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Kuninkaanharjun näkötornin synty
Ensimmäisen Salpausselän harju, geologisesti reunamuodostuma 12 600 vuoden takaa,
on ollut minulle kotiseudun tärkeä paikka Uudenkylän itäosassa koulupojasta alkaen.
Aloittelevan lintuharrastajan polkuretket veivät harjunpäällystää itään Arolaan,
Selkojärvelle, Harramaanjärvelle kilometrimäärin avaraa maisemaa ihaillen. Retkitiedot
tallentuivat Lintuhavaintokirjoihin 1960‐luvulta alkaen. Siinä taustaa, miksi Uudenkylän
Salpausselkä minua kiinnostaa, miksi sitä arvostan ja kunnioitan ja miksi tämän
kertomuksen kirjoitin ja siihen tietoja kokosin.
Kuninkaanharjuksi nimeämäni Ensimmäisen Salpausselän osa sai näkötornin 2013
pääpiirtein siten kuin seuraavassa kuvaan. Kuvaukseen sisältyy varmaankin monelle
uusia asioita. Eräiltä osin oikaisen julkisuudessa esitetyttyjä tietoja. Vaikutus jää
nähtäväksi, mutta ainakin Kahdeksas käsky tulee arvioitavaksi.
Kertomukseni pyrkii osoittamaan, että ennen suoraviivaisten mielipiteiden esittämistä
kannattaisi tuntea tai ainakin tarkistaa asioiden ja ilmiöiden taustat ja tosiseikat. Ne
ovat usein monimutkaisia ja nykypolvelle vieraita. Kirjoitus olkoon kunniaksi kaikille,
joiden tietojen ja avun ansiosta se on syntynyt, ja opiksi heille, joiden näkemyksen
mukaan asiat ovat yksinkertaisia ja helposti esitettävissä.
Ilmavalvontatorni – vai mikä?
Välittömästi Uudenkylän Seurojentalon itäpuolella vanhan harjupolun vieressä seisoi
vuosikymmenet rinnan kaksi suurta, neliön muotoista betonianturaa. Vanha polvi tiesi,
että talvisodan aikana siinä paikassa oli sijainnut ilmavalvontatorni. Urheat lotat
valvoivat tornissa Uudenkylän ilmatilaa läpi ankaran pakkastalven. Uhka tuli idästä,
mutta yllättäen myös lännestä ja johti Uudenkylän asemarakennuksen tuhoon 1940‐03‐
10, kolme päivää ennen talvisodan päättymistä.
Ilmavalvontatornin tarina alkoi jo aiemmin ja toisessa tarkoituksessa. Arno Jarlan tytär
Virpi Vihervä luovutti minulle 2004‐02‐22 tietolevykkeen, mikä sisälsi mittavan
kokoelman valokuvia isänsä albumeista. Joukossa oli kaksi valokuvaa otsikolla
"lottatorni 1‐2". Ymmärsin, että siinä rakennetaan keskelle hongikkoa suurta puista
tornia, ja arvelin, että kysymyksessä oli talvisodan ilmavalvontatorni. Rakentajatkin
näyttivät olevan sotilaspuvussa. Valokuvat ovat ainutlaatuisia, sillä mitä tahansa työtä
on kautta aikain kuvattu niukasti, työn tuloksia kyllä. Muuta valokuvista ei
selvinnytkään pitkään aikaan, ne jäivät minulle arvoituksiksi.

Tornin rakennustyömaa Ensimmäisen Salpausselän päällä Uudessakylässä 1936
Seurojentalon itäpuolella. Kuvat Marja Granqvist, kokoelma Arno Jarla.

