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Helsingfors räddningsverks befolknings-
skyddsmuseum finns i ett riktigt bombskydd 
från krigstiden. Museet ligger i Kronohagen, 
adress: Brobergskajen 16 B, 00170 Helsing-
fors. 

På museet kan du bekanta dig med befolk-
ningsskyddet i Helsingfors under krigen samt 
det finländska befolkningsskyddets allmänna 
historia, utveckling och dagsläge. 

På den permanenta utställningen visas 
gammalt materiel och tekniska föremål, 
litteratur, miniatyrmodeller, ett diorama av ett 
krigstida hem, en presentation av räddnings-
hundsverksamheten samt en utställning 
med varierande tema. Krigstiden (1939–
1944) i Helsingfors beskrivs detaljerat: cirka 
en tredjedel av utställningen handlar om den 
här tidsperioden. Man har byggt ett källar-
skydd med bombljudseffekter som visar hur 
ett krigstida bombskydd såg ut.

I museets lokaler finns en modern modell för 
ett befolkningsskydd i ett våningshus samt 

Helsingfors räddningsverks befolkningsskyddsmuseum



anordningar, som kan användas 
för att utbilda befolkningsskydds-
skötare.

Dessutom erbjuder befolknings-
skyddsmuseet information om 
egen beredskap och befolk-
ningsskydd samt presenterar 
räddningsverkets nutida 
befolkningsskyddsverksamhet.  
I museets föreläsningssal kan 
man genom videopresentationer 
också bekanta sig med befolk-
ningsskyddet och människors 
dagliga säkerhet.

Du kan bekanta dig med 
museets föremål – på finska, 
svenska och engelska.

Helsingfors befolkningsskyddsmuseum är 
Helsingfors stads räddningsverks museum. 
Helsingfors befolkningsskyddsförening rf 
samt föreningens frivilliga guider ansvarar 
för guidningsverksamheten. 

Helsingfors befolkningsskyddsförening rf 
ordnar på beställning utbildningar i egen 
beredskap för föreningar, grupper och 
skolklasser som besöker museet. Man kan 
till exempel få lära sig om hur man 
upprätthåller ett hemförråd, förbereder sig 
för exceptionella förhållanden och allvarliga 
störningssituationer samt skyddar sig mot 
strålnings- och gasfaror. På befolknings-
skyddsmuseet kan man få uppleva 
historiska händelser och samtidigt lära sig 
hur man kan förbereda sig för nutida hot.

En individualiserad kurs varar cirka tre 
timmar: utbildning i museets lokaler och 
rundtur på museet, kursavgiften inkluderar 
kaffe/te och bulle. Minst 15 deltagare. Pris 
från 5 euro/person.

Utbildning i egen beredskapVälkommen!
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Kontaktuppgifter

Besök också Brandmuseet

Öppettider: September–maj lördagar klockan 10.00–14.00,  
vid andra tider enligt överenskommelse. Gratis inträde.

Förfrågningar vardagar klockan 10.00–14.00. 
Helsingfors befolkningsskyddsförening rf  
telefon 040 722 8120 
e-post toimisto@hvssy.fi

Adress Brobergskajen 16 B, 00170 Helsingfors

På vår webbplats kan du bekanta dig med befolkningsskydds- 
föreningens och museets verksamhet.  www.hvssy.fi

Helsingfors stads räddningsverk, telefon (09) 310 1651 (växel)

Helsingfors befolkningsskyddsförening rf ordnar för sina 
medlemmar i samarbete med Helsingfors räddningsför-
bund en mångsidig utbildning i egen beredskap: säkerhet i 
vardagen, första hjälpen-kurser, kurser för befolknings-
skyddsrummens skötare, säkerhetskurser för gymnasie-
elever, säkerhetskurs för medborgare, kurs i humanitär rätt, 
räddningsväsendets grunder samt specialkurser för sök- 
och räddningshundar. Inom föreningens undersektion, 
Helsingin etsintä- ja pelastuskoirat (Helsingfors sök- och 
räddningshundar) kan du delta i räddningshundsverksam-
heten i Helsingforsområdet.

I Helsingfors stads räddningsverks brandmuseum kan du bekanta dig med historia i fråga om 
säkerheten i huvudstaden, brand- och räddningsväsendet samt sjuktransport och akutvård.

Skillnadens räddningsstation, Högbergsgatan 26, trappa C (innergården) 
tfn 040 334 5304

Öppet från september till maj, onsdagar och söndagar klockan 12.00–16.00

http://www.hvssy.fi

