
HUOLTOVARMUUSKESKUS (HVK)
suunnittelee ja koordinoi elinkeinoelämän ja 
hallinnon varautumista normaaliolojen häiriö-
tilanteisiin ja poikkeusoloihin.  HVK osallistuu 
tähän toimintaan kehittämällä ja toteuttamalla 
huoltovarmuutta lisääviä järjestelyjä.

HVK:n organisaatio muodostuu sen asettamista 
sektoreista. Poolit edustavat elinkeinoelämän 
eri toimialoja ja niiden toiminta perustuu HVK:n 
kanssa tehtyyn sopimukseen.



Rakennuspooli 
•	Rakennuspooli on osa Huoltovarmuuskeskuksen ohjauksessa 

olevaa poolijärjestelmää

•	 Se on alan yritysten keskinäinen sekä niiden, puolustusvoimien ja 

muiden viranomaisten välinen yhteistoimintaelin normaaliolojen 

häiriötilanteiden ja poikkeusolojen rakennustoimintaa koskevissa 

asioissa

•	Rakennuspoolin yleisenä tehtävänä on selvittää viranomaisten 

apuna rakennustuotannon ja rakennustuoteteollisuuden varau-

tumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä suunnitella ja valmistella toi-

menpiteitä alansa toimintaedellytysten ja toiminnan jatkuvuuden 

turvaamiseksi

•	Rakennuspooliin kuuluu kuusi aluetoimikuntaa, jotka järjestävät 

säännöllisin väliajoin laajoja harjoituksia eri puolilla Suomea 

yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Rakennuspoolin sopijatahot
•	Rakennusteollisuus RT ry

•	 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

•	 Yleinen Teollisuusliitto ry (YTL)

•	Huoltovarmuuskeskus

•	  (Poolisopimus päivitetty 22.12.2009)

RAKENNUSPOOLISSA ovat edustettuina
kaikki rakennusurakoinnin ja -materiaaliteollisuuden
keskeiset toimialat:
•	Rakennustuoteteollisuus

•	 Talonrakennusteollisuus

•	 Infra

- maa- ja vesirakennusurakointi

- asfalttiurakointi

•	 Sähkö- ja teleurakointi

•	 LVI-tekninen urakointi

•	 Pintatoimiala

- kattourakointi

- lattianpäällystysurakointi

- maalaus-, korroosionesto- ja pinnoitusurakointi

Osallistuminen Rakennuspoolin valmiussuunnitteluun, 
harjoituksiin sekä koulutustilaisuuksiin tarjoaa mah-
dollisuuden luoda hyviä yhteistyöverkostoja eri alojen 
asiantuntijoiden kesken.



Pohjois-Suomen
aluetoimikunta

Itä-Suomen
aluetoimikunta

Länsi-Suomen
aluetoimikunta

Lounais-Suomen
aluetoimikunta Kaakkois-Suomen

aluetoimikunta

Uudenmaan
aluetoimikunta

Puheenjohtaja:
Varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi, YIT Oyj
PL 36 (Panuntie 11) 00621 Helsinki
puh. 020 433 2017, 040 519 0112, faksi 020 433 3706
S-posti: tero.kiviniemi@yit.fi

Pääsihteeri ja lisätiedot:
Pääsihteeri Juha Kaitera, Rakennusteollisuus RT ry
Unioninkatu 14, PL 381, 00131 Helsinki
puh. 09 1299 254, 050 548 1604, faksi 09 1299 252
juha.kaitera@rakennusteollisuus.fi
www.rakennusteollisuus.fi/rakennuspooli

HVK:n edustaja:
Teollisuusasiamies Jorma Hannulabacka
Pohjoinen Makasiinikatu 7 A, 00130 Helsinki
puh. 029 505 1047, 040 547 7006, faksi 09 260 9584
jorma.hannulabacka@nesa.fi
www.huoltovarmuus.fi

ALUETOIMIKUNTIEN tehtäviä ovat mm.
•	 Arvioida alueellinen rakentamistarve ja sen edellyttämä   

tuotanto normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
•	 Arvioida yhteistyössä viranomaisten kanssa alueelliset raaka-

aine-, rakennustuote- ja urakointiresurssit.
•	 Edistää ja ylläpitää alueellista verkostoitumista rakennus-

alalla tarvittavan tuotannon aikaansaamiseksi em. tilanteissa.
•	 Järjestää alueellaan harjoituksia ja koulutustilaisuuksia alan 

valmiuden ylläpitämiseksi.

Aluetoimikuntien yhteistyötahoja
(Rakennuspoolin aluetoimikunta muodostuu
yritys- ja viranomaisedustajista)
•	 Huoltovarmuuskriittiset yritykset
•	 AVI:t
•	 ELY:t
•	 Huoltorykmentin Esikunnat
•	 Maakuljetuspooli
•	 Pelastustoimi
•	 Puolustushallinnon rakennuslaitos
•	 Joukko-osastot


