BRANDMUSEET

Helsingfors räddningsverks museum
Brandmuseet finns i Skillnadens räddningsstation. Stationen planerades av Theodor Höijer, den färdigställdes 1891 och är fortfarande i
bruk. Räddningsstationen byggdes högt uppe på en backe och
sträcker sig 42 meter upp i luften. Från dess torn har man en
imponerande utsikt över staden. Brandmuseet är en utomordentlig
utsiktsplats där man kan bekanta sig med huvudstadens historia i
fråga om säkerhet, brand- och räddningsväsendet samt sjuktransport
och akutvård.
Brandmuseets uppgift är att bevara Helsingfors stads räddningsverks historia och huvudstadens säkerhetshistoria. Vi samlar,
iståndsätter och konserverar kulturarv med anknytning till räddningsväsendet och akutvård genom information, berättelser, föremål och
inspelat material. Brandmuseet förmedlar historisk information samt
ger råd, undersöker, utreder och tillhandahåller experttjänster med
anknytning till ämnet.

Brandmuseet ger sina besökare
ett perspektiv även i fråga om
skapande av säkerhet i dagsläget
samt riskhantering i framtiden.
Förutom att bekanta sig med
historien får man på museet också
aktuell information såväl om hur
man förebygger olyckor som om
hur man ska gå tillväga i nödsituationer.
I brandmuseets cirka 600 m2 stora
lokaler finns en permanent
utställning med närmare 400 små
föremål, tre museifordon samt en
utställning med varierande tema.
Dessutom har Brandmuseet tiotals
museibrandbilar och -ambulanser,
som man kan få titta på enligt
överenskommelse i Kasåkerns
bergskyddsrum.
I Brandmuseets butik kan du köpa
dig en bit historia.
Välkommen!

Google Maps

https://www.google.fi/maps/place/Korkeavuorenkatu+26,+

Kontaktuppgifter
Helsingfors räddningsverks brandmuseum
Högbergsgatan 26, trappa C (innergården)
Tfn 040 334 5304
Öppetfrån september till maj
Onsdagar och söndagar klockan 12.00–16.00
Guidade rundturer för grupper med förhandsbokning
På tisdagar dagsgrupper och på torsdagar kvällsgrupper
eller enligt överenskommelse.
Rundturen tar cirka två timmar.
Inträde vuxna 2 €,
personer under 15 år gratis.
Museet är tillgängligt.

Besök också Befolkningsskyddsmuseet
På Befolkningsskyddsmuseet kan du bekanta dig med befolkningsskyddet
i Helsingfors under krigen samt det finländska befolkningsskyddets
allmänna historia, utveckling och dagsläge.
Brobergskajen 16 B, 00170 Helsingfors
Förfrågningar vardagar klockan 10.00–14.00, tfn 040 722 8120
Öppettider: September–maj lördagar klockan 10.00–14.00

