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LUKIO
ASEMAKATU TAI KUUSAANTIE
TYÖVÄENTALO
RAUTATIEASEMA 
KOTISEUTUMUSEO
PUISTOKADUN PUUTALOALUE
TYKKIPUISTO JA RUUSUPUISTO
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Tervetuloa kiertämään
Haapajärven keskustan

kävelyreittejä!

 HAAPAJÄRVEN

KYLÄNRAITTI

Aseman kierros kierretään 
 myötäpäivään Haapajärven 
 kaupungintalon  edustalta 

 (Kirkkokatu  2 ) alkaen. Reitti kulkee
Asemakadun kautta ja matkan

varrella näet monta mielenkiintoista
ja historiallista kohdetta!

WWW.VISITHAAPAJARVI.FI



Haapajärven lukio. Lukion rakennuksessa on toiminut Haapajärven kirkonkylän

kansakoulu ennen nykyisten koulurakennusten rakentamista Roikolan

kaupunginosaan. Kierroksen alussa alittaessasi Nivalantien, voit ihailla

alikulkuun maalattuja Suomi 100 ja Haapajärvi 40 aiheisia graffiteja.

Nykyisin viehättävänä puutalokatuna tunnettu Asemakatu yhdisti Haapajärven

keskustan, kirkonkylän, tärkeään junarataan. Asemakatu oli vielä puoli

vuosisataa sitten vilkas kauppakatu, joka sittemmin hiipui kauppaliikkeiden

hiljalleen lopettaessa toimintansa ja siirtyessä keskustaan. 

Työväentalo Sarastus. Nykyinen työväentalo rakennettiin 1950-luvulla. Jo

1900-luvun alussa rakennettiin Haapajärven ensimmäinen työväentalo, joka

kuitenkin 1930-luvulla otettiin Haapajärven yhteiskoulun taloksi. Myös uutta

Sarastusta on käytetty opinahjona – Haapajärven kauppaoppilaitos työskenteli

rakennuksessa ennen oppilaitoksen omien tilojen valmistumista. 

Haapajärven rautatieasema. Rautatie saapui Haapajärvelle vuonna 1925.

Asemarakennukset ovat samalta ajanjaksolta. Komean asemasalin lisäksi radan

varrella on erilaisia rautatieläisten kortteerirakennuksia, vesitorni ja

varastoaittoja. Aseman kasarmi. Rautatieaseman läheisyydessä oli rautatien

ensimmäisinä vuosikymmeninä runsaasti erilaisia majoitusliikkeitä, kahviloita ja

ravintoloita. Aseman läheisyys houkutti asukkaita ja yritteliäitä kauppamiehiä, ja

”Asemanperä” tunnettiinkin vilkkaana, hyvän tarjonnan kauppa-alueena.

Nykyisin aseman kasarmi on yksityisomistuksessa.

Kotiseutumuseo. Haapajärven kotiseutumuseota ylläpitää kotiseutuyhdistys

Haapajärvi-Seura. Museo koostuu useista, eri puolilta Haapajärveä paikalle

siirretyistä, tyylillisesti yhtenäisistä rakennuksista, joilla on pyritty luomaan

mahdollisimman hyvä kuvaus haapajärvisen maatalon pihapiiristä 1800- ja 1900-

lukujen taitteesta. Museon pihapiirin rakennukset on pyritty sijoittelemaan

neliömäisesti pihan sivujen myötäisesti. Tällä tavalla luotu ”sisäpiha” oli

tyypillinen Länsi-Suomessa. Museon pihapiiriä hallitsee punamulta-asussaan

puolitoistakerroksinen päärakennus, joka tunnetaan Ruuskan talona. Ruuskan

talo siirrettiin kotiseutuyhdistyksen toimesta rakenteilla olleen Hautaperän

tekojärven alta museokäyttöön.  Suuressa tuvassa katseenvangitsijana on tuvan

nurkassa sijaitseva massiivinen leivinuuni. Jyhkeän pöydän äärellä lie maitoa

nosteltu hulikasta (puinen maitoastia) koltteli (emalimuki) jos toinenkin! Pihassa

on lisäksi esimerkiksi luhtiaitta, navetta, kaivo, huussi, liiteri, jyväaitta ja

suurenmoinen, jyhkeä lainajyvästön makasiini. Esineistöä museolla on runsaasti.

Esillä olevan esineistön aihepiiri vaihtelee maatalouden tarpeista sielunhoidon

välineisiin – esillä on muun muassa Haapajärven kirkon vanha saarnastooli

(saarnatuoli). Pääosa esillä olevasta esineistöstä sijaitsee lainajyvästön

makasiinissa. Kotiseutumuseo on avoinna kesäisin Haapajärvi-Seuran

nettisivuilla (www.haapajarviseura.fi/museo) annettujen aikojen mukaisesti. 

Puistokadun puutaloalue. Puistokadun Pyhäjärven puoleinen pää on lähes

kokonaan sotien jälkeiseltä jälleenrakennuskaudelta. Kadun varsien rakennukset

ovat pääosin rintamamiestaloja, jotka ovat säilyneet asuttuina läpi

vuosikymmenten. Puistokadun lisäksi puutaloalueita on esimerkiksi keskustan

Kauppakadun varrella, Kuusaantien varrella ja Asemakadulla. 

Tykkipuisto ja ruusupuisto. Puistoa halkova polku on nimeltään Raivaajanpolku.

Puistoalueella on runsaasti erilaisia viihtyisiä istutelmia. Nimensä puisto on

saanut puiston keskipisteenä olevilta tykeiltä. Haapajärven Veteraanipuiston

vieressä sijaitseva ruusupuisto sai alkunsa paikkakuntalaisen

puutarhaharrastajan Terttu Suorsan ideasta. Puiston pensasruusulajien määrä

on kunnioitettava 76, jotka kaikki on saatu lahjoituksina taimistoilta ja puutarha-

aktiiveilta. Puiston nurmialueella voi vapaasti käydä piknikillä, vierailijoiden

toivotaan huolehtivan lähtiessään roskat mukaansa.
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