Seuraavaksi järjestin 2005‐04‐20 asiantuntijoiden tutkimusretken Uudenkylän alueelle
mielenkiintoisiin luonnon‐ ja kulttuuurihistoriallisiin kohteisiin, joita olivat muun
muassa Heinolantien Myllymäen päällä Salpausselän Kuninkaanharju ja
ilmavalvontatorni. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun käytin julkisesti paikannimeä
Kuninkaanharju. Osallistujat olivat Sari Dufva Manna ry, Markku Sakari Meriluoto Lahti,
Matti Oijala Immilä, Heikki Jarla Uusikylä, Hannu Miilus Nastola ja Päivi Siikaniemi
Lahden kaupunginmuseo.
Retkiraportin mukaan Kuninkaanharjulla Uudenkylän Seurojentalon itäpuolella
Salpausselän korkeimmalla tasolla, entisen sorakuopan reunassa, sijaitsi
ilmavalvontatorni. Talvisodan aikana venäläiset pommikoneet lensivät miehitetystä
Virosta Paldiskista Suomenlahden yli pohjoiseen, kunnes Salpausselän maamerkin
kohdalla kääntyivät länteen Lahteen. Koneet lensivät ensin hieman ohi pohjoiseen,
koska pelkäsivät ilmatorjuntaa Salpausselältä. Ilmavalvontaa hoitivat lotat, jotka oli
majoitettu Hamaran taloon (Sipilä). Yksikköä johti luutnantti Kunnas.
Uudenkylän ilmavalvonta toimi 24 h vrk. Tornin yläosassa oli kaminalla lämmitettävä,
mutta silti kylmä vartiokoppi. Koneiden lentosuunta katsottiin suuntakehältä. Tornista
on jäljellä kaksi betonianturaa, mahdollisesti kaksi muuta on vierinyt sotien jälkeisessä
soranotossa pohjoisrinteen sorakuoppaan. Rinne on nykyisin metsittynyt
läpinäkemättömän tiheäksi. Paikasta, jota kutsutaan Kuninkaanharjuksi, kaksi Ruotsi‐
Suomen kuningasta oli 1700‐luvulla ihaillut avointa kulttuurimaisemaa silloiseen
Uudenkylän vanhaan ryhmäkylään ja Sylvöjärvelle asti.
Ilpo Lounento Nastolasta kertoi 2005‐08‐11, että agronomi Sirkka Pilli‐Sihvola
Nastolasta päivysti 17‐vuotiaana lottana Uudenkylän ilmavalvontatornissa, kun
venäläiset pommikoneet tulivat lännestä Villähteen suunnasta. Hän yritti soittaa
hälytystä havainnosta ilmavalvonnan aluekeskukseen (IVAK). Keskus kysyi puhelun
kiireellisyydestä, jolloin pommit jo iskivät ja Uudenkylän asema tuhoutui kolme päivää
ennen talvisodan päättymistä. Sain tietää, että tietokirjailija Marja Huovila oli
haastatellut häntä Nastolan maanpuolustuskirjan toimitustyön yhteydessä.
Tietokirjailija Marja Huovilan teos "Kaikki isänmaan puolesta Nastolassa. –
Suojeluskunta, Lotat ja vankileirit (Nastolan suojeluskunta‐ ja lottaperinneyhdistys ry)
ilmestyi 2007. Kirjaan sisältyy tietoja Uudenkylän ilmavalvontatornista ja muun muassa
kaksi kuvaa, mitkä asemoivat tornin paikkaansa Salpausselän korkealle laelle
välittömästi Seurojentalon itäpuolelle125,8 m mpy.

Kirjan kuvatekstit: Vuonna 1936 rakennettiin ilmavalvontatorni Uuteenkylään (vas.).
Kuva Sirkka Pilli‐Sihvola. Näkymä vartiotornista pohjoiseen. Ilmavalvontalotta Aili
Pekala talvisodan pakkaspäivänä tehtävässään (oik.). Kuva Mirja‐Sisko Oijala. –
Tornikuva on otettu Seurojentalon suunnasta itään. Edessä oikealla näkyvä antura on
yhä paikassaan. Tähystyslavalta näkyy Uudenkylän peltoaukea luoteeseen. Pellon poikki
kulkee nykyinen Mustakalliontie, minkä takapuolella vas. lähteinen lehtimetsäsaareke
ja sen takana Mustakallion tilan rakennusryhmä.
Ilmavalvontatornin arvoitus ratkesi minulle lopullisesti vasta 2010‐luvulle tullessa, kun
maanmittauksen asiantuntija Erkki Vanhakoski Uudestakylästä kertoi tietonsa tornin
syntytavasta ja rakentamisesta Arno Jarlan kokoelman valokuvien perusteella.
Valokuvat rakennustyöstä on ottanut Marja Granqvist Hamaran (Sipilän) tilalta.
Valokuvien perusteella työmaalla 1936 oli pystytetty maanmittauksen
kolmiomittaustornia valmistellen samana vuonna alkanutta koko Suomen
kartoituskierrosta. Työmaa oli siis maanmittauslaitoksen, mutta työssä käytettiin
ammattilaisten apuna asepukuisia työvelvollisia tms. joukkoa, ehkä
suojeluskuntalaisiakin. Kysymys ei siis tuolloin ollut ilmavalvontatornin pystytyksestä.
Sen sijaan talvisodassa tornin ylätasolle rakennettiin lautasuojus ilmavalvontalottien
suojaksi.

