehtiin, koska avaruuteen liittyvässä toiminnassa 

valtioiden rooli on ollut aina merkittävä, mutta yksityisen sektorin rooli ja merkitys sotilaallisen 

toiminnan tukemisessa on kasvanut vuosikymmenten kuluessa. Vaikka havaintojen perusteella 
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kyberhyökkäyksiä on tehty valtiollisia avaruustoimialoja kohtaan eniten, on yritysten ja samalla 

niitä vastaan tehtyjen hyökkäysten määrä lisääntynyt erityisesti 2010-luvulla, mitä on haluttu 

myös skenaarioita laadittaessa korostaa. 

Hyökkäyksen tekijänä on ensimmäisessä skenaariossa amatööri, toisessa skenaariossa valtio, 

kolmannessa skenaariossa valtion tukema rikollisryhmittymä, ja neljännessä skenaariossa ka-

pinallisryhmittymä. Amatööri on valittu yhden skenaarion hyökkääjäksi, sillä varsinkin ennen 

2010-lukua yksityishenkilöt ovat kyenneet aiheuttamaan suurtakin vahinkoa eri kohteissa. Val-

tio on kahdessa skenaariossa tekijänä tai taustavaikuttajana. APT-ryhmät ovat toimineet aktii-

visesti niin Venäjän, Kiinan kuin Iranin asevoimien tukena. Kapinallisryhmittymät eivät luku-

määräisesti ole tehneet montaa hyökkäystä avaruuteen liittyvää infrastruktuuria vastaan, mutta 

skenaarioiden tarkoituksena on myös laajentaa ajattelutapaa eri hyökkäysvektoreiden mahdol-

lisuuksista. Monilla asevoimilla on myös useita rauhanturvaoperaatioita ympäri maailmaa, jo-

ten uhka on tästä näkökulmasta mahdollinen. 

Motiivina amatöörillä oli näyttämisen halu, valtiolla teknologian testaaminen sekä vakoilu, ja 

kapinallisryhmittymällä tiedon hankinta. Nämä motiivit olivat myös kirjallisuuskatsauksen pe-

rusteella tapauksissa eniten korostettuina. Toteutustapana amatöörihakkeri käytti vanhentuneita 

tietoturvapäivityksiä hyväkseen. Valtiollinen toimija pääsi kohteeseensa toisessa skenaariossa 

sähköpostihyökkäyksen ja toisessa skenaariossa varastetun laitteen avulla. Kapinallisryhmit-

tymä taas pystyi käyttämään salaamatonta yhteyttä hyväkseen. Tekotavoissa skenaarioihin on 

otettu erilaisia esimerkkejä, joilla kyberoperaatioiden laajaa tekotapavalikoimaa on haluttu ku-

vata. Tapauksissa ei lukumääräisesti korostunut varastetun laitteen avulla tehdyt hyökkäykset, 

mutta varastetun laitteen avulla toteutettava kyberoperaatio on täysin toteutuskelpoinen. Aiem-

min mainittiin esimerkiksi Nasalta varastetut päätelaitteet, joita voidaan käyttää mahdollisena 

hyökkäysvektorina kohteeseen [210]. 

6.2 1. skenaario: Hakkerin hyökkäys 

Ensimmäisessä skenaariossa hyökkäyksen kohteena on kansallisen avaruuskeskuksen maa-

asema. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa kiertoradalla olevien kohteiden seuranta, ennakko-

varoituksen tuottaminen esimerkiksi sotilassatelliittien liikkeistä sekä avaruuteen liittyvän tut-

kimustoiminnan hallinta. Hyökkäyksen toteuttaa yksityishenkilö (henkilö X), joka tekee päi-

vällä töitä ohjelmoijana isossa kansainvälisessä yhtiössä. Iltaisin ja öisin henkilö X osallistuu 

verkossa käytävään keskusteluun muiden ohjelmoijien ja hakkereiden kanssa. Keskustelua käy-

dään muun muassa eri yrityksiin ja organisaatioihin tehdyistä tietoturvahyökkäyksistä. Henkilö 

X on kommentoinut useasti keskusteluketjuun, jossa pohditaan mahdollisuutta päästä murtau-

tumaan kansallisen avaruuskeskuksen järjestelmiin. Useat keskustelijat ovat sitä mieltä, että 
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järjestelmiin on vaikea päästä sisälle. Tätä perustellaan sillä, että järjestelmien suojauksen ole-

tetaan olevan kovennettu johtuen viime vuonna järjestelmää vastaan tehdystä hyökkäyksestä. 

Henkilö X väittää kuitenkin, että järjestelmiin pääseminen on mahdollista. Onhan hänellä oh-

jelmointikokemusta tietojärjestelmien ylläpidosta ja päivittämisestä. Motiivina henkilö X:llä 

hyökkäyksen tekemiseen on siis näyttämisen halu.  

Kuva 11. 1. skenaarion kybertappoketju 

Kuvassa 11 on esitetty punaisella, mitkä osat kybertappoketjusta toteutuvat tässä hyökkäyk-

sessä. Ensimmäisessä vaiheessa, eli tiedustelussa, hyökkääjä etsii sopivaa vektoria, josta tämä 

pääsee sisälle kohteeseensa. Fyysisen yhteyden kautta tehtävän hyökkäysvaihtoehdon henkilö 

X hylkää välittömästi. Fyysisen laitteen haltuun saaminen on epävarmaa, ja kiinnijääminen on 

myös todennäköisempää, jos esimerkiksi varastetussa kännykässä on paikannusominaisuus 

päällä. Vaihtoehdoksi jää etäyhteyden kautta toteutettava hyökkäys. Avaruuskeskuksella on 

käytössään intranet, joka on erillään julkisesta verkosta, ja jonne pääseminen suojaukset kier-

tämällä on haastavaa ja aikaa vievää. Keskuksella on kuitenkin myös käytössään julkiset verk-

kosivut, joiden avulla keskus pitää yhteyttä kumppaneihinsa, kuten yliopistoihin ja yrityksiin. 

Julkisten hakukoneiden avulla ja keskuksen verkkosivuja selaamalla henkilö X löytää keskuk-

sen verkkosivuilta sisäänkirjautumissivun, johon käyttäjä syöttää käyttäjätunnuksensa ja sala-

sanansa. Henkilö X päättää kokeilla, onko sivuston tietokanta jäänyt mahdollisesti päivittä-

mättä. Seuraavissa esimerkeissä käytetään Invicti Technologiesin artikkelissa [218] olevia esi-

merkkikomentoja ja -kuvia. 

Selvittääkseen, onko tietokanta haavoittuvainen, henkilö X muokkaa verkkosivun osoiteriviin 

kirjoitettavia komentoja. Normaalisti osoitepalkissa lukee esimerkiksi alla oleva rivi, jonka 

avulla verkkosivu hakee tietokannasta oikean sivun, tässä tapauksessa artikkelin: 

http://acunetix.php.example/show.php?article=1 

Tällöin sivusto palauttaa käyttäjälle halutun artikkelin näkyviin (esimerkki seuraavassa kuvassa 

12). 
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Kuva 12. Skenaario 1 - normaali verkkosivu 

Muokkaamalla osoiteriviä seuraavanlaiseksi  

http://acunetix.php.example/show.php?article=1%20AND%201=2 

hyökkääjä kokeilee, voiko käyttäjä manipuloida verkkosivun hakemia tuloksia tietokannasta. 

Tässä tapauksessa verkkosivua käsketään hakemaan sekä artikkeli tietokannasta, että tarkasta-

maan, onko 1 = 2. Jos ylläpito on tehnyt tarvittavat toimenpiteet sivun suojaamisen suhteen, 

normaalisti tämä komento palauttaa virheilmoituksen käyttäjälle. Haavoittuvaisen verkkosivun, 

kuten avaruuskeskuksen sivujen, tapauksessa tietokanta palauttaa vastauksena käyttäjälle luvun 

0 (esimerkki seuraavassa kuvassa 13). Luku 0 palautuu, koska 1 ei ole yhtä suuri kuin luku 2, 

ja verkkosivu ilmoittaa tämän tuloksen käyttäjälle (kuva 13). 

Kuva 13. Skenaario 1 haavoittuva verkkosivu 

Kyseinen tulos kertoo, että verkkosivu on haavoittuvainen hyökkäykselle, eikä ylläpito ole kir-

joittanut tietokantaan ehtoja, jotka estäisivät kyseisen kaltaisen tietokannan manipuloinnin. 

Tätä hyökkäysvektoria henkilö X päättää käyttää päästäkseen järjestelmiin sisälle. 

Toisessa vaiheessa, eli aseistamisessa, henkilö X päättää toteuttaa edellisessä vaiheessa saa-

miensa tietojen perusteella SQL-injektio -menetelmään pohjautuvan hyökkäyksen. Tätä hyök-

käystyyppiä käytetään usein verkkosivuja vastaan tehtävissä tietoturvahyökkäyksissä. SQL-

injektion avulla hyökkääjät pyrkivät pakottamaan verkkosivun antamaan tietokannasta tietoja, 

joihin käyttäjät eivät normaalisti pääse käsiksi [219, s. 17]. Houkuttelevimpia tietoja ovat 

yleensä käyttäjätunnukset ja salasanat, joilla hyökkääjät pääsevät sisään järjestelmiin ja eska-

loimaan oikeuksiaan [220]. SQL-injektio on myös hyökkääjän kannalta turvallisempi tekotapa, 

sillä se ei jätä hyökkääjästä periaatteessa jälkiä järjestelmään. Hyökkääjän pystyy periaatteessa 

jäljittämään IP-osoitteen avulla, mutta tämä pätee myös muihin tietojärjestelmiä vastaan tehtä-

viin hyökkäyksiin. Yhteyden voi lisäksi yrittää peittää VPN:n avulla. 
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Toimittamisvaihetta ei tämänkaltaisessa hyökkäyksessä varsinaisesti tapahdu, sillä kohteeseen 

ei toimiteta haittaohjelmaa tai muuta välinettä, jolla järjestelmään pyrittäisiin pääsemään si-

sälle. Hyökkäys siirtyy siis seuraavaan vaiheeseen eli hyväksikäyttöön, jossa henkilö X toteut-

taa varsinaisen hyökkäyksen, eli SQL-injektion avaruuskeskuksen verkkosivua vastaan. SQL-

injektion pystyy toteuttamaan usealla tavalla, mutta päätavoite on huijata haavoittuva tietokanta 

näyttämään enemmän tietoja, kuin kehittäjät ovat alun perin sallineet. Tätä varten henkilö X 

käyttää sisäänkirjautumissivua hyväkseen. Seuraavissa esimerkeissä käytetään jälleen Invictin 

verkkosivuilla olevia esimerkkikomentoja [218]. 

Henkilö X kokeilee ensiksi, onko pääkäyttäjätunnuksella oleva tieto järjestysnumerolla yksi (eli 

ensimmäisenä) tietokannassa. Tämä onnistuu alla olevalla komennolla. 

http://acunetix.php.example/wordpress/wp-content/plugins/demo_vul/endpoint.php?user=1 

Kometo palauttaa tekstin ”hello admin”. Tällöin hyökkääjä tietää, että pääkäyttäjän käyttäjä-

tunnus ”admin” löytyy numerolla 1 tietokannasta. 

Tämän jälkeen tulee selvittää, montako pystyriviä tietokannassa on. Tämä onnistuu syöttämällä 

osoiteriville seuraavanlaisen komennon, jossa kokeillaan, onko tietokannassa kymmenen pys-

tyriviä: 

http://acunetix.php.example/wordpress/wp-content/plu-

gins/demo_vul/endpoint.php?user=1+ORDER+BY+10 

Jos verkkosivun sisältö ei muutu, tarkoittaa tämä sitä, että pystyrivejä löytyy kyseinen määrä. 

Jos sivu palauttaa nollatuloksen, ei tietokannasta löydy niin montaa pystyriviä. Oikean määrän 

löydyttyä hyökkääjä selvittää, mikä rivi on haavoittuvainen käyttämällä UNION SELECT -

parametria, joka yhdistää useamman tietokantaan tehdyn pyynnön, eli tässä tapauksessa kym-

menen rivin esittämisen. Osoitepalkkiin kirjoitettava komento on seuraavanlainen: 

http://acunetix.php.example/wordpress/wp-content/plugins/demo_vul/endpoint.php?user=-

1+union+select+1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Komento palauttaa kyseisen rivin numeron, joka on haavoittuvainen, tässä esimerkiksi nume-

ron kymmenen. Haavoittuvan rivin löydyttyä tulee selvittää tietueen nimi, josta tiedot halutaan 

selville. Seuraava rivi palauttaa listan tietueista, joista yksi on nimetty wp_users -tietueeksi, 

jossa oletettavasti löytyvät käyttäjätunnukset. 
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http://acunetix.php.example/wordpress/wp-content/plugins/demo_vul/endpoint.php?user=-

1+union+se-

lect+1,2,3,4,5,6,7,8,9,(SELECT+group_concat(table_name)+from+information_schema.t

ables+where+table_schema=database()) 

Viimeisenä tehtävänä hyökkääjällä on saada kyseisen käyttäjän salasana tietueesta ulos. Tämä 

onnistuu seuraavanlaisella komennolla: 

http://acunetix.php.example/wordpress/wp-content/plugins/demo_vul/endpoint.php?user=-

1+union+se-

lect+1,2,3,4,5,6,7,8,9,(SELECT+user_pass+FROM+wp_users+WHERE+ID=1) 

Kyseinen komento palauttaa käyttäjätunnuksen salasanan selkokielisenä, eli verkkosivulla ole-

vat tunnukset on säilötty tietokantaan ilman salausta. Henkilö X tekee saman kyselyn vielä 

muutamalla muulla eri käyttäjänumerolla saadakseen useamman käyttäjätunnus- ja salasanapa-

rin selville 

Henkilö X kokee kuitenkin tässä vaiheessa, että pääkäyttäjätunnuksen käyttäminen on liian ris-

kialtista toimintaa, ja voi aiheuttaa tälle mahdollisesti kiinni jäätyään haittaa esimerkiksi sak-

kojen tai vankilatuomion muodossa.  Henkilö X päättää lopettaa hyökkäyksen tekemisen, mutta 

hän haluaa kuitenkin todistaa hakkeripiireilleen, että avaruuskeskukseen murtautuminen oli 

mahdollista. Hän ottaa ruudunkaappauksia löytämistään käyttäjätunnus- ja salasanapareista, ja 

julkaisee nämä eräällä hakkerifoorumilla. Henkilö X ottaa myös yhteyttä avaruuskeskukseen, 

ja ilmoittaa löytämästään tietoturvapoikkeamasta. 

Keskuksen henkilöstö ei kuitenkaan ota viestiä vakavasti, tehdäänhän sitä vastaan useita kym-

meniä hyökkäyksiä päivässä. Kestää muutama päivä, ennen kuin ensimmäinen median edustaja 

saa vinkin keskusta vastaan tehdystä hyökkäyksestä, ja löytää myös foorumille lähetetyt ruu-

dunkaappaukset. Toimittaja tekee tapaukseen liittyen uutisartikkelin, ja kestää vain muutama 

tunti, ennen kuin uutinen on saavuttanut myös muutaman kansainvälisen mediatalon huomion. 

