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Kiinteistönhallinnan trendejä
Turvallisuuden suunnittelussa huomioitavia asioita

• Verkottuminen: Tietoverkot korvanneet automaatioväylät

• Mobiili: Järjestelmän oltava käytettävissä mistä tahansa, millä 
tahansa ja milloin tahansa

• Integraatiot: Paljon erityyppisiä järjestelmiä saman alustan päällä 
samassa tietoverkossa.

• Energiatehokkuus: Kasvaneet vaatimukset energiatehokkuuden 
parantamiseen, kysynnänjousto

• Palvelut: Mm. ulkoistukset ja kustannuspaineet ohjaavat asioiden 
hankkimista palveluna.

• Kenttälaitteiden teknologian kehittyminen: ”Älykkäät” 
kenttälaitteet, langattomuus, IoT

• Ulkopuoliset uhat: Kyberhyökkäykset, terrorismi, sabotaasi



Kiinteistönhallintajärjestelmä hyökkäyksen kohteena



Kiinteistönhallintajärjestelmä hyökkäyksen 
kohteena 
Nykytilanne

➢Paljon Internettiin kytkettyjä suojaamattomia laitteita

➢Mielletään, että kiinteistöautomaatiolle ei voi sattua mitään > Riskienhallinta puuttellista

➢Kukaan ei hallinnoi järjestelmien pääsynhallintaa, salasanoja, ohjelmistopäivityksiä ja 
verkkoja

➢Laitteistojen sijaintia ei ole mietitty, fyysisen turvallisuuden huomioiminen

➢Ei tiedetä miten pitää suojata laitteistoa, ei henkilökuntaa tehtävään

➢Ei nähdä mitä kaikkea vahinkoa pystyy kiinteistöautomaatiolla tekemään haitallisessa
mielessä

➢Jokaisella riskillä on hinta!



Kiinteistönhallintajärjestelmä hyökkäyksen 
kohteena 
Kohdistuneita uhkia

➢Hakkerointi

➢Käytetään palvelunestohyökkäksen välineenä toiseen kohteeseen

➢Tutkitaan tietoja, tehdään kiusaa kiinteistön omistajalle, kiristys (mm. Bitcoin)

➢Sabotaasi

➢Poistetaan järjestelmän komponetteja, esim alakeskus

➢Tuhotaan koko tietokanta tai muutetaan sitä niin, että järjestelmä ei toimi

➢Muutetaan tietokantaa niin, että käyttäjä ei sitä huomaa

➢Terrorismi ja Kyberhyökkäykset

➢Osa isompaa kokonaisuutta, halutaan vaikuttaa moneen kohteeseen

➢Voidaan tehdä mistäpäin maapalloa tahansa

➢yhteistä kaikille, kiinnijäämisen riski olematon



Kiinteistönhallintajärjestelmien uusi ”väylä” – ICT-verkko

Taajuusmuuttaja Alakeskus Valvomo

Kiinteistötekniset
järjestelmät

Kaapelointi

IP-verkko Talotekniikan
ICT-verkko

ICT-verkko

Energiamittarit



Edellytystekijä on kyberturvallinen 
teknologiainfrastruktuuri
Kiinteistön ICT-verkko 



When everything
is connected.
When everything
is connected.

41%
of respondents anticipate that 
cybersecurity threats will be a 
critical challenge.



Miten voin hallita turvallisuusriskit?



Tietoturvan ja turvallisuuden hallinta
Osa-alueet

LuottamuksellisuusLuottamuksellisuus EheysEheys SaatavuusSaatavuus

EnnaltaehkäisyEnnaltaehkäisy Vahingon rajoittaminenVahingon rajoittaminen

HavaitseminenHavaitseminen ToipuminenToipuminen

RiskienhallintaRiskienhallinta



Konkreettiset toimet kiinteistöhallintajärjestelmän 
suojaamiseksi
”Five Best Practices to Improve Building Management Systems (BMS) Cybersecurity” -Gregory Strass, Jon Williamson

1. Salasanojen hallinta

2. Verkon hallinta

3. Käyttäjien hallinta

4. Ohjelmistojen hallinta

5. Haavoittuvuuksien hallinta
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Turvallisuus kiinteistönhallintajärjestelmissä
Mitä otettava huomioon kiinteistön tietoturvan suunnittelussa

Kiinteistön
järjestelmät

Kiinteistönhallinta-
järjestelmä

Käyttäjät

Tietoverkko

eValvomo – pilvipalvelu, Palvelu on ISO27001 sertifioitu

(Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä)

Tietoverkko



ISO/IEC 27001 Tietoturvastandardin vaatimukset

• IEC/ISO27001 on todella kattava tietoturvallisuuden hallinnan johtamisjärjestelmä ja se kattaa kaikki 
tietoturvallisuuden hallinnan osa-alueet:

• Organisaation toimintaympäristön ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kattavuuden määrittely

• Sidosryhmien ja näiden vaatimusten tunnistaminen

• Johdon hyväksymät yrityksen tietoturvallisuuden periaatteet ja tavoitteet

• Riskien arviointi ja riskien käsittely, dokumentaation hallinta

• Tehtävät ja vastuut organisaation sisällä

• Osaamisen ja tietoturvatietoisuuden kehittäminen, yhteydet osaamisyhteisöihin

• Tietojen, tilojen, tietojärjestelmien ja laitteiden suojaaminen

• Tietokoneiden ja tietoliikenteen hallinta

• Tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito

• Varajärjestelmät ja toipumissuunnitelmat

• Lainsäädännön noudattaminen



Mitä huomioida etäyhteyksien tietoturvassa?



Kiinteistössä sijaitsevien laitteiden
suojaus

• Miten laitteet ovat suojattuja?

Käytettävä yhteys

• Suojattu yhteys

• Salattu tiedonsiirto

Käyttöliittymä

• Käyttäjätunnusten hallinnointi

• Käyttöliittymän suojausmenetelmät

Käyttöönoton prosessi

• Salasanakäytännöt

Mitä huomioida etäyhteyksien tietoturvassa?

EcoStruxure™ Building
-automaatiojärjestelmä 

eValvomo täyttää 
ISO27001 vaatimukset



• eValvomo on tietoturvallinen pilvipalvelurajapinta kiinteistön teknologian ja käyttäjän välille

Talotekniset järjestelmät
•Lämmitysjärjestelmät
•Ilmanvaihto
•Valo-ohjaukset ja muut 
sähköiset ohjaukset
•Kulunvalvonta
•Palo

Käyttö
•Järjestelmien käyttö
•Hälytyksiin reagointi
•Seuranta ja raportointi

Järjestelmän hallinta
•Päivitykset
•Tietoturva
•Ylläpito ja valvonta
•Varmuuskopiointi ja varmistukset
•Käyttäjien hallinta
•Tiedonsiirto

eValvomo.fi



eValvomon tietoturva- sertifioitua turvallisuutta

LuottamuksellisuusLuottamuksellisuus EheysEheys SaatavuusSaatavuus


