
Tiivistelmä Natura 2000 -alueen suojeluperusteista
Valtioneuvoston päätös 2018 tietojen tarkistamisesta ja verkoston täydentämisestä
Natura 2000 -aluetta koskevat tiedot kokonaisuudessaan sisältyvät Natura 2000 tietolomakkeeseen.

FI0200027Viurilanlahti

628

Alue: Alueen tunnus:

Alueen tyyppi: Pinta-ala (ha):

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (Tietolomakkeen taulukko 3.1)
(Päätöksellä lisätyt luontotyypit lihavoituna)

Päätöksellä poistetut luontotyypit

Suojelun perusteina olevat lajit (Tietolomakkeen taulukko 3.2)
(Päätöksellä lisätyt lajit lihavoituna)

Tiedot alueen ekologiasta:

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A298 rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus

A223 helmipöllö Aegolius funereus

A229 kuningaskalastaja Alcedo atthis

A054 jouhisorsa Anas acuta

A056 lapasorsa Anas clypeata

A055 heinätavi Anas querquedula

A051 harmaasorsa Anas strepera

A039 metsähanhi Anser fabalis

A258 lapinkirvinen Anthus cervinus

A028 harmaahaikara Ardea cinerea

A222 suopöllö Asio flammeus

A059 punasotka Aythya ferina

A061 tukkasotka Aythya fuligula

A062 lapasotka Aythya marila

A021 kaulushaikara Botaurus stellaris

A045 valkoposkihanhi Branta leucopsis

A147 kuovisirri Calidris ferruginea

A146 lapinsirri Calidris temminckii

A224 kehrääjä Caprimulgus europaeus

A197 mustatiira Chlidonias niger

A081 ruskosuohaukka Circus aeruginosus

A082 sinisuohaukka Circus cyaneus

A122 ruisrääkkä Crex crex

A038 laulujoutsen Cygnus cygnus

A236 palokärki Dryocopus martius

A379 peltosirkku Emberiza hortulana

A103 muuttohaukka Falco peregrinus

A099 nuolihaukka Falco subbuteo

A096 tuulihaukka Falco tinnunculus

A154 heinäkurppa Gallinago media

A123 liejukana Gallinula chloropus

A002 kuikka Gavia arctica

A001 kaakkuri Gavia stellata
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Alueen kuvaus:

Päätöksellä poistetut lajit

Alue sijaitsee Halikonlahden perukassa ja muodostuu kolmesta osasta: perukassa olevasta 
Viurilanlahdesta, Jokiniemenlahdesta ja siihen liittyvästä Rauvolanselästä sekä pienestä Kaijanlammista. 
Ranta- ja vesialueiden lisäksi alueeseen kuuluu peltoja ja Salon veden keskusjätepuhdistamon alueita. 
Viurilanlahteen laskevat Uskilan- ja Halikonjoet. Kasvillisuus on hyvin rehevää ja alueella on paikoin myös 
laidunmaita.  Vanhat jätevesialtaat muodostavat olennaisen osan alueen linnustolliselle arvolle.

Linnusto on monipuolinen ja alueelta on tavattu lukuisia harvinaisuuksia. Alue on tärkeä muuton- ja 
sulkasadonaikainen kerääntymisalue ja luontoharrastuskohde. Linnuston tilanteesta on tietoa jo 1950-
luvun lopulta alkaen. Aluetta ympäröivät pellot täydentävät ja monipuolistavat alueen linnustollista 
merkitystä. Puhdistamoaltaillaa on runsaasti pesiviä lajeja ja muuttoaikana kahlaajia ja vesilintuja. 
Jokiniitynlahti- Rauvolanselkä on Viurilanlahden lisäksi kohteen toinen merkittävä lintukertymäalue.

Suojelutavoitteen määrittely:

Kaikki tietolomakkeen taulukon 3.2 lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D 
luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on 
vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

A127 kurki Grus grus

A075 merikotka Haliaeetus albicilla

A338 pikkulepinkäinen Lanius collurio

A640 selkälokki Larus fuscus fuscus

A177 pikkulokki Larus minutus

A179 naurulokki Larus ridibundus

A246 kangaskiuru Lullula arborea

A272 sinirinta Luscinia svecica

A152 jänkäkurppa Lymnocryptes minimus

A068 uivelo Mergus albellus

A260 keltavästäräkki Motacilla flava

A277 kivitasku Oenanthe oenanthe

A094 sääksi Pandion haliaetus

A072 mehiläishaukka Pernis apivorus

A170 vesipääsky Phalaropus lobatus

A151 suokukko Philomachus pugnax

A241 pohjantikka Picoides tridactylus

A140 kapustarinta Pluvialis apricaria

A007 mustakurkku-uikku Podiceps auritus

A006 härkälintu Podiceps grisegena

A119 luhtahuitti Porzana porzana

A190 räyskä Sterna caspia

A193 kalatiira Sterna hirundo

A194 lapintiira Sterna paradisaea

A161 mustaviklo Tringa erythropus

A166 liro Tringa glareola

A162 punajalkaviklo Tringa totanus

Koodi Laji Tieteellinen nimi

A169 karikukko Arenaria interpres
A157 punakuiri Limosa lapponica
A066 pilkkasiipi Melanitta fusca
A065 mustalintu Melanitta nigra
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- lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
- lajien ja elinympäristöjen tila säilytetään myös alueen käyttöä ohjaamalla,
- lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä,
- lajien ja niiden elinympäristöjen määrää lisätään elinympäristön ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, joilla 
myös parannetaan elinympäristöjen laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta.

Suurin osa Viurilanlahdesta, Jokiniitynlahti ja Kaijanlammi kuuluvat lintuvesien suojeluohjelmaan. Alueella 
on voimassa kolme oikeusvaikutteista yleiskaavaa ja osalla aluetta maankäyttöä ohjaa Salon seudun 
maakuntakaava. Kaavoissa alueen luontoarvot on otettu huomioon kaavamääräyksissä.

Vesialueet ja rannat Rauvolanselän itäpuoliskoa, Vuohensaarta ja puhdistamoaltaita lukuunottamatta 
suojellaan  luonnonsuojelulailla. Rauvolanselän itäpuolisko suojellaan vesilailla. Vuohensaaren alueen, 
peltojen ja Rauvolanselän itärannan käyttöä säädellään rakennuslailla/kaavalla.
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