Asia tuodaan esille erityisesti tietoturvaan keskittyvillä uutissivustoilla. Tätä kautta tieto haa-

voittuvuudesta kulkeutuu vihdoin myös avaruuskeskuksen johtajalle. Tämä ottaa asian välittö-

mästi esiin tietoturvasta vastaavan osaston kanssa. Kun selviää, että osastolla oli tieto asiasta jo 

aiemmin, toteuttaa johtaja henkilöstömuutoksia osaston johdossa. Haavoittuvuuden korjaami-

seen kuluu aikaa ja rahaa, sillä keskuksessa päätetään tehdä laajempi tutkinta mahdollisten tie-

toturvapoikkeamien johdosta. Salasanavuodon johdosta koko henkilöstön käyttäjätunnukset ja 

salasanat joudutaan uusimaan. Lisäksi henkilöstöä kehotetaan vaihtamaan salasanat niissä pal-

veluissa, joissa nämä ovat mahdollisesti käyttäneet samoja tunnuspareja. Vuodosta aiheutuu 
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myös media- ja näkyvyyshaittaa. Uutisen johdosta monen kansalaisen uskottavuus kansallista 

avaruusohjelmaa kohtaan heikkenee, ja moni poliittinen toimija vaatii muutosta keskuksen toi-

mintakulttuuriin. 

Suurempi riski asevoimien näkökulmasta syntyy, kun ulkopuolisille on mahdollistanut pääsy 

ainakin osaan maa-aseman järjestelmistä. Maa-asemalla seurataan valtion alueen yli kulkevia 

kohteita, kuten muiden valtioiden tunnistettuja kuvaus- ja tietoliikennesatelliitteja. Järjestelmiin 

murtautuminen voisi pahimmillaan aiheuttaa sen, että maa-aseman kyky seurata näitä kohteita 

ja kyky antaa ennakkovaroitus yllä olevista kohteista heikkenisi. Tämä voisi konfliktitilanteessa 

vaikuttaa joukoille annettaviin ennakkovaroituksiin ja uhka-arvion tekemiseen, jos kiertora-

doilla olevista kohteista ei kyettäisi tekemään varmuudella arvioita. 

6.3 2. skenaario: Valtiollista vaikuttamista 

Toisessa skenaariossa hyökkäys toteutetaan satelliittia vastaan maa-aseman kautta. Maa-asema 

hallitsee kansallisessa käytössä olevia satelliitteja, ja on vastuussa niiden elinkaaren aikaisesta 

tehtävän toteuttamisesta, satelliittien valvonnasta ja niille annettavista mahdollisista ratamuu-

toskomennoista. Hyökkäyksen kohteena on valtion omistama viestintäsatelliitti, jonka valmis-

tajana on yksityinen avaruusalan suuryritys. Viestintäsatelliitti ylläpitää kansallista varautu-

mista tilanteessa, jossa normaali viestintäinfrastruktuuri ei toimi. Lisäksi satelliitin avulla yllä-

pidetään satelliittipuhelinyhteyksiä valtion alueella, asevoimien ollessa yksi viestintäsatelliittia 

käyttävä asiakas.  

Iskun satelliittia vastaan toteuttaa toisen valtion sotilasyksikkö, joka on erikoistunut tietojärjes-

telmiin murtautumisessa. Yksikön kaikki työntekijät ovat sotilaita, jotka työskentelevät viras-

toajan mukaisesti normaalin työpäivän. Tavoitteena hyökkäyksellä on teknologian testaus, eli 

tavoitteena on selvittää, onko tietoturvahyökkäyksillä mahdollista vaikuttaa satelliittien toimin-

taan.  

Hyökkäys päätetään toteuttaa sähköpostihyökkäyksen avulla, sillä tästä hyökkäysmuodosta on 

yksiköllä ollut positiivisia kokemuksia aiemmilta kerroilta, jolloin se on toteuttanut hyökkäyk-

siä eri valtioita ja organisaatioita kohtaan. Sähköpostihyökkäyksen avulla yksikkö pyrkii pää-

semään sisään maa-aseman tietojärjestelmien kautta satelliitin hallintajärjestelmään. Hallinta-

järjestelmän kautta satelliitille annetaan komentoja, joilla voidaan esimerkiksi muuttaa sen 

paikkaa tai suuntaa kiertoradalla. 
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Kuva 14. 2. skenaarion kybertappoketju  

Kuvassa 14 on kuvattu punaisella, mitkä kybertappoketjun osa-alueet toteutuvat tässä hyök-

käyksessä. Ensimmäistä vaihetta, tiedustelua, aloitetaan tekemään julkisista lähteistä käsin. 

Sähköpostihyökkäystä varten hyökkääjät tarvitsevat sähköpostiosoitteet, joihin kohdennettuja 

viestejä lähetetään, joten hyökkääjien täytyy selvittää maa-asemalla työskentelevien työnteki-

jöiden tietoja. Käytettäviin lähteisiin lukeutuvat muun muassa kansallisen avaruusohjelman jul-

kiset verkkosivut, LinkedIn-palvelu sekä erilaiset tapahtumat ja konferenssit, joissa maa-ase-

man henkilöstöä on ollut puhumassa tai joihin nämä ovat osallistuneet. Maa-aseman johtoon 

kuuluvan henkilöstön sähköpostiosoitteet saadaan selville näiden lähteiden kautta. Yksikkö 

päättää tehdä kuitenkin paikan päällä toteutettavaa tiedustelua, jolla pyritään saamaan mahdol-

lisimman monen henkilön tiedot selville.  

Paikan päällä olevat tiedustelijat löytävätkin maa-aseman läheltä olevista keräilyastioista julki-

siksi luokiteltuja asiapapereita – henkilökohtaisia laskuja, kirjeitä ja muuta paperille painettua 

tietoa – jotka eivät paljasta varsinaisesta aseman toiminnasta mitään, mutta joista hyökkääjät 

löytävät oletettavasti asemalla toimivien henkilöiden henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat esi-

merkiksi nimi, koti- ja sähköpostiosoite. Riittävän määrän henkilötietoja saatuaan sotilasyk-

sikkö siirtyy hyökkäyksessä seuraavaan vaiheeseen, eli aseistamiseen. 

Aseistamisvaiheessa sotilasyksikkö päättää lähestyä useaa potentiaaliseksi arvioitua työnteki-

jää räätälöidyillä sähköposteilla. Räätälöidyt viestit vievät enemmän aikaa suunnittelun ja oh-

jelmoinnin suhteen, mutta ne pystyvät myös pysymään paremmin piilossa ja välttämään virus-

torjuntaohjelmat paremmin, kuin geneerisemmät sähköpostien kautta levitetyt haittaohjelmat 

[221, s. 311]. Uhreille lähetettävä sähköposti koostuu uskottavaksi rakennetusta sähköpostista, 

ja sähköpostin mukana tulevasta liitetiedostosta. Liitetiedoston sisään on piilotettu niin kutsuttu 

dropper-ohjelma, sekä etäkäyttötyökalu (remote access tool, RAT). Dropper asentaa liitetiedos-

toon piilotetun etäkäyttötyökalun uhrin koneelle. RATin asennuttua hyökkääjät pääsevät laa-

jentamaan käyttöoikeuksiaan ja liikkumaan järjestelmän sisällä edistääkseen tavoitteeseensa 

pääsyä.  

Ensimmäinen sähköposti naamioidaan konferenssikutsun muotoon. Maa-aseman eri osastojen 

päälliköitä on ollut puhujan roolissa erilaisissa avaruutta ja avaruusteknologiaa käsittelevissä 

konferensseissa aiempina vuosina. Konferenssikutsu naamioidaan näyttämään samanlaiselta, 

kuin miltä myöhemmin samana vuonna oikeasti pidettävän avaruusalan konferenssikutsu 
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näyttää. Tällöin uhrin epäilykset eivät herää yhtä helposti, kun kutsussa käytetään oikeita nimiä, 

päivämääriä ja paikkoja [222]. Sähköpostissa on alustus konferenssista, ja liitetiedostona on 

.doc -päätteinen Word-tiedosto, jossa esitellään konferenssin aikataulu. Etäkäyttötyökalu on 

piilotettu tähän Word-tiedostoon. 

Toinen sähköposti naamioidaan kollegan lähettämäksi sähköpostiviestiksi, jossa liitetiedostona 

on video kaupallisen avaruusyrityksen raketin laukaisusta. Sähköpostissa kerrotaan, että vas-

taanottaja voisi olla kiinnostunut katsomaan viimeisimmän yksityisen toimijan toteuttaman ra-

kettilaukaisun. Tiedosto on nimetty ”AvaruusX_raketin_laukaisu.rar” -nimellä. Useimmat vi-

deotiedostot päättyvät joko .mp4 tai .avi -päätteeseen [223]. Rar-päätteinen liitetiedosto pitää 

kuitenkin videon sijasta sisällään etäkäyttöohjelman. 

Kolmas sähköposti naamioidaan aseman johtajan lähettämäksi sähköpostiksi, jonka vastaanot-

taja on aseman teknisen osaston henkilökuntaan kuuluva työntekijä. Sähköpostissa puhutaan 

edellisen viikon sateen aiheuttamista vahingoista aseman ympäristössä, ja liitetiedostoon on 

lisätty valokuvia aseman ulkopuolelta. Kuvat ovat julkisesti saatavilla olevia valokuvia maa-

aseman ulkopuolelta. Kuvien joukossa on myös samalla tavalla nimetty .scr -tiedosto, joka pitää 

sisällään haittaohjelman. Tavoitteena hyökkääjillä on, että uhri avaisi kuvatiedostot yksi ker-

rallaan, eikä kiinnittäisi huomiota siihen, että yksi tiedostoista onkin eri tiedostomuodossa. 

Aseistamisvaiheen jälkeen sähköpostit lähetetään uhreille toimitusvaiheessa. Sähköpostit lähe-

tetään kaikki saman päivän aikana, jotta epäilyksien herätessä tekninen tuki ei ehtisi varoittaa 

työntekijöitä mahdollisista saastuneista sähköposteista. Lähetysosoite on tehty näyttämään sa-

malta, kuin mitä oikean lähettäjän osoite olisi. Tällä pyritään vaikeuttamaan haitallisen sähkö-

postin havaitsemista. Esimerkkejä sähköpostin lähettäjärivin manipuloinnista löytyy muun mu-

assa Hunin [224], Glickin [225] ja Notenboomin [226] artikkeleista. Suurin osa sähköpostin 

vastaanottajista ei noteeraa viestejä ja jättää liitetiedoston avaamatta, mutta yksi työntekijä avaa 

ystäväksi luulemaltaan lähettäjältä saamansa liitetiedoston, mikä käynnistää hyväksikäyttövai-

heen.  

Hyväksikäyttövaiheessa videotiedostoksi naamioitu .rar -tiedosto aktivoituu, kun uhri avaa hai-

tallisen liitetiedoston. Tiedoston avaamiseen käytetään WinRAR-ohjelman haavoittuvuutta, 

joka hyökkäyshetkellä on jäänyt päivittämättä uhrin koneella. Ohjelma asentaa .vbs -päätteisen 

tiedoston käyttöjärjestelmän käynnistyskansioon. Tiedosto aktivoituu seuraavan kerran, kun 

uhrin tietokone käynnistetään uudestaan. Tämä voi tapahtua käyttäjän käynnistäessä koneen 

saman päivän aikana tai tietokoneen käynnistyessä uudestaan päivitysten asentamisen takia työ-

ajan ulkopuolella. Tällöin ohjelma asentaa takaoven uhrin koneelle. Räätälöidyt sähköpostit ja 
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liitetiedostot on vaikeampi havaita tietoturvaohjelmilla, sillä kyseiset ohjelmat pyrkivät usein 

etsimään jo tiedossa olevia haittaohjelmia tai -jälkiä [222, s. 5]. Räätälöityä haittaohjelmaa ei 

osata vielä välttämättä etsiä. Riippuen myös sähköpostin lähettäjän tiedoista, nämä viestit eivät 

välttämättä myöskään jää roskapostisuodattimiin kiinni yhtä helposti [224, s. 94]. Ohjelman 

asentuessa työajan ulkopuolella ei teknistä tukea ole myöskään paikalla puuttumaan ongel-

maan, vaikka haittaohjelma havaittaisiinkin automaattisilla valvontatyökaluilla. 

Asentamisvaiheessa takaovi asennetaan uhrin koneelle dropper-nimisen osan avulla. Johtamis-

vaihetta ei tässä hyökkäyksessä varsinaisesti ole, sillä haittaohjelma on ohjelmoitu toimimaan 

automaattisesti siihen pisteeseen asti, kun hyökkääjät saavat etäyhteyden uhrin koneeseen. Ta-

kaoven asennuttua kohteeseen sotilasyksikön hakkereilla on avautunut pääsy maa-aseman tie-

tojärjestelmiin, ja nämä voivat aloittaa kohteessa toimimisen päästäkseen tavoitteisiinsa.  

Sotilasyksiköllä ei ole tavoitteena aiheuttaa satelliitin rikkoutumista, sillä tämä voisi luoda en-

nakkotapauksen avaruudessa tapahtuvasta sotilaallisesta toiminnasta. Tavoitteena on selvittää, 

onko satelliitin haltuunotto ylipäätään mahdollista. Tähän pisteeseen päästäkseen hyökkääjien 

täytyy kuitenkin ensimmäisenä laajentaa käyttöoikeuksiaan järjestelmässä. Uhriksi päätynyt 

ensimmäinen käyttäjä ei pääse satelliitin ohjausjärjestelmiin käsiksi, sillä nämä ovat erillisen 

järjestelmän ja palvelimen takana, jolla ei ole yhteyttä maa-aseman intranettiin. Lisäksi uhrin 

käyttäjäoikeudet eivät riitä etäyhteyden käyttöön. Hyökkääjät lähtevätkin etsimään etäkäyttö-

työkalujen avulla sisäverkosta tiedostoja, joissa teknisen henkilöstön käyttäjätunnus- ja salasa-

naparit saattaisivat löytyä. Etsinnän jälkeen tiedostot löytyvät, jolloin pääsy VPN:n luokse 

myös mahdollistuu. VPN:ssä ei ole kaksivaiheista autentikointia käytössä, mikä tarkoittaa sitä, 

että VPN:n käyttöön tarvittavan salasanan murtaminen on helpompaa. VPN:n kautta hyökkää-

jät pääsevät maa-aseman hallintajärjestelmiin sisälle, joissa on myös järjestelmät satelliitin oh-

jaamista varten. Satelliitin hallintaohjelman avulla hyökkääjät antavat satelliitille ainoastaan 

pieniä muutoksia tekeviä komentoja, kuten aurinkopaneelien ja viestintämaston asennon muut-

tamista. Nämä muutokset eivät vaikuta satelliitin toimintaan tai sen elinkaareen, mutta antavat 

hyökkääjille arvokasta tietoa käytetyistä menetelmistä. Päättäessään operaation sotilasyksikkö 

pyrkii jättämään mahdollisimman vähän jälkiä toiminnastaan poistamalla muun muassa loki-

tiedostoja sekä käyttämänsä haittaohjelmat järjestelmistä. 

