
  TIETOKONELAITTEEN TIEDOT

Täytä lomakkeelle tietokonelaitteen, jota aiotaan käyttää TVO –konsernin rajoitetulla laitosalueella, tiedot. Lomake yhdessä 

'Lupa tietokonelaitteen käyttämiseksi laitosalueella' kanssa on täytettävä tietokonelaitteen viemiseksi laitosalueelle. Kopio 

tietolomakkeista on pidettävä tietokonelaitteen mukana ja alkuperäinen lupa toimitetaan Turva- ja valmiusjärjestelyt 

tiimille (STT).

Henkilön tiedot

1. Nimi

2. Yritys

3. TVO-konsernin yhteyshenkilö
(jos tiedossa)

Tietokonelaitteen tiedot

4. Valmistaja

5. Malli/versio

6. Sarjanumero

7. MAC osoite

8. Käyttöjärjestelmä ja versio

9. Onko käytössä langatonta 
tiedonsiirtoa ?
(Käyttö kielletty rajoitetulla laitosalueella)

□ WLAN
□ Bluetooth
□ GSM modeemi

10. Virustorjunta ohjelmisto

11. Virustorjunnan tunnisteet 
päivitetty viimeksi 

12. Mihin muihin verkkoihin 
tietokone on ollut kytkettynä?

□ Muiden asiakkaiden verkot
□ Internet
□ Oman yrityksen toimistoverkko

Tietokonelaitteen käyttötarkoitus

13. Onko laite tarkoitus kytkeä 
muihin tietokoneisiin, -verkkoihin 
tai laitteisiin laitosalueella ?

□ Kyllä
□ Ei

14. Mihin järjestelmiin tai 
verkkoihin on tarkoitus 
kytkeytyä?

15. Liitetäänkö 
tietokonelaitteeseen ulkoisia 
muistivälineitä?

16. Siirretäänkö 
tietokonelaitteesta aineistoa TVO
-konsernin järjestelmään ?

17. Mikä on järjestelmään tai 
verkkoon kytkennän tarkoitus ?

18. Työnumero (jos tiedossa)

Päivämäärä:____________ ______________

Tietokonelaitteen haltija/nimen selvennys
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  COMPUTER DEVICE INFORMATION QUESTIONNAIRE

Fill in this form to give information about the computer device, intended to use in TVO Group's restricted power plant area.

This form is additional to the 'Permission to use a computer device in power plant area'-form. Both forms must be filled in 

and accepted by TVO Group before permission to use the computer device in question may be granted. Copy of both forms

must be carried with the computer device. Original forms must be delivered to TVO Group's Nuclear Security and 

Emergency Preparedness Team (STT).

Personal information

1. Your name

2. Company

3. Contract ID (if available)

Information about your computer device

4. Manufacturer

5. Model/version

6. Serial number

7. MAC address

8. Operating system version

9. Any wireless systems in use ?
(Not allowed inside the restricted plant area)

□ WLAN
□ Bluetooth
□ GSM modem

10. Anti-virus product used

11. Last update of AV signatures

12. Which other networks do you 
connect your computer device
to?

□ Other customers' networks
□ The Internet
□ Your company's office LAN

Intended use of your computer device

12. Do you plan to connect your 
computer device to computers, 
control systems, or networks in 
our plant?

□ Yes
□ No

13. If question 12 was answered 
with yes: To which systems or 
network devices do you plan to 
connect?

15. Are any portable memory 
devices intended to connect to 
the computer device ?

16. Is data intended to transfer 
from the computer device to the 
TVO -corporation's systems or 
networks ?

17. If question 12 was answered 
with yes: What's the specific 
purpose of connecting your 
computer device to our systems?

18. Please specify work order ID
(if available)

Date: ____________

Holder of the computer device and clarification of signature
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