
PAIMION PARANTOLA



Paimion Parantola eli Paimion Sanatorium on Alvar Aallon 
vuosina 1929-1933 suunnittelema parantola. Rakennusta pi-
detään Aallon varhaisen funktionalistisen kauden päätyönä. 

Aalto suunnitteli rakennuksen lisäksi myös parantolan sisustuksen. 
Paimion Parantola on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö Suomessa.

Paimion Parantola toimi tuberkuloosiparantolana 1960-luvulle asti. 
Sen jälkeen rakennus toimi osana Turun yliopistollista 
keskussairaalaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin keuhko- ja 
sisätautisairaalana. Rakennuksen omistaa Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiiri.

Sairaalarakennuksen lisäksi alueeseen kuuluvat asuinrakennukset, 
oma vedenpumppaamo ja puhdistuslaitos ympäristöineen.

Alvar Aalto suunnitteli aikanaan rakennukset ja ympäristön 
tukemaan paranemisen prosessia. Samalla hän kuitenkin tuli 
suunnitelleeksi ympäristön, joka itsessään tukee kehittymistä. 
Innovatiiviset yritykset ovat kautta aikojen hyödyntäneet 
ympäristöjä, joissa on jujua. 
Aallon iätön kädenjälki vastaa hyvin tähän tarpeeseen.

PÄÄRAKENNUS

Potretti: Herbert Matter



Paimion Parantola eli Paimion Sanatorium on Alvar Aallon 
vuosina 1929-1933 suunnittelema parantola. Rakennusta pi-
detään Aallon varhaisen funktionalistisen kauden päätyönä. 

Aalto suunnitteli rakennuksen lisäksi myös parantolan sisustuksen. 
Paimion Parantola on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö Suomessa.

Paimion Parantola toimi tuberkuloosiparantolana 1960-luvulle asti. 
Sen jälkeen rakennus toimi osana Turun yliopistollista 
keskussairaalaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin keuhko- ja 
sisätautisairaalana. Rakennuksen omistaa Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiiri.

Sairaalarakennuksen lisäksi alueeseen kuuluvat asuinrakennukset, 
oma vedenpumppaamo ja puhdistuslaitos ympäristöineen.

Alvar Aalto suunnitteli aikanaan rakennukset ja ympäristön 
tukemaan paranemisen prosessia. Samalla hän kuitenkin tuli 
suunnitelleeksi ympäristön, joka itsessään tukee kehittymistä. 
Innovatiiviset yritykset ovat kautta aikojen hyödyntäneet 
ympäristöjä, joissa on jujua. 
Aallon iätön kädenjälki vastaa hyvin tähän tarpeeseen.

PÄÄRAKENNUS

Päärakennus
Käyttötarkoitus: Muut sairaalat

Pinta-ala n. 11 173 m² 
Valmistumisvuosi 1933



TALOUSTOIMISTO

Paimion taloustoimisto
Käyttötarkoitus: toimistorakennus

(toiminut aiemmin asuinrakennuksena)
Pinta-ala n. 700 m²

Valmistumisvuosi 1932



MÄNTYLÄ -ASUNTOLA

Mäntylä -asuntola
Käyttötarkoitus: Muut asuinkerrostalot

Pinta-ala n. 1385 m² 
Valmistumisvuosi 1949



YLILÄÄKÄRINTALO

Päiväkoti, entinen ylilääkärintalo
Käyttötarkoitus: Lasten päiväkodit (toiminut aiemmin asuinrakennuksena)

Toimii nykyisin päiväkotina
Pinta-ala n. 430 m²

Valmistumisvuosi 1933



KYYKARTANO

Kyykartano -asuntola
Käyttötarkoitus: Rivitalo

Muodostuu a-, b-, c-, d- ja e-osista
Pinta-ala n. 1100 m² 

Valmistumisvuosi 1962



PUUTALO

Puutalo 
Käyttötarkoitus: Asuinrakennus 
(paritalo, 2 erillistä asuntoa)

Pinta-ala n. 150 m²
Valmistumisvuosi 1950



LÄÄKÄRITALO

Lääkäritalo -asuntola
Käyttötarkoitus: Rivitalot (3 erillistä asuntoa)

Pinta-ala n. 350 m²
Valmistumisvuosi 1933

PUUTALO
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Paimion Parantola myydään tarjousten perusteella – välitystoimeksiantoa hoitaa Turun Seudun 
OP- Kiinteistökeskus

Yksi Alvar Aallon maailmanlaajuisesti tunnetuista töistä on Paimion Parantola. Nykyinen omistaja 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on strategiassaan päättänyt luopua kohteesta. Markkinoinnista ja 
myynnistä vastaamaan valikoitui Turun Seudun OP Kiinteistökeskus. Ostaja pyritään löytämään syksyyn 
mennessä.

Alvar Aalto suunnitteli vuosina 1929-1933 tämän arkkitehdin itsensä kansainväliseen läpimurtoon 
nostaneen funktionalismin merkkirakennuksen. Edelleen arkkitehtuurista kiinnostuneet matkailijat 
poikkeavat Paimiossa ihastelemassa Unescon maailmanperintöluetteloon ehdokkaana oleva kohdetta. 
”Alvar Aalto suunnitteli Paimion Parantolaan parantumista edistävän ympäristön, joka tarjoaa paljon 
mahdollisuuksia myös tähän aikaan.  Innovatiiviset toimijat hyödyntävät ympäristöjä, joissa on ideaa”, 
sanoo projektista Turun Seudun OP Kiinteistökeskuksessa vastaava yhteyspäällikkö Sanna Varjanne. 
”Aallon iätön kädenjälki sopii hyvin monenlaiseen toimintaan ja Paimion Parantolan alueesta on upeaa 
päästä kertomaan potentiaalisille ostajille ”, Varjanne jatkaa.

Tälle valtakunnallisesti merkittävälle kokonaisuudelle etsitään uutta omistajaa, joka innovatiivises-
ti kehittää aluetta funktionalismin ideologian mukaisesti. Uuden omistajan tulee noudattaa kohdetta 
koskevaa valtioneuvoston suojelupäätöstä. Paimion Parantolassa toteutettavien muutostöiden tulee olla 
sopusoinnussa alkuperäisen toiminnan ja rakennustaiteellisen arvon kanssa. Paimion kaupunginjohtaja 
Jari Jussinmäki näkee mielellään parantolan alueen kehittyvän: ”Parantolan alue on osa paimiolaista 
identiteettiä ja olemme alueesta ylpeitä. Kaupunki haluaakin tehdä tiivistä yhteistyötä tulevan toimijan 
kanssa”, Jussinmäki kertoo.
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Turun Seudun OP -Kiinteistökeskus etsii yhdessä kaikkien 46 muun OP -Kiinteistökeskuksen kans-
sa aluekehittäjää tai sijoittajaa Paimion Parantolaan. Työtä tehostaa se, että OP -Kiinteistökeskukset 
ovat osa OP Ryhmää, joka on Suomen suurin finanssiryhmä. 

Uuden omistajan on tarkoitus olla selvillä jo syyskuussa; tarjouksia otetaan vastaan 23.8. saakka. 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.


