PohjoisPohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015
Reisjärvi
MAAKUNNALLISESTI JA VALTAKUNNALLISESTI (RKY 2009) ARVOKKAAT ALUEET
SEKÄ NIIDEN SISÄLTÄMÄT KOHTEET
REISJÄRVI
EteläSydänmaan kämpät
KirvesHeikin kanava, Kuivajärvi ja IsoKotajärvi
Mäntyjärven kämppä

maakunnallisesti arvokas
maakunnallisesti arvokas
maakunnallisesti arvokas

Reisjärventien raitti
Aho ja Lehtoranta
Kirjakaupan talo (Siimes)
Makasiini (Reisjärven kotiseutumuseo)
Pysylä ja Kaunisto
Rauhala ja aitat
Reisjärven kirkko ja tapuli

maakunnallisesti arvokas
maakunnallisesti arvokas
maakunnallisesti arvokas
maakunnallisesti arvokas
maakunnallisesti arvokas
maakunnallisesti arvokas
maakunnallisesti arvokas

MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT KOHTEET, JOTKA EIVÄT SISÄLLY ALUEISIIN
Kohteet on merkitty luetteloon maarekisterikylittäin
KALAJA
Hylkilä
Järvelän vanha koulu (Pekkaperän koulu)
Maliniemen viljaaitta ja pihapiiri
Työväentalo (Muistola)
Vedenpää
KANGASKYLÄ
Lokkilan kansakoulu
Mäkitalo
Pesola
RantaPuurula
Ylitalo
REISJÄRVI
Entinen Kirkonkylän kansakoulu
Entinen pappila
Entinen Reisjärven Ympäristön Osuusmeijeri
Kantti (Leppänen)
Ketola
Kivimäki
Kyrölä
Leppälahden koulu
Louhela
Nuorisoseuran talo
Onnela
Reisjärven entinen vanhainkoti
Reisjärven sairaala (Entinen suojelukuntatalo Honkalinna)
Savela

UusiPietilä

alueen nimi:

EteläSydänmaan kämpät

pääas. kunta:
pääas. kylä/k.osa:
tyyppi:
arvottaminen:

Reisjärvi
Reisjärvi
metsämaisema
maakunnallisesti arvokas

alueen sisältämät kohteet:
KirvesHeikin kanava, Kuivajärvi ja IsoKotajärvi
Mäntyjärven kämppä
kuvaus:
Alueella on useita tervahaudan pohjia merkkeinä 1800luvulla ja 1900luvun alussa harjoitetusta tervanpoltosta.
Matoharjussa on 1930luvulla rakennetun tervahytin rauniot, pieni hiljentymistupa ja nuotiopaikka. Alueella
sijaitsee useita kämppiä, mm. "pomojen" kämppä ja 1800luvun lopulla rakennettu kalapirtti Kuivajärven rannalla.
Hyvin alkuperäisasussaan säilynyt Mäntyjärven kämppä liittyy kokonaisuuteen. Se toimii irtaimistoineen museona
kertoen alueen metsäelinkeinoista.
EteläSydänmaan järvet, Kuivajärvi, IsoKotajärvi ja Mäntyjärvi, sijaitsevat Reisjärven pitäjän eteläosissa, Etelä
Sydänmaalla, lähellä Pihtiputaan kunnan rajaa. Matkaa järvikannakselle tulee Reisjärven keskustasta
toistakymmentä kilometriä.
Kuivajärven ja IsoKotajärven välille on 1800luvun lopulla Kalajanjärven kuivatuksen innoittamana ja puromyllyn
vedensaannin turvaamiseksi kaivettu ns. KirvesHeikin kanava. Kuivatuskanava oli 65 metriä pitkä, leveyttä on
parhaimmillaan kymmenisen metriä, ja paikoin syvyyttä on vielä nykyäänkin melkoisesti, vaikka aikojen kuluessa
väylä on pikkuhiljaa umpeutunut kasvillisuuden ja maansiirtymien alle. Käsityövoimin kaivettu kanava on
vaikuttava saavutus, sillä apuvälineinä raivaajilla oli vain puulapiot, maasepän valmistamat rautakanget ja
alkeelliset kivennostovälineet. Kaivannon reunamilla olevat isot kivet kertovat miesten sisusta ja vankasta
raivaajahengestä.
EteläSydänmaa liittyy nykyisellään Peuran polun retkeilyreitistöön. Peuran polun 115 km:n mittainen
retkeilyreitistö kulkee PohjoisPohjanmaalla ja KeskiSuomessa Suomenselän karulla vedenjakajaseudulla. Polun
varrella kulkijalle avautuvat salomaat: suot, metsät ja järvet. Metsämaat ovat näihin päiviin saakka säilyneet
harvaanasuttuina syrjäkolkkina, joista EteläSydänmaan alueen asukkaat ovat saaneet elantonsa.
historia:
Sanotaan myös, että vuonna 1323 Ruotsin ja Novgrodin välillä solmitun Pähkinäsaaren rauhan rajalinja olisi
kulkenut samoissa maisemissa.
Aikaisemmille sukupolville seudun laajat metsät ovat tarjonneet mahdollisuuden hankkia elantoa metsästyksestä,
kalastuksesta, tervanpoltosta ja metsätöistä. 16001700 luvuilla tervanpoltto nousi Reisjärvellä kannattavimmaksi
sivuelinkeinoksi. Joillekin siitä tuli lähes pääelinkeino. Mäntypuuvaltainen Eteläsydänmaa on tarjonnut
tervanpoltolle oivat mahdollisuudet, joten tervahyttejä siellä on ollut paljon. Tervanpoltto oli yleistä 1950luvulle
asti.
Peuran Polku on lunastanut nimensä jo ensimmäisten asukkaidensa aikana 1200luvun Lestijärveläisten
peuranpyyntömiesten suussa. Metsäpeura, joka kesymmän alalajinsa poron tapaan vaeltaa vuodenaikojen
mukaan, on saatu takaisin uudelleenistutuksen ansiosta. Nykyinen kanta, noin 1000 yksilöä, vaeltaa useiden
kuntien alueella KeskiSuomessa, Keski ja Pohjoispohjanmaalla.

lähteet:
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto
1993.
Kirjastovirma. Heikki Kirvesmäki. Haettu 9.9.2014.
http://www.kirjastovirma.net/henkilogalleria/Kirvesm%C3%A4ki_Heikki; Keskipohjalaisia elämäkertoja. Maijala, J.
Kokkola, 1995.
Metsähallitus. Peuranpolku. Haettu 9.9.2014.
http://www.luontoon.fi/Retkikohteet/reitit/peuranpolku115km/Sivut/Default.aspx
Peuranpolku. Haettu 9.9.2014. http://www.peuranpolku.fi/peuranpolku.php
Urpo Solonen 4.4.2016

kohteen nimi:

KirvesHeikin kanava, Kuivajärvi ja IsoKotajärvi

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
Reisjärvi
maa ja metsätalous
18641917
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Järvien välille on 1800luvun lopulla Kalajanjärven kuivatuksen innoittamana kaivettu ns. KirvesHeikin kanava,
jolla IsoKotajärvi pyrittiin kuivattamaan heinäniityksi. Alueella on useita tervahaudan pohjia merkkeinä 1800
luvulla ja 1900luvun alussa harjoitetusta tervanpoltosta. Matoharjussa on 1930luvulla rakennetun tervahytin
rauniot. Alueella sijaitsee useita kämppiä, mm. "pomojen" kämppä ja 1800luvun lopulla rakennettu kalapirtti
Kuivajärven rannalla.
arviointi:
MRKY 15: H
lähteet:
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.

kohteen nimi:

