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TIIVISTELMÄ 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään lähiverkon kytkinten tietoturvaa. Tietoturvan 
tavoitteena on turvata tietojenkäsittelyn toimivuus erilaisia uhkia vastaan, sekä 
suojata tietoja oikeudettomilta muutoksilta. Tietoturvan on toteutettava kuusi 
päämäärää: luottamuksellisuus, eheys, saatavuus, pääsynvalvonta, kiistämät-
tömyys ja todennus. Päämäärien lisäksi tietoturva jaetaan kahdeksaan osa-
alueeseen, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. 
 
Työn pääaiheena oli kytkimiin kohdistuvien tietoturvauhkien kartoitus. Kytkinten 
käyttöjärjestelmistä löydetään usein haavoittuvuuksia ajan kuluessa. Haavoittu-
vuuksien korjaamiseksi valmistajat julkaisevat päivityksiä käyttöjärjestelmiin, 
jotka saattavat myös tuoda uusia ominaisuuksia. Kytkimiin konfiguroitujen sala-
sanojen tulee täyttää vahvan salasanan kriteerit ja salasanoja pitäisi vaihtaa 
määrätyn ajan kuluttua. 
 
Kytkimissä on joitain pieniä verkkopalveluita, kuten finger ja bootp, oletuksena 
päällä. Palveluiden toimimattomuus on aina hyvä varmistaa, koska toimiessaan 
palvelut voivat paljastaa arkaluontoista tietoa kytkimistä. Kytkinten etähallinnassa 
Telnet- ja HTTP-protokollat on unohdettava, koska kumpikaan ei tue liikenteen 
salausta. SSH- ja HTTPS-protokollat sen sijaan salaavat liikenteen, joten niiden 
käyttö on suositeltavaa laitteiden etähallinnassa. Kytkinten tapahtumien valvonta 
SNMPv1:llä ei ole turvallista, koska SNMPv1 ei tue käyttäjien todennusta eikä 
viestien salaamista. SNMPv3:ssa puutteet on korjattu, joten se on tietoturvallinen 
vaihtoehto kytkinten valvontaan. 
 
CDP ja LLDP ovat protokollia, joiden avulla kytkimet pystyvät kommunikoimaan 
keskenään siirtokerroksella. Protokollat sisältävät kuitenkin suuren tietoturva-
riskin, koska kaikki tieto lähetetään salaamattomana verkkoon. Kytkinverkon 
silmukoita estävä STP-protokolla ei varmenna päivitysviestien lähettäjää, joten 
tekaistuilla päivitysviesteillä hyökkääjä saa verkon toimintakyvyttömäksi. Loki-
tietojen keruu on tärkeää. Ilman lokeja, epäilyttävien tapahtumien ja tunkeu-
tumisyritysten havaitseminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. 
 
Työn tavoitteena oli tutkia tietoturvan toteutumista lähiverkon kytkinten osalta ja 
löytää puutteisiin korjaavat ratkaisut. Kytkinten ylläpitäjät saivat työn avulla ulko-
puolisen näkökulman laitteidensa tietoturvasta ja parannusehdotuksista. Työn 
tuloksen perusteella kytkinten ja koko lähiverkon tietoturva paranee entisestään. 
 
Avainsanat: tietoturva, kytkin, lähiverkko 
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ABSTRACT 
 
This thesis deals with switch security in a LAN environment. The aim of 
information security is to secure data processing against different types of threats 
and to protect information from unauthorized access. There are six goals that need 
to be accomplished by information security: confidentiality, integrity, availability, 
access control, non-repudiation, and authentication. Information security is often 
divided into eight sectors, which all have their own purposes. 
 
One of the main subjects was to research security vulnerabilities of network 
switches. Vulnerabilities are often found in the operating system of the switches. 
Manufacturers release new versions of the operating system to patch these 
vulnerabilities. Passwords must meet the requirements of a strong password and 
passwords need to be changed periodically. 
 
By default switches run a few small services, like finger and bootp. Small services 
should be disabled to avoid data mining from the switches. Telnet and HTTP 
management are not suitable for today’s networks because the protocols lack 
encryption, where as SSH and HTTPS have replaced insecure protocols in 
management. Monitoring switches with SNMPv1 is not secure, because SNMPv1 
does not support user authentication or message encryption. The vulnerabilities in 
SNMPv1 have been fixed in SNMPv3. Therefore the administrator should only 
use SNMPv3 for switch monitoring. 
 
Switches use CDP and LLDP for information change between directly connected 
switches. Everyone connected to the switch can capture CDP or LLDP messages 
if the switch is not correctly configured. STP is a protocol used to prevent 
switching loops in LAN. The protocol is vulnerable because it does not 
authenticate packet senders, so attackers are able to take down the LAN if STP is 
not configured according to the instructions. Logging syslogmessages and 
changes in configurations is very important. Without information logging it is 
hard to notice suspicious behaviour in the network and take action in time. 
 
The aim of this thesis was to find out how information security of switches is 
implemented and find solutions to fix any weakness found. The thesis provided 
the administrators with and outsider’s view of their switch security. Conclusions 
of the thesis will provide better security to the switches and to the whole LAN. 
 
Keywords: information security, network switch, LAN 
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LYHENNELUETTELO 

ARP Address Resolution Protocol. Protokolla, jonka avulla laitteet 

selvittävät IP-osoitetta vastaavan MAC-osoitteen. 

BPDU Bridge Protocol Data Unit. STP:n käyttämä datakehys, jonka avulla 

kytkimet viestivät toisilleen muutoksista verkossa.  

CAM Content Addressable Memory. Kytkinten käyttämä muisti, johon 

tallentuu tieto mistä portista löytyy kukin MAC-osoite. 

Cisco Cisco Systems, Inc. Amerikkalainen tietoverkkolaitteiden 

valmistukseen erikoistunut yritys. 

CDP Cisco Discovery Protocol. Ciscon kehittämä protokolla, jonka avulla 

toisiinsa kytketyt verkkolaitteet jakavat tietoa itsestään. 

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect. Ethernet-verkoissa 

käytetty kanavanvarausmenetelmä. 

DTP Dynamic Trunking Protocol. Ciscon kehittämä protokolla, jonka 

avulla kytkimet voivat luoda trunk-linkin välilleen automaattisesti. 

HP Hewlett-Packard Company. Amerikkalainen tietotekniikka-alan 

yritys, joka valmistaa myös tietoverkkolaitteita. 

HTTP HyperText Transfer Protocol. Tietoliikenneprotokolla, jota selaimet 

ja www-palvelimet käyttävät tiedonsiirtoon. 

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure. HTTP-protokollan tiedon 

salausta käyttävä versio. 



 

ICMP Internet Control Message Protocol. Kontrolliprotokolla, jota 

käytetään IP-verkoissa virhetilanteiden selvittämiseen. 

IDS Intrusion Detection System. Ohjelmisto, joka valvoo lähiverkon 

liikennettä ja raportoi poikkeuksista ylläpitäjälle. 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. Kansainvälinen 

organisaatio, joka kehittää standardeja tietotekniikka-alalle. 

IOS Internetwork Operating System. Ciscon kytkimien sekä reitittimien 

käyttöjärjestelmä. 

IP Internet Protocol. Lähiverkoissa käytettävä protokolla, jonka 

tehtävänä on hoitaa paketit lähimmälle reitittimelle. 

LLDP Link Layer Discovery Protocol. Valmistajasta riippumaton 

siirtoyhteyskerroksen protokolla, jonka avulla kytkimet vaihtavat 

tietoja keskenään. 

MAC Media Access Control. Ethernet-lähiverkoissa liikennöidään MAC-

osoitteita käyttäen. 

MD5 Message-Digest algorithm 5. Algoritmi, joka tuottaa 128-bittisen 

tiivisteen annetusta syötteestä. 

MIB Management Information Base. SNMP-protokollan käyttämä 

tietokanta, joka sisältää muuttujat laitekohtaisesti.  

NTP Network Time Protocol. Protokolla, jonka avulla lähiverkon laitteet 

voivat tahdistaa kellonsa.  

OSI Open Systems Interconnection. Malli, joka kuvaa tiedonsiirto-

protokollien yhdistelmän seitsemässä kerroksessa. 



 

SHA Secure Hash Algorithm. Algoritmi, jolla voidaan tuottaa 160-, 224-, 

256-, 384- tai 512-bittiä pitkä tiiviste syötteestä. 

SNMP Simple Network Management Protocol. Yleisesti käytössä oleva 

yksinkertainen verkonhallintaprotokolla. 

SSH Secure SHell. Hallintayhteyksissäkin käytetty protokolla, joka 

muodostaa turvallisen kanavan liikennöivien laitteiden välille. 

SSL Secure Sockets Layer. Yhteyden turvaamiseen käytetty protokolla, 

jota käytetään HTTPS-protokollan yhteydessä selaimissa.  

STP Spanning Tree Protocol. Lähiverkoissa käytettävä protokolla, jonka 

tehtävänä on estää silmukoiden syntyminen. 

TACACS+ Terminal Access Controller Access-Control System Plus. 

