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1. Johdanto
Pirkkalan Kotolahdelta ei ole tiedossa aikaisempia vesi- ja rantakasvillisuusselvityksiä. Lahden
itäpuolelle laskee oja, joka saa alkunsa Tampere-Pirkkalan lentoaseman alueelta. Lahden
rehevöitymiseen lienee pääsyynä ojan mukanaan tuomat ravinteet ja muu kuormitus. Selvityksen
yhtenä tarkoituksena oli kartoittaa, mikä vesi- ja rantakasvillisuuslajisto heijastaa tätä lahdelle
tulevaa kuormitusta.

2. Aineisto
Vesialue käytiin läpi veneellä 2. ja 29.7. ja rannalta käsin kahluusaappain 20. ja 28.7. Havainnoinnin
avulla saatiin käsitys kasvilajistosta ja sen runsaudesta sekä arviot kasvualueista.
3. Tulokset ja tulosten tarkastelu
Kuvakartan 1. satelliittikuvasta näkyy hyvin Kotolahden nykytilanne ja maastohavaintojen
perusteella se vastaa hyvin nykytilannetta. Vesikasvillisuus on runsasta ja kuvakartan lähes keskellä
olevan ”Ulpukka” -sanan alueella luotaimella mitattu veden syvyys oli 1 – 1,5 metriä. Käytännössä
ainakin kellus- ja uposlehtisten leviämistä laajemmalle lahden alueelle estänee lahdella vain syvyys.
Vaikka käytössä ei olekaan aikaisempia ilmakuvia, on epätodennäköistä, että lahden kasvillisuus
tulee runsastumaan lähivuosikymmeninä nykyistä aluettaan kovin paljon laajemmaksi. Tähän on
syvyyden lisäksi esteenä se, että lahden ulko-osan vesi vaihtuu Pyhäjärven pääaltaan vähemmän
ravinteisen veden kanssa estäen sellaisten lajien lisääntymisen, jotka saavat kaiken tai pääosan
ravinteistaan suoraan vedestä.
Ilmakuvan perusteella olisi havaittavissa myös laajoja leväkasvustoja isossa osaa lahtea ja levää
havaittiinkin liimautuneena vesikasvien versoihin.

Kuva 1. Maisemaa Kotolahden kaakkoiskulmalta. Kuva © Pekka Rintamäki

Kuvakartta 1. Ilmakuva Kotolahdesta. Karttaan on merkitty lahden runsaimpien kasvilajien
kasvualueita. Kuvat © Google.
Havaitut vesi- ja rantakasvilajit luonnehdintoineen on esitetty taulukoissa 1. ja 2. Lahden
tavallisimmat vesikasvit ovat kelluslehtiset ulpukka ja vesitatar, jotka muodostavat lahden
keskiosassa omia kasvustojaan, mutta lahden pohjukassa sekakasvustoja (ks. kuvakartta 1. ja kuva
2.). Lummetta lahdella ei havaittu. Irtokellujista pikkulimaskaa esiintyi lähes kaikkialla
rantakasvillisuuden välipinnoilla osoittaen veden ravinteisuutta. Pikkulimaskan kanssa
rantavyöhykkeen välipintojen elintilasta kilpaili irtokelluja kilpukka, joka myöskin osoittaa lahden
ravinteisuutta. Järvikortetta ei esiintynyt varsinaisena vesikasvina eikä se muodostanut siten
kortteikoita. Lahden rantakasvillisuudessa sitä esiintyi kuitenkin harvoina kasvustoina.
Uposlehtisistä kiehkuraärviä ja irtokeijujista karvalehti esiintyivät kuvakartan 1. ”Kotolahti” sanasta kaakkoon lahden pohjukkaan niin runsaita, että se vaikeutti soutamista (kuva 3.). Lajit

ilmentävät runsasta ravinteisuutta, erityisesti karvalehti, joka saa kaikki ravinteet suoraan vedestä.

Kuva 2. Vesitatar-ulpukkakasvustoa Pirkkalan Kotolahdella. Kuva © Pekka Rintamäki.

Kuva 3. Kiehkuraärviä muodostaa laajoja yhtenäisiä kasvustoja Kotolahden
kaakkoiskulmalle. Kuva © Pekka Rintamäki.

Taulukko 1. Havaitut vesikasvilajit ja niiden luonnehdinnat. Runsaudessa käytettiin
kolmiluokkaista jakoa: + = yksittäisiä versoja harvassa, ++ = kohtalaisen runsas, +++ = huomiota
herättävän runsas.