Mäntyjärven kämppä

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
valtion maata
Reisjärvi
maa ja metsätalous
ei määritelty
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Kotiseutuyhdistys ylläpitää metsämuseota, joka on entinen savottakämppä Mäntyjärven rannalla noin 7 km
kirkonkylältä kaakkoon. Metsämuseoon kuuluu savottakämpän lisäksi sauna, käymälät ja liiteri. Savotan
alkuperäinen sauna on hirttä ja edelleen käytössä, alkuperäiset käymälät on poistettu käytöstä. Kämpän lähellä
on myös vanha tervahauta.
historia:
Mäntyjärven savottakämppä on rakennettu 1956 pienelementeistä, ilmeisesti tarkoituksena on ollut mahdollisesti
siirtää kämppä muualle savotan valmistuttua. Metstätyömenetelmät kuitenkin muuttuivat eikä savottakämppiä
enää tarvittu, ja ilmeisesti sen vuoksi Mäntyjärven kämppä jäi paikoilleen. Savottakämppään kuuluva sauna,
käymälät ja liiteri ovat edelleen olemassa, mutta järveen laskevan puron varressa ollut 12 hevosen talli on
hävinnyt. Savotan aikaan 1990 asti osan metsistä omisti R.W.Rosenlef Oy.
Maastollisesti Mäntyjärvi kuuluu jääkauden muovaamaan Suomenselän jääkolualueeseen, joka jatkuu
maakuntarajan yli KeskiSuomeen, ja Reisjärvellä alueella kulkeva Peuranpolkuretkeilyreitistö menee kämpän
kautta. Seudulla on myös runsasti muinaisjäänteitä, joille on tekeillä oma reitistö.
arviointi:
MRKY 15: H
lähteet:
PohjoisPohjanmaan museot, toim. Terttu Pellikka, PohjoisPohjanmaan museo 1987
Museoita PohjoisPohjanmaalla, toim. Päivi Haapasaari, PohjoisPohjanmaan museo 2002
PohjoisPohjanmaan museon maakunnallisen museotyön arkisto
Suullista tietoa antanut Johannes Kinnunen 7.6.2006

alueen nimi:

Reisjärventien raitti

pääas. kunta:
pääas. kylä/k.osa:
tyyppi:
arvottaminen:

Reisjärvi
Reisjärvi
kyläympäristö
maakunnallisesti arvokas

alueen sisältämät kohteet:
Aho ja Lehtoranta
Kirjakaupan talo (Siimes)
Makasiini (Reisjärven kotiseutumuseo)
Pysylä ja Kaunisto
Rauhala ja aitat
Reisjärven kirkko ja tapuli
kuvaus:
Reisjärven vanha kylätie muodostaa kunnan keskustaan kirkon tuntumaan pienen harjun päälle viehättävän
pienimuotoisen kylänraittimaiseman. Kirkko tapuleineen ja makasiineineen muodostaa pääteaiheen
kerrokselliselle, tiiviille raitinpätkälle. Hautuusmaan kiviaita seurailee raittia ja vaihtuu vanhaan asutuskantaan,
josta Rauhala aittoineen on edustava esimerkki. Raitilla vanhan rakennuskannan lomassa vuorottelevat 1970
luvun ja jälleenrakennuskauden kaupparakennukset. Niistä Reisjärven kirjakauppa on edustava ja edelleen toimiva
esimerkki. Ahonniementieksi vaihtuvan raitin päätteenä ovat komeat pohjalaiset maaseudun pihapiirit, Aho ja
Lehtoranta. Vanhan kylänraitin jatkumona idässä olevat Pysylä ja Kaunisto, jotka muodostavat vanhan tiiviin
asuin ja liikerakentamista sekä maataloutta yhdistävän tilakeskuksen, täydentävät kokonaisuutta kylän
elinkeinosta kertovana historiallisena kerrostumana.
lähteet:
PohjoisPohjanmaan arvokkaiden maisemaalueiden päivitysinventointi. Ehdotus valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaiksi maisemaalueiksi 11.12.2014. PohjoisPohjanmaan liitto, 2014

kohteen nimi:

Aho ja Lehtoranta

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914031659
Reisjärvi
asuinrakentaminen
18641917
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Kaksi suurta Reisjärven keskustassa samassa pihapiirissä seisovaa 1800luvun maalaistaloa, joilla on myös
paikallishistoriallista arvoa. Pihapiirit toimivat nykyisellään vanhan kylänraitin pääteaiheena.
Aho on rakennettu vuonna 1867. Alun perin rakennuksessa on ollut maapohja ja myös eläimet ovat asuneet
sisällä. Talossa ovat toimineet Reisjärven ensimmäinen lääkäri ja lääkevarasto sekä posti ja majatalo.
Rakennusta on korotettu vuonna 1947. Muutoksia on tehty myös 1960luvulla.
Ahoon nähden nurkittain seisovan Lehtorannan on rakentanut Adiel Aho vuosisadan vaihteessa. Sen kuisti ja
pääsisäänkäynti on ollut alun perin yhteiselle pihalle päin, mutta nykyisin talon vastakkaisella puolella on kaksi
koristeellista avokuistia. Umpipihasta on jäljellä vielä 1919 rakennettu navetta, 1800luvun lopulta oleva aitta ja
pienessä koivumetsikössä oleva leikkimökki.
Rakennuksiin liittyy puoji aittarakennus sekä vanha hirsinen navetta, joka on edelleen käytössä. Myös toinen
hieman uudempi pihapiiri täydentää vanhaa kokonaisuutta. Rakennukset muodostavat yhdessä hienon
kokonaisuuden.
arviointi:
MRKY 15: R, H, M
lähteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto
1993.

kohteen nimi:

Kirjakaupan talo (Siimes)

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
691403117
Reisjärvi
liikeelämä ja kaupankäynti
19451974
valmistumisvuosi 1956
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Kirjakaupan talo on edustava maatalousseurojen keskusliiton asutusvaliokunnan tyyppipiirrosten mukaan laadittu
asuinliikerakennus. Rakennus sijaitsee vanhan Reisjärven kylänraitin varressa aivan makasiinin läheisyydessä
määrittäen katunäkymää ja antaen sille vanhan kylänraitin tiivistä tuntua. Katemateriaalin vaihtoa lukuun
ottamatta rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisasussaan.
arviointi:
MRKY 15: H, Ht, M, S

kohteen nimi:

Makasiini (Reisjärven kotiseutumuseo)

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
69187810
Reisjärvi
kulttuuri
18091863
1850luku
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Entinen lainajyvämakasiini sijoittuu Reisjärven keskustassa kirkon viereen vanhan kylänraitin varteen.
Hautausmaa kiviaitoineen ja suurine puineen ympäröi sitä kolmelta sivulta. Tiukasti tien pinnassa seisova
makasiinirakennus on merkittävä osa Reisjärven kyläkuvaa. Rakennus on kotiseutuyhdistyksen omistuksessa ja se
toimii tällä hetkellä museona.
Aumakattoinen rakennus on vaakapaneloitu, vinkkelinmuotoinen ja kaksikerroksinen. Sen sisäänkäynti sijoittuu
sisänurkkaan pienen pulpettikatoksen alle. Ensimmäisen kerroksen ikkunat ovat neliönmuotoiset neliruutuiset ja
toisen kerroksen kuusiruutuiset on järjestetty kapeisiin riveihin keskelle julkisivua räystään alle.
historia:
HaapajärvenReisjärven seurakunta haki 1857 luvan perustaa lainajyvämakasiini, minkä jälkeen makasiini
rakennettiin. Hautausmaata on sittemmin laajennettu, alkujaan makasiini ei ollut hautausmaan ympäröimä.
Manttaalikunnan omistuksesta makasiini siirtyi kunnalle ja 1974 kotiseutuyhdistykselle, kotiseutumuseo avattiin
1976.
arviointi:
MRKY 15: R, H, M
lähteet:
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.
PohjoisPohjanmaan museot, toim. Terttu Pellikka, PohjoisPohjanmaan museo 1987
Museoita PohjoisPohjanmaalla, toim. Päivi Haapasaari, PohjoisPohjanmaan museo 2002
PohjoisPohjanmaan museon maakunnallisen museotyön arkisto
Suullista tietoa antanut Johannes Kinnunen 7.6.2006

kohteen nimi:

Pysylä ja Kaunisto

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
691403436, 460
Reisjärvi
liikeelämä ja kaupankäynti
19181944
1920
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Kaksi 1920luvun taloa tiiviisti toisiensa läheisyyteen sijoittuneina entisen kylänraitin varrella mäennyppylällä
näkyvät kirkonkylää halkovalle maantielle muistuttaen vanhasta kylärakentamisesta. Rakennukset edustavat
harvinaistuvaa pienimuotoista kauppatalojen ryhmää, jossa kirkonkylän tiiviiseen rakennetut asuintalot muuntuivat
tapeen mukaan moneksi.
Kyläkeskuksissa ruoantuotanto, kauppa ja asumisen toiminnot saattoivat kaikki sijoittua yhden rakennuksen
tiloihin tai vähintäänkin samaan pihapiiriin. Molemmat rakennukset, toinen vinkkelinmuotoon jatkettu maatilan
päärakennus, toinen päädystään kaupaksi muunnettu, sijoittuvat pihatien varteen pitkittäin niin, että päädyn
kauppaikkunat on suunnattu kylänraittia kohden. Kuistit yksityisine sisäänkäynteineen on suunnattu talouspihan
puolelle poispäin katutilasta.
arviointi:
MRKY 15: R, H, M, S

kohteen nimi:

Rauhala ja aitat

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
691403671
Reisjärvi
asuinrakentaminen
18641917
päärakennus siirretty 1910, puoji 1800luku
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Reisjärven keskustassa maisemallisesti tärkeällä paikalla oleva vanha asuinrakennus, joka on siirretty
Hirvirannalta 1910luvulla. Rauhala on peruskorjattu 1981, jolloin lisälämmöneristeen takia ikkunat ovat jääneet
syvälle ja pihan puolelle on rakennettu suuri kuisti. Tontilla on myös vanha sauna ja aitta. Rauhalan tallipuojin
kanssa selät vastakkain on säilynyt myös naapurin kolmiosainen puojirakennus.
historia:
Rakennuksen multipenkki on muutettu rossiksi 1936. Vuoden 1983 remontissa kakluunit on purettu. Vanha
puojirakennus on 1800luvulta. Sauna ja liiterirakennukset pihassa ovat 1940luvulta ja alkuperäisessä asussaan.
arviointi:
MRKY 15: M
lähteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.

kohteen nimi:

Reisjärven kirkko ja tapuli

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
69140388110
Reisjärvi
uskonnon harjoittaminen
18091863
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Reisjärven ja Vuohtajärven välisellä kannaksella sijaitseva Reisjärven puukirkko on valmistunut 1820. Nykyasunsa
se on saanut 1900, jolloin ristikirkon sakaroita pidennettiin, kattoa korotettiin ja julkisivuja uudistettiin
uusgoottilaiseen asuun arkkitehti W. A. Tötterströmin suunnitelmien mukaan. Ristikeskuksen kattoratsastaja on
samoin uusittu vuoden 1900 korjauksessa suuremmaksi ja näyttävämmäksi. Samassa yhteydessä myös ikkunoita
lisättiin ja ne saivat suipon muotonsa ja täkäläisittäin runsaan koristelunsa. Alttaritaulu on A. Heickelin Kristuksen
kirkastus vuodelta 1913.
Kirkko sijaitsee keskellä kylää. Sen itäinen ovi aukeaa liikekeskustaan ja läntinen Vuohtajärven peltomaisemaan
vuonna 1973 rakennetun seurakountakodin pihamaalle. Kirkon vieressä kylänraitilla on kaksikerroksinen tapuli,
jonka ulkoasu viittaa myös vuosisadan vaihteeseen sekä pohjalaisiin kirkonrakentajiin. Hautusmaan ja kiviaitojen
ympäröimään kokonaisuuteen liittyy myös vanha lainajyvämakasiini, joka nykyisellään toimii kotiseutumuseona.
Reisjärven kirkko on nykyisellään hyvin valoisa. Tämä johtuu runsaista ikkunoista ja vaaleista värisävyisä. Myös
kirkon kuoriosaa on laajennettu ja entisöity 1990luvun alussa. Kirkossa on 800 istumapaikkaa. Kirkossa on tehty
1996 sisämaalaus ja muita korjaustöitä. Kirkon sekä tapulin katto on uusittu maalatuksi konesaumapeltokatoksi
sekä julkisivu on maalattu vuonna 2014.
historia:
Reisjärven seurakunta itsenästyi 1868. Sitä ennen se toimi Kalajoen rukoushuonekuntana vuodesta 1647 ja
kappeliseurakuntana 1826–1838. Vuosina 1838–1868 Reisjärvi kuului kappeliseurakuntana Haapajärveen.
Reisjärvi sai ensimmäisenä Kalajoen emäseurakunnan osana oman kirkon 1620luvulla.
Aluksi Kalajoen papit kävivät Reisjärvellä toimittamassa jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset muutaman
kerran vuodessa. Vasta 1700luvun alkupuolella yksi Kalajoen kappalaisista asettui Alavieskaan ja vähän
myöhemmin Sieviin, mistä käsin myös Reisjärveä hoidettiin. Vuodesta 1782 lähtien reisjärvisten omana pappina
toimi niin kutsuttu pitäjänapulainen. Kappeliseurakuntaoikeuden myötä saatiin paikkakunnalle oma kappalainen.
Seurakunnan ensimmäinen kirkko oli vaatimaton, suorakaiteen muotoinen ja ilman tornia. Se oli rakennettu
puusta ja sijaitsi nykyisen kirkon paikalla. Vanhasta kirkosta on säilynyt muun muassa messukasukka vuodelta
1777 ja kirkonkello vuodelta 1773.
1800luvun alussa ryhdyttiin suunnittelemaan uutta kirkkoa. Heikki Kuorikosken laatimia piirustuksia eivät
reisjärviset kuitenkaan hyväksyneet. Lopulliset piirustukset teki todennäköisesti Kuorikosken suunnitelman pohjalta
Anton Vilhelm Arppe. Kirkon rakensi reisjärvinen Niilo Koskela ja työ valmistui 1820. Kirkko vihittiin 2.9.1821 ja
nimettiin Elisabetin kirkoksi.
Uusi kirkko muistutti PeräPohjolan karuja ja yksinkertaisia kirkkorakennuksia. Siinä oli vuoraamattomat, korkeat
hirsiseinät ja matala aumakatto. Alttaritaulu ja lämmityslaitteet puuttuivat. Nykyisen alttaritaulun on maalannut A.
Heickell. (Kristuksen kirkastuminen, 1913). Ristin muotoista kirkkoa koristivat pyörökaariikkunat ja katon harjalla

pieni torni. Samaan aikaan kirkon kanssa valmistui myös erillinen kellotapuli, joka on pohjalaista tyyliä. Sekä
tapuli että kirkko siveltiin aluksi tervalla. Tapulissa on kaksi kelloa, joiden soitto on nykyisin automatisoitu.
Kirkko korjattiin perusteellisesti vuonna 1900 ja muutenkin sitä kaunistettiin vuosisadan alussa. Kirkko sai
goottilaiset piirteet. Ikkunoita lisättiin ja kattoa korotettiin. Entinen pieni keskustorni korvattiin uudella ja
isommalla. Penkit uusittiin ja lehtereitä lisättiin sekä laajennettiin. Istumapaikkoja on 800.
Reisjärven kirkko on hyvin valoisa. Tämä johtuu runsaista ikkunoista ja vaaleista värisävyistä. 1990luvun alussa
kirkon kuoriosaa on laajennettu ja entisöity. Reisjärvinen koristepuuseppä Reijo Hylkilä on valmistanut uuden,
alkuperäistä mallia olevan alttarikaiteen sekä lukupulpetin, kastepäydän ja kuoritilan tuolit kirkkoon. Alttarikaide ja
alttaripöytä ovat siirrettäviä. Kirkossa on tehty 1996 sisämaalaus ja muita korjaustöitä.
Kirkko on vuosien saatossa saanut lahjoituksina muun muassa kirkkotekstiilejä ja kastemaljan. Uusimmat
messukasukat kaikissa liturgisissa väreissä on valmistettu Englannissa. Reisjärven kirkko on tarjonnut monille
sukupolville kauniit puitteet rukoukseen, hiljentymiseen ja Jumalan sanan kuulemiseen.
arviointi:
MRKY 15: R, H, M, S, T, I
lähteet:
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.
Kirjastovirma. Reisjärven kirkko. Haettu 9.9.2014. http://www.kirjastovirma.net/kirkot/reisjarvi; Kala ja
Pyhäjokilaakson kirkot. Rantamäki, J. Ylivieska, 1995.
Museovirasto. Kulttuuriympäristö rekisteriportaali. Haettu 9.9.2014.
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?
sovellus=rapea&taulu=T_KOHDE&tunnus=200660

kohteen nimi:

Hylkilä

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
691401800
Kalaja
maa ja metsätalous
17221808
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Keskikylässä perinteistä rakennuskantaa edustavat Hylkilän ja Jokelan taloissa luhtiaitat.
Hylkilän entiseen pihaan kuuluu kolmiosainen, läpiajettava luhtirakennus vuodelta 1801. Luhti on siirretty pihalla
tontin rannan tuntumaan. Luhdissa on kolme luhtikäytävän aukkoa, jotka kaikki ovat leveitä ja pyöreäreunaisia.
Luhti on maalattu punamullalla ja siinä on huopakate. Luhdista on pidetty hyvää huolta.
Luhdin takana järvelle viettävässä mäessä seisoo viljaaitta 1870luvulta alkuperäisellä paikallaan. Alamäessä se
on tuettu luonnonkiviperustuksin. Rakennus on kauniisti ajan harmauttama. Räystäiden alapuolet ovat
umpilaudoitetut. Kate on uusittu.
arviointi:
MRKY 15: R
lähteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.

kohteen nimi:

Järvelän vanha koulu (Pekkaperän koulu)

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
691401436
Kalaja
opetus ja koulutus
19181944
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Järvelän vanha koulu on poikkeuksellisen siro ja hienopiirteinen aumakattoinen 1930luvun klassistinen
koulurakennus.
arviointi:
MRKY 15: R, H

kohteen nimi:

Maliniemen viljaaitta ja pihapiiri

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914015119
Kalaja
maa ja metsätalous
18091863
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Maliniemen pihapiiri sijaitsee peltoaukean laidalla Koppelontien varrella noin puolen kilometrin päässä Kalajan
koulusta. Pihaan kuuluu 1800luvun alkupuolella rakennettu hyväkuntoinen arvokas viljaaitta, jossa on vanhat
viljalaarit tallella. Asuinrakennus on alun perin 1860luvulla rakennettu, myöhemmin lyhennetty ja saneerattu,
muiden muassa ikkunamuutoksia on tehty 1960luvulla. Rakennus on saneerauksista huolimatta kuisteineen eheä
ja suhteikas.
Pihassa on aitan ja päärakennuksen lisäksi kolme muuta talousrakennusta 19201940luvuilta. Niistä navetta on
seudun edustavaa korkeaa tyyppiä, alimmalta kerrokseltaan sementtitiilinen ajosillallinen satulakattoinen
rakennus. Suku on asunut tilalla vuodesta 1735 lähtien ja talo on ollut siitä lähtien aina asuttuna.
arviointi:
MRKY 15: H, M
lähteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.

kohteen nimi:

Työväentalo (Muistola)

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914011931
Kalaja
kulttuuri
19181944
1928
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Työväentalo vuodelta 1917, laajennettu vinkkeliosalla 1931 ja kunnostettu vuonna 1983. Rakennus seisoo
Haapajärventien varressa luonnnonkivien varassa. Se on vaakaponttilaudoitettu ja varustettu kauniilla puujugend
vaikutteisilla monipuitteisilla ikkunoilla. Noin puolen kilometrin päässä Haapajärventietä etelään sijaitsee vanha
KPO:n kauppana pidetty 1920luvun rakennus, josta kyläyhdistys on kunnostanut itselleen kylätalo Tarmolan.
historia:
Kalajankylän työväenyhdistys perustettiin kylälle vuonna 1916. Se oli toinen Reisjärvelle perustettu
työväenyhdistys. Samana vuonna yhdistykselle rakennettiin myös oma toimitalo. Tosin F. Savenius mainitsee
vuonna 1928 lehtikirjoituksessaan parastaikaa rakenteilla olevan toisenkin työväentalon eli Kalajan työväentalon,
jonka perustamisvuosi olisi siis 1928. Ensimmäisenä puheenjohtajana lienee ollut Heikki Niskanen, sihteerinä
Jalmari Reinikainen ja rahastonhoitajana Juho Niemi. Jäsenistö koostui suureksi osaksi vieraan palveluksessa
olevista henkilöistä, mutta joukossa oli muutamia pienviljelijöitäkin. Kalajan ja Reisjärven työväenyhdistykset
olivat itsenäisiä järjestöjä. Niillä ei ollut yhteistä organisaatiota eikä muuta järjestäytynyttä yhteistoimintaa,
ainoastaan vierailuja tehtiin.
Kansalaissodan aikaan vuonna 1918 suljettiin työväentalot Reisjärvelläkin. Seuraavana vuonna toiminta pääsi
kuitenkin käynnistymään uudelleen. Tuolloin työväenyhdistystä ravisuttivat myös sisäiset riidat, jotka koskivat
lähinnä aatteellista suuntaa. Työväenyhdistysten toiminta vaikeutui, vaikka uusi yhdistyslaki vuonna 1919 teki
niiden perustamisen vähemmän paikallisista viranomaisista riippuvaisiksi. Toisaalta on muistettava, että
linjariitojen taustalla oli koko työväenliikettä koskettanut kahtiajakautuminen.
Linjaerimielisyydet vaikeuttivat toimintaa ja sen vuoksi Työväenyhdistys toimi vain vuoteen 1928, ja nimeksi
vaihdettiin Kalajankylän Soliaalidemokraattinen työväenyhdistys. Omistus oli lyhytaikainen, sillä jo 1930
omistajaksi merkittiin Suomen maa, metsä ja uittotyöväenliiton Reisjärven Kalajan osasto n:o 92.
1931 työväentalot taas suljettiin ja toisaalta yhdistys joutui selvitystilaan ja IsoKalajan nuorisoseura osti sen
pakkohuutokaupasta. IsoKalajan nuorisoseura rakensi taloon siiven, johon tuli aula yms. tilaa ja talonmiehen
asunto.
Vuonna 1948 Valtioneuvoston päätöksellä talo palautettiin entiselle omistajalle, joka oli nyt 1945 perustettu
SKDL:n Kalajankylän yhdistys. Suoritetuista rakennustöistä jouduttiin korvauksena maksamaan 25000 markkaa.
1980 luvun alussa tehdyssä remontissa rakennukseen saatiin peltikatto ja asuntotilat saneerattiin kanttiinitiloiksi ja
rakennettiin sisävessat. Talon alkuvuosikymmenet olivat täynnä vilkasta toimintaa, erilaisia iltamia oli paljon, häitä
järjestettiin, oli Vappujuhlia ja Äitienpäiviä. Toisinaan iltamat ja häät saivat paikallisen virkavallan ja joskus jopa
Suojeluskunnan paikallisosaston paikalle. Pahimmissa häissä puukotettiin 16 henkeä, joista viittä vakavasti.

arviointi:
MRKY 15: R, H, M, S
lähteet:
Kirjastovirma. Reisjärven yhdistystoiminta. Haettu 8.9.2014.
http://www.kirjastovirma.net/reisjarvi/yhdistystoiminta; Reisjärven kirja. Tilli, J. 1987.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.
PohjoisPohjanmaan kylät Ry. Isokalajan työväenyhdistys. Haettu 8.9.2014. http://www.ppkylat.fi/isokalaja/

kohteen nimi:

Vedenpää

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914011212
Kalaja
maa ja metsätalous
19181944
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Vedenpään pihapiiri sijaitsee kumpuilevan maiseman korkeimmalla kohdalla pellon ja metsän rajakohdassa.
Päärakennuksen korkea pääty näkyy pitkälle peltoaukealle Levonperäntietä lähestyttäessä. Pihapiiri on
menettänyt idyllistä luonnettaan uudisrakennusten mukana.
Vedenpään pihapiiri on ollut aiemmin komea talonpoikaisrakennusten ryhmä. Pihapiiriin kuuluu edelleen
asuinrakennuksen lisäksi vanhaa rakennuskantaa: kolmiosainen peltikattoinen aitta, kaksikerroksinen aitta,
kuivaamomökki 1940luvulta sekä paja, joka on rakennettu vuonna 1950 iänvanhalle pajan paikalle. Vanhat
talousrakennukset jäävät pihapiirissä hiukan uusia rakennuksia sivummalle. Puojirakennus sijaitsee
päärakennuksen takana poikittain ja näkyy pellolle.
Asuinrakennus on rakennettu 1914, mutta saatu asuttavaksi vasta vuonna 1926, jonka jälkeen siihen on tehty
useita muutoksia. Vuonna 1917 purettiin suuri leivinuuni ja nurkkatakka tuvasta ja tehtiin kellari tuvan alle.
Päärakennus on edelleen komea ja hyväkuntoinen keltaiseksi maalattuna ja vaakalaudoitettuna. Siinä on keskellä
pitkää sivua kuisti ja toisessa päädyssä katokseton sisäänkäynti. Vuonna 1970 on pihasta purettu pois toinen
vanhempi asuinkantti.
arviointi:
MRKY 15: H, M
lähteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.