Protokolla, joka tarjoaa keskitetyn käyttäjien todennuksen 

lähiverkon aktiivilaitteille.  

TCP Transmission Control Protocol. Tiedonsiirtoprotokolla, joka hoitaa 

yhteyden avaamisen ja sulkemisen, uudelleenlähetykset, virheiden 

havaitsemisen ja vuonhallinnan.  

TLS Transport Layer Security. Yhteyden salaukseen käytetty protokolla, 

joka syrjäyttää SSL-protokollan.  

UDP User Datagram Protocol. TCP-protokollan keveyempi versio, joka ei 

varmista pakettien perillemenoa.  

VLAN Virtual Local Area Network. Tekniikka, jolla fyysinen lähiverkko 

voidaan jakaa loogisiin osiin. 



 

VTP Vlan Trunking Protocol. Ciscon kehittämä protokolla, jonka avulla 

VLAN-asetukset voidaan jakaa automaattisesti saman alueen 

kytkimiin. 

WLAN Wireless Local Area Network. Langaton lähiverkko, jolla erilaiset 

laitteet voidaan yhdistää ilman kaapeleita.



 

1 JOHDANTO 

Yritykset panostavat jatkuvasti enemmän toiminnan tehostamiseen, jossa 

lähiverkot ovat oleellinen osa. Lähiverkkojen laajentuminen ja monipuolistuminen 

on johtanut verkkolaitteiden hallinnan vaikeuksiin. Laitteiden ominaisuuksien ja 

ohjelmistojen nopea päivittyminen tuo mukanaan tietoturvauhkia. Tietoturvan 

säilyttäminen on suuri haaste lähiverkon ylläpitäjälle. Yrityksen toiminnan 

pysähtyessä tai heiketessä tietoturvan takia, yritys voi menettää suuria summia 

rahaa. 

Työ tehtiin Stora Enso Saimaa Services Oy -yrityksen toimesta.  Stora Enso 

Saimaa Services Oy on Imatran tehtaiden sisäinen palveluyhtiö, jonka palveluihin 

kuuluvat kunnossapito, hankinta, projektointi, turvallisuus, sisäinen logistiikka 

ja aluepalvelut. Stora Enso Saimaa Services Oy on Stora Enson täysin omistama 

tytäryhtiö, jonka palveluksessa työskentelee noin 850 henkilöä. Yhtiön kotipaikka 

on Imatra. Imatran tehtaiden tietoverkon ylläpito sisältyy yrityksen toimenkuvaan.  

Ylläpitäjillä on suuri määrä aktiivilaitteita, joiden tietoturvan täytyisi olla 

mahdollisimman hyvä. Aktiivilaitteiden tietoturvaan ei usein kiinnitetä tarpeeksi 

huomiota muiden kiireiden takia. Työn tavoitteena oli tutkia tietoturvan osa-

alueiden toteutumista lähiverkon kytkinten osalta ja löytää puutteisiin korjaavat 

ratkaisut. 

Työssä tarkastellaan tietoturvan tavoitteita sekä tietoturvan eri osa-alueita. Lisäksi 

työssä tutkitaan kytkinten heikkouksia sekä haavoittuvuuksia ja etsitään 

paikkaavat toimenpiteet niille. Työssä käydään läpi myös Imatran tehtaiden 

kytkinten tietoturvaa ja konfiguraatioita. 
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2 TIETOTURVA 

2.1 Tietoturvan tavoitteet 

Tietoturvan tavoitteena on turvata tietojenkäsittelyn toimivuus erilaisia uhkia 

vastaan, sekä suojata tietoja oikeudettomilta muutoksilta. Osa tietoja kohtaavista 

uhkista on teknisiä; esimerkiksi kiintolevyn hajoaminen johtaa tietojen menetyk-

seen ja palvelun keskeytymiseen. (Järvinen 2003, 29.) 

Tietoturvan tavoite on varmistaa, että tietokoneet ja niissä olevat ohjelmat tekevät 

aina sen, mitä niiden on tarkoitus tehdä eikä mitään muuta. Toisin sanoen tieto-

turvan tehtävänä on suojata tietojärjestelmät mahdollisimman monelta odotetulta 

ja odottamattomalta riskiltä, varmistaa että järjestelmän suojattavat tiedot ovat 

vain niiden käyttöön oikeutettujen käyttäjien käytettävissä ja että nämä tiedot ovat 

näiden käyttäjien käytettävissä aina, kun he niitä tarvitsevat. (Ruohonen 2002, 2.) 

 

2.2 Tietoturvan päämäärät 

2.2.1 Luottamuksellisuus 

Tietojen luottamuksellisuudella tarkoitetaan, etteivät tietoon pääse käsiksi muut 

kuin oikeutetut henkilöt. Yrityksen tulevaisuus voi vaarantua, jos tuotekehitys-

tiedot tai tulevat yrityskaupat vuotavat ulkopuolisten tietoon. Luottamukselli-

suuden säilyttämisen takana on yleensä yrityksen oma etu, mutta myös laki 

velvoittaa tähän. (Järvinen 2003, 29.) 

Salausmenetelmiä käytetään luottamuksellisuuden turvaamiseksi. Salauksen 

avulla taataan tiedon säilyminen luottamuksellisena. Haavoittuvimmillaan tiedon 

luottamuksellisuus on säilytyksen ja siirron aikana. (Järvinen 2003, 30.) 
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Siirron aikana tieto kulkee kanavassa, jota tiedon omistaja ei pysty kontrolloi-

maan. Siirtokanava vuokrataan eri maissa toimivilta teleoperaattoreilta, joiden 

toimintaa yritys ei pysty valvomaan. Tieto voi joissain tapauksissa jopa kulkea 

osan matkasta avoimessa Internetissä. Säilytyksessä ollaan varomattomia, koska 

tallennusvälineinä toimivat muistitikut sekä kannettavat tietokoneet, joita 

hukataan tai varastetaan. Salaus on ainoa keino turvata siirrettävän sekä säilötyn 

tiedon luottamuksellisuus. (Järvinen 2003, 30.) 

 

2.2.2 Eheys 

Eheys tarkoittaa sitä, että tiedot on suojattu oikeudettomilta muutoksilta. Tiedon 

on säilyttävä eheänä sekä käsittelyn, siirron että tallennuksen ajan. Tiedon eheyttä 

ei pidä sekoittaa luottamuksellisuuden kanssa. Salatut tiedot ovat siirronkin 

jälkeen luottamuksellisia, vaikka osa niistä olisi hävinnyt siirron aikana. (Järvinen 

2003, 30.) 

Tietojen eheyttä voidaan rikkoa esimerkiksi murtautumalla www-palvelimelle ja 

muuttaa sivuilla olevia tekstejä tai lisätä omia tekstejä joukkoon. Tiedonsiirrossa 

tapahtuva eheyden rikkoutuminen on mahdollista huomata tiedosta laskettavan 

tiivisteen avulla. Lähettäjä laskee tiivisteen ennen lähetystä ja ilmoittaa sen 

vastaanottajalle, joka laskee vastaanotetusta tiedosta tiivisteen ja vertaa näitä 

kahta tiivistettä keskenään. (Järvinen 2003, 30 - 31.) 

 

2.2.3 Saatavuus 

Tietojen ja palvelujen saatavuuteen vaikuttavat lähinnä tekniset seikat: varmuus-

kopiot, turvattu sähkönsyöttö, kahdennetut levyasemat ja luotettavat verkko-

yhteydet. Näistä huolimatta voi saatavuus jäädä toteutumatta, joten kriittisimmät 

osat on turvattava varajärjestelmillä. (Järvinen 2003, 31.) 
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Saatavuuden tavoite on, että tietojärjestelmän tiedot ovat aina käyttäjien käytettä-

vissä. Käyttäjän näkökulmasta saatavuus on tärkein ja näkyvin palvelu, mutta 

ylläpitäjän näkökulmasta saatavuus on vaikeimmin saavutettava ja monimut-

kaisin. (Ruohonen 2002, 3.) 

 

2.2.4 Pääsynvalvonta 

Pääsynvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että kun käyttäjä tai ohjelma on 

tunnistettu, sillä on pääsy vain niihin tietoihin, jotka sille on sallittu aikaisemmin. 

Eri työntekijöille voi olla toisenlaiset oikeudet saman tiedon käsittelyyn. Kaikki 

voivat esimerkiksi lukea tiedot, mutta jotkut voivat myös lisätä tai poistaa tiedon 

määrää. (Järvinen 2003, 32.) 

Pääsynvalvonnan pettäessä voi väärä henkilö päästä lukemaan tai muokkaamaan 

erittäin arkaluontoisia tietoja, kuten yrityksen rahaliikennettä, palkkatietoja tai 

kulunvalvontatietoja. Salausta voidaan käyttää apuna pääsynvalvonnan 

turvaamisessa. (Järvinen 2003, 32.) 