Erkki Vanhakoski löysi silloin vielä, ennen vaelluspolun rakentamista, ehjästä anturan
betonipinnasta erottuvan pyöreäpäisen metallitapin merkkinä korkeuskiintopisteestä
125,8 m mpy (nuoli). Vaelluspolun rakennustyössä esiin kaivettu ja sivuun työnnetty
antura ilmentää hänen mukaansa ns. säästöbetonia, missä oli mahdollisimman vähän
betonia ja paljon kiviä, mikä teki anturasta kuitenkin riittävän lujan. Pintabetoni oli
murennut pois ilmeisesti kaivutyössä, mutta kiinnityssalpa on jäljellä. Ehjästä anturasta
se puuttuu, mutta ankkurirauta on jäljellä.

Ilmavalvontatornin ehjä antura alkuperäisessä paikassaan nykyisen vaellusreitin
etelävieressä Uudenkylän Seurojentalon itäpuolella. Huom. pylvään kiinnityssalvan
ankkurirauta ja korkeuskiintopiste. Kuva 2008‐06‐14 Markku Sakari Meriluoto.

Ilmavalvontatornin sivuun nostettu antura nykyisen vaellusreitin (oik.) etelävieressä
Uudenkylän Seurojentalon (taust.) itäpuolella. Huom. pylvään kiinnityssalpa
ankkurirautoineen. Ehjä antura kesk. oik. Kuva 2008‐06‐14 Markku Sakari Meriluoto.

Kuninkaanharjun näkötornin siirto Sähkötalon pihasta sijoituspaikalleen.
Ilmavalvontatorni sijaitsi taust. latukoneen ja valaisinpylvään välissä. Kuva 2013‐02‐09
Markku Sakari Meriluoto.
Kuninkaanharjun näkötornin työryhmän muodostavat aloitteentekijä ja asiantuntija
Tieokas sekä Lahden seudun ympäristöpalvelut luonnonsuojeluvalvoja Asko Riihelän
johdolla, Nastolan Naseva ry., Manna ry., Taivasalla Oy ja Nastolan kunta
yhteistyötahoineen. Lahjoittajat ja talkootekijät kaiverretaan kotiseudun historiaan.
Tornin on suunnitellut Jukka Vesanen ja rakentanut Hannurakenne Oy. Sijaintipaikan
käyttöoikeuden ovat ystävällisesti antaneet Kuninkaanharjun maanomistajat Eeva‐Liisa
ja Heikki Jarla.
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Nastolan kunta

SEURAAVILLA SIVUILLA ESITETÄÄN
ENSIMMÄINEN KIRJALLINEN ALOITE
VUODELTA 2000
OPASTUSKESKUKSEN JA
LINTUTORNIN RAKENTAMISEKSI
SAMMALSILLAN ALUEELLE.

Ympäristönsuojelusihteeri Tiina Karu-Hanski

Työpää lli kkö Matti Karv inen
Ka avoitusa rkkitehti Anne Karvi nen-Jussi lainen

SammalsiHansuon perinnemaiseman hoito ja käyttö

Keskusteluihimme viitaten esitän ho ito- j a käyttösuunnitelman laatimi sta Uuden kylän

Sa mma lsill ansuo n peri nne mai seman a lueell e.
Sylvöjärven ns. Sammalsill ansuon al ue on mo nimuotoinen maa· ja ves iekosysteem in
mosaiikki. Se käsittää Nastolan kunnan omi stamat Sylvöjärven eteläpään rantamaat
sekä itse Sa mmalsill ansuon siihen vä littömästi li ittyvi ne yksityismaineen.

luo nteenoma ista a lueelle o n pitkäa ikai ne n kulttuuriva ikutus, minkä ovat a ihe utta neet
vesistöj ärjeste lyt sekä nykyisin jo päättynyt luhta ni ittyje n lai dunnus ja muu ihm isen
toiminta.