kohteen nimi:

Lokkilan kansakoulu

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914027217
Kangaskylä
opetus ja koulutus
19181944
1940luku
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Lokkilan vanha kansakoulu sijaitsee Kangaskylän arvokkaassa viljelysmaisemassa Norssinjärven eteläpäässä.
Koululle johtaa pitkä tanhua, johon on vastikään istutettu komea sotilaallisen suora koivukuja.
Koulu on tyypillinen 1940luvun satulakattoinen kaksikerroksinen hirsirakenteinen koulurakennus, jossa on
alimmassa kerroksessa säännölliset korkeiden ja kapeiden kahdeksanruutuisten ikkunoiden rivit ja toisessa
kerroksessa kuusiruutuiset ikkunat. Kouluun on todennäköisesti sotien jälkeen rakennettu yksikerroksinen lisäosa,
joka saa volyymiä pulpettikattoa muistuttavasta katoksesta. Rakennuksessa on peiterimalaudoitus ja kaksi erillistä
pulpettikattoista uloskäyntiä. Koulu muodostaa suojaisan pihan sitä vastapäätä sijoitetun alkuperäisen
piharakennuksen kanssa.
arviointi:
MRKY 15: R, H

kohteen nimi:

Mäkitalo

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
691402758
Kangaskylä
maa ja metsätalous
18091863
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Luonnonkauniilla paikalla kuivalla kankaalla Kangaskylän viljelysmaiseman keskellä sijaitseva 1800luvun
suhteikas komeasti profiloiduilla kaariräystäillä varustettu luonnonkiviperustainen maatilan päärakennus.
Rakennus sijaitsee lähellä vanhaa koulua, mäen harjalla niittyjen keskellä. Kuisti on uudempi 1900luvun alun
satulakattoinen yksinkertainen rakenne.
Mäkitalon tuvassa on pidetty kiertokoulua. Rakennuksen vuoraus on uusittu sotien jälkeen 1950luvulla. Rakennus
on ollut asuttuna yhtämittaisesti 2000luvulle saakka ja toiminut Lokkiperän kauppana ennen sotia ja 1950luvulta
1970luvulle.
Pihapiirin läpi kulkee koululle johtava Porraskorventie. Muut rakennukset talon yhteydessä ovat uudempia
lautarakenteisia kone ja heinäsuojia. Mäen takana talon vieressä sijaitsee jälleenrakennuskauden pihapiiri, jolla
on myös maisemallista arvoa.
arviointi:
MRKY 15: R, H, M, S
lähteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto
1993.
Reisjärven kunta. Rantaosayleiskaavan erillisselvitys. Rakennuskantainventointi. Arkkitehti ja insinööritoimisto
Motiivi. 2002.

kohteen nimi:

Pesola

kunta:

Reisjärvi

kiinteistötunnus: 691-402-1-141
kylä/k.osa:

Kangaskylä

tyyppi:

maa- ja metsätalous

ajoitus:

1864-1917

ajoitusselite:

1911

arvottaminen:

maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Talonpoikainen pihapiiri, jossa on vuodelta 1911 periytyvä päärakennus, otsa-aitta ja navetta. Pesolan vanhaa
päärakennusta vastapäätä on rakennettu uusi tiilinen omakotitalo. Pesolan tilaa kutsutaan myös Kangaskylän
Alitaloksi.

arviointi:
MRKY 15: H, M

lähteet:
Kotiseutumme Haapajärvi – Kärsämäki – Pyhäjärvi - Reisjärvi 1999–2000 Oy Arkmedia Ab Vaasa. 2000.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. Nivala-Haapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
Maijala, Juhani. 1987. Reisjärven kirja, Gummarus oy. Jyväskylä.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto
1993.
Urpo Solonen 4.4.2016

kohteen nimi:

RantaPuurula

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914026123
Kangaskylä
maa ja metsätalous
19181944
koottu uudelleen 1933
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
1700luvulla rakennettu RantaPuurula on entisen Kangaskylän kyläkeskittymän läheisiä maataloustiloja. Se on
vanha sukupiha. Talo on pystytetty Puurulanmäelle savolaisen rakennusperinteen mukaisesti rakentaen
rakennukset maaston korkeimpiin kohtiin. Piha on myöhemmin saanut uusia kantteja veljesten jakaessa tilanpitoa
ja rakentaessa omia talojaan mäelle. Sukutilallisuus on edelleen elää tilalla, sillä tilalla asuvat Puurulan veljekset
ja heidän isänsä. Sukupihat ovat länsisuomalaiselle asutukselle ominainen piirre.
Vanhin päärakennus on hahmoltaan ja avokuistiltaan kaunis ja suhteikas. Rakennus on aikoinaan kasattu useasta
hirsikehästä. Yhdessä osassa rakennusta on ollut aikoinaan savupirtti, päätellen tummemmasta osuudesta
rakennuksen rungossa. Kuisti on tuettu 1920luvun tyylisin koristepilarein ja kaiteet sekä otsalaudat kiertävät sitä
hillityin valkoiseksi maalatuin koristeleikkauksin.
Nykyisin tilalla on kolmen asuinrakennuksen lisäksi esimerkiksi kaksi navettaa, aittoja, lämpökeskus, konehuone,
savusauna ja tavallinen sauna. Tilalla on myös aikoinaan ollut lampola ja talli. Samassa pihapiirissä on 1950
luvun asuinrakennus, joka kuuluu Rantalan tilaan. Rannassa sijaitsee kotimuseotoimintaan liittyviä vanhoja
siirrettyjä rakennuksia ja pellolla on rakennushistoriallisesti arvokas paja, jonka sisäasu on säilynyt.
RantaPuurula on maisemallisesti tärkeällä paikalla sijaitseva tyypillinen reisjärvinen maalaistalo, jonka ulkoasu on
säilynyt lukuun ottamatta päätyyn rakennettua matalaa laajennusta. Pihapiirissä on useita säilyneitä eriikäisiä
piharakennuksia. Alue kuuluu Kangaspäänjärven kerrokselliseen rakennuskantaan. Alue on valtakunnallisesti
arvokasta maisemaaluetta.
historia:
1900luvulla savupirtin kiuas purettiin ja rakennusta laajennettiin kahdella kamarilla. Päärakennuksen perustuksiin
on kirjattu luku 1933. Tällöin rakennus on hajotettu ja koottu uudestaan ja katto muutettu jyrkempi harjaiseksi.
Samalla se on peruskorjattu vaihtamalla esimerkiksi ikkunat. Viimeksi rakennusta on korjattu vuonna 2009
uusimalla jälleen kuusiruutuiset ikkunat ja vuoraamalla rakennus. Laajennusosa, joka sisältää saunan,
pesuhuoneen ja apukeittiön, on rakennettu päärakennuksen päätyyn 1970luvulla.
Vuoteen 1968 asti tilalla oli myös toinen 1890luvulla valmistunut päärakennus vastapäätä toista RantaPuurulan
päärakennusta. Puurulanmäkeä voidaan pitää sukupihana, sillä piha oli jaettu sukulaisten kesken. Omia
asuinrakennuksia lukuun ottamatta muut tilan rakennukset olivat yhteiskäytössä; maatalousrakennukset aikanaan
jaettiin aina navetoista latoihin saakka Puurulan sukulaisten kesken. Sukutilallisuus on edelleen elää tilalla, sillä
tilalla asuvat Puurulan veljekset ja heidän isänsä. Uusia asuinrakennuksia tilalla ovat vuonna 1957 rakennettu
rintamamiesmäinen tyyppitalo ja toinen asuinrakennus, joka on vuodelta 1965. Puurulan entinen isäntä asuu
RantaPuurulan viereisen tontin rakennuksessa.
arviointi:

MRKY 15: R, H, Ht, M
lähteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto
1993.
Reisjärven kunta. Rantaosayleiskaavan erillisselvitys. Rakennuskantainventointi. Arkkitehti ja insinööritoimisto
Motiivi. 2002.
Haastattelut:
Puurula, Juhani. 2013. Haastattelu 5.7.2013
Maijala, Juhani. 1987. Reisjärven kirja, Gummarus oy. Jyväskylä.

kohteen nimi:

Ylitalo

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914021134
Kangaskylä
maa ja metsätalous
18641917
1900
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Parin metrin päässä toisistaan sijaitsevat Ylitalo ja Solosen talo muistuttavat Kangaskylän vanhasta tiiviistä
kyläkeskittymästä, jota on jäljellä vain näiden talojen verran. Ylitalo on rakennettu 18901900. Taloa on kutsuttu
Saliksi. 1900luvulla se on vuorattu pysty ja vaakalaudoin. Runko on hirttä. Taloon kuljetaan kaksikerroksisen
keskellä pitkää sivua olevan kuistin kautta, jossa on huipulla kaunis kulmistaan viistetty suuri ikkuna.
Päärakennuksen lisäksi pihaan kuuluu harjakattoinen yksikerroksinen piharakennus. Ylitalo on toiminut
kestikievarina.
arviointi:
MRKY 15: H, M
lähteet:
Kotiseutumme Haapajärvi – Kärsämäki – Pyhäjärvi  Reisjärvi 1999–2000 Oy Arkmedia Ab Vaasa. 2000.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto
1993.
Reisjärven kunta. Rantaosayleiskaavan erillisselvitys. Rakennuskantainventointi. Arkkitehti ja insinööritoimisto
Motiivi. 2002.
Urpo Solonen 4.4.2016

kohteen nimi:

Entinen Kirkonkylän kansakoulu

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
691403332
Reisjärvi
opetus ja koulutus
19181944
1937
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Aumakattoinen, kaksikerroksinen, keltaiseksi rapattu koulurakennus vuodelta 1937 on näyttävä ja hahmoltaan
poikkeuksellinen maaseutupitäjän koulurakennukseksi.
Reisjärven lukio sijaitsee Kisakentän koulun vieressä Nuorisoseuran talon läheisyydessä. Koulujen Pihtiputaantien
ja Savolanmäentien väliin jäävä laaja tontti rajautuu visuaalisesti peltoihin. Sieltä täältä aukeaa varovaisia
näkymiä molemmin puolin Savolanniemeä avautuviin Reisjärveen sekä Vuohtajärveen.
arviointi:
MRKY 15: R, H, M

kohteen nimi:

Entinen pappila

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
69140314513
Reisjärvi
asuinrakentaminen
17221808
1781
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Näyttävän puukujan päässä petäjäisellä mäellä Vuohtojärven rannalla sijaitseva virkatalo renkitupineen.
Alun perin 1781 valmistuneen pitäjänapulaisen virkataloa on korjattu ja muutettu 1899, 1920 ja 1950. Molempien
rakennusten ikkunat, kuistit, kate ja ulkovuoraus ovat kokeneet uudistuksia, mutta rakennusten hahmot ovat
edelleen kauniit ja suhteikkaat maisemassa.
historia:
Reisjärven seurakunta itsenästyi 1868. Sitä ennen se toimi Kalajoen rukoushuonekuntana vuodesta 1647 ja
kappeliseurakuntana 1826–1838. Vuosina 1838–1868 Reisjärvi kuului kappeliseurakuntana Haapajärveen.
Reisjärvi sai ensimmäisenä Kalajoen emäseurakunnan osana oman kirkon 1620luvulla.
Aluksi Kalajoen papit kävivät Reisjärvellä toimittamassa jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset muutaman
kerran vuodessa. Vasta 1700luvun alkupuolella yksi Kalajoen kappalaisista asettui Alavieskaan ja vähän
myöhemmin Sieviin, mistäkäsin myös Reisjärveä hoidettiin. Vuodesta 1782 lähtien reisjärvisten omana pappina
toimi niin kutsuttu pitäjänapulainen. Kappeliseurakuntaoikeuden myötä saatiin paikkakunnalle oma kappalainen.
arviointi:
MRKY 15: H, M
lähteet:
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.
Kirjastovirma. Reisjärven kirkko. Haettu 9.9.2014. http://www.kirjastovirma.net/kirkot/reisjarvi; Kala ja
Pyhäjokilaakson kirkot. Rantamäki, J. Ylivieska, 1995.

kohteen nimi:

Entinen Reisjärven Ympäristön Osuusmeijeri

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914031354
Reisjärvi
käsi ja pienteollisuus
19181944
1930
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Komea kaksikerroksinen sementtitiilinen meijerirakennus vuodelta 1930, jota on laajennettu ja jonka julkisivuja on
muutettu useaan otteeseen. Muutoksista huolimatta rakennuksen hahmo Pihtiputaantien varressa on merkittävä
ja kyläkuvaa määrittävä.
Rakennuksen tiiliverhous on peitetty mineriittilevyllä. Ikkunoiden alkuperäiset koot sekä puitejako ovat osittain
hävinneet. Poikkipäädyn huipulla molemmin puolin rakennusta on pyöreät ikkunat. Lastauslaituri jää
laajennusosan ja ulokkeisen poikkipäädyn väliin puristuksiin. Rakennuksen takaosa on kasvanut pituutta
autotalleista ja korjaamon tiloista.
historia:
Reisjärven Ympäristön Osuusmeijeri aloitti toimintansa vuonna 1929. Itse rakennus valmistui vuoden päästä
päätöksestä. Ensimmäiset vuosikymmenet eivät olleet helpot. Sotien säännöstely aiheutti Meijerin toiminnassa
katkon vuosien 19441949 välillä, kun kysyntä oli ollut pientä. Sotien jälkeen kuitenkin tuotanto lähti vauhtiin ja
meijeri kävi nopeasti pieneksi. Laajennuksia tehtiin 1940 ja 60 – luvuilla. Reisjärven meijeri keskittyi aikanansa
lähinnä voin tekoon. Vuonna 1982 meijerin toiminta rakennuksessa lakkasi ja meijeri siirtyi uusiin toimitiloihin.
Sen jälkeen psuusmeijerin tiloissa on toiminut muiden muassa pesula. Nykyisin rakennuksessa toimii Pohjolan
maidon myymälä, nuorisoseuratiloja, korjaamo ja toimistotiloja.
Karjataloustuotteiden jalostamisen merkitys on oivallettu Reisjärvellä jo pitkälti viime vuosisadan puolella tärkeänä
tekijänä maatilatalouden kannatusta ajatellen. Jo niinkin aikaisessa vaiheessa kun 1865 on anottu valtiolta lainaa
suuren Holsteinin meijerin perustamiseksi Reisjärvelle. Tosin tätä lainaa ei ole kuitenkaan saatu. Tarpeen
tällaiseen ajatukseen lienee silloin antanut loppuvaiheessa ollut Kalajan järven kuivatus. Kalajan kuivatuksen
jälkeen on Reisjärvellä ollut 1,5 nautayksikköä yhtä tynnyrialaa kohti, jota määrää on pidettävä kohtalaisen
korkeana kun muistetaan, että tynnyriala vastaa vajaata puolta hehtaaria.
Varsinainen meijeritoiminta on Reisjärvellä päässyt alkamaan kuitenkin vasta paljon edellä olevaa vuosilukua
myöhemmin. Kauppias Haikola Sievistä perusti meijerin Reisjärven kirkonkylään luultavasti n. 1890 luvulla, ja on
ollut toiminnassa tämän vuosisadan puolelle saakka.
Nykyisen meijerin ja osuuskunnan taipaleen on katsottava alkaneen sen perustavasta kokouksesta helmikuun 28
päivänä 1929. Tässä perustavassa kokouksessa on ollut maanviljelijöitä kaikkiaan läsnä 77 jotka ovat heti
liittyneet osuuskunnan jäseniksi allekirjoittamalla omakätisesti osuuskunnan perustamiskirjan.
Meijerirakennuksen rakentamisen hallitus on päättänyt tarjota huutokaupalla. Halvimman huutokaupassa tehneen
tarjouksen onkin osuuskunnan kokous sitten hyväksynyt 20/5. 1930 kokouksessaan. Halvin tarjous oli Leonard
Junnolla Piippolasta. Urakkasumma oli 139.700 mk. Kesäkuun 16 päivänä pidetyssä kokouksessa on annettu n.
10 000 savitiilen teko Manna Parkkilalle ja Kustaa Lintulalle puoliksi kumpaisellekin yht. 4000 mk
urakkasummalla. Ovien ja ikkunoiden teko annettiin Antti Niskakoskelle 13.000 markan urakkasummalla.