 

2.2.5 Kiistämättömyys 

Kiistämättömyydellä tarkoitetaan sitä, että tietojärjestelmässä tapahtuneet toimen-

piteet voidaan myöhemmin tutkia ja toimenpiteistä jäädyt merkinnät on tehty 

riittävän luotettavalla tavalla. Esimerkiksi teletunnisteiden tarkastelusta on jäätävä 

merkintä järjestelmään, josta selviää mitä tietoja on katsottu, kuka on katsonut ja 

miksi tietoja on katsottu. (Järvinen 2003, 32 - 33.) 
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Sähköisessä kaupankäynnissä kiistämättömyys on erittäin tärkeää. Verkko-

kaupassa asioitaessa asiakkaan tekemä tilaus on voitava jälkikäteen yhdistää 

riittävän luotettavasti tilaajan henkilöllisyyteen. Sähköisiä allekirjoituksia 

käytettäessä kiistämättömyys on vaadittava toteutuvaksi, jottei toinen osapuoli 

pysty kiemurtelemaan ulos sopimuksesta tai rahansiirrosta. (Järvinen 2003, 33.) 

Salaustekniikoiden avulla on mahdollista luoda järjestelmä, jossa allekirjoitusta 

on teknisesti mahdotonta väärentää. Käytännössä allekirjoituksen pätevyys on 

kyseenalainen, koska ihminen voi keksiä monia syitä välttääkseen vastuuta ja 

yleensä asia jää oikeuden mietittäväksi. Oikeusistuimessa päätetään onko tekijä 

lopulta ollut allekirjoituksen haltija. (Järvinen 2003, 33.) 

 

2.2.6 Todennus 

Todennus on tietoturvan kriittisin ja vaikein päämäärä. Todennuksen tehtävä on 

varmistaa osapuolten henkilöllisyys tai aitous. Muut edellä mainitut päämäärät 

ovat hyödyttömiä, jos ei voida olla varmoja toisen osapuolen oikeellisuudesta. 

Hyviä ja turvallisia salausmenetelmiä on useita, mutta todennusmenetelmää ei ole 

tarjolla, joka yltäisi samalle tasolle. (Järvinen 2003, 33 - 34.) 

Todentaminen yleisesti käsitetään käyttäjän henkilöllisyyden varmentamisena, 

esimerkiksi verkkopankkiin kirjautuessa. Yhtälailla verkkopankki-sivuston täytyy 

todentaa käyttäjälle aitoutensa. Internetissä liikkuukin paljon sivustoja, jotka 

yrittävät hämätä ulkoasullaan käyttäjää ja kalastella käyttäjätunnuksia sekä 

salasanoja. (Järvinen 2003, 34 - 35.) 
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Henkilön todennus voi pohjautua kolmeen eri tekijään: 

• Johonkin, mitä henkilöllä on hallussaan. Käytännössä käytetään avainta 

tai avainkorttia, jota ei ole helppo kopioida.  

• Johonkin, mitä henkilö tietää. Salasana on helppo ja halpa toteuttaa, mutta 

käyttäjälle voi muodostua ongelma monien salasanojen muistamisesta.  

• Johonkin henkilön yksilölliseen ominaisuuteen. Yksilöllisyytenä on 

yleisesti käytetty ihmisen ulkonäköä, ääntä tai olemusta. Kehittyneempiä 

tekniikoita ovat sormenjäljet sekä verkkokalvo. 

Vahvaan todennukseen vaaditaan vähintään kahta yllä mainituista tekijöistä. 

(Järvinen 2003, 35 - 36.) 

 

2.3 Tietoturvan osa-alueet 

Tietoturva jaetaan yleensä kahdeksaan eri osa-alueeseen: hallinnollinen turvalli-

suus, tietoaineistoturvallisuus, henkilöstöturvallisuus, käyttöturvallisuus, tieto-

liikenneturvallisuus, fyysinen turvallisuus, ohjelmistoturvallisuus ja laitteisto-

turvallisuus. (Ruohonen 2002, 4.) 

Hallinnollisen tietoturvan tehtävänä on luoda organisaatioon toimintatapa, jolla 

pystytään välttämään tietoturvariskit. Hallinnollinen tietoturva pitää sisällään 

johdon hyväksymät periaatteet, vastuunjaon, resurssien jaon sekä riskien arvi-

oinnin. Yrityksen hallinnon on määriteltävä riskianalyysi uhkien paikallista-

miseen. Riskianalyysin perusteella tehdään ohjeistus ja toimintaohjeet. Hallin-

nollisen tietoturvan piiriin kuuluu myös toipumissuunnitelman laatiminen, jossa 

määritellään vahingon jälkeiset toimenpiteet, tilanteesta toipuminen ja kuinka 

jatketaan eteenpäin. (Tirronen 2003.) 
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Tietoaineistoturvallisuus pyrkii asiakirjojen, tietueiden ja tiedostojen luottamuk-

sellisuuteen sekä estämään tietojen tuhoutumisen tai tahattoman muuttamisen. 

Tiedon jatkuva varmistaminen, säilytys ja oikeanmukainen tuhoaminen ovat osa 

tietoaineistoturvallisuutta. Tieto on myös mahdollista luokitella tärkeyden perus-

teella, jolloin käyttöoikeudet määritellään luokitusten mukaisesti. (Tirronen 2003.) 

Henkilöstöturvallisuudella pyritään suojaamaan tieto sen käyttäjien aiheuttamilta 

uhilta. Käyttäjien tahattomasti aiheuttamaa vahinkoa voidaan ehkäistä koulutuk-

sella. Tahallisia vahinkoja vähennetään tutkimalla tärkeiden käyttäjien taustat 

sekä määrittelemällä käyttöoikeudet tarpeen mukaan. (Ruohonen 2002, 5.) 

Käyttöturvallisuus käsittää järjestelmien turvallisen käytön, salasanoihin liittyvät 

ohjeistukset sekä menettelytavat, jotka takaavat mahdollisimman hyvän tieto-

turvan tason. Käyttöturvallisuus liittyykin suoraan henkilöstöturvallisuuteen ja 

hallinnolliseen turvallisuuteen. (Ruohonen 2002, 5; Tirronen 2003.) 

Tietoliikenneturvallisuudella pyritään kaikkien verkossa välitettävien tietojen 

luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden takaamiseen. Tietoliikenne-

turvallisuus sisältää sekä yrityksen sisäisen liikenteen että ulkoisen liikenteen 

turvaamisen. Turvallisuutta lisätään palomuureilla, reitittimillä sekä salaamalla 

liikennettä. Verkon rakentaminen ja suunnittelu ovat myös osa tietoliikenne-

turvallisuutta. (Tirronen 2003.) 

Fyysisen tietoturvan oleellisimmat osat ovat kulunvalvonta, palvelintilojen lukit-

seminen ja paloturvallisuus, varmuuskopioiden turvallinen säilytys, hälytysjärjes-

telmät ja vartiointi sekä tietoverkon kaapeleiden ja laitekaappien suojaaminen 

ulkopuolisilta. Lisäksi varteenotettavia fyysisiä uhkia ovat sähkönjakelu, jännite-

vaihtelut ja luonnonilmiöt. Fyysinen tietoturva on perusta muille tieto-turvan osa-

alueille. (Tirronen 2003.) 
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Ohjelmistoturvallisuuteen liittyvät käyttöjärjestelmän ja ohjelmistojen päivitykset, 

ohjelmistojen käyttöoikeuksien hallinta sekä ohjelmien lisenssien ylläpito. Lisens-

sien ylläpito on tärkeää, koska lisenssin käyttöajan loputtua ohjelmat eivät toimi 

enää normaalisti. (Ruohonen 2002, 4.) 

Laitteistoturvallisuus pitää sisällään laitteiston toimivuuden varmistamisen huolto-

sopimuksilla, valtuutettujen henkilöiden huollolla ja päivittämisellä sekä laitteisto-

hankinnoilla ja vanhentuneiden laitteiden turvallisella poistolla. Näillä toimenpi-

teillä pyritään takaamaan laitteiden luotettava ja häiriötön toiminta. (Tirronen 

2003.) 
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3 LÄHIVERKKO 

3.1 Lähiverkon määritelmä 

Lähiverkko on joukko laitteita, jotka on liitetty toisiinsa, jotta laitteet voisivat 

kommunikoida keskenään. Lähiverkoksi kutsutaan tietoverkkoa, joka sijaitsee 

maantieteellisesti pienellä alueella, kuten kotona, toimistossa tai rakennusten 

välillä. Lähiverkko on yleensä yhden organisaation hallinnassa. (Porras 2006.) 

Lähiverkot ovat tarkoitettu kalliiden oheislaitteiden, tiedostojen sekä palvelujen 

helppoon jakoon pienessä mittakaavassa. Lähiverkon tiedonsiirtokapasiteetti on 

10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s tai 10 Gbit/s. (Porras 2006.) 

  

3.2 Topologiat 

Topologialla kuvataan verkon muotoa eli sitä, miten verkon laitteet on kytketty 

toisiinsa. Topologiat jaetaan kahteen pääryhmään, kaksipisteyhteyksiin ja moni-

pisteyhteyksiin. Laajaverkoissa käytetään reitittimien välillä kaksipisteyhteyksiä. 

