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Lahjoitus, Vihdin museo, Tervalammen kartanon kuntoutuskeskus

HEL 2019-002155 T 02 07 02

Sosiaali- ja terveystoimiala on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa 
Tervalammen kartanon työlaitosmuseon esineistön Vihdin museolle 
lahjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta. 

Sote-viraston psykiatria- ja päihdepalveluilla on Vihdin Tervalammella 
vuokralla kaupungin omistama kartanokiinteistö, jossa toimii nykyään 
ympärivuorokautista päihdekuntoutusta tarjoava laitos. Helsingin kau-
punki on ostanut Tervalammen kartanon sosiaalihuollon työlaitokseksi 
vuonna 1936, jonka jälkeen toiminta on hoidon, lainsäädännön ja tar-
peiden muuttuessa kehittynyt vaiheittain päihderiippuvuuden kuntou-
tukseksi. Tervalammen kartanon kuntoutuskeskuksen toiminta päättyy 
kesällä 2019, jolloin päihdehuollon toiminta keskitetään Helsinkiin Auro-
ran sairaalaan. Sosiaali- ja terveystoimen vuokrasopimus Tervalam-
men kartanossa päättyy tammikuussa 2020. 

Tervalammen kartanon kuntoutuskeskuksen yhdessä rakennuksessa, 
väentuvassa on kartano- ja työlaitosmuseo, joka on suullisen tiedon 
mukaan perustettu 1970-80-luvuilla. Museo toimii tilausmuseona ja 
kuntoutuskeskus pitää museota avoinna sopimuksen mukaan. Museon 
perustamisessa ja sen kokoelman keräämisessä primus motorina on 
toiminut kuntoutuskeskuksen aikaisempi apulaisjohtaja Paavo Jokinen. 
Museokokoelmaan kuuluu mm. kartanon keittiön ja maatilan työväli-
neistöä sekä sota-ajasta ja työlaitoshistoriasta kertovaa esineistöä. 
Kuntoutuskeskuksen toiminnan päättyessä on päätettävä museon ja 
museokokoelman ylläpidon järjestämisestä tulevaisuudesta. Helsingin 
kaupunginmuseo ja Vihdin museo yhteistyössä Länsi-Uudenmaan 
maakuntamuseon kanssa ovat tutustuneet ja neuvotelleet kartano- ja 
työlaitosmuseosta ja sen kokoelman omistuksesta kuntoutuskeskuksen 
vs. johtajan Johanna Palven pyynnöstä tammikuussa 2019. Neuvotte-
lujen tuloksena Vihdin museo on ilmoittanut olevansa valmis vastaanot-
tamaan kokoelman kokonaisuudessaan. 
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Helsingin kaupunginmuseo katsoo, että Tervalammen kartano- ja työ-
laitosmuseon kokoelman lahjoittaminen ammatillisesti toimivalle Vihdin 
museolle on kulttuurihistoriallisesti kestävä ja tarkoituksenmukaisin rat-
kaisu. Kokoelman liittämiselle Helsingin kaupunginmuseon kokoelmiin 
ei ole kokoelmapoliittisia perusteita lukuun ottamatta yksittäisiä työlai-
toshistorian liittyviä esineitä. Kokoelman hajottaminen ja esineistön ja-
kaminen Helsingin kaupunginmuseon ja Vihdin museon kokoelmiin ei 
kuitenkaan ole museologisesti perusteltua eikä tarkoituksenmukaista. 
Kartano- ja työlaitosmuseon kokoelman kulttuurihistoriallinen arvo pe-
rustuu kokonaisuuteen ja maantieteelliseen kontekstiin eikä Helsingin 
kaupunginmuseo voi antaa €-määräistä arvioita sen arvosta. Yksittäi-
sen esineen rahallinen arvo ei vastaa sen arvoa museokokoelman 
osana.
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