Alkuvuosikymmeninä meijerin kannattavuus oli takkuavaa. V. 1956 alkoi varsinaisesti meijeritoiminnan voimakas
kehitys. Maitomäärät alkoivat kasvaa lähettäjäkohtaisesti, sekä tuli uusia maidontuottajia meijerin piiriin 1. 5.
1956 aloitettiin maidonkuljetus myöskin Kinnulan pitäjän alueelta.
arviointi:
MRKY 15: H, M
lähteet:
Kotiseutumme Reisjärvi III. Suomala, R. 1979. Haettu 26.8.2014.
http://www.reisjarvi.fi/harrastus/Kotiseutuyhdistys/kirjat/tap/meijeri.html
Koskela, Erkki. 2013. Haastattelu 5.7.2013

kohteen nimi:

Kantti (Leppänen)

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914038784
Reisjärvi
maa ja metsätalous
16181721
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Kantti sijoittuu kauniiseen Keskikylän peltomaisemaan. Kantin pihapiiriin kuuluu päärakennus, navetta, riihi ja
puoji. Nämä rakennukset tilalla muodostavat selkeän keskipihan. Eheä maatilan pihapiiri merkittävässä
Keskikylän maisemassa on viimeisiä säilyneitä pihapiirejä kylällä.
Tilan paikka on historiallinen. Pähkinäsaaren rauhan raja sijoittuu lähelle ja pihassa on yhä havaittavissa
Isonvihan aikaisten varustusten jäänteitä. Taloa on asuttu yhtäjaksoisesti 1800luvun puolesta välistä saakka.
Nykyinen tilan päärakennus on rakennettu vuonna 1856 ja se on tuotu paikallensa Kivelän tilalta. Talo on
peruskorjattu 1950luvulla. Pihapiiriin kuuluva riihi on vuodelta 1888 ja puojitalli on vuodelta 1921. Ensimmäiseltä
kerrokseltaan sementtitiilinen navetta on vuodelta 1949. Navetassa on yhä jäljellä vanha AIVtorni sekä ajosilta.
historia:
Pohjanmaalla heräsi pelko Venäjän hyökkäyksestä, kun Venäjä pääsi kesällä vuonna 1656 tunkeutumaan
Kuopioon. Kreus Laurinpoika Leppäsen tilan ympärille alettiin rakentaa suojavallia, sillä sen katsottiin olevan
tärkeällä paikalla Savon talvitien varrella. Talvitie kulki Pohjanmaan rannikoilta Kajaaniin saakka ja sen
menettäminen olisi tarkoittanut tärkeän kulkureitin menettämistä. Venäläisiä ei kuitenkaan kuulunut ja
suojavalleista tuli merkitsemättömät vuonna 1661, jolloin Venäjä sopi rauhan Ruotsin kanssa. Vallit purettiin
myöhemmin, kun ne aiheuttivat vain vaivaa Leppäsen tilalle. Valleista on jäänyt kuitenkin muisto tilalle: sen nimi.
Nimi johtaa juurensa vallien ruotsinkielistä nimestä, ”skants”, josta se on kääntynyt suomalaisen suuhun
sopivammaksi Kantiksi. Paikalta on edelleen löydettävissä jäänteitä valleista ja vanhasta talvitiestä.
arviointi:
MRKY 15: R, M, Ht, H, S
lähteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
Kotiseutumme Haapajärvi – Kärsämäki – Pyhäjärvi  Reisjärvi 19992000 Oy Arkmedia Ab Vaasa. 2000.
Maijala, Juha. 1987. Reisjärven kirja, Gummarus oy. Jyväskylä.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.

kohteen nimi:

Ketola

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914031932
Reisjärvi
maa ja metsätalous
18641917
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Tyypillinen reisjärvinen maatilan päärakennus vanhoine piharakennuksineen muodostaa eheän kokonaisuuden
Kinnulanrannantien varteen. Punamullan väristä asuinrakennusta vastapäätä on osittain rankorakenteinen navetta
ja pihan toisella sivulla tätä vanhempi hirsirakenteinen aitta sekä kauempana peltotien varressa kaksiosainen riihi.
Kauniisti hoidettuun pihaan kuuluu lisäksi pieni saunarakennus. Koko pihapiiri on rakentunut 1900luvun alussa.
arviointi:
MRKY 15: R, M, S
lähteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto
1993.

kohteen nimi:

Kivimäki

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914034916
Reisjärvi
asuinrakentaminen
18641917
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Taajaman talouskeskus, jossa on perinteistä maaseuturakentamista edustava asuintalo. Vanhasta pihapiiristä on
jäljellä päärakennus. Rakennusta on lisälämmöneristetty niin, että ikkunat ovat jääneet syvennykseen.
Rakennuksessa on kaksi sisäänkäyntiä, joista toinen on persoonallinen aumakattoinen katos Sievintien puolella.
Kivimäen hahmo on edelleen merkittävä kyläkuvassa.
arviointi:
MRKY 15: H, M
lähteet:
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.

kohteen nimi:

Kyrölä

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
691403254
Reisjärvi
maa ja metsätalous
18641917
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Tila on vanha kantatila. Kyrölässä on kerroksellinen pihapiiri, jossa on arvokasta vanhaa rakennuskantaa. Kolme
eriikäistä päärakennusta muodostavat talliaitan kanssa umpipihan. Pihapiiri rajoittuu länsireunalta Kyrönlahteen
ja muilta sivuilta peltoalueisiin. Umpipihan pohjoisreunalla on 1931 uudelleenrakennettu laudoitettu päärakennus,
itäreunalla on 1800luvun hirsipintainen päärakennus, eteläreunalla on talliaitta ja länsireunalla on uusi
asuinrakennus. Otsallinen aitta sijaitsee 1931 rakennetun päärakennuksen päädyn tuntumassa. Pihan vieressä on
toimiva navetta. Kerroksellinen mutta eheä maatilan pihapiiri liittyy arvokkaaseen maisemaalueeseen.
arviointi:
MRKY 15: R, H, M, S
lähteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3. PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto
1993.
Reisjärven kunta. Rantaosayleiskaavan erillisselvitys. Rakennuskantainventointi. Arkkitehti ja insinööritoimisto
Motiivi. 2002.

kohteen nimi:

Leppälahden koulu

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
691403544
Reisjärvi
opetus ja koulutus
19181944
1939
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Vuonna 1939 rakennetussa puolessa on jyrkkä satulakatto, jossa on leveä poikkipääty. Sen molemmin puolin on
sisäänkäynnit järjestetty symmetrisesti tyyppikouluille tavalliseen tapaan. Koulussa on suuret 9 tai 12ruutuiset
ikkunat ja rikkaasti profiloidut valkeat räystäslistat. Pystyrimalaudoitettu koulu on keltainen, kuten myös uudempi
koulu ja asuntolarakennus. Pihalla on peiterimalaudoitettu käymälä ja varastorakennus alkuperäisessä asussaan.
Rakennukset on korjattu v. 1986.
arviointi:
MRKY 15: R, H, M, S
lähteet:
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.

kohteen nimi:

Louhela

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914035102
Reisjärvi
asuinrakentaminen
18641917
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Tilan päärakennus on vuodelta 1896 ja aitta on jopa 1700luvun lopulta. Päärakennuksen ja aitan perinteinen
ulkoasu on säilynyt. Pihapiirin muut rakennukset ovat uudempia. Tila sijaitsee arvokkaalla maisemaalueella.
arviointi:
MRKY 15: R, M
lähteet:
Reisjärven kunta. Rantaosayleiskaavan erillisselvitys. Rakennuskantainventointi. Arkkitehti ja insinööritoimisto
Motiivi. 2002.