Monipisteyhteyksiä käytetään lähiverkoissa ja topologioina ovat väylä, rengas 

sekä tähti (katso KUVIO 1). (Granlund 2003, 67 – 68.) 

Väylätopologiassa asemat liitetään yhteiseen väylään. Yhden aseman lähetys 

kuuluu kaikille asemille väylässä. Terminaattorit väylän päässä poistavat signaalin 

siirtotieltä, ettei se heijastuisi takaisin. (Porras 2006.) 

Rengastopologiassa asemat liittyvät toistimiin. Toistimet yhdistetään toisiinsa 

linkeillä ja toistimista muodostuu rengas. Renkaassa toistinten väliset linkit 

toimivat vain yhteen suuntaan, joten aseman lähettämät kehykset kiertävät 

kokonaisen kierroksen takaisin lähettäjälleen, joka poistaa kehykset verkosta. 

(Porras 2006.) 
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Tähtitopologiassa asemat yhdistetään kytkimiin kaksipisteyhteydellä. Aseman ja 

kytkimen väliset kehykset eivät kulkeudu muille kytkimessä kiinni oleville 

asemille. Kytkimiä on mahdollista asettaa hierarkkisesti tasoihin, jolloin ylimpänä 

olevaan kytkimeen liittyvät kaikki muut kytkimet. Lähes kaikki nykypäivän lähi-

verkot ovat topologioiltaan kytkettyjä tähtiä. (Porras 2006.) 

 

KUVIO 1. Lähiverkon topologiat. (Wikipedia 2008a.) 

 

3.3 Siirtotie 

Lähiverkoissa siirtoteinä käytetään johdollisia ja johdottomia ratkaisuja. Johdol-

lisista yleisessä käytössä ovat parikierretty kaapeli, koaksiaalikaapeli ja valokuitu. 

Johdottomat ratkaisut käyttävät radioaaltoja. (Granlund 2003, 40; 54.) 

Parikierretyssä kaapelissa kulkee neljä johdinparia. Johtimien parien kiertämisellä 

vähennetään kaapelin herkkyyttä elektromagneettisille häiriöille. Kaapelit voidaan 

suojata erillisellä maadoitetulla vaipalla, jolloin kaapelin merkinnässä käytetään 

STP (Shielded Twisted Pair) -lyhennettä. Suojaamattoman parikierretyn kaapelin 

merkintänä on UTP (Unshielded Twisted Pair). Parikaapeli on lähiverkkojen 

suosituin kaapelointityyppi. Ethernet-verkoissa käytetään kierrettyä parikaapelia 

10Base-T (10 Mbit/s), 100BaseTX (100 Mbit/s) sekä 1000Base-T (1000 Mbit/s). 



 11

Suurin sallittu etäisyys parikaapeliyhteyksissä jää yleensä alle 100 metriin. 

(Granlund 2003, 41 – 43.) 

Koaksiaalikaapeli perustuu sisäjohtimeen ja ulkojohtimeen sekä näiden väliseen 

eristekerrokseen. Ulkoinen johdin muodostaa sähkömagneettisen suojan sisem-

män ympärille, jolla saavutetaan erittäin hyvä häiriönsietokyky. Koaksiaalikaa-

pelilla saavutetaan suuri kaistanleveys. Kilometrin pituisella johtimella on 

mahdollista päästä 2 Gbit/s tiedonsiirtonopeuteen. Lähiverkoissa koaksiaali-

kaapelia on sovellettu Ethernet 10Base-2:ssa (ohut Ethernet). Koaksiaalikaapelin 

käyttö lähiverkoissa on jäänyt reilusti parikaapelia vähemmäksi. (Granlund 2003, 

45 – 46.) 

Optisissa kuiduissa tietoa siirretään valopulssien avulla. Elektromagneettiset 

häiriöt eivät vaikuta optisiin kuituihin, joten ne ovat erinomaisia häiriöllisissä 

tiloissa. Optiset kuidut voidaan jakaa rakenteen perusteella monimuotokuituihin ja 

yksimuotokuituihin. Monimuotuokuiduilla päästään 1 Gbit/s nopeuteen kilometrin 

mittaisella matkalla, kun taas yksimuotokuitu mahdollistaa jopa 10 Gbit/s nopeu-

den kymmenien kilometrien matkalla. Optiset kuidut soveltuvatkin hyvin runko-

verkkojen kaapelointiin. (Granlund 2003, 47 – 50.) 

Langattomat lähiverkot käyttävät 2,4 GHz radiotaajuusaluetta ja maksiminopeudet 

yltävät teoriassa 54 Mbit/s, mutta käytännössä nopeus jää noin 20 Mbit/s. Langat-

tomat lähiverkot soveltuvat hyvin pienten toimistojen verkottamiseen. Radioaallot 

ovat herkkiä häiriöille ja radioaaltojen kantavuus 2,4 GHz:n taajuudella on lyhyt. 

(Granlund 2003, 54 – 58.) 

 

3.4 Tekniikat 

Lähiverkoissa käytettyjä tekniikoita ovat Ethernet, WLAN (Wireless Local Area 

Network), Token Ring ja ARCNET. Token Ring sekä ARCNET eivät ole enää 

käytössä yleisesti. Ethernet-tekniikkalla toteutettuja lähiverkkoja täydennetään ja 

laajennetaan myös langattoman WLAN:in avulla. (Wikipedia 2008b.) 
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Ethernet-verkko on yleisin markkinoilla oleva lähiverkko. Viestien välitykseen 

Ethernet käyttää omaa fyysisen kerroksen protokollaansa. Tietokoneet tunnis-

tetaan toisistaan tietokoneiden verkkokorttien 48-bittisen MAC (Media Access 

Control) -osoitteen perusteella (katso KUVIO 2). Yksilöllinen MAC-osoite 

tallennetaan verkkokortille jo valmistusvaiheessa. Lähiverkoissa Ethernet toimii 

usein yhdessä TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) -proto-

kollien kanssa. (Ruohonen 2002, 54.) 

Ethernet-verkoissa kanavanvarausmenetelmänä käytetään kilpavarausmenetelmää, 

tarkemmin CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect)  

-tekniikkaa. CSMA-tekniikka seuraa linjan tilannetta ja käynnistää oman sanoman 

lähetyksen silloin, kun linja on vapaa. Menetelmällä vältetään sanomien lähetys, 

jos joku toinen on jo lähettämässä. CD-tekniikalla havaitaan yhteentörmäykset 

tilanteissa, joissa kaksi laitetta käynnistää siirron samanaikaisesti ja linjalla 

tapahtuu törmäys. CSMA/CD-tekniikka ei eliminoi törmäyksiä, mutta se havaitsee 

törmäyksen tapahtuneen ja osaa käynnistää tarvittavat toipumismenettelyt. 

(Granlund 2003, 262 - 265.) 

 

KUVIO 2. Ethernet Type II Frame Format. (Wikipedia 2008c.) 

 

3.5 Aktiivilaitteet 

Lähiverkossa aktiivilaitteiden tehtävänä on välittää viestejä lähettäjältä vastaan-

ottajalle. Aktiivilaitteet lisäävät yhteyksien latenssia, joka heikentää verkon nimel-

lisnopeutta. Lähiverkossa käytettyjä aktiivilaitteita ovat toistin, keskitin, kytkin ja 

reititin. Kytkimet ovat syrjäyttäneet toistimet sekä keskittimet. (Ruohonen 2003, 

55 – 57.) 
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Nykypäivän lähiverkot ovat poikkeuksetta rakenteeltaan tähtiverkkoja, joissa 

siirtomediana käytetään parikaapelia tai valokuitua. Verkkojen tärkein aktiivilaite 

on kytkin, johon tietokoneet kytketään kaksipisteyhteydellä. Tietokoneet eivät 

enää kilpaile siirtomediasta muiden tietokoneiden kanssa. Täysin kytkentäisessä 

lähiverkossa kytkimet muodostavat lähettävän ja vastaanottavan tietokoneen 

välille yhteyden yhden kehyksen lähetyksen ajaksi. Kytkimet ovat mahdollis-

taneet poissiirtymisen jaetun median lähiverkoista, mikä on muuttanut lähiverk-

kojen toimintaa ehkä eniten 10 vuoden aikana. (Hakala & Vainio 2005, 85.) 

Reitittimet yhdistävät lähiverkkoja toisiinsa.  Reititin ohjaa sille tulevat viestit 

eteenpäin kohteen IP-osoitteen mukaan. Viestin suunta päätellään reitittimen 

sisältämän reititystaulun mukaan. Reititystauluun voidaan kirjoittaa reittejä 

(staattiset reitit) tai reititin voi itse päivittää taulua muilta reitittimiltä reititys-

protokollien avulla saatujen tietojen mukaan (dynaamiset reitit). (Ruohonen 2003, 

58 - 59.) 
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4 KYTKINTEN TIETOTURVA 

4.1 Käyttöjärjestelmä 

Käyttöjärjestelmät eivät ole aukottomia. Ajan kuluessa käyttöjärjestelmistä 

löydetään haavoittuvuuksia, jolloin kytkinten valmistajat julkaisevat päivitettyjä 

versioita käyttöjärjestelmistä. Uusiin versoihin on parannettu tietoturvaa ja 

korjattu havaitut haavoittuvuudet. Jos käyttöjärjestelmää ei päivitetä riittävän 

useasti, voivat kytkimet altistua tiedonkeräys- tai verkkohyökkäyksille. Yllä-

pitäjän tulee aina olla ajan tasalla tietoturvauhkista seuraamalla valmistajan tai 

muun tietoturva-aiheisen sivuston uutisia. (Borza, Duesterhaus, Grabczynski, 

Johnson, Kelly & Miller 2004.) 

