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BadAlloc-haavoittuvuudet BlackBerry QNX-tuotteissa 

Tämä raportti on kirjoitettu yrityksille, joiden toimialalla todennäköisesti käytetään 

QNX-käyttöjärjestelmän sisältäviä laitteita, sekä toimialoja valvoville 

viranomaisille. Raportissa on taustatietoja, jotka auttavat ymmärtämään QNX-

käyttöjärjestelmää koskevaa Kyberturvallisuuskeskuksen haavoittuvuusjulkaisua ja 

arvioimaan haavoittuvuuksien vaikutuksia. Linkki haavoittuvuustiedotteeseen on 

raportin lopussa. 

1 Yleiskatsaus QNX:n BadAlloc-haavoittuvuuksiin 

QNX on BlackBerryn omistama reaaliaikakäyttöjärjestelmä (RTOS, Real Time 

Operating System), joka on käytössä arviolta useissa sadoissa miljoonissa 

laitteissa maailmanlaajuisesti. 

Haavoittuvuuskokonaisuus on jo aiemmin keväällä 2021 saanut nimen BadAlloc ja 

siihen kuuluvia haavoittuvuuksia on paljastunut monien muiden valmistajien 

ohjelmistokomponenteista ja laitteista. Uutta siis on, että BadAlloc-

haavoittuvuuksia esiintyy myös QNX-käyttöjärjestelmässä. 

2 Haavoittuvuuksien vaikutukset 

QNX:n haavoittuvuudet koskevat lukuisia laiteryhmiä kuluttajille ja 

lääketieteelliseen käyttöön suunnatuista IoT-laitteista ja autoista aina 

teollisuusautomaatiojärjestelmiin saakka. Haavoittuvuuksien on katsottu koskevan 

erityisesti lääketeollisuus-, terveydenhuolto-, liikenne-, energia-, ja 

puolustussektoreita. 

Kyberturvallisuuskeskuksen arvion mukaan Suomessa on valmistajia ja käyttäjiä 

joita QNX:n BadAlloc-haavoittuvuuskokonaisuus todennäköisesti koskee. 

Kyberturvallisuuskeskuksella ei ole toistaiseksi tietoa yhdestäkään haavoittuvasta 

laitteesta, mallista tai valmistajasta tai niihin kohdistuneesta haavoittuvuuden 

hyväksikäytöstä Suomessa tai maailmalla. 

Haavoittuvuuksien aiheuttama riski yrityksille ja yhteiskunnalle vaihtelee laajasti 

käyttökohteesta ja käytössä olevista suojauksista riippuen. Haavoittuvia laitteita 

voi olla pahimmillaan mahdollista häiritä niin, että niiden toiminta pysähtyy tai ne 

toimivat väärin. Jos haavoittuva laite ohjaa teollista prosessia, jossa esimerkiksi 

käsitellään vaarallisia aineita, voi laitteen virheellisestä toiminnasta seurata jopa 

fyysinen vaara. Todennäköisin uhka on, että haavoittuva laite on kytketty 

internetiin ja haavoittuvuuksista tietävä hyökkääjä käyttää niitä hyväkseen ja 

haittaa näin laitteen toimintaa.  

BadAlloc-haavoittuvuuksia voi käyttää hyväksi, jos hyökkääjä voi kutsua 

haavoittuvan laitteen tiettyjä muistinkäsittelyfunktioita. Yleisesti se voi onnistua, 

jos hyökkääjällä on fyysinen pääsy haavoittuvaan laitteeseen. Tuotteesta ja sen 

asetuksista riippuen hyväksikäyttö voi onnistua myös verkkoliikennettä laitteelle 

lähettämällä. Verkkoon liitetyn laitteen hyväksikäytön riskiin vaikuttaa se, miten 

verkko on segmentoitu ja erityisesti se, voiko laitteelle lähettää liikennettä 

internetistä. Vain kunkin laitteen valmistajalla on varma tieto siitä, mitkä tuotteet 

ja laitteet ovat oikeasti haavoittuvia. 

3 Kyberturvallisuuskeskuksen suositukset 

Laitevalmistajien tulee tarkistaa, onko niiden tuotteissa käytössä QNX-

käyttöjärjestelmää. BlackBerry on julkaissut päivitykset ja ohjeet, joiden mukaan 

laitevalmistajien tulee toimia. 
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Automaatio- ja IoT-järjestelmien käyttäjien tulee tiedostaa, mitä laitteita ja 

järjestelmiä on käytössä ja ovatko päivitysprosessit kunnossa, kun laitevalmistajat 

julkaisevat ohjelmistopäivityksiä ja suojausohjeita. 

Päivitys tai haavoittuvuuden lieventämiseksi tehtävät toimet tulee tehdä 

mahdollisuuksien mukaan nopealla aikataululla, kun laitevalmistajat tuovat 

päivitykset saataville. Joidenkin laitteiden kohdalla päivittäminen voi vaatia fyysistä 

paikallaoloa. 

Niin valmistajien kuin käyttäjienkin tulee huomata, että haavoittuvien laitteiden 

tunnistaminen ja päivittäminen voi olla vaikeaa seuraavista syistä: 

 Pitkät toimitusketjut: Käyttäjien tai valmistajien voi olla vaikea tunnistaa 

käytössä olevien laitteiden ja järjestelmien komponentteja, koska toimitus- 

ja alihankintaketjut ovat usein pitkiä eikä tieto käytetyistä komponenteista 

yleensä kulje käyttäjille. 

 Erot laitteiden asetuksissa ja käyttötavoissa: Toteutuksia on mahdollisesti 

muokattu käyttöpaikkakohtaisesti. 

 Tarve keskeytymättömälle toiminnalle. Osaa laitteista voi olla vaikea 

päivittää, jos ne kuuluvat jatkuvasti käynnissä olevaan teolliseen prosessiin. 

Jotkin laitteet eivät ehkä ole verkossa jonka kautta ohjelmistopäivityksiä 

voisi asentaa etänä, joten laitteiden päivittämiseksi voi olla pakollista 

mennä fyysisesti paikalle. 

Suosittelemme, että käyttäjäorganisaatiot kartoittavat viipymättä haavoittuvat 

laitteensa ja käyttävät kaikkia tunnettuja toimintavaihtoehtoja niiden 

suojaamiseksi. 

4 Lisätietoja 

 BlackBerryn haavoittuvuustiedote (julkaistu 17.8.2021) 

https://support.blackberry.com/kb/articleDetail?articleNumber=000082334 

 Kyberturvallisuuskeskuksen haavoittuvuustiedote (julkaistu 17.8.2021) 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/haavoittuvuus_24/2021 

 CISA:n artikkeli BadAlloc-haavoittuvuudesta (päivitetty 24.5.2021) 

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-119-04 
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