Maa-asema havaitsee hyökkäyksen siinä vaiheessa, kun päivystävä operaattori huomaa satel-

liitin aurinkopaneelien asennon muuttuneen ilman erillistä komentoa. Operaattori ilmoittaa asi-

asta eteenpäin. Ilmoitus käynnistää tarkastusten sarjan maa-aseman järjestelmissä. Tarkastuk-

silla pyritään selvittämään, miksi satelliitti toimi ilman asemalta annettuja käskyjä. Paljastuu, 

että käskyt eivät tulleet maa-aseman sisältä. Tästä syystä epäilyt kääntyvät 
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tietoturvapoikkeaman suuntaan. Maa-aseman tietojärjestelmiin tehdäänkin mittavat tarkastuk-

set. Hyökkääjät ovat onnistuneet peittämään jälkensä hyvin poistamalla muun muassa ensim-

mäisen uhrin koneelta asentamansa haittaohjelman, mutta VPN:n lokitietoihin on jäänyt jälkiä 

yhteyden käytöstä sellaisina kellonaikoina, jolloin asemalla ei ole ollut henkilöstöä töissä. Käy-

töstä löytyneet tiedot johtavat tutkinnan kohdennettuun sähköpostikampanjaan ja laajempaan 

tarkasteluun siitä, ketkä ovat saaneet vastaavanlaisia viestejä. Ensimmäinen uhri on jättänyt 

saamansa sähköpostin poistamatta, jonka löydettyään tietoturva-asiantuntijat pääsevät analy-

soimaan sähköpostin liitetiedostoa tarkemmin. Liitetiedoston analysoinnista tutkijat saavat sel-

ville IP-osoitteet, joiden kautta liikenne uhrin ja hyökkääjien koneen välillä on kulkenut. Löy-

detyn haittaohjelman koodista löytyy myös vieraskielistä tekstiä, jonka jälkeen epäilyt hyök-

käyksen tekemisestä kohdistuvat ulkopuoliseen tahoon. Maa-aseman hallinnasta vastannut taho 

julkaisee lausunnon, jonka mukaan he epäilevät kyberoperaation takana olleen naapurivaltion 

hakkerit. Kohteena olevan valtion suurlähetystö julkaisee lausunnon, jonka mukaan syytös on 

perätön, eikä kunnollisia todisteita heidän mukaansa hyökkäyksen tekijöistä löydy. 

Maa-asemalla hyökkäyksen onnistuminen aiheuttaa muutoksia sekä teknisessä toiminnassa että 

tietoturvakulttuurissa. Aseman järjestelmät joudutaan tarkistamaan vastaavien haittaohjelmien 

ja takaovien varalta. Kaksivaiheinen tunnistautuminen lisätään kaikkiin järjestelmiin, ei pelkäs-

tään VPN:n etäkäyttöön. Henkilöstölle pidetään koulutuksia siitä, miten he kykenevät jatkossa 

tunnistamaan kalastelusähköpostit ja -soitot, ja miten niistä tulee ilmoittaa eteenpäin. Itse satel-

liittiin ei kyetä tekemään juurikaan muutoksia, sillä muutostyöt vaatisivat fyysisen yhteyden 

saamisen satelliittiin. Poliittinen luottamus hyökkäävän ja uhrina olleen valtion välillä heikke-

nee iskun myötä. Maat asettavat pakotteita toisilleen, joka näkyy muun muassa kaupankäynnin 

vähenemisenä. Sotilaallisesta näkökulmasta pohditaan viestintäsatelliitin käytön varmenta-

mista. Huonoimmassa tilanteessa yhteys voisi olla ainoa keino viestittää eri turvallisuustoimi-

joiden välillä, ja satelliitin ollessa pois käytöstä yhteydenpito ei enää onnistuisi. Tästä syystä 

maan sotilaallinen johto pohtii, millä tavalla yhteysvälejä voidaan varmentaa. Vaihtoehtoina on 

useamman satelliitin vuokraaminen viestintäkäyttöön, tai omien, turvallisempien satelliittien 

käyttöönotto. Kumpikin vaihtoehto vie rahaa, ja varsinkin uusien satelliittien käyttöönotto on 

useampien vuosien mittainen projekti.  

6.4 3. skenaario: Vakoilu 

Kuva 15. 3. skenaarion kybertappoketju 
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Edellisessä kuvassa (kuva 15) on kuvattu, mitkä kybertappoketjun osa-alueet toteutuvat kol-

mannen skenaarion kyberoperaatiossa. Kolmannessa skenaariossa operaatio toteutetaan maa-

asemaa, tarkemmin sanottuna avaruusteknologiaa kehittävän yrityksen tietojärjestelmiä koh-

taan. Eri maiden asevoimat käyttävät yrityksen tuottamia satelliittijärjestelmiä. Näiden satelliit-

tien avulla asevoimat ylläpitävät viestiliikennettä, hankkivat paikkatietoa ja tiedustelukuvia eri 

puolilta maapalloa. Yrityksellä on toimipisteitä ympäri maailmaa usealla eri mantereella. Työn-

tekijöitä yrityksellä on useita tuhansia, joten myös hyökkäysvektoreita on tällöin useita.  

Iskun toteuttaa rikollisryhmittymä, jolla on kokemusta samaan kieliryhmään kuuluvien valtioi-

den tietoverkkoihin murtautumisesta. Motiivina ryhmällä on vakoilu, sillä ryhmittymää tukee 

rahallisesti valtio. Kyseisellä valtiolla on tavoitteena saada erityyppistä avaruusteknologiaa hal-

tuunsa ja tätä kautta parantaa omaa sotilaallista asemaansa avaruudessa muihin valtioihin näh-

den. Kohteeksi valikoituneet yritykset tuottavat monia hyökkäävää valtiota kiinnostavia satel-

liittiteknologioita, joita löytyy sekä kaupallisina että sotilaallisina sovelluksina. Hyökkäysmuo-

tona päätetään käyttää ulkoiseen laitteeseen murtautumista, sillä yrityksen suuresta työntekijä-

määrästä johtuen rikolliset olettavat kykenevänsä saamaan haltuunsa ainakin jonkun työnteki-

jän kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteen. Tämän laitteen kautta avautuisi mahdollisesti 

pääsy yrityksen tietojärjestelmiin ja sitä kautta kiinnostavaan tietoon.  

Tiedustelu käynnistetään luomalla omien kontaktien kautta yhteys paikallisiin rikollisryhmitty-

miin. Näiden yhteyksien kautta selvitetään, onko kyseisillä kontakteilla hallussaan kohdealan 

yritysten työntekijöiden mobiililaitteita. Muutamia potentiaalisia tapauksia löytyy, ja sotilasyk-

sikkö saa haltuunsa sekä älypuhelimia että kannettavia tietokoneita. Rikollisilla on hallussaan 

ohjelmia, joilla muun muassa matkapuhelimet pystytään hakkeroimaan ilman, että laitteen sa-

lasana tiedetään.  

Tiedustelu jatkuu puhelimen avaamisen jälkeen. Puhelimesta löytyvät tiedot eivät yksin riitä 

hyökkääjille, sillä puhelimen omistaja ei pääse käsiksi satelliittijärjestelmän teknisiin tietoihin. 

Puhelimen hallussapito mahdollistaa hyökkääjille kuitenkin sen, että he voivat käyttää matka-

puhelimen omistavan henkilön sähköpostia hyväkseen. Aidosta sähköpostiosoitteesta toimimi-

nen on helpompaa kuin huijaussähköpostin käyttäminen, sillä uhrin on tällöin vaikeampi ha-

vaita sähköpostin sisältävän saastuneen liitetiedoston. Sähköpostia lähetetään postituslistalta 

löytyvälle työntekijälle, jolla vaikuttaa olevan teknistä asiantuntemusta. Vastaanottajaa pyyde-

tään tallentamaan ja avaamaan liitteenä oleva tiedosto seuraavan viikon kokousta silmällä pi-

täen, jossa väitetään esiteltävän uutta henkilöhallintojärjestelmää.  
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Aseistusvaiheessa suunnitellaan ja ohjelmoidaan uhrille lähetettävä liitetiedosto. Liitetiedos-

toon kuuluu .exe -päätteinen tiedosto, joka on nimetty uskottavasti ja joka näyttää luotettavalta. 

Todellisuudessa kyseinen tiedosto toimii niin kutsuttuna loaderina, ja avautuessaan lataa hyök-

kääjien palvelimelta QuasarRAT-nimisen etäkäyttöohjelman. 

Toimittamisvaiheessa sähköposti lähetetään vastaanottajalle tämän normaalina työaikana, jotta 

epäilyksiä ei heräisi poikkeavan lähetysajan johdosta. Myös kieliasuun kiinnitetään huomiota, 

jotta vastaanottaja ei osaisi epäillä lähettäjän henkilöllisyyttä. 

Hyväksikäyttövaiheessa vastaanottaja avaa sähköpostin liitetiedoston ja ajaa siinä olevan .exe 

-tiedoston. Tiedosto kommunikoi hyökkääjän palvelimen kanssa, joka on naamioitu muistutta-

maan tunnetun palvelintarjoajan palvelinta kirjoittamalla nimi samanlaiseksi, kuin mitä oikea 

palvelin olisi. Tällä hyökkääjät pyrkivät pienentämään kiinnijäämistä. Lisäksi hyökkääjien 

käyttämät IP-osoitteet on rekisteröity toiseen maahan. Hyökkääjät käyttävät VPN-yhteyksiä 

jälkiensä peittämiseen. 

Asentamisvaiheessa koneelle latautuu QuasarRAT -niminen etäkäyttöohjelma. Se käynnistää 

samalla johtamisvaiheen, jossa ohjelma yhdistää uhrin tietokoneen aiemmin mainittuun palve-

limeen. Etäkäyttöohjelman latauduttua koneelle hyökkääjillä on pääsy järjestelmään, ja siellä 

oleviin tietoihin. 

Hyökkääjiä kiinnostaa eniten tekninen tieto, jota yhtiön valmistamista satelliitti- ja tietoliiken-

nejärjestelmistä kyetään saamaan haltuun. Saastuneen uhrin koneelta päästäänkin käsiksi tie-

dostoihin, joissa kuvaillaan useampaa käynnissä olevaa projektia. Hyökkääjät lataavat nämä 

etäkäyttöohjelman avulla omille koneilleen. Näitä tietoja maa kykenee käyttämään esimerkiksi 

omien teknologioidensa kehitystyössä. Teknisten tietojen avulla satelliitteja vastaan kyetään 

suunnittelemaan myös torjuntakykyjä. Tietojen avulla voidaan saada esimerkiksi selville satel-

liitin käyttämät taajuusalueet ja tarkemmat tekniset yksityiskohdat niistä järjestelmistä, joita 

satelliitit käyttävät. Lisäksi teknisissä tiedoissa voi olla tietoja laitteiden tietoturvallisuudesta. 

Satelliitista voidaan esimerkiksi löytää haavoittuvuus, jota hyväksikäyttämällä satelliittiin kye-

tään vaikuttamaan kyberhyökkäyksillä. 

Tietovuoto ei paljastu välittömästi. Hyökkäys paljastuu vasta, kun yritys havaitsee toisessa 

maassa sijaitsevan kilpailevan yhtiön tuotteen muistuttavan omaa tuotettaan. Uhrin koneelle 

asennettu etäkäyttöohjelma on pysynyt piilossa kuukausia, ja haittaohjelma löytyy vasta ulkoi-

sen tietoturva-auditoinnin kautta. Vahinko on jo kuitenkin ehtinyt tapahtua; vakoilun seurauk-

sena menetetään useiden kymmenien miljoonien eurojen arvosta tutkimustyötä sen joutuessa 

kilpailijoiden käsiin välikäsien kautta. Satelliittijärjestelmiä käyttäville sotilasorganisaatioille 
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vahinko on operatiivisempi. Toisen valtion tietäessä vastapuolen satelliittien suorituskyvyk-

kyyksistä ei voida tietää, onko satelliittien käyttö enää turvallista. Satelliittien käyttämissä oh-

jelmistoissa saattaa olla esimerkiksi nollapäivähaavoittuvuuksia, joista organisaatio ei vielä 

tiedä. Satelliitin ohjelmointikoodin jouduttua vieraan vallan käsiin, nämä voivat pahimmassa 

tapauksessa löytää ohjelmasta haavoittuvuuden, ja käyttää sitä hyväksi esimerkiksi satelliitin 

salakuuntelussa tai ohjaamisessa. Asevoimat harkitsevatkin toisen yhtiön satelliitin lähettä-

mistä kiertoradalle, mikä toisaalta maksaa suuria summia. 

6.5 4. skenaario: Kapinallisetkin salakuuntelevat 

Kuva 16. 4. skenaarion kybertappoketju  

Edellisessä kuvassa (kuva 16) on esitetty, mitkä kybertappoketjun osa-alueet toteutuvat neljän-

nen skenaarion kyberoperaatiossa. Neljännessä skenaariossa hyökkäys toteutetaan yhteysloh-

koa vastaan. Hyökkäyksen kohteena on välillisesti kansainvälinen suuryritys, joka ylläpitää sa-

telliittiyhteyksiä ympäri maailmaa. Varsinaisena kohteena on rauhanturvaoperaatiossa olevat 

sotilaat. Yhtiön asiakkaina ovat eri organisaatiot ja tahot, jotka tarvitsevat viestintäyhteyksiä 

paikoissa, joissa normaalia viestintäinfrastruktuuria ei ole rakennettu. 

Infrastruktuurin puuttumisesta johtuen kansainväliseen rauhanturvaoperaatioon osallistuva maa 

käyttää yrityksen satelliittipuhelinpalvelua, jotta rauhanturvaoperaatiossa olevat sotilaat pysty-

vät kommunikoimaan eri tukikohtien sekä kotimaan välillä. Rauhanturvaoperaatiossa käytetään 

myös hyödyksi lennokkien tuottamaa kuvaa, joita käytetään valvomaan vaikeakulkuisempien 

alueiden liikennettä ja toimintaa. Lennokin tuottamaa kuvaa välitetään satelliittiyhteyden 

avulla. 

Kyberoperaation toteuttajana on rauhanturvaoperaation alueella toimiva kapinallisryhmä, joka 

vastustaa paikallista hallintoa ja ulkomaiden väliintuloa. Ryhmän lopullisena tavoitteena on ny-

kyisen hallinnon kaataminen. Välillisenä tavoitteena ryhmällä on ulkomaisiin sotilaisiin vaikut-

taminen siinä toivossa, että sotilaat vedettäisiin tappioiden lisääntyessä pois maasta.  

Kapinalliset ovat havainneet ulkomaalaisten sotilaiden käyttävän lennokkeja sekä iskujen teke-

miseen ilmasta käsin, että alueiden valvontaan. Herää ajatus siitä, olisiko lennokkien välittämää 

viestiliikennettä mahdollista salakuunnella. Liikenteen salakuuntelu ja viestiliikenteen 
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kaappaaminen mahdollistaisi oman liikkeen välttämisen valvotuilla alueilla, sekä mahdollisesti 

iskujen suunnittelun sotilaita vastaan.  