Ajanko hta isten hakkui den osalta o lemme voineet sopia, että e nne n töiden a loittami sta
hakkuu ko hteita tarkastellaan yhdessä maastossa niiden luo nnonarvojen turvaa miseksi.
"Tältä osin esitä n seuraavassa jo e nnalta muuta mia tuntemi ani näkö ko hti a
yleispiirte isesti . Sama lla kuite nkin ro hkene n toivoa, että tä ltä pohjalta voisi mme
ulottaa arvokes kuste lun koskemaa n ko ko Samma lsilla nsuo n alueen tulevaa käyttöä.
Nastolan kunnalla o n mie lestäni e rino mai nen mahdollisuus ke hittää Samma lsilla nsuo n
perinnema isemasta nykyistä kin antoisampi kunta laisten virkistyksen ja
luo ntoelä mysten ko hde ja yhdistää maa nkäytön tavoittFi! ri kkaa n luo nno n I
tu rvaami sen tarpeisiin. Ole n va lm is tarjoa maa n o man ~rrtuntemukseni ja""
vuos ikymmenten tietoa ine istoani käytettäväksi esimerkikSI pie ni muotoisen
opastuskeskuksen tarpeisi in.
Samm alsi lla nsuo n alueen linnustoa ja muuta luo ntoa ovat Päijät-H ämeen
lintuharrastajat tutkineet ainakin 1960-luvulta alkaen, mistä omat hava into ni ja
luo nnonkuvaukseni alkavat. Ne kattavat keskeytyksettä ko. neljän vuosikymmene n
aja n'ja sisältävät runsaa n lintuh ava intoa ine isto n lisäks i alueen luo ntotyyppien
kuvaukset tekste ineen ja satoine dia kuvineen.
Sa mma lsi llan;suo n a lue o n perinnema isema, jo nka arvoa mi elestä ni ei ole vie lä nä hty
oikea lla tava ll a. Harvi naisessa mo nipuolisuudessaan ja kaiki lle he lpossa
tavoi tettavuudessaan al ue ansa itsee maa nkäytön suu nnittelussa erityisen huo mion.
Suunnitte luun antaa hyvän lähtöko hdan se, että a lueen o mistaa lähes ko ko naa n
Nastolan kunta. Entisen va nha inkodin piiriin viime vuosina kehittyneet uudet
toi minnot, uimaranta-a lueen virkistys käyttö sekä hevosten ja lehmie n laid unnus

lähistöllä tukevat perinteitä. Sa mma lsi ll ansuon perinnemaisema näkyy kau ni ist i
Hei no lantien, Sammalsillantien ja To ivonoj antie n kul ki joi lle.