Ennen uuden käyttöjärjestelmäversion asentamista on olennaista lukea päivitetyn 

version uudet ominaisuudet, korjaukset ja parannukset. Kytkimen suorituskyky 

voi laskea päivityksen seurauksena tai jotkut ominaisuudet lakata toimimasta, 

joten vanhat konfigurointitiedostot sekä käyttöjärjestelmäimage on varmuus-

kopioitava. Varmin tapa olisi korvata kytkin tilapäisesti vastaavalla laitteella 

päivityksen ajaksi. (Borza ym. 2004.) 

Uudempi käyttöjärjestelmä on helppo ladata Internetistä. Kuitenkin on huomi-

oitava, että tiedonsiirrossa voi tapahtua virheitä. Tästä syystä latauksen yhteydessä 

annetaan tiedoston koko tavuina sekä MD5 (Message-Digest algorithm 5) -tiiviste 

kyseisestä tiedostosta. MD5-tiivisteiden tulee täsmätä ennen käyttöjärjestelmän 

siirtämistä kytkimeen. (Borza ym. 2004.) 
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4.2 Salasanat 

Salasanojen tulisi olla vahvoja. Vahva salasana on vähintään kahdeksan merkkiä 

pitkä. Se ei saa perustua mihinkään sanaan. Siinä pitää olla vähintään yksi 

numero, erikoismerkki sekä mieluiten isoja ja pieniä kirjaimia sekaisin. Lisäksi 

salasanat on vaihdettava enintään 90 päivän välein. (Borza ym. 2004.) 

Ciscon kytkimissä, joissa on IOS (Internetwork Operating System) -käyttöjärjes-

telmä, on vakiona kaksi pääsytasoa; User (Käyttäjä, taso 1) ja Privileged 

(Etuoikeutettu, taso 15). User-tasolle päästään tyypillisesti, kun otetaan yhteys 

Telnet- tai SSH (Secure SHell) -protokollilla tai konsoliportin kautta. Privileged-

tasolle päästään user-tasolta ”enable”-komennolla. (Borza ym. 2004.) 

Ciscon kytkin näyttää oletuksena salasanat selkokielisenä konfigurointitiedos-

tossa. Näitä salasanoja ovat: enable-salasana, käyttäjätunnusten salasanat, konsoli-

linjan salasana sekä virtuaaliterminaalilinjojen salasanat. Hyökkääjän on mahdol-

lista saada salasanat haltuunsa, jos konfigurointitiedoston pystyy salakuuntele-

maan verkosta analysaattoriohjelmalla. (Borza ym. 2004.) 

Privileged-tasolle voidaan konfiguroida salasana käyttämällä komentoa ”enable 

secret”. Tällöin näkyy konfigurointitiedostossa tiivistefunktion läpi mennyt 

salasana, josta ei voi päätellä alkuperäistä salasanaa. Enable secretin pitää myös 

täyttää vahvan salasanan määrittelyn ehdot. Useamman kytkimen verkossa, 

jokaisessa kytkimessä tulisi olla uniikki enable secret -salasana. Enable secret  

-salasana täytyy olla eri kuin virtuaalilinjojen tai konsolilinjan salasanat. Salasanat 

konfigurointitiedostossa voidaan salata komennolla ”service password- 

encryption”. Tämä ei tarjoa vahvaa salausta, mutta antaa perussuojan. (Borza ym. 

2004.) 
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4.3 Verkkopalvelut 

4.3.1 Pienet palvelut 

TCP ja UDP (User Datagram Protocol) Small Servers palvelut ovat käytännöllisiä 

vikojen selvittämisessä. Niiden käyttämiselle tarvitsee kuitenkin olla erityinen 

syy, koska ne altistavat kytkimen palvelunestohyökkäykselle. Komennoilla ”no 

service tcp-small-servers” ja ”no service udp-small-servers” saadaan palvelut pois 

päältä. (Sud & Edelman 2003.) 

Kytkin pystyy tarjoamaan toisille kytkimille käyttöjärjestelmän imagen. Kytkimen 

käynnistyessä se lataa toiselta kytkimeltä käyttöjärjestelmän muistiinsa. Tämä 

sallii myös hyökkääjän ladata käyttöjärjestelmä ja antaa tietoa verkon laitteista. 

Bootp-serverin saa pois komennolla ”no ip bootp server”. (Sud & Edelman 2003.) 

Finger palvelun ollessa päällä se paljastaa tiedot kytkimelle kirjautuneista 

käyttäjistä. Komento ”no ip finger” sammuttaa palvelun. (Sud & Edelman 2003.) 

Kytkimet voivat hakea konfigurointitiedoston verkosta automaattisesti käynnis-

tyttyään. Tämä menetelmä kuitenkin antaa mahdollisuuden kaapata konfigurointi-

tiedosto verkosta analysaattoriohjelmalla, koska tiedonsiirto ei ole salattua. Tämä 

palvelu saadaan pois käytöstä komennolla ”no service config”. (Borza ym. 2004.) 

Kytkin pystyy luomaan kolme erilaista ICMP (Internet Control Message Protocol) 

-viestiä: Host Unreachable, Redirect ja Mask Reply. Nämä viestit kertovat hyök-

kääjälle tietoja verkosta. Mask Reply kertoo liitännässä käytettävän aliverkon-

peitteen. Host Unreachable ilmoittaa, jos reittiä haluttuun kohteeseen ei löydy tai 

kytkin ei tunne protokollaa. Viestit kielletään kaikista liitännöistä, myös Null 0 -

liitännästä, komennoilla ”no ip unreachables”, ”no ip redirects” ja ”no ip mask-

reply”. Liitännässä, joka on yhteydessä ulkoverkkoon tai muuhun epäluotettavaan 

verkkoon, on otettava huomioon komento ”ip directed-broadcast”. Tämä komento 

sallii ulkoverkosta tulevan broadcast-viestin levittämisen sisäverkkoon. Hyök-

kääjän on mahdollista toteuttaa palvelunestohyökkäys tällä menetelmällä. (Sud & 

Edelman 2003.) 
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4.3.2 Telnet ja SSH 

Etähallinnassa SSH-protokolla on syrjäyttänyt vanhan Telnet-protokollan, koska 

SSH käyttää salattua yhteyttä. Telnet-protokollaa ei tulisi käyttää enää laitteissa, 

joissa SSH on käytettävissä. SSH vaatii erillisen version käyttöjärjestelmä-

imagesta, joka tukee salausta. SSH:n käyttöönotto vaatii, että kytkimeen on 

konfiguroitu nimi (hostname), verkkotunnus (ip domain-name) sekä luotu RSA 

(Rivest Shamir Adelman) -avainapari (crypto key generate rsa). Salausavainten 

pituus voi vaihdella 360–2048 bittiä. Suositeltu vähimmäispituus on 1024 bittiä. 

(Ou 2007.) 

Pääsylistoilla voidaan rajoittaa IP-osoite tai alue, josta yhteydet sallitaan kytkimen 

virtuaaliterminaalilinjoihin. Listaan lisätään kaikki ylläpitäjien osoitteet ja muut 

osoitteet kielletään. Valmis pääsylista liitetään kytkimen virtuaaliterminaali-

linjoihin. (Borza ym. 2004.) 

Pelkästään SSH-yhteydet päästetään virtuaaliterminaalilinjoihin. Komennolla 

”transport input ssh”, sallitaan vain SSH-yhteydet. Lisäksi SSH-yhteyksiä 

käyttäville laitetaan oikeustasoksi nolla (privilege level 0). (Ou 2007.) 

Yhteyden aikakatkaisu on tarpeellinen etäyhteyksille. ”exec-timeout 9 0”  

-komento katkaisee yhteyden, jos sitä ei käytetä yhdeksään minuuttiin. Lopuksi 

määritetään mistä kytkin hakee käyttäjät, joille sallitaan kirjautuminen. Komento 

”login local” kertoo kytkimelle, että se käyttää omaa paikallista listaa. Jos 

käytössä on ulkopuolinen autentikointipalvelu, käytetään komentoa ”login 

authentication”. (Borza ym. 2004.) 

4.3.3 HTTP (HyperText Transfer Protocol) 

Kytkimissä on sisäänrakennettu web-palvelin. Se mahdollistaa etähallinnan 

HTTP-selaimella. HTTP-protokolla ei sisällä salausmekanismia, joten se koetaan 

tietoturvariskiksi. Verkkoa analysaattorilla kuunteleva tunkeutuja voi saada 

haltuunsa kytkimeen kirjautuvan ylläpitäjän käyttäjätunnuksen sekä salasanan. 