Vesikasvit
Kiehkuraärviä +++
Järvikorte ++
Karvalehti +++
Kilpukka ++
Pikkulimaska + (++)
Siimapalpakko +
Ukontatar +
Ulpukka +++
Vesitatar +++

Luonnehdinnat
Lahden eteläosassa erittäin runsaana vesimassassa
Ei yhtenäisiä kortteikoita, mutta rantakasvillisuudessa harvassa tavallinen
Lahden eteläosassa erittäin runsaana vesimassassa
Etenkin lahden lounaiskulman rantakasvillisuudessa
Rantakasvillisuuden seassa välipinnoilla ja kaakkoiskulmassa oma kasvusto
Muutamia yksilöitä muun vesikasvillisuuden lomassa
Vesitatar- ja ulpukkakasvustoissa
Vesitataren ohella vallitsevin vesikasvilaji
Useita tiiviitä kasvustoa ja sen lisäksi runsaana ulpukoiden seassa

Rantakasveista vallitsevin on lahden rantareunustojen (lukuun ottamatta lahden pohjukkaa)
isosorsimo (kuva 6.), joka korvaa järviruo'on, jota lahdella ei tavata. Laji tuotiin 1860-luvulla
Suomeen rehu- ja koristekasviksi Länsi-Euroopasta ja se on nyt levinnyt laajalle Suomessa.
Esiintymisen yksi painopisteistä on Kokemäenjoen vesistöalue, mihin Kotolahtikin kuuluu. Laji
hyötyy ravinteisuudesta. Huomiota herättävä on myös runsas leveäosmankäämi, jota kasvaa koko
rantavyöhykkeellä yksittäin, pienininä ryhminä tai omina kasvustoinaan (karttakuva). Myös
leveäosmankäämi hyötyy ravinteisuudesta.
Taulukko 2. Havaitut rantakasvilajit ja niiden luonnehdinnat. Runsaudessa käytettiin
kolmiluokkaista jakoa: + = yksittäisiä versoja harvassa, ++ = kohtalaisen runsas, +++ = huomiota
herättävän runsas.
Rantakasvit
Luonnehdinnat
Kurjenjalka ++
Kohtalaisen tavallinen rantavyöhykkeessä ja rantakasvillisuudessa
Isohierakka +
Lahden pohjukassa kymmenkunta versoa. Laji on tyypillinen Kokemäenjoen vesistöalueelle
Isosorsimo +++
Rantareunustojen hallitseva laji paitsi lahden pohjukka. Tyyppillinen Kokemäenjoen vesistöalueella
Jouhisara +
Lahden pohjukassa paikoin ++
Leveäosmankäämi +++Rantavyöhykkeessä paikoin vallitseva, isosorsimosta yleensä seuraava laji vesirajasta katsoen
Luhtasara +
Lahden pohjukassa melko runsaana
Luhtavilla +
Paikoitellen rantakasvillisuuden kuivemmissa osissa
Pajulaji +
Rantavyöhykkeessä ja vähän rantakasvillisuuden seassa
Pullosara ++
Lahden länsipuolella suurehko kasvusto, muuten tavallinen muun rantakasvillisuuden seassa
Ranta-alpi +
Paikoitellen
Rantakukka +
Paikoitellen
Rantamatara +
Paikoitellen
Rantamatara +
Paikoitellen
Rantayrtti +
Paikoitellen
Ratamosarpio+
Paikoitellen
Sarjarimpi +
3 yksittäistä kukkivaa yksilöä
Suohorsma +
Paikoitellen
Suoputki +
Paikoitellen
Vehka +
Paikoitellen
Vesikuusi +
Paikoitellen rantakasvillisuuden välipinnoilla
Viiltosara ++
Muutamien neliömetrien kasvustoja siellä täällä, länsipuolella suurempi yhtenäinen kasvusto

Harvinaisempia lajeja ovat isohierakka (kuva 4.) ja sarjarimpi (kuva 5.). Isohierakkaa tavataan
Ahvenanmaalla, paikoin Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla, sekä Kaakkois-Suomessa. Vahvin
esiintymisalue on Kokemäenjoen vesistöalue. Molemmat lajit hyötyvät ravinteisuudesta. Lahden
itärannalta on tieto uhanalaisen ja rauhoitetun rantaorvokin kasvupaikasta, mistä ei ole nykytietoa.

Kuva 4. Isohierakka. Kuva © Pekka Rintamäki.

Kuva 5. Sarjarimpi. Kuva © Pekka Rintamäki.

Kuva 6. Isosorsimo on Kotolahden rantavyöhkkeen valtalaji. Kuva © Pekka Rintamäki.

4. Yhteenveto
Lahtea on ruopattu, mutta tiedossa ei ole milloin ja missä laajuudessa. Käytännössä lahden
rehevöitymisen estämiseksi se olisi ruopattava ja samalla minimoitava siihen laskevan ojan kautta
tuleva ravinnekuormitus. Kuormitus ei tule pelkästään Tampere-Pirkkalan lentoasemalta
(FINAVIA), vaan myös ojan varrella olevilta pelloilta (ks. kuvakartta 2.).

Kuvakartta 2. Kotolahdelle tuleva valumavesi. Karttapaikka © Maanmittauslaitos.