kohteen nimi:

Nuorisoseuran talo

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
691403360
Reisjärvi
kulttuuri
18641917
1907
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Maisemallisesti hienolle paikalle mäenharjanteen päälle sijoittuva, 1907 rakennettu ja myöhemmin laajennettu
seurantalo, jonka ulkoasussa on säilynyt vuosisadan alkupuolen tyylipiirteitä. Mansardikattoinen poikkipäädyllinen
rakennus on peiterimalaudoitettu ja maalattu keltaiseksi. Sen jugendvaikutteiset monijakoiset ikkunat sekä
peiliovet ovat säilyneet, vaikka sisustus onkin muuttunut 1970luvulla.
arviointi:
MRKY 15: R, H, M
lähteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.

kohteen nimi:

Onnela

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914012123
Reisjärvi
asuinrakentaminen
18641917
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Onnelan (Mäntyharjun) pihapiiri on kauniisti harmaantunut rakennuskannaltaan ehjä hirsipintainen kokonaisuus
Köyhänperän viljelysmaisemassa.
arviointi:
MRKY 15: R, H, M, S

kohteen nimi:

Reisjärven entinen vanhainkoti

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
69140311148.
Reisjärvi
sairaanhoito ja sosiaalihuolto
19451974
1956
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Reisjärven entinen vanhainkoti sijaitsee maisemallisesti näyttävällä paikalla Reisjärven niemellä Susisaarentien
varressa. Hahmoltaan tyypillinen aikansa kaksikerroksinen tiilirakenteinen rapattu laitosrakennus on näyttävä.
Ajalle tyypilliseen tapaan puolittain eteenpäin työntyvän rungon taitteeseen sijoittuu sisäänkäynti parvekkeineen ja
koko rakennuksen korkuisine pilareineen. Rakennus on edustava esimerkki oman aikansa rakentamisesta.
arviointi:
MRKY 15: R, H, M

kohteen nimi:

Reisjärven sairaala (Entinen suojelukuntatalo Honkalinna)

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914037114
Reisjärvi
ei määritelty
19181944
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Reisjärven sairaala sijoittuu Sievintien varteen valtakunnallisesti merkittävälle maisemaalueelle, kolmen järven
väliin jäävälle Reisjärven taajamaalueelle.
Reisjärven sairaalarakennuksen historia on osa Reisjärven suojeluskunnan historiaa sillä sairaalan vanhin ja
korkein osa on entinen 1900luvun alkupuolella rakennettu suojeluskuntatalo Honkalinna.
Sairaalan vuodeosasto 1980luvun alusta ja tiilivuorattu palvelukeskusosa 1990luvun puolivälistä.
historia:
Syksyllä 1917 perustettiin Reisjärvelle suojeluskunta maisteri Vilukselan johdolla Savolan talossa. Tuoreeseen
suojeluskuntaan liittyi heti 51 jäsentä, kokouksissa kävi kolmisenkymmentä henkeä ja myöhemmin vuonna 1939
jäsenistöön kuului parhaimmillaan 150170 jäsentä ja lisäksi veteraanijäsenet. Aluksi suojeluskunnan luonne oli
aktivistinen (palokunnallinen) mutta muuttui suojeluskuntamaiseksi. Vapaussodan jälkeen suojeluskunnan
toiminnassa oli lamakausi. Syyskuussa 1918 suojeluskunta järjestettiin uudelleen.
Varsinaisen sotilaskoulutuksen lisäksi urheilu näytteli merkittävää osaa Reisjärven suojeluskunnassa. Erityisen
suosittuja olivat ampumakilpailut ja kesällä viisiottelut (korkeus, kuula, keihäs, 100 m ja 1 500 m). Toimintaa
haittasi kunnollisen urheilukentän puuttuminen: suojeluskunnalla oli vain pieni keskentekoinen urheilukenttä
kirkonkylän nuorisoseuran vierellä. Myös nyrkkeily, pesäpallo ja voimistelu olivat ohjelmassa, samoin pyöräily sekä
talvella hiihto. Kaikissa lajeissa järjestettiin ensin Reisjärven suojeluskunnan mestaruuskilpailut, sitten alueen,
piirin ja lopuksi valtakunnalliset suojeluskuntien mestaruuskilpailut.
Reisjärven suojeluskunta avusti paikallisia viranomaisia myös järjestyksenpidossa. Poliisi pyysi usein
suojeluskunnalta apua pontikkatehtaiden hävittämiseen.
Reisjärven suojeluskunta kuului Raahen suojeluskuntapiiriin 25.8.1940 saakka ja sitten Kokkolan
suojeluskuntapiirin XII alueeseen. Moskovassa 19.9.1944 solmitun välirauhansopimuksen 21. artiklan mukaan
Suomen suojeluskuntajärjestö lakkautettiin.
Lakkautettaessa Reisjärven suojeluskunnan varusteet ja aseistus luovutettiin armeijan varastoon. Suojeluskunnan
rakennus Honkalinna, joka oli tullut Puistolan jälkeen toimitaloksi, lahjoitettiin kunnalle, ja se toimii nykyään
terveyskeskuksen perusosana.
arviointi:
MRKY 15: H, M
lähteet:

Kirjastovirma. Reisjärven yhdistystoiminta. Haettu 9.9.2014.
http://www.kirjastovirma.net/reisjarvi/yhdistystoiminta#a16; Reisjärven kirja. Tiili, J. 1987.

kohteen nimi:

Savela

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
ajoitusselite:
arvottaminen:

Reisjärvi
6814033218
Reisjärvi
maa ja metsätalous
18091863
asuinrakennus 1835
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Vasaramäellä Vuohtajärven ja Reisjärven väliin jäävällä niemellä sijaitsevaan rakennusryhmään kuuluu perinteistä
maaseuturakentamista edustavat hyväkuntoiset asuinrakennus vuodelta 1835 ja luhti 1800luvulta, toinen aitta ja
sauna sekä 1920luvun navetta.
Nykyisin miespihassa yksin seisovan päärakennuksen julkisivulaudoitus on uusittu ja alakerrokseltaan lisäeristetty
2000luvulla. Ikkunat ja katto on uusittu, mutta ikkunoissa on alkuperäistä noudatteleva jaotus. Pihassa on myös
1920luvulla rakennettu alaosaltaan betonitiilinen navetta, jonka korkean katon alla on rankarakenteinen
heinäsuoja. Jäljellä ovat myös betonitiilinen AIVtorni sekä päädyssä vanha heinäluukku.
Edellisessä inventoinnissa mainittu vinttikaivo on purettu ja luhtiaitan takana sijaitseva sauna muutettu talliksi.
Talousrakennukset muodostavat yhdessä pihan perälle vanhaa karjapihaa muistuttavan ryhmitelmän.
arviointi:
MRKY 15: H, M
lähteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.

kohteen nimi:

UusiPietilä

kunta:
kiinteistötunnus:
kylä/k.osa:
tyyppi:
ajoitus:
arvottaminen:

Reisjärvi
6914034653
Reisjärvi
maa ja metsätalous
18641917
maakunnallisesti arvokas

kuvaus:
Arvokkaalle maisemaalueelle Vuohtajärven rantojen peltoaukealle sijoittuvan kolmen kantin neliöpihan
muodostavat sotilaspuustellitalo vuodelta 1885, tallipuoti sekä aittapuotirakennus. Etäämpänä peltotien varressa
on lisäksi riihi. Rakennuksen ikkunaaukotusta on muutettu 1950luvulla kuistia ja vintin ikkunoita lukuun
ottamatta. Kuisti on kaksikerroksinen ja sen yläikkuna kaunis viisikulmainen. Aittapuoti ja tallipuoti samanikäisiä
asuinrakennuksen kanssa.
arviointi:
MRKY 15: H, M
lähteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisprojekti. NivalaHaapajärven seutukunta (Nivala,
Haapajärvi, Reisjärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi). Nivalan kaupunki ja Suunnittelupalvelu Laukka Oy.
1998–2000.
PohjoisPohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 3, PohjoisPohjanmaan seutukaavaliitto,
Oulu 1993.
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