(Borza ym. 2004.) 
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HTTP-palvelu on otettava pois käytöstä, ellei sille ole tärkeää käyttötarkoitusta. 

Komento ”no ip http server” poistaa palvelun käytöstä. Jos selaimella tapahtuva 

etähallinta on välttämätön, tulisi silloin käyttää HTTPS (HyperText Transfer 

Protocol Secure) -yhteyttä. HTTPS-yhteys käyttää SSL (Secure Sockets Layer) tai 

TLS (Transport Layer Security) -protokollaa salaamaan tiedon. Kaikki kytkimet 

eivät tue salattuja yhteyksiä, joten on käytettävä salaamattomia HTTP-yhteyksiä. 

(Borza ym. 2004.) 

HTTP-yhteyksiä käytettäessä on suoritettava samat rajoituksen kuten SSH-

protokollalle. Vain ylläpitäjien IP-osoitteet sallitaan sekä käytetään autentikointia. 

(Borza ym. 2004.) 

 

4.3.4 SNMP (Simple Network Management Protocol) 

SNMP-protokollaa käytetään verkon valvontaan ja hallintaan. Se käyttää MIB 

(Management Information Base) -tietokantaa, joka sijaitsee kytkimissä. MIB-

tietokanta sisältää tietoa muun muassa kytkimen konfiguroinneista, fyysisistä 

ominaisuuksista sekä virheistä. SNMP:n avulla pystytään lukemaan tai kirjoit-

tamaan MIB-tietokantaan. Kytkin voi myös lähettää hälytyksiä ylläpitäjälle 

SNMP:n avulla. (Borza ym. 2004.) 

SNMP-protokollasta on kolme eri versiota. Laajasti käytössä oleva SNMPv1 

käyttää vain yhteisönimeä (community string) autentikointiin, jolla kytkin antaa 

kirjoittaa tai lukea. Yhteisönimi lähetetään salaamattomana verkon yli. Verkkoa 

kuunteleva saa helposti selville käytetyn yhteisönimen ja pääsee muuttamaan tai 

katsomaan kytkimen tietoja. SNMPv1:stä ei tulisi käyttää ollenkaan. (Borza ym. 

2004.) 

SNMPv3 tarjoaa käyttäjäpohjaisen todentamisen sekä viestien salaamisen. 

SNMP-käyttäjille tehdään pääsylista, jossa määritetään mistä IP-osoitteista 

käyttäjät sallitaan. Kytkimeen luodaan ryhmä ja sille yhteisönimi kirjoitus- sekä 

lukuoikeuksille. (Ou 2007.) 
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Kytkimeen konfiguroidaan SNMP-käyttäjä. Tämä lisätään haluttuun ryhmään ja 

laitetaan käyttäjälle salasana. Käyttäjänimi sekä salasana salataan MD5- tai SHA- 

(Secure Hash Algorithm) algoritmeilla. Pääsylista liitetään käyttäjään sitä 

luotaessa, joten vain määritellyistä IP-osoitteista voi ottaa yhteyden SNMP-

protokollalla MIB-tietokantaan. (Borza ym. 2004.) 

Tämä menettely sallii käyttäjien todennuksen, eri pääsytasojen käytön, sala-

sanojen sekä yhteisönimen salaamisen ja rajoitetun pääsyn MIB-tietokantaan. 

(Borza ym. 2004.) 

 

4.3.5 Siirtoyhteyskerroksen tunnistusprotokollat 

CDP (Cisco Discovery Protocol) ja LLDP (Link Layer Discovery Protocol) ovat 

protokollia, joiden avulla kytkimet pystyvät kommunikoimaan keskenään 

siirtokerroksella. Ciscon kehittämä CDP toimi vain Ciscon valmistamien 

kytkimien kesken, mutta HP (Hewlett-Packard) on myös ottanut CDP:n 

kytkimiinsä. LLDP toimii eri valmistajien kytkimien välillä ja on myös IEEE:n 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers) standardi. (Cisco Discovery 

Protocol 2007.) 

Yhteistä protokollilla on kuljetettavan datan sisältö sekä tapa keskustella toisten 

kytkimien välillä. Ne levittävät tiedon portteihin, joihin protokolla on laitettu 

päälle mainostamaan. Mainostus käyttää Ethernetin multicast-osoitteita. Sisältönä 

protokollat kertovat suoraan niissä kiinni oleville naapureilleen käyttöjärjestelmän 

version, verkkonimen, portin Internet Protocol- ja MAC-osoitteet, natiivi 

VLAN:in (Virtual Local Area Network), laitteen tyypin ja mallin, VTP (Vlan 

Trunking Protocol) verkkoalueen sekä duplex-asetukset. (Cisco Discovery 

Protocol 2007.) 

Protokollat sisältävät kuitenkin suuren tietoturvariskin. Kaikki tieto lähetetään 

salaamattomana verkkoon. Kriittisen tiedon, kuten käyttöjärjestelmän version 

paljastaminen helpottaa hyökkääjän työskentelyä huomattavasti.(Rouiller 2007.) 
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Jollei protokollien käyttö ole tarpeeksi perusteltavissa, on ne otettava pois päältä. 

CDP:n saa pois komennoilla ”no cdp run” ja ”no cdp advertise-v2”. Kytkimen 

liitäntöihin on erikseen konfiguroitava ”no cdp enable”, joka lopettaa mainos-

tuksen kyseisistä liitännöistä. Jos käyttö on kuitenkin tarpeellista, pitää määritellä 

tarpeelliset liitännät ja laittaa vain niihin mainostus päälle. (Borza ym. 2004.) 

 

4.4 Hallintayhteydet 

Kytkinten hallintaa voidaan toteuttaa sarjayhteydellä konsoliportin kautta, HTTP-, 

Telnet- tai SSH-protokollilla kytkimen virtuaaliterminaalilinjoihin sekä SNMP-

protokollalla. Konsoliportin kautta tehtävä hallinta ei kulje muun liikenteen seassa 

eikä kuormita verkkoa. Konsoliportin kautta tapahtuva hallinta onkin tietotur-

vallisinta. (Borza ym. 2004.) 

Kriittisimpiin ja suurempiin laitetiloihin, joissa on useita kytkimiä sekä verkko-

laitteita, on suositeltavaa sijoittaa erillinen konsoliterminaali. Tähän terminaaliin 

kytketään kaikki verkkolaitteet konsoliportin kautta. (Borza ym. 2004.) 

 

4.5 STP (Spanning Tree Protocol) 

STP on siirtokerroksen protokolla, jonka tehtävänä on estää silmukat kytkin-

verkoissa. STP:ä käytetään tahattomien tai tahallisten silmukoiden ehkäisemiseen 

sekä vikasietoisten kytkinverkkojen luontiin. (Borza ym. 2004.) 

Kytkimet valitsevat keskenään juurikytkimen, joka toimii STP:n loogisena keski-

pisteenä. Jokaisella kytkimellä on oma tunnuksensa (Bridge ID), joka muodostuu 

prioriteetista ja MAC-osoitteesta. Prioriteettia voidaan muuttaa konfiguroimalla, 

jolloin haluttu kytkin saadaan juurikytkimeksi. Juurikytkimeksi valitaan kytkin, 

jolla on pienin tunnus. Ellei prioriteettia muuteta mihinkään kytkimeen, valitaan 

pienimmän MAC-osoitteen omaava kytkin. (Borza ym. 2004.) 
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Juurikytkimeksi valittu kytkin lähettää Bridge Protocol Data Unit (BPDU)  

-paketit porteistaan muille kytkimille. Toiset kytkimet laskevat näiden pakettien 

perusteella lyhyimmän reitin juurikytkimelle. Jos muita reittejä löytyy juuri-

kytkimelle, pidemmän reitin portit asetetaan blocking-tilaan, jolloin liikenne 

estetään portista. (Borza ym. 2004.) 

STP sisältää haavoittuvuuden, koska kytkinten lähettämiä BPDU-paketteja ei 

autentikoida. Hyökkääjän on mahdollista muokata STP-topologiaa lähettämällä 

väärennettyjä BPDU-paketteja. Topologian jatkuva vaihtuminen aiheuttaa 

verkossa ylimääräistä liikennettä sekä aiheuttaa katkoksia, koska uudet reitit on 

laskettava juurikytkimelle. (Borza ym. 2004.) 

Portteihin, joihin työasemat kytketään, voidaan laittaa komento ”spanning-tree 

portfast”. Komento nopeuttaa huomattavasti STP:n laskentaa kyseisessä portissa 

ja laittaa portin forwarding-tilaan miltei heti kaapelin kytkemisen jälkeen. Näitä 

portteja suojaamaan väärinkäytöltä on komento ”spanning-tree portfast bpduguard 

default”, joka laitetaan yleisellä tasolla päälle. Kytkimen saadessa BPDU-

paketteja portteihin, joissa on portfast päällä, kytkin vaihtaa portin tilaksi 

disabled. (Borza ym. 2004.) 