Jotta lennokkeja pystyy salakuuntelemaan, täytyy kapinallisten saada selville, missä lennokit 

liikkuvat. Tämä vaihe kuuluu kybertappoketjun ensimmäiseen kohtaan ”tiedustelu”. Kyseiset 

tiedot pystytään selvittämään sekä ulkomailla toimivilta myötämielisiltä tukijoilta, jotka ovat 

saaneet haltuunsa joitain lennokkeihin liittyviä tietoja, että tukikohdissa työskenteleviltä pai-

kallisilta. Tiedossa olevia lennokkien liikkumisalueita täydennetään myös omilla havainnoilla.  

Ilmassa havaitaan useimmiten MQ-1 Predator -tyyppinen lennokki. Tarkemmat tiedot lennokin 

teknisistä ominaisuuksista löytyvät julkisesta verkosta. Esimerkiksi Yhdysvaltain ilmavoimat 

[227] ja Yhdysvaltain puolustusministeriö [228] ovat julkaisseet oman esittelynsä ja tutkimuk-

sia lennokista. Näistä lähteistä löytyy tieto, että MQ-1 Predator -lennokki toimii C-kaistalla 

5250 – 5850 MHz alueella [228, s. 15]. Näiden tietojen jälkeen Predator -lennokki valikoituu 

hyökkäyksen kohteeksi. 

Löydettyään maantieteellisen alueen, jossa lennokit todennäköisimmin liikkuvat, kapinalliset 

hankkivat sopivan laitteiston salakuuntelua varten. Tämä on kybertappoketjun mukaisesti vaihe 

”aseistaminen”. Salakuunteluun valikoituu SkyGrabber -niminen ohjelmisto, jolla pystyy lataa-

maan satelliittien välittämää tietoliikennettä. Kapinalliset tarvitsevat vielä erillistä laitteistoa 

salakuuntelemiseen. Tähän riittää kannettava tietokone, satelliittilautanen, LNB (Low Noise 

Block) -laite, joka kiinnitetään satelliittilautaseen sekä lisäosa, joka viritetään kuuntelemaan 

DVB-S/DVB-S2 -yhteyksiä [229]. Nämä laitteet löytyvät kansainvälisistä verkkokaupoista, ku-

ten Amazonista tai eBaysta noin tuhannen euron hankintahintaan. SkyGrabber-sovelluksen 

avulla pystyy kuuntelemaan myös C-kaistaa, ja ohjelmassa on valmis käyttöliittymä asetusten 

muokkaamiselle (kuva 17). 
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Kuva 17. SkyGrabber-sovelluksen käyttöliittymä ja C-kaistan vaihto [230] 

Varsinaista kybertappoketjun mukaista toimittamisvaihetta ei tässä operaatiossa ole, sillä len-

nokkiin tai sitä hallitsevien tietojärjestelmien toimintaan ei puututa. Rakennetulla laitteistolla 

päästään mahdollisuuksien mukaan suoraan kiinni lennokin ja satelliitin väliseen yhteyteen, eli 

kybertappoketjun mukaisesti siirrytään vaiheeseen ”hyväksikäyttö”.  

Kapinalliset laittavat satelliittilautasensa kuuntelemaan viestiyhteyksiä lennokin lentämällä 

alueella. Kiinnijäämisen mahdollisuus on pieni, sillä satelliittilautanen ainoastaan vastaanottaa 

lähteviä signaaleja, eikä lähetä niitä ollenkaan. Tiedustelun ollessa passiivista on salakuunteli-

jaa hyvin vaikea huomata. Lisäksi satelliittilautanen ei itsessään herätä huomiota, sillä sen 

käyttö on hyvin yleistä varsinkin alueilla, joissa muita tietoliikenneyhteyksiä ei ole yhtä laajasti 

saatavilla. Esimerkiksi Indonesiassa, Thaimaassa ja Intiassa oli vuonna 2014 noin 17 – 30 mil-

joonaa C-kaistaa kuuntelemaan kykenevää satelliittilautasta [231, s. 6]. 

Satelliittilautasen suuntaamisen jälkeen kapinalliset alkavat saada lennokin tuottamaa videoku-

vaa omalle koneelleen. Tämän mahdollistaa se, että satelliittiyhteys sekä lennokin välittämä 

kuva on salaamatonta. Tietoja saadaan esimerkiksi lennokin tarkemmasta reitistä, jonka avulla 

kapinalliset voivat suunnitella omien joukkojen liikuttelua. Tienvarsipommien asentaminen ja 

hyökkäysten suunnittelu eivät paljastu yhtä helposti, jos lennokin tai joukkojen reitti tiedetään 



73 

etukäteen. Lennokki ei myöskään kuvaa pelkästään vastapuolen liikkeitä, vaan rauhanturva-

operaatioon osallistuvia sotilaita ja näiden sotilasalueita. Lennokin kuvaamasta tiedustelutie-

dosta voi esimerkiksi selvitä se, millaiset puolustusjärjestelyt tukikohdissa on ja mitä partioin-

tireittejä sotilaat käyttävät. 

Kybertappoketjun mukainen vaihe ”kohteessa toimiminen” ei ole mallin perinteisen käsityksen 

mukainen tietojärjestelmissä toiminen, vaan tiedustelutiedon perusteella tehtävien edellä mai-

nittujen mahdollisuuksien mukaan toiminen. Tässä tapauksessa kapinalliset hyödyntävät tie-

dustelutietoa tienvarsipommien asentamiseen partioreittien varrelle aikoihin, jolloin lennokki 

ei todennäköisesti valvo aluetta. Yhteen tällaiseen tienvarsipommiin ajaa rauhanturvaoperaati-

oon osallistuneen valtion partioauto. Räjähdyksessä kuolee yksi ja haavoittuu vakavasti kolme 

sotilasta. Tämä tapaus ei vielä herätä huomiota, sillä tienvarsipommeja on kohdattu useasti 

aiemminkin kyseisellä alueella. Vasta silloin, kun tilastollisesti useampi pommi jää havaitse-

matta, ja tienvarsipommeissa menehtyneiden määrä alkaa kasvaa, aloitetaan selvitystyö siitä, 

miten kapinalliset pystyvät huomaamatta asentamaan niin monia räjähteitä huomaamatta.  

Alustavat selvitykset eivät johda läpimurtoon. Tutkimuksen kohteena ovat esimerkiksi mahdol-

liset tietovuodot, joiden tekijöiksi epäillään paikallisia työntekijöitä. Tapaus alkaa selvitä vasta, 

kun ulkomaisten sotilaiden ja kapinallisten välillä käydään tulitaistelu erään syrjäkylän hallin-

nasta. Taisteluiden seurauksena kapinallisilta jää kylään tietokone, johon on tallennettu lenno-

kin videokuvaa. Tämä herättää epäilyt käytettävien yhteyksien luotettavuudesta. Tarkempi tut-

kinta paljastaa sen, että satelliittiyhteydet ovat olleet salaamattomia, mikä on taas mahdollista-

nut yhteyksien salakuuntelemisen. Viestiyhteyksien salaus korjataan, mikä aiheuttaa lisäkus-

tannuksia sekä maa-aseman, satelliitin että lennokin laitteiston muutostöihin liittyen. Menetet-

tyjä ihmishenkiä ei saada kuitenkaan takaisin. 
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7 DISKUSSIO 

Tässä kappaleessa pohditaan tutkimukseen otettujen tapausten sekä skenaarioiden tuloksia, 

sekä pohditaan tutkimuksen luotettavuutta. Kappaleen lopussa esitetään pohdintaa siitä, miten 

kyberkykyjä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa, sekä ehdotukset jatkotutkimukselle. 

7.1 Havaintoja tapauksista 

Tutkimukseen mukaan otetut tapaukset eivät lukumäärältään kerro todellisia lukuja siitä, miten 

paljon kyberhyökkäyksiä on tehty avaruuteen liittyviä tietojärjestelmiä vastaan. Ne kuvaavat 

kuitenkin sitä suhdetta, miten merkittävässä roolissa kyberhyökkäykset tietojärjestelmiä koh-

taan ovat nykyään, ja miten niiden kasvu jatkuu. Esimeriksi vuosina 2010 ja 2011 Nasan tieto-

järjestelmiä kohtaan havaittiin 5408 tehtyä hyökkäysyritystä [232]. Kyberhyökkäyksiä tehdään 

siis paljon myös avaruuteen liittyviä tahoja kohtaan. 

Analyysin perusteella hyökkääjän näkökulmasta houkuttelevin hyökkäysvektori on maa-ase-

mat, joiden kautta hyökkäyspinta-alaa pystyy helpoiten laajentamaan. Esimerkiksi Yhdysval-

tain tapauksessa houkuttelevimmat kohteet ovat Nasan Goddard Space Flight Center, Mission 

Control Center Houston, Falcon Air Force Base (jossa on GPS-hallintakeskus), satelliittien joh-

tokeskus RAF Menwith Hillissä sekä Pine Gapin Joint Defence Facility. Helpompaa on myös 

päästä sisään haluttuihin järjestelmiin erilaisten siviilitoimijoiden kautta, kuin yrittää murtautua 

suoraan sotilaallisiin laitoksiin, jotka ovat yleensä paremmin suojattuja. [64, s. 9] 2010-luvulla 

yhtiöiden määrä hyökkäysten kohteena lisääntyikin selvästi. Tämän lukumäärän lisääntymisen 

voi ainakin osiltaan selittää sillä, että yksityisen sektorin mielenkiinto avaruutta kohtaan on 

kasvanut [9, s. 22]. Mitä useampi yksityinen toimija alalla on, sitä houkuttelevammaksi koh-

teeksi yhtiöt myös hyökkääjien näkökulmasta muuttuvat.  

Satelliitteja vastaan on toteutettu joitain kyberhyökkäyksiä, mutta ne ovat lukumäärältään huo-

mattavasti pienempiä maa-asemaa vastaan tehtyihin hyökkäyksiin verrattuna. Satelliitteja vas-

taan tehdyt hyökkäykset tehtiin myös tällöin pääosin maa-asemien kautta. Yhteyden hyödyntä-

minen hyökkäyksissä oli harvinaisempaa, mutta mahdollisti myös ennalta-arvaamattomien 

hyökkäysvektorien käyttämisen. Hyvä esimerkki tästä on yhteyksien piilottaminen olemassa 

olevaan satelliittien välittämään viestiliikenteeseen, jota esimerkiksi Turla-ryhmän jäsenet 

käyttivät hyväkseen usean vuoden ajan ennen menetelmän paljastumista [18]. Hyökkäykset 

suoraan sotilaallisia kohteita vastaa toteutettiin useimmiten yhteysväliä vastaan, kun asevoimat 

eivät olleet syystä tai toisesta suojanneet lähettämäänsä viestiliikennettä. Muut hyökkäykset 

esimerkiksi avaruusorganisaatioita, kuten Nasaa ja ESA:a vastaan eivät vaikuttaneet suoraan 

sotilastoimijoihin, mutta epäsuorasti sitäkin enemmän. Siviilitoimijoilla, niin valtiolla kuin 
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yksityiselläkin puolella, on hallussaan suuri määrä avaruudessa olevaa infrastruktuuria, jota 

myös sotilaat käyttävät. Hyökkääjän vaikuttaessa näihin ja saadessa esimerkiksi teknologiaa tai 

tietotaitoa haltuunsa, aiheuttaa se vaaratilanteen myös hyökkäyksen kohteeksi joutuneen yri-

tyksen sotilasasiakkaiden näkökulmasta. Mitä enemmän vastapuolesta tietää, sitä paremman 

lähtökohdan mahdollisessa valtioiden välisessä konfliktissa saa. 

7.2 Pohdintaa skenaarioihin liittyen 

Ennen Venäjän vuoden 2022 hyökkäystä Ukrainaan, ei kahden valtion välisessä konfliktissa 

oltu käytetty kyberkykyjä avaruudellista infrastruktuuria vastaan [174, s. 45]. Tästä syystä 

myöskään yksikään tutkimuksessa käsitellyistä tapauksista ei ollut tapahtunut sotilaalliseen 

hyökkäykseen liittyen. Tämä heijastui skenaarioiden muodostamisessa. Skenaariot eivät kuvan-

neet varsinaisessa konfliktitilanteessa tehtävää hyökkäystä, vaan ennemminkin rauhan aikana 

tapahtuvaan toimintaan kohdistunutta aggressiota. Rauhanturvaoperaatiota kuvaava skenaario 

liittyy toki sotilaalliseen operaatioon, mutta tällaiseen operaatioon osallistuu vain pieni osa so-

tilasorganisaatiosta, eikä rauhanturvaoperaatiota voi verrata suoraan sotilaalliseen konfliktiin, 

jota käydään kahden valtion välillä. 

7.2.1 1. skenaario: Hakkerin hyökkäys 

Ensimmäisessä skenaariossa kyberoperaation toteuttajaksi valittiin amatööri. Tämä kuvaa sitä 

mahdollista uhkaa, mitä yksittäiset hakkerit kykenevät aiheuttamaan. Edward Snowden on yksi 

kuuluisimmista esimerkeistä siitä, miten yksittäinen ihminen kykenee aiheuttamaan vahinkoa 

julkaisemalla keräämiään tietoja [233]. Kyseisen kaltaisia ihmisiä, joilla on pääsy tai kyky mur-

tautua sotilastietoverkkoihin, löytyy maailmasta valtava määrä. Kybertoimintaympäristön an-

siosta hyökkääjän ei tarvitse olla edes samalla mantereella, joten uhka voi tulla käytännössä 

kaikkialta, missä ihmisillä on pääsy verkkoon.  

Hakkerin toteuttama SQL-injektiohyökkäys on yksi esimerkki siitä, miten virheellisten tai van-

hentuneiden päivitysten avulla hyökkääjä voi päästä järjestelmiin sisälle. Esimerkiksi Nasan 

järjestelmiin on päästy sisälle aiemmin juuri vanhentuneiden päivitysten ansiosta [19, s. 9]. 

Vastaavanlainen ajattelutapa on ongelmana myös sotilaspuolella. Yhdysvaltain laivaston ava-

ruus- ja merisodankäynnin järjestelmäkeskus (SPAWAR) sopi vuonna 2015 Microsoftin 

kanssa, että yhtiö jatkaa puolustushaaralla olevien XP-käyttöjärjestelmällä toimivien tietoko-

neiden tukea [234], vaikka Microsoft lopetti Windows XP:n tukemisen jo vuonna 2014 [235]. 

Käyttöjärjestelmien päivittäminen on haastavaa juuri sota-aluksilla, sillä työasemat voivat olla 

kiinteästi asennettuina, irti julkisesta verkosta tai alustoilla, joita ei voida ottaa pois käytöstä 
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edes päivittämisen ajaksi. Tästä syystä järjestelmät voivat olla vanhentuneita ja pitävät sisällään 

päivittämättömiä ohjelmistoja, mikä avaa lisää hyökkäysmahdollisuuksia. 

Tilanne, jossa hakkeri toteaa, että hän ei vie hyökkäystä pitemmälle, tai päättää olla julkaise-

matta saamiaan tietoja, on mahdollinen. Osa tietojärjestelmiin murtautuneista henkilöistä ha-

luaa lähinnä kokeilla omia kykyjään, ja jakaa saavutuksiaan muille hakkeripiireissä liikkuville. 

