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Helsingin pelastuslaitoksen väestönsuo-
jelumuseo sijaitsee Siltavuorensalmen 
rannalla olevassa oikeassa sodanaikai-
sessa pommisuojassa, osoite Siltavuo-
renranta 16 B, 00170 Helsinki. 

Museossa voi tutustua Helsingin sotien 
aikaiseen väestönsuojeluun, suomalai-
sen väestönsuojelun yleishistoriaan ja 
kehitykseen sekä nykypäivään. 

Pysyvässä näyttelyssä on vanhaa 
kalustoa ja teknistä esineistöä, kirjalli-
suutta, pienoismalleja, dioraama 
sodanaikaisesta kodista, pelastuskoira-
toiminnan esittely sekä vaihtuva näyttely. 
Sodan aikaa (1939-1944) Helsingissä 
kuvataan yksityiskohtaisesti: aikakausi 
käsittää lähes kolmasosan näyttelystä. 
Tiloihin on rakennettu sodanaikaista 
pommisuojaa esittävä kellarisuoja 
pommitusääniefektein.

Helsingin pelastuslaitoksen väestönsuojelumuseo



Museon tiloissa on moderni 
kerrostalon väestönsuojan malli 
laitteineen, joilla voi kouluttaa 
väestönsuojan hoitajia.

Lisäksi väestönsuojelumuseo 
tarjoaa omatoimisen varautumi-
sen sekä väestönsuojelun 
tietoutta ja esittelee myös 
pelastuslaitoksen tämän päivän 
VSS-toimintaa. Museon 
luentosalissa voi tutustua myös 
videoesityksin väestönsuoje-
luun ja ihmisen jokapäiväiseen 
turvallisuuteen.

Museossa voit tutustua  
esineistöön – suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi.

Helsingin väestönsuojelumuseo on 
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 
museo, jonka opastoiminnasta yleisölle 
vastaa Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ry 
ja sen vapaaehtoiset oppaat. 

Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ry 
järjestää museossa vieraileville yhdistyksille, 
ryhmille ja koululuokille tilauksesta omatoi-
misen varautumisen koulutusta. Osaamista 
voi saada esimerkiksi kotivaran ylläpitämi-
seen, poikkeusoloihin ja vakaviin häiriötilan-
teisiin varautumiseen sekä säteily- ja 
kaasuvaaralta suojautumiseen. Väestönsuo-
jelumuseossa on mahdollista kokea 
historian tapahtumat ja oppia samalla 
varautumaan nykypäivän uhkiin.

Yksilöidyn kurssin kesto on noin 3 tuntia: 
koulutus museon tiloissa & museokierros, 
kurssimaksu sisältää kahvin/teen & pullan. 
Osallistujamäärä vähintään 15 henkilöä. 
Veloitus alkaen 5 € /hlö.

Omatoimisen varautumisen koulutustaTervetuloa!



Siltavuorenranta 16 - Google Maps https://www.google.fi/maps/place/Siltavuorenranta+16,+00170+Helsinki/@60.1765072,24.9513681,...
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Yhteystiedot

Vieraile myös Palomuseossa

Aukioloajat: Syys-toukokuu lauantaisin klo 10:00–14:00,  
muina aikoina sopimuksen mukaan. Sisäänpääsy ilmainen.

Tiedustelut arkisin klo 10–14. 
Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ry 
puhelin 040 722 8120 
e-mail toimisto@hvssy.fi

Osoite Siltavuorenranta 16 B, 00170 Helsinki

Sivullamme voit tutustua Väestönsuojeluyhdistykseen  
ja museon toimintaan.  www.hvssy.fi

Helsingin kaupungin pelastuslaitos, puhelin (09) 310 1651 (vaihde)

Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ry järjestää jäsenil-
leen yhteistyössä Helsingin Pelastusliiton kanssa 
monipuolista omatoimisen varautumisen koulutusta: 
arjen turvallisuus, ensiapukurssit, väestönsuojan 
hoitajan kurssit, lukiolaisen turvakurssi, kansalaisen 
turvakurssi, humanitaarisen oikeuden kurssi, pelastus-
toimen perusteet sekä etsintä- ja pelastuskoiratoimin-
nan erikoiskurssit. Yhdistyksen alajaoksessa, Helsingin 
etsintä- ja pelastuskoirissa, voit osallistua pelastuskoi-
ratoimintaan Helsingin alueella.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen Palomuseossa voit tutustua pääkaupungin 
turvallisuuden, palo- ja pelastustoimen sekä sairaankuljetuksen ja ensihoidon historiaan.

Erottajan pelastusasema, Korkeavuorenkatu 26 C porras (sisäpiha) 
puh. 040-334 53 04

Avoinna syyskuusta toukokuuhun keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo  12.00 – 16.00


