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

FI0200080Preiviikinlahti

5552

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

1110 Vedenalaiset hiekkasärkät 220

1150 Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet 60

1160 Laajat matalat lahdet 3330

1210 Rantavallien yksivuotinen kasvillisuus 0,2

1220 Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus 14,8

1620 Itämeren ulkosaariston ja merivyöhykkeen saarien ja luotojen ryhmät 12

1630 Itämeren boreaaliset  rantaniityt 67

1640 Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta 10,29

2110 Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 2,1

2120 Rannikon liikkuvat Ammophila arenaria -rantakauradyynit (valkoiset dyynit) 10,3

2130 Rannikoiden kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit (harmaat dyynit) 24,98

2180 Atlanttisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen metsäiset dyynit 55,24

2190 Dyynien kosteat soistuneet painanteet 0,41

3150 Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet 31,1

4030 Eurooppalaiset kuivat nummet 0,9

6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 0,17

6430 Kostea suurruohokasvillisuus 3,49

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 36

9010 Boreaaliset luonnonmetsät 5,8

9030 Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 9,6

9050 Boreaaliset lehdot 34,8

9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,01

91D0 Puustoiset suot 1,68

Koodi Nimi

6520 Vuoristojen niitetyt niityt

6510 Alavat niitetyt niityt (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

1610 Itämeren harjusaaret ja niiden hiekka-, kallio- ja kivikkorantojen kasvillisuus sekä vedenalainen kasvillisuus

2140 Kiinteät, kalkittomat Empetrum nigrum -variksenmarjadyynit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1355 saukko Lutra lutra

SAC
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Alueen kuvaus:

Päätöksellä poistetut lajit

Preiviikinlahti on laaja, suhteellisen matala merenlahti, jossa on hietapohja. Rannat ovat aiemmin olleet 
laidunnettuja, mutta osa niistä on nyttemmin ruovikoitunut ja pensoittunut. Linnustollisista syistä 
laidunnus on joillakin merenrantaniityillä aloitettu uudestaan. Niittyjä laidunnetaan useiden kymmenien 
hehtaarien alueella. Riitsaranlahti on avararantainen merenlahti, joka on hiljalleen kuroutumassa irti 
merestä. Saarista useimmat ovat pitkulaisesti suuntautuneita moreeniselänteitä, joiden kivennäisaineksen 
aallokko on lajitellut. Joissakin saarista on pitkät kivikannakset. Alueen metsäisiä saaria peittää pääosin 
havupuusto, rannoilla on yleensä terveleppävyö.  Herrainpäivät on moreeni- ja kalliopohjainen osaksi 
hiekkainen niemi, jonka sisäosia peittää ikääntynyt metsä. 

Enäjärvi on Potamogeton-tyyppinen noin 100 ha:n laajuinen linnustollisesti arvokas kosteikko.

Kohde kuuluu osin merkittävään harjualueeseen. Alueella on runsaasti edustavia rantadyynejä, 
rantavalleja ja niiden yhdistelmiä. Pesivä vesilinnusto on maamme monipuolisin. Alue on eräs harvoja 
arktisen kahlaajalajiston merkittäviä muutonaikaisia levähdyspaikkoja. Kohde on erittäin merkittävä 
vesilinnuston muuttolevähdys- ja sulkasatoalue. Pesivinä lajeina on monia lintuharvinaisuuksia. Myös 
kasvillisuus on monipuolinen ja käsittää lukuisia harvinaisia lajeja. Yyterin hiekkarannan dyynialue on 
merkittävä matkailu- ja virkistysalue, joka on osittain kulunut liian intensiivisessä käytössä. Yyterin alueella 
on suurehko lomahotelli, leirintäalue sekä yksityinen lomakylä. Veneily on keskittynyt merkityille väylille, 
alueella on kolme yhteisvenesatamaa. Preiviikinlahtea kiertää noin 27 kilometrin piutinen retkeilyreitti, 
joka on Enäjärven kautta yhteydessä Kokemäenjoen suistoon. Retkeilyreitin varrelle on lintuharrastuksen 
tarpeisiin rakennettu kymmenen lintutornia tai -lavaa.

Suojelutavoitteen määrittely: 

Kaikki tietolomakkeen kohdissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin 
ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita:

- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla 
luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä 
ohjaamalla
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään 
hoitotoimenpiteillä.
- Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
- Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan 
ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Ooviiki, osa Lahdenperästä, Isosannan-Riitsaranlahden alue ja Enäjärvi kuuluvat lintuvesien 
suojeluohjelmaan. Herrainpäivien niemenkärki sekä osa Enäjärvestä ovat luonnonsuojelualueina.

Alueen itäosa, Isosanta-Sannannokka, Enäjärvi, Herrainpäivät, Keisarinpankki, Yyterinsantojen rantaalue ja 
osa luodoista suojellaan luonnonsuojelulailla. Muu osa kohteesta toteutetaan rakennuslailla/kaavalla ja 
vesilailla.
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