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

FI0200060Rauvolanlahti

366

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 Nimi Pinta-ala,ha

1150 Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet 53,84

1160 Laajat matalat lahdet 146

1630 Itämeren boreaaliset  rantaniityt 16,83

6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 11,78

8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 18

9010 Boreaaliset luonnonmetsät 13,52

9020 Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät 17,35

9050 Boreaaliset lehdot 12

9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 4,77

9180 Tilio-Acerion -rinne, -vyörymä- ja raviinimetsät 1,14

9190 Hiekkatasankojen vanhat happamat Quercus robur -metsät 2

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A229 kuningaskalastaja Alcedo atthis

A056 lapasorsa Anas clypeata

A055 heinätavi Anas querquedula

A028 harmaahaikara Ardea cinerea

A222 suopöllö Asio flammeus

A061 tukkasotka Aythya fuligula

A045 valkoposkihanhi Branta leucopsis

A215 huuhkaja Bubo bubo

A081 ruskosuohaukka Circus aeruginosus

A082 sinisuohaukka Circus cyaneus

A236 palokärki Dryocopus martius

A379 peltosirkku Emberiza hortulana

A099 nuolihaukka Falco subbuteo

A154 heinäkurppa Gallinago media

A217 varpuspöllö Glaucidium passerinum

A338 pikkulepinkäinen Lanius collurio

A179 naurulokki Larus ridibundus

A272 sinirinta Luscinia svecica

A152 jänkäkurppa Lymnocryptes minimus

A068 uivelo Mergus albellus
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Alueen kuvaus:

Päätöksellä poistetut lajit

Katariinanlaaksossa on moreeniharjanteita ja kallioita sekä rinneketoja, joilla on ns. etelävuoren 
tyyppilajeja. Katariinanlaakson ja Rauvolanlahden alueella on useita lehtometsiköitä ja mataloituva 
merenlahti. Friskalanlahti koostuu yhdestä suuremmasta ja kahdesta suppeammasta matalasta 
merenlahdesta. Friskalanlahden alueella on useita arvokkaita lehtokohteita.

Katariinanlaaksossa on runsaasti kasviharvinaisuuksia ja myös edustava selkärangaton eläimistö, johon 
kuuluu useita tammesta riippuvaisia lajeja. Alueella on runsas sienilajisto ja geologisia muistomerkkejä. 
Kohde on myös koulujen opetuskohde. Friskalanlahti ja Rauvolanlahti ovat reheviä merenlahtia, joilla 
esiintyy useita vähälukuisia kosteikkolintuja pesivänä ja levähtävänä. Kulhon saari täydentää 
kokonaisuutta. Alueet ovat kaupunkiympäristössä myös tärkeitä virkistyskäyttökohteita lintutorneineen ja 
opastettuine polkuineen.

Suojelutavoitteen määrittely:

Kaikki tietolomakkeen taulukon 3.1 luontotyypit ja 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:

- 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.

Rauvolanlahden rantaniitty, osa Katariinanlaakson lehdoista, Friskalanlahdesta,  Kulhon saaresta sekä 
Vaarniemi ovat luonnonsuojelualueita. Katariinankivi, Katariinantammi, Laukkavuoren muinaishauta, 
alueen itäosan kallio ja Vartiotulivuori ovat rauhoitettuja muinaismuistoja. Suurin osa Rauvolanlahden ja 
Friskalanlahden alueesta kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Maakuntakaavassa alue kuuluu SL- ja S-
alueisiin.

Suurin osa Rauvolanlahdesta ja Friskalanlahdesta, Vaarniemenkallio, Katariinanlaakso, Laukkavuori, Kulhon 
länsipuoli ja Linnavuori toteutetaan luonnonsuojelulailla. Muut alueet suojellaan rakennuslailla /kaavalla.

A260 keltavästäräkki Motacilla flava

A151 suokukko Philomachus pugnax

A234 harmaapäätikka Picus canus

A195 pikkutiira Sterna albifrons

A193 kalatiira Sterna hirundo

A307 kirjokerttu Sylvia nisoria

A161 mustaviklo Tringa erythropus

A166 liro Tringa glareola

A162 punajalkaviklo Tringa totanus

1381 katkokynsisammal Dicranum viride

Koodi Laji Tieteellinen nimi

A072 mehiläishaukka Pernis apivorus
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