Esimerkiksi TinKode-niminen hakkeri väittää omien murtautumisyritystensä taustalla olleen 

ainoastaan hyvät aikomukset [236]. Tämä toki riippuu henkilöstä, joka toteuttaa hyökkäyksen; 

pelkkä järjestelmiin sisään murtautuminen voi aiheuttaa suuriakin rahallisia tappioita, kun sekä 

koneet että tietoverkot joudutaan tarkastamaan ja päivittämään. Voidaan toisaalta ajatella, että 

tällainen hyökkääjä saa vähemmän vahinkoa aikaan kuin sellainen, joka esimerkiksi varastaa 

kohdejärjestelmästä tietoja ja myy niitä eteenpäin. 

Skenaariossa 1 kuvattu kyberoperaatio sotilaallista avaruuskohdetta vastaan on täysin mahdol-

linen toteuttaa, ja todennäköisyys vastaavan kaltaisen operaation tapahtumiselle on korkea. 

Tämä on seurauksena potentiaalisten hyökkääjien ja hyökkäysvektorien korkeasta lukumää-

rästä. Seuraukset eivät välttämättä ole sotilaallisesta näkökulmasta suuret, sillä mittavaa aineel-

lista vahinkoa ei välttämättä kyseisen kaltaisen operaation seurauksena synny. Haitta voi olla 

enemmän maineeseen kohdistuva, mikä taas voi toisaalta vaikuttaa haittaavasti esimerkiksi ava-

ruustoimintaan saatavaan rahoitukseen, tai varojen suuntaamiseen toiseen osa-alueeseen, kuten 

tietoturvaan (mikä toisaalta vähentäisi vastaavanlaisten tapahtumien syntymistä jatkossa). Mai-

nehaitalla voi olla pitkälle ulottuvat seuraukset, jos esimerkiksi avaruuteen liittyvään tutkimuk-

seen ja hankintoihin ei panosteta. Tällöin myös sotilaat eivät saa hyödynnettyä avaruutta täysi-

painoisesti. 

7.2.2 2. skenaario: Valtiollista vaikuttamista 

Toisessa ja kolmannessa skenaariossa kyberoperaation toteuttajana on sotilaallinen toimija. 

Asevoimat ympäri maailmaa toimivat aktiivisesti kybertoimintaympäristössä, ja se nähdään sa-

manarvoisena muiden sotilaallisten toimintaympäristöjen kanssa [237]. Suurvallat, kuten Ve-

näjä ja Kiina, toteuttavat kybertoimintaympäristön kautta erityisesti kybervakoilua saadakseen 

muun muassa sotilasteknologiaa haltuunsa [238, s. 5].  

Sähköposti on hyvin perinteinen tapa hyökkääjälle tietojen tai sisäänpääsyn saamiseksi. Veri-

zonin vuoden 2017 raportin mukaan 61 prosenttia haittaohjelmista asennettiin sähköpostin 

kautta lähetetyllä liitetiedostolla, ja 43 prosenttia hyökkäyksistä oli niin kutsuttuja sosiaalisia 

hyökkäyksiä, joihin myös kohdistettu sähköpostihyökkäys kuuluu [239, s. 3]. Venäjän ja Kii-

nan on havaittu käyttäneen sähköpostihyökkäyksiä yhdysvaltalaisten sähköverkkojen parissa 
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työskenteleviä työntekijöitä kohtaan, mahdollisena tavoitteenaan vaikuttaa kriittiseen infra-

struktuuriin konfliktitilanteessa [240, s. 20 - 21].  

Vaikka sotilaspuolella olevat kovemman turvaluokan järjestelmät on yleensä toteutettu omana 

erillisenä verkkonaan, saatetaan julkista verkkoa käyttää kuitenkin joillain maa-aseman tai ke-

hityksestä vastaavan organisaation koneilla. Tätä kautta haittaohjelma voi päästä julkista verk-

koa käyttäviin järjestelmiin, minkä kautta haittaohjelma voi kulkeutua kovennettuihin järjestel-

miin esimerkiksi USB-tikun avulla. Kappaleessa 3.3.1 aiemmin mainitun Stuxnetin tapauksessa 

haittaohjelma pääsi suljettuun ympäristöön juuri työntekijän tuoman USB-tikun avulla. 

Satelliitin haltuun saaminen tai sille komentojen antaminen on harvinaisempaa löydettyjen ta-

pausten perusteella. Onnistuessaan se on kuitenkin eniten tuhoa aiheuttava, sillä tällöin kyetään 

vaikuttamaan suoraan satelliittiin. Tärkeä viestiliikenne- tai paikannussatelliitti voitaisiin siirtää 

pois radaltaan, tai ajaa se esimerkiksi toista satelliittia päin. Satelliitin rikkoutuminen ky-

berhyökkäyksen seurauksena on kuitenkin tapahtunut tiettävästi ainoastaan kerran, vuonna 

1998. Muita oletettuja julkisista lähteistä löydettäviä satelliitin haltuunottoja ovat vuosina 2007 

ja 2008 tapahtuneet yhdysvaltalaissatelliittien hakkeroinnit, joissa hyökkääjä ei tosin antanut 

satelliiteille komentoja [166, s. 8].  

Yhdysvaltalainen NSA on kuitenkin huolissaan mahdollisista satelliittien hakkeroinneista, ja 

pyrkii tulevaisuudessa tekoälyavusteisesti löytämään mahdollisia aiemmin havaitsemattomia 

satelliittien haltuunottoja [165]. Tilanteessa, jossa hyökkääjillä on tavoitteena saada satelliitti 

haltuun tuhon aikaansaamiseksi, ei hyökkääjän tarvitsisi välttämättä edes ottaa paremmin suo-

jattua sotilassatelliittia ohjaukseensa. Törmäyksen aiheuttamiseen riittäisi yksi tuhansista jo nyt 

kiertoradalla olevista yritysten käytössä olevista satelliiteista, ja ohjata se haluttua kohdetta 

päin. Syntyneestä törmäyksestä tosin seuraisi niin kutsutun Kessler-syndrooman kiihtyminen, 

joka aiheuttaisi vaaraa kaikille avaruudessa oleville satelliiteille [241, s. 12]. Jos terroristit sai-

sivat satelliitin haltuunsa, kiertoratojen tukkiminen ei kuitenkaan välttämättä olisi heille on-

gelma. 

Kyseisen kaltainen skenaario on siis mahdollinen, mutta epätodennäköisempi johtuen juuri tie-

toturvallisimmista sotilasjärjestelmistä, sekä satelliitin haltuunoton haastavuudesta. Tulevai-

suudessa tämä tilanne voi tosin muuttua satelliittien määrän lisääntyessä voimakkaasti. Voi-

daanko olla varmoja, että kaikkien satelliittien tietoturva on ajan tasalla, eikä minkään satelliitin 

ohjausta kyetä kaappaamaan? Mitä enemmän asevoimat käyttävät muita kuin pelkästään soti-

laskäyttöön valmistettuja satelliitteja, sitä enemmän mahdollisuuksia myös hyökkääjälle avau-

tuu jonkin sotilaskäytössä olevan satelliitin haltuun ottamiseksi. 
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7.2.3 3. skenaario: Vakoilu 

Kolmannessa skenaariossa kuvattiin tilannetta, jossa rikollisryhmä toteuttaa valtion tukemana 

vakoiluoperaation avaruusteknologiaa kehittävää yritystä vastaan. Vakoilu on yksi suosituim-

mista kyberoperaatioiden muodoista nykypäivänä, sillä tiedosta on tullut äärimmäisen arvo-

kasta. Sen hankkiminen on myös huomattavasti helpompaa kuin esimerkiksi kylmän sodan ai-

kana, jolloin henkilötiedustelun rooli oli suuri. Ilmailu- ja avaruusteknologia on suurvaltojen 

näkökulmasta yksi avaintekijöistä, joihin liittyvällä teknologialla on mahdollisuus saada etu-

lyöntiasema muihin maihin verrattuna. Esimerkiksi Kiina pitää avaruusteknologiaa yhtenä mer-

kittävimmistä kohteista, joista se pyrkii saamaan lisää tietoa laillisin ja laittomin keinoin myös 

tulevaisuudessa [242, s. 11].  

Valtiot käyttävät nykyään yhä useammin ulkopuolisia toimijoita omien tarkoitusperiensä edis-

tämiseksi. Esimerkiksi Venäjä on käyttänyt rikollisia geopoliittisten etujensa ajamisessa Ukrai-

nan konfliktissa [243]. Tällaiset rikollisryhmittymät ovat periaatteessa siinä asemassa, että ne 

voisivat paikallisesti yrittää saada haltuunsa avaruusteknologiaan keskittyneiden yritysten mo-

biililaitteita. Kyseinen kohdennettu toiminta on tosin haastavaa toteuttaa, ja juuri halutun kal-

taisen laitteen haltuun saaminen voi olla vaikeaa. Saatavilla olevista laitteista ei tosin ole pulaa.  

Yhdessä tutkimuksessa eräästä suuryrityksestä havaittiin, että kyseisen yrityksen työntekijät 

hävittivät keskimäärin 50 mobiililaitetta vuosittain [244, s. 9]. Vuosina 2009 – 2011 Nasan 

työntekijöiltä taas varastettiin 48 mobiililaitetta [155, s. 4], ja esimerkiksi Ison-Britannian hal-

linnolta vuosina 2018 – 2019 hävinneistä 2000 mobiililaitteesta kymmentä prosenttia ei oltu 

salattu ollenkaan [245]. Vaikka laitteella ei olisikaan arkaluonteista tietoa, on käyttäjä mahdol-

lisesti tallentanut laitteelle muuta arkaluonteista tietoa, kuten käyttäjätunnuksia ja salasanoja, 

joita hyökkääjät voivat käyttää esimerkiksi kohdeorganisaation järjestelmiin pääsemiseksi.  

Kybertoimintaympäristössä valtiollisia etuja toteuttavat APT-ryhmät, kuten kiinalainen APT10 

ja venäläinen Turla. Näiden ryhmien vakoilun kohteena ovat olleet valtiollisten toimijoiden li-

säksi erilaiset teknologiayritykset. Näiden ryhmien menetelmiin kuuluu monesti haittaohjelman 

ujuttaminen kohdekoneelle, jonka avulla pyritään saamaan jalansija kohdejärjestelmässä [246].  

Puhelinten ja mobiililaitteiden murtaminen on rikollisille ja valtioille arkipäivää. Puhelinten 

murtamiseen tarkoitettuja ohjelmia on saatavilla yksityisiltä markkinoilta [247], ja eri valtioilla 

on myös hallussaan murtoon soveltuvia sovelluksia [248, s. 4; 249]. Kiinan esimerkiksi tiede-

tään ostaneen Cellebrite-nimisen yrityksen ohjelmiston, jolla kyetään murtamaan iPhone-puhe-

linten käyttöjärjestelmän salaus [250]. Ei myöskään ole väliä, onko mobiililaite yksityisen yri-

tyksen työntekijän tai valtiolla palvelevan sotilaan omistama, kyseinen laite saadaan todennä-

köisesti joillain keinoin murrettua ja siellä olevat tiedot paljastettua. Moni valtio on ulkoistanut 
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laitehallintansa yksityisille toimijoille, jotka taas tarjoavat yleisesti saatavilla olevia matkapu-

helinmalleja asiakkailleen. Riippuukin kohdeorganisaation tietoturvakäytänteistä, onko laitteet 

mahdollista palauttaa tehdasasetuksille etäkäytön avulla, tai esimerkiksi paikantaa etänä. 

Ase- ja avaruusteknologian varastaminen toiselta osapuolelta on valtioiden arkipäiväistä toi-

mintaa. Sotilaallisesti tällainen kyberoperaatio ei aiheuttaisi välitöntä vahinkoa, mutta pitem-

mällä aikavälillä tällainen teknologian siirtyminen voi aiheuttaa sotilaallisten voimasuhteiden 

muuttumista. Pahimmassa tapauksessa hyökkääjä voi saada tietoa esimerkiksi satelliiteista tai 

viestijärjestelmistä, joita konfliktin aikana käytetään. Toisaalta hyökkääjä voi saada tietoon sel-

laisten henkilöiden tiedot, jotka ovat avainasemassa teknologian käyttöön liittyen. Näihin hen-

kilöihin voidaan tällöin kohdentaa vaikuttamista konfliktin harmaassa vaiheessa. Skenaariossa 

kalastelun kohteena ollut tekninen henkilö ei välttämättä tosin ole paras kohde, sillä tämä voi 

olla valveutuneempi tietoturvaan liittyvissä asioissa. 

Laitteen varastaminen ja tämän käyttäminen hyökkäyksen tekemiseen ei ole ehkä todennäköi-

sin hyökkäysvektori, sillä jo laitteen haltuun saaminen itsessään on haastava toteuttaa. Myös 

laitteen katoamisen pitäisi käynnistää organisaatiossa tietyt toimenpiteet, kuten laitteen tietojen 

tyhjentämisen etänä ja kyseisen henkilön tunnuksien nollaamisen. Sähköpostihyökkäyksen te-

keminen on kuitenkin tällä tavalla täysin mahdollista, ja tavoite olikin tuoda esille se, miten 

hieman erilaisella hyökkäysvektorilla voidaan päästä haluttuun kohteeseen. Hyökkääjät eivät 

välttämättä käytä vain yhtä tapaa hyökkäyksiä toteuttaessaan, vaan pyrkivät käyttämään laajaa 

kirjoa eri menetelmiä, jotta onnistumisprosentti nousisi mahdollisimman korkealle. Motiivi on 

siis hyvinkin todennäköinen nykypäivänä, mutta hyökkäystapa (laitteen varastaminen) ei ole 

perinteisimmästä päästä.  

7.2.4 4. skenaario: Kapinallisetkin salakuuntelevat 

Neljäs skenaario kuvaa tilannetta, jossa avaruusinfrastruktuuriin kohdistetun kyberoperaation 

seuraukset vaikuttavat suoraan sotilaisiin. Eri tahot ovat pyrkineet käyttämään sotilas- ja sivii-

liyhteyksiä hyväksi johtuen juuri suojaamattomista yhteysväleistä. Esimerkiksi tamilitiikerit 

käyttivät vuonna 2007 Intelsatin yhteyksiä omiin tarkoituksiinsa [206], brasilialaiset käyttivät 

Yhdysvaltain merivoimien salaamatonta liikettä radion kuunteluun [171] ja Lähi-idässä olevat 

kapinalliset taas kykenivät salakuuntelemaan Yhdysvaltain armeijan lennokkien lähettämää vi-

deokuvaa [251].  

Kyseisen kaltainen skenaario on tässä tutkimuksessa esitetyistä skenaarioista sotilaiden turval-

lisuuden kannalta vaarallisin lyhyellä aikavälillä, sillä salaamaton yhteys tarjoaa vastapuolelle 
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tavan saada arkaluontoista tietoa haltuunsa. Sotilaat eivät välttämättä tällöin osaa varautua mah-

dolliseen uhkaan, sillä tiedon voidaan kuvitella olevan kapinallisten saavuttamattomissa. 