Root Guard on toinen menetelmä suojautua STP:n hyväksikäytöltä. Root Guard 

voidaan asettaa päälle niihin portteihin, joiden takaa ei löydy kytkimiä tai haluttua 

juurikytkintä. Jos tällaiseen porttiin saapuu BPDU-paketti, joka vaihtaisi juuri-

kytkimen, BPDU-pakettia ei oteta huomioon ja portti menee listening-tilaan niin 

pitkäksi aikaa kunnes BPDU-paketteja ei enää tule. Root Guardin saa päälle 

porttiin komennolla ”spanning-tree guard root”. (Borza ym. 2004.) 
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4.6 Virtuaalilähiverkot 

4.6.1 Virtuaalilähiverkkojen toiminta 

Virtuaalilähiverkoilla voidaan jakaa fyysinen lähiverkko useampaan loogiseen 

lähiverkkoon. Kaikki saman virtuaalilähiverkon laitteet kuulevat samat yleislähe-

tysviestit. Virtuaalilähiverkoilla pystytään siis rajoittamaan laajoissa lähiverkoissa 

yleislähetysviestien määrää. Liikennöitäessä virtuaalilähiverkosta toiseen tarvitaan 

reititintä tai reitittävää kytkintä. (Hakala & Vainio 2005, 93 – 94.) 

Työasemien siirtäminen virtuaalilähiverkosta toiseen onnistuu ilman fyysisen 

sijainnin vaihtoa, koska virtuaalilähiverkkoon liittäminen tai poistaminen tapahtuu 

ohjelmallisesti kytkimessä. Yleisimmät kaksi menetelmää, joilla määrätään mihin 

virtuaalilähiverkkoon työasema tai palvelin kuuluvat, ovat porttipohjainen 

määrittely ja MAC-osoitteeseen perustuva määrittely. (Borza ym. 2004.) 

Porttipohjaisessa määrittelyssä kytkimen porttiin konfiguroidaan yksi virtuaali-

lähiverkko, johon porttiin liitetty laite kuuluu pysyvästi. Haittana tästä on, jos 

laitteita siirretään usein toiseen paikkaan, joudutaan aina konfiguroimaan uusi 

portti. Jollei laitteita siirrellä, on porttipohjainen määrittely paras tapa. (Hakala & 

Vainio 2005, 96.) 

MAC-osoitteella määriteltyjä virtuaalilähiverkkoja kutsutaan myös dynaamisiksi 

virtuaalilähiverkoiksi. Laitteen liittyessä kytkimen porttiin, käy kytkin kysymässä 

palvelimelta, onko tällä MAC-osoitteella oikeus liittyä, jos on, niin mihin virtu-

aalilähiverkkoon se kytketään. Menetelmä antaa joustavuutta muokkautuvassa 

ympäristössä, mutta tuo haasteita suurissa verkoissa MAC-osotteiden hallinnassa. 

(Hakala & Vainio 2005, 97.) 

Olennaisesti virtuaalilähiverkkoihin liittyy IEEE:n standardi 802.1Q (katso 

KUVIO 3). Tästä käytetään yleisesti termiä ”tagging”, eli paketit merkitään mihin 

virtuaalilähiverkkoon se kuuluu. Ciscon käyttämä nimitys ”trunk” viittaa 

kytkinten välisiin linkkeihin, jotka on määritelty kuljettavan useamman 

virtuaalilähiverkon tunnusta. (Borza ym. 2004.) 
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Virtuaalilähiverkot ovat oleellisia tietoturvallisen lähiverkon kannalta. Liikenteen 

ohjaaminen yhteen pisteeseen mahdollistaa pakettien suodattamisen reitittävässä 

laitteessa pääsylistojen avulla. Virtuaalilähiverkkojen avulla voidaan rajoittaa 

pääsyä eri verkkopalveluihin tai muihin arkaluontoisiin laitteisiin. Virtuaalilähi-

verkot tarjoavat verkon kannalta heikomman tietoturvan, kuin kokonaan fyysisesti 

erotettu verkko, mutta tarjoavat paremman käytettävyyden ja hallinnan. (Borza 

ym. 2004.) 

 

KUVIO 3. IEEE 802.1Q tagged Ethernet-frame. (Javvin 2008.) 

 

4.6.2 VLAN 1 

Ciscon kytkimet käyttävät oletuksena virtuaalilähiverkkoa numero yksi, johon 

vakiona kaikki portit sekä hallintaliitännät sijoitetaan. Tämä johtuu siitä, että 

kytkimissä käytettävät OSI (Open Systems Interconnection) -mallin tason kaksi 

protokollat, kuten CDP ja VTP, täytyy lähettää trunk-linkeissä tiettyä virtuaali-

lähiverkkoa käyttäen. Tähän tarkoitukseen valittiin ensimmäinen käytettävä 

virtuaalilähiverkko. Käyttäessään oletusvirtuaalilähiverkkoa ylläpitäjä altistaa 

lähiverkkonsa useille mahdollisille hyökkäyksille. (Cisco – VLAN Security White 

Paper 2006.) 
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Välttyäkseen tältä ongelmalta on ylläpitäjän siirrettävä kaikki portit pois tästä 

oletusvirtuaalilähiverkosta. Myös kaikkien hallintayhteyksien tulee käyttää omaa 

virtuaalilähiverkkoaan. Trunk-linkkien natiivi virtuaalilähiverkko on oltava jokin 

muu kuin oletus, mieluiten niitä varten tehty oma virtuaalilähiverkko. (Cisco – 

VLAN Security White Paper 2006.) 

 

4.6.3 CAM (Content Addressable Memory) 

CAM-taulu pitää sisällään kytkimen oppimat MAC-osoitteet ja portit minkä 

takana kukin MAC-osoite on, sekä portteihin liittyvät virtuaalilähiverkko-

asetukset. CAM-taluilla on kuitenkin rajallinen koko. Hyökkäys perustuu CAM-

taulun täyttämiseen lähettämällä kytkimen porttiin lyhyessä ajassa niin paljon 

uusia MAC-osoitteita, ettei kytkin enää voi tallentaa näitä CAM-tauluunsa. CAM-

taulun täytyttyä kytkin lähettää kaikki saamansa paketit jokaisesta portista ulos, 

eli toimii kuten toistin. Kytkimen toimiessa toistimena, hyökkääjä voi kaapata 

kaiken kytkimen läpi kulkevan liikenteen sekä suorittaa uusia hyökkäyksiä. 

(Rouiller 2007.) 

Helpoin ratkaisu tämän haavoittuvuuden torjumiseksi on rajoittaa porttiin hyväk-

syttävien MAC-osoitteiden määrää. Jos osoitteiden määrä rajoitetaan esimerkiksi 

kolmeen, niin kytkin sulkee portin heti kun MAC-osoitteiden määrä portissa 

nousee neljään. Portti voidaan jättää kiinni siihen asti, kunnes ylläpitäjä avaa sen 

tai portti avautuu itsekseen tietyn ajan kuluttua. (Rouiller 2007.) 

 

4.6.4 DTP (Dynamic Trunking Protocol) 

DTP on protokolla, joka mahdollistaa kytkimen keskustella toisen laitteen kanssa 

mitä trunking-protokollaa käytetään ja sekä protokollaan liittyvät parametrit. Jos 

kytkimen portissa on DTP päällä, hyökkääjä voi luoda paketin, joka muuttaa 
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linkin trunkiksi ja näin hyökkääjä pääsee käsiksi kaikkiin kytkimen virtuaalilähi-

verkkoihin. (Borza ym. 2004.) 

Yksinkertainen ratkaisu on ottaa DTP pois päältä kaikista porteista, joissa DTP ei 

ole välttämätön sekä käyttää trunk-porteissa yksilöllistä natiivivirtuaalilähi-

verkkoa, jota käytetään vain trunk-porteissa. (Borza ym. 2004.) 

 

4.6.5 VTP (Vlan Trunking Protocol) 

VTP on Ciscon kehittämä protokolla, joka on käytettävissä heidän valmista-

missaan tuotteissaan. VTP jakaa kytkimen VLAN-asetukset automaattisesti 

kaikkien samaan VTP-domainiin kuuluvien kytkinten kanssa. Tämä voi helpottaa 

ylläpitäjän työtä laajoissa lähiverkoissa. (Borza ym. 2004.) 

Kytkimellä on kolme mahdollista VTP-tilaa: transparent, server ja client. 

Transparent-tilassa kytkin vastaanottaa ja lähettää VTP-viestejä, mutta ei muok-

kaa VLAN-asetuksiaan näiden mukaan. Server-tilassa oleva kytkin toimii VTP-

domainin juurena ja siltä lähtee VLAN-asetukset kaikkiin muihin kytkimiin. 

Client-tilassa kytkin vastaanottaa, lähettää ja käyttää saamiaan VLAN-asetuksia. 

(Borza ym. 2004.) 

