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Kaasmarkun kylä sijaitsee Pori-Tampere -valtatien tuntumassa Ulvilan keskustasta itään päin. 
Laajojen viljelymaisemien ympäröiminä kohoavat koulunmäen ja Fatiporin asutusalueet sekä 
1800-luvulta peräisin olevan verkatehtaan jäännökset. 1800-luvulta ovat peräisin myös 
Harjunpäänjoen Keskinen mylly ja yksiholvinen kivisilta. Haistilassa on keskiaikaisperäinen 
lauttapaikka, ja Liikistössä mahdollisesti jo 1200-luvulta oleva vanha kirkonpaikka. 
Kyläsuunnitelman 2005-2010 tavoitteista kirkkosillan ympäristön kehittämisessä on 
toteutunut kioski-wc-rakennuksen rakentaminen. Rantasauna ei toteutunut, mutta rantaan 
on rakennettu grillikatos ja pukuhuoneet. Kyläkävelyllä syksyllä 2013 osallistujat halusivat 
kiinnittää huomiota kirkkosillan ympäristöön ja yksi kiinteistönomistaja Harjunpäänjoen 
ruoppaamiseen kivisillasta jonkin verran yläjuoksulle päin.  
 
Hoitosuunnitelma  
Haistilan lauttapaikan kivirakenteet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä, jotka on otettava esiin 
pusikoiden raivauksella. Lauttapaikan nurmikkoa leikkaa lähikiinteistön omistaja, mutta 
jatkossa hoidosta on hyvä sopia kaupungin kanssa erikseen. Satakunnan Museon arkeologi vei 
lauttapaikan muinaisjäännösrekisteriin kulttuuriperintökohteena syksyllä 2013. Kirkkosillan 
ympäristöä on ehdotettu raivattavaksi, mutta koska sillan ympäristö on luontaisesti 
lehtomaisen rehevää ei raivauksella saavutettaisi pysyviä vaikutuksia. Grillikatoksen ja 
pukukoppien ympäristöä voisi niittää kulkemisen helpottamiseksi. Harjunpäänjoen 
ruoppaamiseen ei ole ainakaan toistaiseksi myönnetty lupaa.  
 
Ruskilan kivisillan hoito kuuluu Ely-keskukselle, joka ottanee sillan kiviholvisiltojen 
ympäristötöiden tarkasteluun.  
 
Kiinteistöjen rajat tulee tarkastaa maastossa ennen töiden aloittamista.  
Satakunnan Museo ohjaa ja neuvoo maisemanhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.  
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Yhteyshenkilöitä:  
Ulvilan kaupunki, matkailu: Eija Kannisto, 0400-134866. 
Kaasmarkun kyläyhdistys: pj Kari Keitaanniemi, 044-2940412. 



Haistilan lauttapaikka, Ulvila 
 
Lauttapaikka: 886-402-1-96, MAANTIEALUE 
Omistaja: Setälä, Anja Anneli, Haistilantie 209, 28400 ULVILA 
Lauttapaikka: Lunastusyksikkö 886-402-1-99, MAANTIEALUE 
Omistaja: Liikennevirasto, 1010547-1  
Lauttapaikka: 886-404-1-72, MÄKINIITTY 
Omistaja: Ulvilan kaupunki 
 

 

Hoitosuunnitelma, lauttapaikka  
Haistilan lauttapaikan rakenteet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä, jotka olisi otettava 
paremmin esiin pusikoiden raivauksella ja ongelmajätteiden poisviennillä. Lauttapaikan 
nurmikon leikkaa nykyisin lähikiinteistön omistaja, mutta jatkossa hoidosta on hyvä sopia 
erikseen Ulvilan kaupungin ja maanomistajan kanssa. Satakunnan Museon arkeologi on vienyt 
lauttapaikan muinaisjäännösrekisteriin kulttuuriperintökohteena syksyllä 2013.  
 
Kesällä 2014 tehdyllä maastokatselmuksessa sovittiin, että Satakunnan Museo ja Ulvilan 
kaupunki yhteistyössä selvittävät alueen maanomistussuhteet. Tämän jälkeen aluetta 
raivataan, kivitolpat otetaan esiin, oiotaan ja niihin rakennetaan vanhojen valokuvien 
perusteella Satakunnan Museon arkeologin hyväksymä lankkuaita. Aluetta esittelevälle 
opastuskyltille kysytään Liikennevirastosta lupa ja mahdollista rahoitusta.  
 
 
Kiinteistöjen rajat tulee tarkastaa maastossa ennen töiden aloittamista.  
 
Satakunnan Museo ohjaa ja neuvoo maisemanhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.  
 
 
 
 
Haistilan lauttapaikka arviolta 1900-luvun alussa. Kuva: Satakunnan museo.  

 



Kirkkosilta.  
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Kirkkosilta ja uimapaikka.  

 
 
 
Haistilan lauttapaikka.  

 
 
 

 