Todennäköisyys tämän kaltaiseen kyberoperaation toteuttamiseen nykypäivänä voi olla kuiten-

kin pienempi. Lennokkeja kohtaan tehdyt kyberoperaatiot onkin toteutettu useimmiten suoraan 

lennokkia vastaan, eikä niinkään yhteysväliä kohtaan [252, s. 210]. Hartmann ja Giles pohti-

vatkin, että sotilaskäytössä olevat lennokit ja näiden käyttämät satelliittiyhteydet ovat todennä-

köisesti turvallisempia kuin aikaisemmin. Tätä argumenttia ei tueta varsinaisesti millään todis-

teella, vaan oletuksena on, että esimerkiksi yhdysvaltalaiset ovat oppineet aiemmista tapauk-

sista. Tämä on mielestäni vaarallinen oletus. Vuonna 2003 tapahtuneen satelliittiyhteyden sa-

lakuuntelun jälkeen oppi ei ainakaan ollut mennyt perille, sillä vuonna 2009 toteutettiin vastaa-

vanlainen hyökkäys satelliittiyhteyttä vastaan. Erona tapahtumissa oli tosin se, että vuonna 

2003 salakuunneltiin lentokoneen ja satelliitin välistä yhteyttä. Yhdistävänä tekijänä näissä ta-

pauksissa oli se, että hyökkääjä hyödynsi salaamatonta satelliittiyhteyttä. Vastapuolelle on yh-

dentekevää, mitä kohdetta se kuuntelee, kunhan tavoitteet saavutetaan. 

Hartmannin ja Gilesin väitteen taustalla lienee myös se oletus, että asevoimat käyttäisivät ava-

ruuteen liittyen ainoastaan paremmin salattuja sotilassovelluksia. Asevoimat ovat kuitenkin 

käyttäneet aiemmissa konflikteissa myös kaupallisia satelliitteja ja näiden tarjoamia palveluita 

[253]. Sotilassatelliiteissa olevat teknologiat käyttävät monesti hyödyksi siviilimarkkinoilla 

olevia teknologioita [254, s. 37], mikä lisää riskiä tahallisesta logistiikkaketjuun vaikuttami-

sesta ja tätä kautta kasvattaa potentiaalisten tietoturvariskien määrää. Asevoimat ovat käyttä-

neet siviilivalmisteisia lennokkeja myös matalamman tason konflikteissa, joten sotilaiden ei 

voida olettaa käyttävän pelkästään sotilasvalmisteisia ja tätä kautta tietoturvallisempia laitteita 

[252, s. 211]. 

Kritiikkiä SkyGrabber-sovelluksen mahdollisuudesta kaapata lennokkikuvaa on esitetty jois-

sain lähteissä [255]. Vaikka sovelluksen soveltumattomuus tällaisen hyökkäyksen toteuttami-

sessa pitäisikin paikkansa, vastaa yhteysvälien haavoittuvuus kuitenkin todellisuutta. Vuoden 

2009 hakkerointitapaus ja tietojen vuotaminen ulkopuolelle saatiin selville vasta, kun erään ka-

pinallisen hallusta löydettiin kannettava tietokone, jonne lennokkien tuottamaa kuvaa oli tal-

lennettu [251]. 

Vaikka tapauksista on kulunut aikaa, on käytössä ollut teknologia mahdollisesti vieläkin ole-

massa ja operatiivisessa käytössä. Satelliiteille ja sotilasteknologialle on yleisesti suunniteltu 

pitkää elinkaarta, ja näiden teknologioiden korvaaminen uudella, turvallisemmalla teknologi-

alla on haastavaa. Kyseisen kaltainen kyberoperaatio voi olla siis täysin mahdollinen, mutta 
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tämä riippuu siitä, miten käytettävää teknologiaa on päivitetty. Oletuksena voisi olla, että tämän 

kaltainen haavoittuvuus on korjattu ongelman oltua tiedossa jo yli kaksikymmentä vuotta. To-

dellisuus voi kuitenkin osoittautua toiseksi.  

7.3 Tulevaisuuden näkymiä 

Tulevaisuudessa satelliitteja pyritään suunnittelemaan niin, että ne kykenisivät suojautumaan 

paremmin elektroniselta vaikuttamiselta ja kybertoimintaympäristön kautta tehtäviltä hyök-

käyksiltä. Yhdysvalloilla on esimerkiksi kehitystyön alla PATS -niminen satelliittiviestijärjes-

telmä, jonka tavoitteena on olla sietokykyisempi häirintää vastaan [256]. Vuonna 2025 North-

rop Grummanilla on taas tavoitteena saada valmiiksi uusi sotilassatelliitti, jonka tavoitteena on 

myös sietää paremmin häirintää [257]. Satelliittien uudelleenohjelmoitavuuteen pyritään myös 

oletettavasti panostamaan enemmän. Lähes kaikki satelliitit ovat aiemmin sidottuja siihen jär-

jestelmään ja ohjelmistoon, mitä niihin on rakentamisvaiheessa lisätty. Satelliittia ei ole enää 

voitu ohjelmoida uutta tehtävää varten sen ollessa kiertoradalla [258, s. 460]. Tämä tulee kui-

tenkin muuttumaan tulevaisuudessa. Ensimmäinen kaupallinen uudelleenohjelmoitava satel-

liitti laukaistiin vuoden 2021 heinäkuussa avaruuteen. Tämä mahdollistaa muutosten tekemisen 

satelliitin toimintaan ja jopa sen tehtävään [86]. Tämä oletettavasti vaikuttaa myös tietoturva-

haavoittuvuuksilta suojautumiseen, kun haavoittuvuuksiin pystytään reagoimaan uudelleenoh-

jelmoitavuuden kautta paremmin. Toisaalta uudelleenohjelmoitavuus kasvattaa hyökkäyspinta-

alaa. Ohjelmoitavuus tuo siis hyötyjä sekä ohjelmoijien että hyökkääjien näkökulmasta. 

7.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavana. Luotettavuutta parantaa tapausten 

suuri määrä (67 tapausta, joista eriteltiin 45 kybertoimintaympäristöön liittyvää tapausta) sekä 

tapausten tietojen varmistaminen useasta luotettavasta lähteestä. Eri lähteistä saadut tiedot ja 

näiden yhdistely lisää luotettavuutta tapauksista saatuihin yksityiskohtiin liittyen, ja tapausten 

määrä taas lisää luotettavuutta skenaarioiden yleistettävyyteen liittyen. Suurimman haasteen 

aiheutti kyberhyökkäysten tutkimisessa yleisestikin tiedossa oleva ongelma, eli attribuution 

kohdistaminen yhteen tekijään. Tämän lisäksi haasteita aiheutti hyökkäyksen tekotavan selvit-

täminen. Tästä syystä tapausten analysoinnissa korostuikin tuntemattomaksi jääneiden luku-

määrä niin tekijän kuin tekotavan kohdalla.  

Toinen haaste ja samalla kritiikki kohdistuu käytettyihin lähdekirjallisuuteen. Vaikka lähde-

luetteloa voi kuvailla vähintäänkin kohtalaisen kattavaksi, kohdistuvat käytetyt lähteet pääosin 

länsimaiseen kirjallisuuteen. Esimerkiksi venäläistä tai aasialaista kirjallisuus ei juurikaan kä-

sitelty, joka johtuu pääosin englanniksi käännetyn materiaalin puutteesta. Vaikka 
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käännösohjelmat ovatkin nykyään soveltuvampia kääntämään tekstiä, olisi silti paras tapa tut-

kimusta tehdessä osata kohdemaan kieltä. Kielitaidon puuttuessa joudutaan turvautumaan mui-

den tutkijoiden tekemiin tulkintoihin esimerkiksi Venäjään ja Kiinaan liittyen. Lähteissä on 

myös käytetty paljon lehtileikkeitä ja muita internetlähteitä, sillä läheskään kaikkia avaruutta 

kohtaan tehtyjä kyberhyökkäyksiä ei ole tutkittu tieteellisin menetelmin. Lisäksi tutkimuksessa 

on voitu ohittaa joitain tärkeitä havaintoja, kun saatavilla on ollut pelkästään avoimista lähteistä 

olevia tietoja. Käytetyt lähteet antavat kuitenkin hyvän kuvan erityisesti länsimaiden tilanteesta 

avaruuteen liittyvien kyberhyökkäysten tekemismahdollisuuksista. 

Kolmas kritiikki kohdistuu skenaarioita muodostettaessa käytettyyn menetelmään. Kybertap-

poketjua ei ole varsinaisesti suunniteltu skenaarioiden suunnittelua varten, vaan analysoimaan 

jo tapahtuneita hyökkäyksiä. Skenaariotyökaluna on useimmiten käytetty Delfoi-työkalua. Ky-

bertappoketjulla sai kuitenkin muodostettua kronologisesti etenevän kokonaisuuden, ja sitä 

pystyi käyttämään joustavasti erilaisten skenaarioiden muodostamisessa. Kaikkia ketjun osa-

alueita ei ollut pakko käyttää operaatioita laatiessa, mikä mahdollisti erityyppisten hyökkäysten 

tekemisen. Ketju mahdollisti myös operaation esittämisen järjestelmällisessä muodossa. 

7.5 Jatkotutkimus 

Tutkimusta aiheen piirissä jatketaan kirjoittajan väitöskirja-aiheessa, joka käsittelee tulevaisuu-

den avaruussodankäyntiä ja näissä käytettäviä kyberaseita. Tarvetta muulle lisätutkimukselle 

kuitenkin on. Suomenkielistä tutkimusta tarvittaisiin laajemmin esimerkiksi satelliitintorjunta-

kykyihin liittyen yleisesti, ei pelkästään kyberaseista. Teknisempää tutkimusta kyberaseiden 

käytöstä satelliitteja kohtaan tarvittaisiin niin siviili- kuin sotilasnäkökulmasta, sillä avaruus-

teknologia on Suomessakin kasvava teollisuudenala. Suomen Puolustusvoimat tulee todennä-

köisesti olemaan riippuvaisia siviiliteknologiasta ja ulkoisten toimijoiden tuesta avaruuteen liit-

tyen myös jatkossa, joten mahdolliset uhkat avaruutta kohtaan tulisi tunnistaa. Tämän tutki-

muksen skenaarioiden avulla pääsee kuitenkin alkuun siinä pohdinnassa, millaisia potentiaali-

sia vaihtoehtoja vastapuolella on kohdistaa avaruutta kohtaan kybertoimintaympäristön kautta, 

ja miten nämä kyberoperaatiot vaikuttavat sotilaallisesta näkökulmasta. 

Mahdollisia skenaarioita tulisi myös laatia tilanteesta, jossa kyberhyökkäyksillä vaikutetaan 

avaruudellista infrastruktuuria vastaan konfliktitilanteessa. Samaan aikaan, kun Venäjä käyn-

nisti hyökkäyksen Ukrainaan vuoden 2022 helmikuussa, hyökkäsivät oletettavasti Venäjän val-

tion tukemat hakkerit eurooppalaisia internetpohjaisia satelliittijärjestelmiä vastaan [259]. Tällä 

hyökkäyksellä pyrittiin ilmeisesti vaikuttamaan ukrainalaisten sotilaiden kommunikointimah-

dollisuuksiin. Vastaavanlaisia hyökkäyksiä voidaan olettaa tapahtuvan myös tulevaisuudessa 

syntyvissä konflikteissa. Skenaariotyöskentelyn avulla kyetään luomaan vastaavanlaisia 
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skenaarioita tilanteista, joissa kyberhyökkäyksiä käytetään osana sotilaallista konfliktia vaikut-

tamalla avaruuteen liittyviin kohteisiin. 

Avaruuden merkitys sotilaallisissa konflikteissa tulee kasvamaan entisestään. Uusien teknolo-

gioiden käyttöönotto, tekoälyn rooli kyberturvallisuudessa ja avaruusteknologiassa sekä eri val-

tioiden kiinnostus satelliitintorjuntakykyihin liittyen luo monia mahdollisia tulevaisuuskuvia. 

Sotilaiden tulisi kyetä ennustamaan riittävän ajoissa teknologian vaikutusta muun muassa ope-

raatioiden suorittamiseen ja sotatekniikan kehittymiseen liittyen. Skenaariotyöskentelyn ja tä-

män tutkimuksen avulla kyetään luomaan hieman valoa tähän epävarmaan tulevaisuuteen. 
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Yliluutnantti Ville Vatasen pro gradu -tutkielma Liite 1 

LIITE 1 

1986 

John MacDougall häiritsi HBO-televisiokanavan lähetystä muutaman minuutin ajan lähettä-

mällä voimakkaamman signaalin satelliittiyhteyttä ylläpitävään Galaxy 1-satelliittiin ja korvaa-

malla käynnissä olleen ohjelman omalla viestillään. Douglas käytti työpaikallaan ollutta lähe-

tintä signaalin lähettämiseen. [260] Mother Jones Magazinessa tehdyn arvion mukaan Mac-

Dougall olisi voinut suunnata lähetteen amerikkalaisia sotilassatelliitteja vastaan ja estää näiden 

käytön. MacDougall sai häirittyä alkuperäistä 125 watin voimakkuudella lähetettyä signaalia, 

lähetystehon ollessa häirinnän loppuvaiheessa lähes 2000 wattia. [261]  

1987 

Thomas Haynie käytti Christian Broadcasting Network -televisioaseman maa-asemaa ja siellä 

ollutta lähetyskalustoa häiritäkseen Playboy -kanavan lähetystä. Haynie sai korvattua omalla 

signaalillaan kanavan signaalin, ja lähetti muutaman minuutin ajan uskonnollisia tekstejä kana-

vaa seuranneiden ihmisten vastaanottimiin. [262]  

Chicagolaisen tv-kanavan lähetystä häirittiin kahteen otteeseen, kun tuntemattomaksi jäänyt 

henkilö kaappasi lähetyksen muutamaksi minuutiksi lähettämällä voimakkaamman signaalin 

televisiosignaalia lähettäviin mastoihin. [263]  

Länsisaksalaiset hakkerit pääsivät murtautumaan Nasan tietokoneisiin. Lisäksi hakkerit onnis-

tuivat pääsemään Darmstadtissa, Genevessä ja Heidelbergissä olleisiin tietokoneisiin. Hakkerit 

saivat ujutettua koneille troijalaisen, jonka avulla he pääsivät järjestelmiin sisälle. [214] [264] 

1993 

Indonesiassa ja Tongassa sijainneet viestiyhteyksiä tarjoavat yhtiöt uhkasivat häiritä toistensa 

satelliittiyhteyksiä, sillä kumpikin yhtiö väitti samaa kiertoratapaikkaa omakseen. Häirintä olisi 

ollut mahdollista, sillä satelliitit toimivat samalla taajuusalueella ja riittävän lähekkäin, jotta 

lähetystaajuuksien häirintä olisi onnistunut. [62]  

1996 

Indonesialaiset häiritsivät Palapa B1 -satelliitillaan tongalaista APSTAR-1A -satelliittia. Tämä 

häirintä liittyi kiistaan satelliittien kiertoratapaikasta. Tämän tapauksen sanotaan olleen ensim-

mäinen avoin konflikti avaruudessa, jossa avaruudessa olevilla satelliiteilla toimittiin toista osa-

puolta vastaan. [265, p. 136]  
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Turkin valtio häiritsi vuosina 1996 – 1999 kurdilaisen MED-TV:n lähetyksiä häiritsemällä lä-

hettävää satelliittia. MED-TV puolustautui häirinnältä vaihtamalla lähetystaajuutta. Turkkilai-

silla kesti hetken aikaa, ennen kuin uusi taajuus löytyi ja häirintää pystyttiin jatkamaan. [266] 

[267]  

Kaksi ruotsalaismiestä yritti murtautua Nasan järjestelmiin. Hakkerit pääsivät tietoverkkoon 

sisälle Nasan julkisten internetsivujen kautta olevien haavoittuvuuksien kautta, mutta eivät 

päässeet sisälle luottamuksellisempiin verkon osiin. Hyökkäyksissä käytettiin Apache Web -

palvelinten haavoittuvuuksia hyväksi. [268] 

1997 

Hakkerin onnistui murtautua yhdysvaltalaisen Nasan tietokoneisiin samalla, kun avaruusjärjes-

töllä oli käynnissä avaruuslento. Hakkerointi haittasi jonkin verran tietoliikennettä Nasan maa-

aseman, astronauttien terveydentilaa monitoroivien laitteiden ja astronauttien välillä. Varajär-

jestelmien ansiosta hyökkäyksellä ei ollut käytännössä vaikutusta. [269] [270] 

MOD-niminen hakkeriryhmä väitti murtautuneensa Yhdysvaltain puolustusministeriön tieto-

koneille, ja saaneensa satelliitin hallintaohjelmiston haltuunsa [63].  