Hyökkääjän on mahdollista lähettää muokattuja VTP-viestejä, joissa ei ole 

VLAN-asetuksia ollenkaan. Nämä viestit saatuaan client-tilassa olevat kytkimet 

hävittävät kaikki VLAN:it, mikä johtaa täydelliseen kaaokseen lähiverkossa. 

(Borza ym. 2004.) 

Suosituksena VTP tulee ottaa pois päältä kokonaan. Jos VTP on kuitenkin 

välttämätön, pitää kytkimet konfiguroida käyttämään vahvaa salasanaa VTP-

viestien yhteydessä. (Borza ym. 2004.) 
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4.6.6 ARP (Address Resolution Protocol) 

ARP on protokolla, jonka tehtävänä on yhdistää MAC-osoite ja IP-osoite 

toisiinsa. Tämän ARP tekee vastaamalla muiden lähiverkossa olevien laitteiden 

broadcast-viesteihin, joissa laitteet kysyvät kohdelaitteen MAC-osoitetta. ARP:n 

heikkous vanhana protokollana on todennuksen puute. (Rouiller 2007.) 

Samassa virtuaalilähiverkossa toimiva hyökkääjä pystyy esittämään jotakin toista 

laitetta lähettämällä halutulle kohteelle ARP-viestin, jossa hyökkääjä ilmoittaa 

oman MAC-osoitteen ja esitettävän laitteen IP-osoitteen (katso KUVIO 4). 

Tätä heikkoutta ei kuitenkaan pystytä käyttämään hyväksi virtuaalilähiverkosta 

toiseen, joten hyökkäys toimii vain kun kaikki osapuolet ovat samassa 

virtuaalilähiverkossa. (Rouiller 2007.) 

Ylläpitäjän tulisi harkita staattisia MAC-osoitteita kriittisille laitteille, kuten 

reitittimille ja palvelimille, jotta tältä hyökkäykseltä voitaisiin suojautua. Toinen 

keino varautua on pystyttää IDS (Intrusion Detection System) -palvelin, josta 

tarkkaillaan ARP-viestien määrää verkossa. (Rouiller 2007.) 

 

 

KUVIO 4, ARP-hyökkäys (Cisco – VLAN Security White Paper) 
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4.7 Lokitiedot ja syslog 

Lokien keruu on otettava käyttöön kaikissa kytkimissä. Ilman lokeja, epäilyttävien 

tapahtumien ja tunkeutumisyritysten havaitseminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. 

Lokitietojen sijaintiin pitää kiinnittää huomiota. Kytkimissä on vain rajallinen 

määrä tilaa lokitietojen säilöntään. Kytkinten on välitettävä lokitietonsa vähintään 

yhdelle verkkopalvelimelle, joka on tarkoitettu pelkästään lokien keruuseen. 

Palvelimessa tulee olla riittävästi tilaa kaikkien verkon kytkinten lokitietojen 

säilyttämiselle. Vain valtuutetuilla käyttäjillä ovat oikeutettuja lukemaan ja 

tuhoamaan lokitietoja. Palvelimen on lisäksi sijaittava fyysisesti turvallisessa 

paikassa. (Allen 2002, 216 – 217.) 

Lokien keruun saa kytkimissä päälle ”logging on” -komennolla.  Jotta lokitiedot 

lähetetään erilliselle palvelimelle, on kytkimen konfiguraatioon lisättävä käsky 

”logging <palvelimen ip-osoite>”. Lisäksi kaikkiin pääsylistoihin laitetaan termi 

”log” viimeiseksi. Pääsylistan säännön toteutuessa, kytkin kirjoittaa tapahtuman 

lokitietoihin. (Borza ym. 2004.) 

Lokitietoja on hyvä kerätä niin paljon kuin on mahdollista. Tietojen keruu on 

kannattavaa siitä huolimatta, vaikka suuri määrä lokitietoja voi kuluttaa nopeasti 

levytilaa. Tunkeutumistilanteessa kaikista lokitiedoista voi olla hyötyä. (Allen 

2002, 219.) 

Kytkimet käyttävät syslog-palvelua, jolla on kahdeksan eriasteista hälytysviestiä 

(katso TAULUKKO 1.) Numeroilla ilmaistuina taso 0 lähettää vain kriittisimmät 

viestit ja taso 7 lähettää kaikki viestit lokista. Jokaisen kytkimen syslog-taso pitää 

konfiguroida vähintään tasoksi 6. Komennolla ”logging trap level” voidaan 

muuttaa lähetettävien hälytysten syslog-tasoa. (Borza ym. 2004.) 
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TAULUKKO 1. Syslog severity levels. (Borza ym. 2004.) 

 
Number  Keyword  Message Examples  

0  Emergencies  System is unusable  
1  Alerts  Immediate action needed  
2  Critical  Critical conditions  
3  Errors  Error conditions  
4  Warnings  Warning conditions  
5  Notifications  Exit global configuration mode  
6  Informational  Access-list statement match  
7  Debugging  Debugging messages  

 

Palvelimelle lähetettävissä lokitiedoissa on hyvä olla lähettäjän osoite, jotta 

kytkimet tunnistettaisiin paremmin. Kytkimessä on mahdollista määritellä liitäntä, 

jonka osoite näkyy lähetettävissä lokitiedoissa. Määrittely tapahtuu komennolla 

”logging source-interface”. Jokaisella syslog-tapahtumalla on oma järjestys-

numeronsa, joka saadaan näkyviin komennolla ”service sequence-numbers”. 

(Borza ym. 2004.) 

Lokitietojen keruun yksi tärkein elementti on aikatiedon paikkansapitävyys. Eri 

kytkimistä kerätyt lokit voidaan yhdistää aikajaksojen perusteella. Yhdistelyn 

kautta saadaan enemmän tietoa koko verkosta hyökkäyksen sattuessa. Kytkinten 

aikaleimat saadaan synkronoitua käyttämällä NTP:tä (Network Time Protocol). 

(Allen 2002, 219.) 

Suosituksena verkossa tulisi olla kaksi luotettavaa aikapalvelinta. Kytkimet 

konfiguroidaan käyttämään NTP:tä todennuksen kanssa. Ilman NTP-viestien 

todennusta, hyökkääjä voi lähettää kytkimille vääriä aikatietoja ja peitellä 

paremmin hyökkäystään. Kytkimen käyttäessä NTP-palvelinta aikatietoihin, 

kytkin toimii myös itse NTP-palvelimena. Ominaisuus on otettava pois päältä, 

ellei halua kytkimen toimivan NTP-palvelimena. (Borza ym. 2004.) 
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”Service timestamp log datetime msec localtime show-timezone” -komennolla 

kytkin lisää lähetettäviin lokitietoihin päivämäärän ja kellonajan. Aikavyöhyke ja 

kesäaikaan siirtyminen tulee huomioida myös aikaleimoissa. Komento ”clock 

timezone EET +2” määrittelee aikavyöhykkeen ja ”clock summer-time EET 

recurring” kesäaikaan siirtymisen. (Borza ym. 2004.) 
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5 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli lähiverkon kytkinten tietoturvan tutkinta. 

Työn teoriaosuudessa käytiin ensin läpi tietoturvan tavoitteet ja tietoturvan osa-

alueet. Tietoturvan pohjalta tutustuttiin lähiverkkojen rakenteeseen ja tekniikkaan. 

Lähiverkon kytkinten haavoittuvuuksia ja heikkouksia tarkasteltiin syvälli-

semmin. 

Kytkinten hallinta on monitasoista. Kaikkien osa-alueiden on oltava kunnossa, 

jottei yhtä haavoittuvuutta hyväksikäyttäen saada koko verkon puolustusta alas. 

Kytkinten haavoittuvuudet liittyvät käyttöjärjestelmään, salasanoihin, erilaisiin 

palveluihin, protokolliin sekä kytkinten valvontaan ja hallintaan. Kytkinten 

valvonta ja hallinta ovat tärkeitä, mutta käytettävät tekniikat voivat olla 

huomattava uhka tietoturvalle. 

Opinnäytetyö syvensi hyvin näkemystä kytkinten toiminnasta. Tutkimusta 

tehdessä kytkimistä tuli esille paljon uusia komentoja, joiden toimintaa sai käydä 

tarkistamasta valmistajan sivuilta. Tärkeimpiä asioita olivat oletusasetuksina 

kytkimissä olevat toiminnot ja palvelut, joita ei välttämättä näy konfiguraatio-

tiedostossa. Tutkimuksessa tuli esille useita tietoturvahaavoittuvuuksia, mutta 

kaikkiin onnistuttiin löytämään korjaava ratkaisu. Opinnäytetyön tavoitetta voi 

pitää saavutettuna.  

Lähes kaikilta kytkimiin kohdistuvilta hyökkäyksiltä pystytään suojautumaan 

oikeaa konfiguraatiota noudattamalla. Suurin uhka kytkinten tietoturvalle on 

lähiverkon ylläpitäjä, jolla ei ole riittävää osaamista ja tietoutta laitteistaan.  

Kytkinten ylläpitäjä on täysin vastuussa laitteidensa tietoturvan tasosta ja tason 

säilyttämisestä muuttuvassa ympäristössä. 
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