
Rantaraittia pitkin voi kuljeskella Kirkonsalmen 
rantaa, pysähtyä eväitä syömään tai poiketa nar-
raamaan ahvenia kalastuslaiturille.

Rantaraitti ja kalastuslaituri

Merimaskun Rantamakasiini p. +358 40 514 8777 
Kesäravintola ja vierasvenesatama 
Paltteentie 13 
www.rantamakasiini.fi

Kalastusopas Jani Ollikainen p. +358 45 126 9334
Kalastusretket Merimaskussa ja Saaristomerellä
www.buster.fish

Taattisten tila p. +358 40 557 4154 
Majoitusta, kotieläimiä ja taidetta
Koverintie 23
www.taattistentila.fi

Ruusumo p. +358 2 436 9564 
Hyvin palveleva K -lähikauppa  
Merimaskuntie 101 

Tamsaaren Tila & Farmishoppi p. +358 40 766 0537 
Lähiruokaa ja veneiden talvisäilytystä 
Farmishoppi avoinna 24/7/365 
Merimaskuntie 339 
www.tamsaari.fi

Köylijärven tila p. +358 40 517 9393
Varhaisperuna, kesäkurpitsa, kurkku, kukkia 
Myyntipiste avoinna kesäkaudella 24/7, itsepalvelu 
Iskolantie 199 
www.koylijarvi.fi

Länstalon tila p. +358 400 743 202 
Mansikka, peruna, herne, vadelma 
Myyntipisteet avoinna kesäkaudella klo 10 – 19 
Iskolantie 366 ja Rauduistentie 89 
www.lanstalontila.fi

Isotalon tila p. +358 400 525 386 
Mansikka, peruna, herne, vadelma 
Myyntipiste avoinna kesäkaudella 
Taattistenjärventie 99
www.isotalonmansikka.fi/marjatila

Palveluja matkailijoille 
Merimaskussa

Apaja on vanha kalastajatila, jonka rannassa oli 
aikanaan savustamo ja suolaamo. Tiluksilta löy-
tyvät omenapuutarha, uimaranta ja grillikatos. 
Apaja on Naantalin kaupungin omistuksessa ja 
kuntalaisten virkistyskäytössä. Apajantie 63.

Apaja Toteutus

Merimasku-Seura ry
www.merimasku.fi 
merimaskuseura@merimasku.fi
–
Graafinen suunnittelu 
Pirkko  Salovaara
2021
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Merimaskun pinta-alasta lähes puolet on 
vettä. Saaria on 94, ja suurin osa Meri-
maskusta sijaitsee Otavan saarella, jonne 
tullaan joko Särkänsalmen tai Kirkonsal-
men sillan huikeita saaristolaismaisemia 
ihaillen. Kulttuurimaisemaan kuuluvat 
kallioiset mäet ja niiden väliin jäävät 
pellot, niityt ja vanhat hakamaat kataji-
neen. Merenrantojen venevajat kertovat 
kalastuksen olleen tärkeä elinkeino Meri-
maskussa. Tämän päivän maatalouteen 
kuuluvat tärkeimpinä varhaisperuna ja 
mansikka. Merimasku kuuluu Naantalin 
kaupunkiin ja sijaitsee Saariston rengas-
tien varrella. Merimaskun idylliä ovat 
meri, luonto ja rauha.

Merellinen Merimasku

Sympaattinen lokkiperhe on taiteilija Antti Huovi-
sen suunnittelema ja yhdessä koululaisten kanssa 
tekemä. Tämän lokin  nähdessäsi tiedät olevasi 
Merimaskussa, koulun lähellä.

Kollola on Merimaskun kotiseututalo, josta huo-
lehtii Merimasku-Seura. Pihapiirin rakennusten 
ulkoasu on entisellään ja hyvässä kunnossa. 
Torpan sisustus on säilytetty ennallaan viimeisen 
asukkaan Anna Tuomisen muutettua pois vuonna 
1987. Torpan keittiössä toimi Merimaskun ensim-
mäinen puhelinkeskus, jota Anna hoiti vuoteen 
1945 asti. Kesällä Kollolassa järjestetään pieni-
muotoista ohjelmaa sekä näyttelyitä ja pihapiirissä 
toimii Merimaskun teatteri. Kollolantie 2.

Punainen puukirkko kellotapuleineen 1700-luvulta 
sijaitsee lähellä Kirkonsalmea. Kirkko on tyylipuh-
das ristikirkko; vaatimattomuudessaan kaunis ja 
kodikas. Kirkko on edelleen jatkuvassa käytössä.

Vanhaa hautausmaata kirkonmäellä ympäröi pu-
nainen hirsiaita. Hautausmaalle kuljetaan historial-
lisen läpikäytävän eli porttihuoneen kautta. Se on 
aiemmin toiminut kohtaamispaikkana ja odotustila-
na ennen kirkonmenoja. Paltteentie 10.

Villivuori sijaitsee Otavan saarella ja sen laella on 
10 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue. Sen 
korkein kohta on noin 60 metriä merenpinnan ylä-
puolella. Alueelta löytyy kaksi pronssikautista 
hautaröykkiötä, kauniita suoalueita, muinainen 
rantakivikko, siirtolohkareita, ikivanhoja mäntyjä ja 
kuivia keloja, komeita jyrkänteitä ja laajoja avokal-
lioita. 

Villivuorelle johtaa opastettu luontopolku, joka 
lähtee Koverintie 330 kohdalta. Polun edesta- 
kainen pituus on 2,4 km. 

Pururadan ympäristöstä löytyvät kuntoportaat ja 
kaksi pronssikautista muinaishautaa. Polut mui-
naishaudoille ovat vaikeakulkuisia. Iskolantie 32.

Päällikansi: Anne-Maj Palmgren
Lokki: Kaija Roiha
Reimari: Maija-Leena Tuomi
Kollola: Maija-Leena Tuomi
Maamiesseurantalo: Marjo Helelä
Kirkko: Jouko Sjöberg
Villivuori: Kaija Roiha
Rantaraitti: Anne-Maj Palmgren
Apaja - ei tietoa

Perinteikästä maaseudun tunnelmaa huokuva
Merimaskun Maamiesseurantalo on varattavissa
juhlia ja kokouksia varten. Killaistentie 40.
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