H4GIS-hakkeriryhmä sai ylläpitäjätason hallinnan joihinkin Nasan koneisiin, ja latasivat ko-

neille salasanankuunteluohjelmia ja mahdollistivat takaovien käytön järjestelmään pääsemi-

seen. Hakkerit myös muuttivat hetkellisesti Nasan verkkosivujen etusivun sisältöä. [271] 

1998 

Hakkerit saivat haltuunsa yhdysvaltalaissaksalaisen ROSAT-satelliitin. Hyökkääjät käänsivät 

satelliitin aurinkopaneelit suoraan aurinkoa kohti saaden satelliitin paneelit, kamerat ja akuston 

ylikuumenemaan ja satelliitin näin käyttökelvottomaksi [165]. Nasan tutkimusten mukaan ope-

raatioon liittyivät vuonna 1997 ja 1998 tapahtuneet tietomurrot, jolloin hakkerit olivat päässeet 

Goddardin kampuksen koneisiin sisälle, ja hankkineet tietoa esimerkiksi satelliittien tiedonvä-

lityskoodeista. Tutkijat yhdistivät hyökkäykset Moskovassa sijainneisiin IP-osoitteisiin. [64, p. 

23]. 

PANAMSATin Galaxy IV -satelliitissa sattuneen vian vuoksi yli 80 prosenttia yhdysvaltalai-

sista hakulaitteista ei toiminut useampaan päivään.  [272, p. 38] 
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1999 

Hakkerin epäillään ottaneen brittiläisen sotilassatelliitin osittain haltuunsa ja muuttaneen tämän 

kiertorataa. Tapauksesta on ristiriitaista tietoa, eikä varmaa näyttöä satelliitin kaappauksesta 

ole. [64, p. 24] Brittiläiset viranomaiset kiistivät hakkeroinnin. Heidän mukaansa Skynet-satel-

liitin ohjaus toteutetaan mikroaaltosignaaleilla, joiden hajonta 10 000 kilometrin päässä on vain 

3 senttimetriä. Tämä tarkoittaa sitä, että säteen kaappaaminen on hyvin haastavaa. Hakkerin 

tulisi tällöin rakentaa vasta-asema lähelle alkuperäistä signaalia, jonka lähetys olisi ollut tällöin 

havaittavissa. [273] 

15-vuotias nuori pääsi haavoittuvuuden sisältäneen reitittimen kautta asentamaan takaoven Na-

san järjestelmiin ja tätä kautta lataamaan tietoja omaan käyttöönsä [274].  

2000 

Ranskalaiset käyttivät maasijoitteista GPS-häirintälähetintä häiritsemään yhdysvaltalaisten ja 

brittiläisten panssarivaunuja toimintanäytöksessä. Maasijoitteinen häirintälähetin oli sijoitettu 

lähelle testauspaikkaa. Se lähetti voimakkaampaa samalla taajuudella olevaa signaalia, kuin 

mitä paikannussatelliitit käyttivät. [275]  

20-vuotias hakkeri latasi tietoja Nasan Jet Propulsion Laboratoryn koneilta. Hyökkäyksessä 

käytettiin oletettavasti Apache Web -palvelimen versiossa 1 olleita haavoittuvuuksia hyväksi. 

[276] 

2001 

Hakkerit pääsivät murtautumaan Yhdysvaltojen laivaston tutkimuslaboratorion tietokoneille, 

josta hakkerit saivat haltuunsa OS/COMET -nimisen ohjelmiston, joka mahdollistaa komento-

jen lähettämisen satelliiteille. Hakkerit käyttivät saksalaisen yliopiston konetta, sekä ruotsalai-

sen teknologiafirman työntekijän kaapattua tiliä hyökkäyksen tekemiseen. [277] [278] 

Gary McKinnon murtautui vuosien 2001 ja 2002 aikana Yhdysvaltojen liittovaltion ja Nasan 

koneisiin. McKinnon skannasi eri tiedostoja mahdollistaakseen pääsyn .mil -verkossa olleisiin 

tietokoneisiin. Hakkeri pääsi käsiksi yhteen Fort Virginiassa sijainneeseen tietokoneeseen 

etäyhteydellä. Yhteyden muodostettuaan McKinnon asensi koneelle RemotelyAnywhere -etä-

käyttöohjelman, antoi itselleen pääkäyttäjäoikeudet ja muutti sekä poisti useita tiedostoja tieto-

verkon sisällä. McKinnon pääsi omien sanojensa mukaan sisään järjestelmiin koodaamallaan 

ohjelmalla, joka etsi järjestelmästä käyttäjätunnuksia, joihin oli jäänyt oletussalasana päälle. 

[279] [280] 
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RaFa -käyttäjänimellä toiminut hakkeri sai haltuunsa 43 megatavua Nasan salaiseksi luokiteltua 

materiaalia, joka sisälsi muun muassa suunnitelmia avaruussukkulan kehitykseen liittyen. RaFa 

murtautui myös Nasan White Sands -testausalueen järjestelmiin. Computerworld -lehden haas-

tattelussa hakkeri sanoi käyttäneensä FTP -protokollissa tuolloin olleita haavoittuvuuksia hy-

väkseen. [147] [281] 

2002 

Falung Gong -ryhmittymä hakkeroi AsiaSat-nimisen yhtiön satelliittiyhteyden, ja lähetti omaa 

ohjelmaansa kiinalaisiin vastaanottimiin. Epäselväksi jäi lähteiden perusteella, saiko ryhmit-

tymä satelliitin haltuunsa, vai lähettivätkö he samalla taajuudella omaa voimakkaampaa signaa-

lia. [282] 

Vuonna 2002 selvisi, että Nato lähetti ainakin osan P-3 -valvontakoneen ja Hunter -tyyppisen 

lennokin kuvaamaa tiedustelutietoa salaamattomien satelliittiyhteyksien kautta. John Locker –

nimisen satelliittiamatöörin mukaan kuka tahansa pystyi kuuntelemaan viestinvälitystä, jolla 

oli hallussaan kuunteluun sopivaa kalustoa. Kuunteluun tarkoitetun kaluston pystyi ilmeisesti 

hankkimaan julkisilta markkinoilta. [283] 

2003 

Iran on vuodesta 2003 pyrkinyt häiritsemään persiankielisiä satelliittiyhteyksiä, joita maahan 

suunnataan. Iran pyrkii hallitsemaan kansalaistensa tiedonsaantia, ja satelliittiyhteydet ovat yksi 

niistä tavoista, joilla iranilaiset voivat saada riippumatonta tietoa ulkopuolisesta maailmasta. 

Häirintää on tehty ainakin Kuuban, Bulgarian ja Libyan maaperältä käsin, sillä joidenkin satel-

liittien häirintä ei onnistu Iranin maaperältä. [284, p. 8]  

2004 

Titan Rain -ryhmäksi nimetty kiinalaisryhmä murtautui julkisen verkon puolella olleisiin yh-

dysvaltalaisiin valtionhallinnon tietokoneisiin, mukaan lukien Yhdysvaltain avaruuspuolustus-

keskuksen koneisiin. Hakkerit käyttivät skannaustyökalua etsiäkseen verkkoon kiinnitetyistä 

koneista haavoittuvuuksia, joiden avulla nämä pääsisivät sisään tietoverkkoihin. [148] 

Ruotsalaishakkeri ”Stakkato” murtautui Nasan tietokoneisiin kahteen otteeseen vuoden 2004 

aikana. Stakkato käytti saastutettua SSH-ohjelmaa, jonka hakkeri latasi uhrin koneelle. Uhrin 

kirjautuessa järjestelmään sisälle ohjelma otti talteen uhrin käyttäjätunnuksen ja salasanan ja 

lähetti nämä hakkerille. Näiden avulla hyökkääjä sai laajennettua käyttöoikeuksiaan ja jalansi-

jaansa järjestelmän sisällä. [205, pp. 4 - 5] [285] 
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2005 

Yhdysvaltalaisen Kennedy Space Centerin tietokoneille murtauduttiin huhtikuussa 2005. Hak-

kerit asensivat tietokoneille ohjelman, jonka avulla he saivat haltuunsa ainakin joitain tietoja 

avaruussukkuloihin liittyen. Tiedot lähetettiin Taiwaniin. Oletuksena tiedot välitettiin tästä 

eteenpäin Kiinaan, sillä joissain tapauksissa Taiwania pidetään väliasemana tiedon välittämi-

sessä Kiinan maaperälle. [216] [286]  

Libyan valtioon liittyneitä ryhmittymiä syytettiin kaupallisten tv-lähetysten satelliittiyhteyksien 

häirinnästä. Häirintä kohdistui kahteen eri satelliittiin, joka aiheutti eurooppalaisten radio- ja 

tv-kanavien lähetysten katkeamisen Libyassa, sekä amerikkalaisten valtiotason yhteyksien 

heikkenemisen Libyan alueella. [287] 

2006 

Satelliittipuhelinyhteyksiä häirittiin ainakin kolmesta eri kohteesta Libyan sisällä, joista yksi 

oli armeijan hallinnoiman alueen sisäpuolella. Häirintää toteutettiin L-kanavalla, ja häirintä jat-

kui noin kuuden kuukauden ajan. Häirinnän seurauksena yhden yhtiön kautta tehdyt satelliitti-

puhelut eivät onnistuneet Libyan alueella. [288]  

2007 

Vuonna 2007 yhdysvaltalaista Landsat-7 -satelliittia, jota käytettiin valvontatarkoituksissa, häi-

rittiin 12 minuutin ajan [166, p. 216]. 

Sri Lankalainen kapinallisryhmä Tamilitiikerit pääsivät hakkeroitumaan Intelsat-yhtiön satel-

liittiin, ja käyttivät satelliitissa ollutta tyhjää taajuuspaikkaa oman propagandansa lähettämi-

seen. [206] 

2008 

Vuoden 2008 kesäkuussa hakkerit saivat suoritettua kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta nämä 

olisivat voineet ottaa Terra EOS AM -1 -satelliitin haltuunsa [166, p. 216]. 

Saman vuoden heinäkuussa Landsat-7 -satelliittia häirittiin jälleen noin 12 minuutin ajan. Hak-

kerit eivät saaneet tehtyä tarvittavia toimenpiteitä satelliitin haltuun ottamiseksi [166, p. 216]. 

Saman vuoden lokakuussa AM-1 -satelliittia häirittiin jälleen noin 9 minuutin ajan, tällöinkin 

hakkerit saivat tehtyä tarvittavat toimenpiteet satelliitin ohjaamiseksi, mutta eivät antaneet 



6 

satelliitille komentoja. Tavoitteena näissä hyökkäyksissä oli ilmeisesti päästä käsiksi juuri sa-

telliittien hallintajärjestelmiin. [166, p. 216]  

Astronautti toi epähuomiossa USB-tikullaan kansainväliselle avaruusasemalle gammima.AG-

nimisen viruksen. Virus ei kuitenkaan aiheuttanut vahinkoa, sillä se oli alun perin suunniteltu 

kaappaamaan nettimoninpelien käyttäjien tietoja [154]. 

Hakkerit onnistuivat asentamaan Johnson Space Centerin tietokoneille troijalaisen ja häiritse-

mään joitain maa-aseman ja kansainvälisen avaruusaseman välisiä toimenpiteitä, kuten sähkö-

postin lähettämistä. Hyökkäystä ilmeisesti helpotti se, että avaruusasemalla oli hyökkäyksen 

aikaan vanhentuneita ohjelmistoja, joihin ei ollut enää saatavilla tietoturvapäivityksiä. [289, pp. 

60-61]. 

2009 

Brasilialaiset yksityiskäyttäjät olivat käyttäneet vuosien ajan Yhdysvaltojen merivoimien satel-

liitteja hyväkseen kuunnellakseen radiolähetyksiä LA-radiopuhelimilla. Hyväksikäyttö onnis-

tui, koska satelliittien käyttämiä yhteyksiä ei oltu salattu [171]. 

Italialaisen hakkerin oletetaan päässeen käsiksi joihinkin Nasan Deep Space Networkin ja God-

dard Space Flight Centerin tietoverkkoihin käsiksi. Nasan mukaan hyökkääjät eivät päässeet 

salaiseen materiaaliin käsiksi. [155, p. 8] 

Irakilaiset kapinalliset salakuuntelivat Predator-lennokkien viestiliikennettä pääsemällä lenno-

kin ja maa-aseman väliseen yhteyteen kiinni SkyGrabber-nimisellä ohjelmalla. Lennokkien 

kuva välitettiin satelliitin kautta, ja tämä yhteys oli suojaamaton. Kapinalliset eivät pystyneet 

vaikuttamaan lennokkiin itsessään, mutta he pystyivät seuraamaan lennokin ottamaa videoku-

vaa. [251] 

Hakkerit pääsivät sisään Nasan Jet Propulsion Labin tietojärjestelmiin, ja latasivat ainakin 22 

gigatavun edestä aseteknologiaan liittyvää materiaalia. Hyökkääjät jäljitettiin kiinalaiseen 

verkko-osoitteeseen. [19, pp. 8 - 9] 

2010 

Virheellisestä päivityksestä johtuneen vian seurauksena noin 10 000 yhdysvaltalaista GPS-

vastaanotinta ei toiminut usean päivän ajan [290]. 
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2011 

Nasa raportoi, että sen tietojärjestelmiä vastaan tehtiin vuoden 2011 aikana 47 APT-

hyökkäystä, joista 13 pääsi läpi. Näissä hyökkäyksissä hyökkääjien käsiin päätyi esimerkiksi 

150 Nasan työntekijän käyttäjätiedot, joilla oli pääsy Nasan tietoverkkoihin. Lisäksi Nasan jär-

jestelmissä todettiin yli 5000 turvallisuuspoikkeamaa, joiden seurauksena koneille asennettiin 

esimerkiksi haittaohjelmia, tai hyökkääjille mahdollistui pääsy Nasan järjestelmiin. [155, p. 6] 

Nasan työntekijältä varastettiin tietokone, joka sisälsi hallintakoodeja kansainväliselle avaruus-

asemalle. Tietokoneen lisäksi Nasan työntekijöiltä varastettiin yhteensä 47 mobiililaitetta. [210] 

Britannian kansalainen tuomittiin vuonna 2011 vankeuteen, koska tämä oli lähettänyt haittaoh-

jelmia sisältäviä sähköposteja Nasan työntekijöille, saastuttaen noin 2000 työntekijän koneet 

[155, p. 8]. 

