
1. Jokilaakson maaperä1. Jokilaakson maaperä

Loivasti viettävällä ja hienojakoi-
sella maapohjalla virtaava vesi
uurtaa hiekka- ja hietapetiin sel-
viä mutkia eli meandereita.

Pitkällä aikavälillä mutkaisan
joen paikka laaksossa vaihtelee.
Vesi voi vaikkapa puhkaista
uuden kulkutien mutkan poikki,
ja mutkan ulkonemasta syntyy
tulvavallin erottama juolua(järvi).
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Tourujokilaakson maaperä on hiesua ja hietaa, joita
muuallakin Jyväskylässä esiintyy vain alavilla rannoilla ja peltolaak-
soissa. Keskikaupungin Harjulta Seppälänkankaalle ja edelleen Lau-
kaaseen suuntautuvaa hiekka/sora-muodostumaa lukuun ottamatta
pääosa lähitienoosta on moreenimaata - taikka pelkkää kalliota.

Hienojakoinen maa on herkkä eroosiolle eli mm. virtaavan veden
kulutukselle. Joen virtaus sekä sadevedet syövyttävät rinteitä, ja
maa-ainesten mukana laaksoon rojahtaa joskus suuria puitakin. Luon-
topolun rakenteet ovat siirtymien vuoksi alati korjauksen tarpeessa, ja
hautausmaan sortuvaa reunaa jouduttiin rastin 5 kohdalla vuonna
2011 tukemaan louhepenkalla.

heinojakoistaTourujokilaakson maaperä on heinojakoista hiesua ja hietaa, joita
muuallakin Jyväskylässä esiintyy vain alavilla rannoilla ja peltolaak-
soissa. Keskikaupungin Harjulta Seppälänkankaalle ja edelleen Lau-
kaaseen suuntautuvaa hiekka/sora-muodostumaa lukuun ottamatta
pääosa lähitienoosta on moreenimaata - taikka pelkkää kalliota.

Hienojakoinen maa on herkkä eroosiolle eli mm. virtaavan veden
kulutukselle. Joen virtaus sekä sadevedet syövyttävät rinteitä, ja
maa-ainesten mukana laaksoon rojahtaa joskus suuria puitakin. Luon-
topolun rakenteet ovat siirtymien vuoksi alati korjauksen tarpeessa, ja
hautausmaan sortuvaa reunaa jouduttiin rastin 5 kohdalla vuonna
2011 tukemaan louhepenkalla.
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Hienojakoinen maa sisältää ja pidättää hyvin kasvien tarvitsemia
ravinteita. Metsätyyppi on tällaisilla paikoilla yleensä lehtoa, kosteissa
paikoissa lehtokorpea. Lehdot ovat niin kasvien kuin eläintenkin
määrällä mitattuna runsaslajisimpia metsiämme.

Karussa Pohjolassa lehtoja on ollut havumetsiin verrattuna kuitenkin
alkujaankin kovin vähän. Ja niistäkin vähistä ihminen on jo varhain
älynnyt muokata enimmät viljelysmaaksi.

Ei siis ole yllätys, että lehdot ovat meillä uhanalainen luontotyyppi. Ja
kun elinympäristö on harvinainen, ovat sen kasvit ja eläimetkin usein
harvinaisia ja uhanalaisia. Tourujoelta ei ole tiedossa suuria
harvinaisuuksia, mutta kuitenkin useita sellaisia, joita Jyväskylässä ja
Keski-Suomessa muutoin esiintyy vain paikoittain.
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Tässä kosteassa lehtokorvessa
kasvava korkea ruohokasvi on
korpikaisla. Muita kaislojamme
ovat järvi- ja murtovesirantojen
järvikaisla ja rannikoille pitäytyvät
meri- ja sinikaisla. Kaislaa ei pidä
sekoittaa alavia rantoja laajoina,
sankkoina kasvustoina reunusta-
vaan järviruokoon eli rytiin.
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Tervalepän tuntomerkkejä
ovat mm. kiiltävä, tylppä-
tai lanttokärkinen lehti ja
perälliset “kävyt”. Vanhan
rungon pinta on rosoinen.

Oheisesta kartasta ilmenevät
puulajien levinneisyyden
nykyiset pohjoisrajat. Mänty,
koivu ja harmaaleppä yltävät
Lapin perukoille asti.
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Tervaleppä viihtyy luonnostaan runsasravinteisilla, vähämultaisilla
paikoilla, missä on liikkuva pohjavesi. Se on sisämaassa puronvarsi-
en ja järvenrantojen laji. Myös meren äärellä se asuttaa välitöntä vesi-
rajaa. Korpinotkelmien ojitukset ja purojen perkaukset ovat vieneet
siltä paljon luontaisia kasvupaikkoja. Tervaleppäkorpi onkin kahdek-
san muun luontotyypin kanssa luonnonsuojelulain mukainen suojeltu
luontotyyppi.

Jalopuut jalava, tammi, lehmus, vaahtera ja saarni esiintyvät samoin
maassamme vain pienin aloin. Maapallon ilmaston ennustettu läm-
peneminen tulee toteutuessaan suosimaan meillä lauhkean ilmaston
lehtipuita. Aikaan voi varautua käyttämällä rehevien maiden ja pelto-
jen metsitykseen jalopuiden taimia.
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