Etiopian satelliittiyhtiö syytti Etiopian hallitusta ja Kiinaa sen satelliittiyhteyksien häirinnästä. 

Häirintä vaikutti myös Voice of American ja Deutsche Wellen lähetyksiin. [291] 

Romanialainen TinKode-niminen hakkeri pääsi SQL-injektion avulla muutamiin ESA:n FTP-

servereihin, joiden avulla järjestö piti yhteyttä yhteistyökumppaneihinsa. Hakkeri sai haltuunsa 

esimerkiksi käyttäjätunnuksia ja salasanoja. [292] [293] 

2012 

Romanian kansalainen murtautui Nasan järjestelmiin aiheuttaen puolen miljoonan dollarin me-

netykset AIRS-ohjelmalle. Toinen romanialainen murtautui myös vuoden alussa eri hallinnon-

alojen nettisivuille (Nasa mukaan lukien). [155, p. 8]  

2014 

Vuonna 2014 Nasan nettisivuja vastaan tehtiin keskimäärin 25 hyökkäystä viikossa, ja sähkö-

postin kautta tehtyjä tietojenkalasteluhyökkäyksiä raportoitiin 170. [294]  

Huhtikuussa 2014 paljastui Saksan ilmailu- ja avaruuskeskusta vastaan tehty kyberoperaatio. 

Useista keskuksen koneista löydettiin troijalaisia ja muita vakoiluohjelmia. Operaation todettiin 

olleen yksityiskohtaisesti suunniteltu, sillä ohjelmat eivät olleet jättäneet juurikaan jälkiä. Ky-

beroperaation taustalla epäiltiin olevan kiinalaiset tahot, sillä käytetyistä haittaohjelmista löytyi 

kiinalaisia merkkejä. Operaation tavoitteena lienee ollut vakoilu, sillä ohjelmat ei olleet aiheut-

taneet vahinkoa tietojärjestelmiin. Lisäksi hyökkäyksen kohteena ollut keskus käsittelee arka-

luontoisia tietoja, kuten ohjusteknologiaan ja aseistukseen liittyvää informaatiota. [212]  
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Kiinalaishakkerit pääsivät sisään Yhdysvaltojen liittovaltiotason sääpalvelun tietoverkkoihin. 

Hakkeroinnin seurauksena sääpalvelut jouduttiin sulkemaan muutamaksi päiväksi. [188] 

Toukokuussa 2014 ArabSatin satelliitteja häirittiin Etiopian maaperältä käsin. Hyökkäyksen 

oletettiin kohdistuneen väärään kohteeseen, sillä ArabSat ei lausuntonsa mukaan lähetä Etiopi-

assa ohjelmaa. Häirintäsignaali oli kuitenkin samalla taajuudella ArabSatin satelliittin kanssa, 

sillä se häiritsi useamman ohjelman lähetystä. [295] 

Heinäkuussa 2014 Hamas sai muutettua israelilaisen Channel 10:n satelliittilähetyksen lähettä-

mään omaa propagandaansa. Hyökkäyksen toteutustavaksi arveltiin hyökkääjien päässeen si-

sälle yhtiön palvelimille, jolloin nämä lisäsivät oman tiedostonsa lähetykseen [296]. Teoriassa 

samaan vaikutukseen olisi voinut päästä myös lähettämällä lähetyksen päälle voimakkaam-

malla signaalilla omaa ohjelmaansa. 

Kiinalaisen Putter Panda -nimisen hakkeriryhmän oletetaan pyrkineen päästä sisälle yhdysval-

talaisten ja eurooppalaisten avaruusyritysten tietoverkkoihin. Hyökkäysten hallinnassa käytet-

tiin Remote Access Tools (RAT) -työkaluja. RATteja lähetettiin muun muassa kohdennettujen 

huijaussähköpostien avulla [17, p. 4]. Esimerkiksi 4H RAT-nimisessä troijalaisessa on yksin-

kertainen Word-tiedosto hämäyksenä, troijalainen koostuu tämän lisäksi exe-tiedostosta ja 

DLL-kirjastosta, joilla haittaohjelma asennetaan uhrin koneelle. [17, p. 35] 

Vuonna 2014 laukaistun venäläisen Olymp/Luch -satelliitin epäillään salakuunnelleen kaupal-

listen tietoliikennesatelliittien liikennettä. Vuosien 2014-2019 välillä satelliitin on havaittu py-

sähtyneen 17 eri kertaa eri kiertoratakorkeuksille lähelle muita satelliitteja (kuten lähelle Intel-

sat-yhtiön satelliitteja). [297] [298] 

Vanhentuneiden päivitysten takia hakkerit pääsivät Jet Propulsion Labin tietojärjestelmiin si-

sälle. Vanhentuneet päivitykset olivat julkisen verkon puolella olleessa ohjelmistossa, jonka 

avulla ihmiset pystyivät lataamaan tiedostoja palvelimelle. [19, p. 9] 

2015 

Vuonna 2015 havaittiin, että Turla-niminen venäläinen hakkeriryhmä on käyttänyt ainakin vuo-

desta 2007 lähtien satelliittilähtöisiä internetsignaaleja piilottaakseen käyttämäänsä internetlii-

kennettä. Osa satelliittiyhteyden paketeista oli salaamattomia, jota Turla käytti hyväkseen lii-

kenteensä piilottamisessa [18]. 

Anonymous -hakkeriryhmä murtautui ESA:n järjestelmiin blind SQL-injektion avulla. Hakke-

rit saivat haltuunsa käyttäjätunnuksia, salasanoja ja tietokantakaavioita. [90] 
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2016 

Hamas korvasi maaliskuussa 2016 israelilaisen Channel 2:n lähetyksen omalla propagandavi-

deollaan. Tämä onnistui peittämällä alkuperäinen lähetyssignaali tehokkaammalla paikallisella 

lähetyksellä, joka oli samalla taajuudella kuin alkuperäinen lähetys. Channel 2:n lähetys oli 

myös suojaamaton, eli sen vastaanottaminen ei vaatinut mitään varmistusta. [299] 

Anonsec-niminen hakkeriryhmä väitti päässeensä Nasan järjestelmiin sisälle toiselta hakkerilta 

ostamallaan käyttäjätunnuksella. Ryhmä väitti löytäneensä tunnuksen avulla ylläpitäjän käyttä-

jätunnus- ja salasanaparin, jolla tietoverkkoon päästiin tunkeutumaan syvemmälle. Ryhmän tar-

koituksena oli löytää tietoa Nasan sadepilvien kylvämistutkimuksista. [300] 

Venäläinen FancyBear -hakkeriryhmä levitti troijalaista ilmailu- ja avaruusalan yhtiöiden ko-

neille. Troijalainen käytti koneissa olleen MacKeeper-virustorjuntaohjelman haavoittuvuutta 

hyväkseen. Troijalainen levisi sähköpostin pdf-liitetiedoston mukana. Troijalaisen avulla 

ryhmä kykeni lataamaan lisää ohjelmia järjestelmiin ja muokkaamaan verkossa olleita tiedos-

toja. [301]  

Iranilainen APT33-ryhmä murtautui muun muassa yhdysvaltalaisen ilmailu- ja avaruusalan yri-

tyksen tietoverkkoihin vuoden 2016 ja 2017 aikana. Ryhmä lähetti kohdennettuja sähköposti-

viestejä yhtiön työntekijöille. Viestien liitetiedostona oli haittaohjelma, joka avautuessaan 

asensi takaoven käyttäjän tietokoneelle. Ryhmä käytti julkisesti saatavilla olevia iranilaisia hak-

kerointityökaluja, kuten NANOCORE ja NETWIRE, hyväkseen. Ryhmän oletetaan olevan Ira-

nin hallituksen tukema, ja ryhmän tarkoituksena on ollut hankkia hallitusta hyödyttäviä tietoja 

ilmailualan yrityksistä. [88] 

Kiinalainen Shijian-17 -satelliitti teki testin, jossa se liikkui lähelle toista kiinalaista satelliittia, 

ja toimi oletuksen mukaan testialustana maa-aseman ja satelliitin välisen yhteyden salakuunte-

lemisessa [298]. 

2017 

Ranskalainen tietoturvatutkija pääsi Etelä-Amerikan lähellä olevan laivan satelliittijärjestel-

miin sisälle. Laiva oli kytkeytynyt satelliittiyhteyden avulla palveluntarjoajan kautta verkkoon, 

ja tutkija löysi aluksen Shodan-nimisen palvelun kautta. Shodanin avulla käyttäjät pystyvät ha-

kemaan verkkoon kytkettyjä laitteita. Alukselle asennettuun palveluntarjoajan käyttöliittymään 

oli jäänyt oletuskäyttäjätunnus ja salasana (admin ja 1234), jotka tutkija arvasi ja tätä kautta 
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tämä pääsi sisään järjestelmiin. Tutkija olisi halutessaan voinut tehdä pääkäyttäjätunnusten 

avulla käytännössä mitä vain. [209] 

Noin 20 valtamerialuksen GPS-järjestelmän raportoitiin ilmoittaneen vääriä sijaintitietoja ve-

näläisen Gelendzhikin kaupungin lähellä. Laitteistojen vikaantuminen johtui kaupungin lento-

kentän lähelle sijoitetusta GPS-huijaussignaalia lähettäneestä laitteistosta. Häirintä tapahtui sa-

maan aikaan, kun Venäjän presidentti oli vierailemassa alueella. [302] 

Nasan alaisuuteen kuuluvaa Jet Propulsion Labia (JPL) vastaan tehtiin kyberhyökkäys vuoden 

2017 aikana. Hyökkäys kuitenkin havaittiin vasta vuonna 2018. JPL:n tietoverkkoihin oli kyt-

ketty Raspberry Pi -tietokone. Hakkerit pääsivät tämän koneen ja siinä olleen käyttäjäprofiilin 

kautta JPL:n verkkoon, jossa nämä pääsivät käyttöoikeuksia laajentamalla liikkumaan tietover-

kon sisällä. Hyökkääjien motivaationa oli ilmeisesti saada arkaluonteisia tietoja omaan käyt-

töönsä. Ennen tietomurron havaitsemista hyökkääjät saivat ladattua ainakin 500 megatavua 

edestä tietoja. Hyökkääjät pääsivät myös sisään kahteen JPL:n kolmesta pääverkosta. [19] [303] 

2018 

Thrip-nimisen kiinalaisen hakkeriryhmän havaittiin vuoden 2018 alkupuolella sekä aiempina 

vuosina kohdistaneen hyökkäysyrityksiä eri yrityksiä kohtaan. Näiden joukosta löytyi satelliit-

tiviestintään sekä satelliittikuvaukseen keskittyneitä yrityksiä. Tietojen saamisen lisäksi Thrip 

yritti ilmeisesti ujuttaa haittaohjelmia kyseisten yritysten järjestelmiin. Hyökkääjät pyrkivät 

käyttämään niin kutsuttua “living-off-the-land” -metodia, eli tällöin hyökkääjät käyttävät koh-

teen omia ohjelmistoja hyväksi. Tällä tavalla hyökkääjien liikenne ja teot yritetään naamioida 

normaaliksi käytöksi. Käytettyjä ohjelmia olivat muun muassa PsExec, PowerShell, Mimikatz, 

WinSCP ja LogMeIn. PsExeciä käytetään Windows-käyttöjärjestelmissä prosessien käynnistä-

miseen, hyökkääjät käyttivät tätä yrittääkseen liikkua poikittain uhrin järjestelmissä. Po-

werShelliä käytetään komentojen ajamiseen, hyökkääjät käyttivät tätä tiedostojen lataamiseen 

ja liikkumiseen järjestelmän sisällä. Mimikatz on avoimessa jaossa oleva ohjelma, jolla halli-

taan käyttäjätunnuksia ja käyttäjien todentamisia. WinSCP on tiedonsiirtoon tarkoitettu oh-

jelma, jota pystyy käyttämään myös tietojen lataamisessa järjestelmästä ulos. LogMeIniä käy-

tetään etäkäytön ottamiseen. Edellä mainittujen ohjelmien lisäksi Thrip on kehittänyt myös 

omia haittaohjelmiaan, kuten Infostealer.Catchamas -nimisen troijalaisen, jolla pyritään saa-

maan tietoja järjestelmistä sekä peittämään hyökkääjien jäljet. [20] 

Nasan servereille tehtiin hyökkäys loppuvuodesta 2018. Tällöin hyökkääjät saivat haltuunsa 

henkilötietoja, kuten työntekijöiden sosiaaliturvatunnuksen numeroita. Hyökkääjät pääsivät si-

sään koneelle, joka ylläpitää henkilötietoja sisältävää palvelinta. [304] [213] 



Yliluutnantti Ville Vatasen pro gradu -tutkielma Liite 1 

Vanhentuneet ohjelmistopäivitykset mahdollistivat luvattoman pääsyn Jet Propulsion Labin 

palvelimien kautta organisaation tietojärjestelmiin. Hakkereilla oli mahdollisuus tätä kautta la-

data tiedostoja omaan käyttöönsä. [19, p. 9] 

2019 

Iran yritti kahden satelliitin laukaisua tammikuussa ja helmikuussa 2019. Kumpikin laukaisu 

epäonnistui. Laukaisujen epäonnistumisen takana epäillään olevan jo George W. Bush nuorem-

man aikana alkanut amerikkalaisten sabotointikampanja, jolla nämä ovat pyrkineet saamaan 

viallisia osia iranilaisten ohjuskehitysohjelmaan. [162] 

Vuoden 2019 syksyllä yhdysvaltalainen kyberturvallisuusyhtiö havaitsi, että Dtrack-niminen 

haittaohjelma oli päässyt Intian avaruustutkimusorganisaation (Indian Space Research Organi-

sation, ISRO) järjestelmiin. Dtrack oli ohjelmoitu ottamaan haltuunsa palvelimen, joka oli vas-

tuussa eri järjestelmien todennusten varmentamisesta. Haittaohjelma pyrkii vaikuttamaan sii-

hen osaan järjestelmiä, jotka ovat kytköksissä verkkoon. Venäläinen tietoturvayhtiö Kaspersky 

selvitti, että Lazarus-niminen pohjoiskorealainen ryhmä oli laatinut kyseisen haittaohjelman. 

Haittaohjelma pääsi järjestelmiin, kun eräs työntekijöistä avasi hyökkääjien lähettämän saastu-

tetun sähköpostiviestin liitetiedoston. [89] [305]  