Tälle talvika ude lle o n suunnite ltu harvennusha kkuu mm . Sammalsil lantien
ete lä npuol eisell e ko ivikkoa lueelle kuvio ille 246·248. Vuoteen 1960 asti siellä va lli tsi
avoluhta, kunnes Arrajoen Arrakosken perkaus ja Sammal sill anojan kaivu poistivat
tulvat ja hies:. _·
'1..1')i nopeasti va llata avoi nta maisemaa.
Koivikkoalueelle ovat luo nteenomaisia lukuisat pienet avokosteikot ja melko suuretkin
lampareet, joissa va llitsee re hevä kasvillisuus, mm . upeita kurjenmiekka. ja
osma nkää mikasvustoja . lampareita ja valtaojien varsia reunustaa pensasviita.
lintutiheys on suuri näissä re unavyöhykke issä, joissa esiintyy mo nimuotoisuude ll e
tärkeää la hopuuta. Harvinai sen laajana kosteikko· ja le hvästöa lueena Sa mma lsillansuo
on pitäjä n merkittävimpiä satakieli· ja muide n harvina isempi en yölau lajie n tihentymiä.
Esitän, että em okapeat reunavyöhykkeet valtaojien va rsi ll a ja koivi kon sisä ll ä
lampa re iden ja kosteikkojen rannoi lla rajataa n hakkui den ulkopuo lelle ja sä ilytetää n
tulevaisuudessakin koskemattomina. Näin luodaa n talousmetsäympäristöön vä hin
kustannuksin arvokka ita bio logisen monimuotoisuuden piirteitä, suojaisuutta ja
lahopuuta.
Pieni metsäsaare ke Kurenojan pohjoi spuo lella (kuvio 245) on myös merkitty
hakkuu ko hteeksi. Sen osa lta to ivo isin vielä ha rkintaa. Pieni a la isen metsikö n
monipuo liset luo nnonarvot ovat paljon me rk ittävä mmät kuin osin huonolaatuisen
puuston hakkuuarvo. Metsäsaareke näkyy keskeisesti Sammalsillantielle ja halli tsee
peltoa ukean maisemanäkymää myös To ivonojanti etä kartanolle kulkevien si lmi ssä
pitkän matkaa .
Saareke o n o llut luhdilla käys ke nne lleen k·arta no n ka rja n oleskelu· ja suojapaikka,
a iko ina an varsin avoin hakamaa . laidunnukse n päätyttyä on yks ittä isten järe ide n,
vahvaoksaisten petäjie n ja koivujen alle tuuhe utunut näre ikköä ja pensastoa.
Nykyiselt ää nkin metsikkö on tärkeä, suoj ai ne n e linpiiri ympäröivie n pe lto· ja
kosteikko maide n tarjotessa ravintoma hdo llisuuksia monipuoliselle e liöstölle .
Mets ikössä o n sä ilynyt hakamaapiirte itä ja se o n ennallistettavissa arvokkaaksi
perinnebiotoopiksi lä hinnä kuusta yksilölli sesti harventaen. Ennal lista mista va rte n
tarvitaan kuitenkin ta rkka hoi tosu unnitel ma.
Erino maine n verta iluko hde e lävästä perinnemaisemasta löytyy kuvion 248 itäpuo le lta
Pe ltokalli o n til an koivikkoisesta lehmihaasta . Myös uimarannan eteläpuo le lla sijaitseva
va nha hakametsikkö sisältää vastaavia piirteitä. Ne kaikki täyttävät metsäsertifioinnin
kriteeri ssä 10mää rite llyn arvokkaan hakamaaelinympäristön ominaispiirteet, jotka
tulisi vapaaehtoisesti turvata (liite).
Viime talvena kaivettii n Sammalsilla nl ahden länsi reu naa n leveä vesiväylä, joka tuhosi
täydel lisesti tärkeän, laaja n kalojen kutua lueen länsirannan avoluhdalla . Tietääkseni
ranta·aluei lle mahdo llisesti kaavoitetaan tulevaisuudessa asutusta . Näiden näkymien
edessä Sam ma lsill ansuon a lueella tarvita an asiantuntevaa ekologista suunnittelua
luonnonarvoje n turvaa miseksi. Esimerkkinä jo itaki n e hdotuksia:

HUOMAUTUS
KOKO MITTAVA SAMMALSILTA‐HANKE SAI ALKUNSA
TÄSTÄ KIRJELMÄSTÄ, MINKÄ PONTIMENA OLI NASTOLAN
KUNNAN AIHEUTTAMA HAKKUU‐UHKA ALUEEN METSISSÄ.
NYT (2013) SAMMALSILLAN ALUETTA ESITETÄÄN
UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVASSA
LUONNONSUOJELUALUEEKSI.

Sylvöjärven – Kuninkaanharjun kulttuurimaisema
VIITE
2008‐11‐15
http://www.tieokas.fi/KULTTUURIMAISEMA.pdf
* Kirjoituksessa kuvaillaan Kuninkaanharjun historiasisältöä ja merkitystä.
* Kuninkaanharjupaikannimi otettiin virallisesti käyttöön Nastola‐viikolla 2009‐05‐
16 kutsumallani ja johtamallani retkeilyllä maanomistajien Eeva‐Liisa ja Heikki Jarlan ja
noin 30 osallistujan kanssa tarkalleen tulevan Kuninkaanharjun näkötornin paikalla,
mistä on paras näköala pohjoispuolen kulttuurimaisemaan. Osallistujien kanssa
keskustelimme näkötornin rakentamisesta Kuninkaanharjulle entisen
ilmavalvontatornin historian innoittamina:

2010‐07‐10 esitin aloitteeni Sammalsillan luonnonhoitohankkeesta. Siihen sisältyy
mm. lintutornin rakentaminen Sammalsillan luontopolulle ja muita laajakantoisia
hankkeita Sammalsillan alueen kehittämiseksi:

Noin vuotta myöhemmin, kesällä 2011, asiantuntijat retkeilivät Sammalsillan alueella
tarkastamassa kunnostetun luontopolun ja neuvottelemassa lintutornin toteutuksesta.

ESS 2011‐09‐15: Ajatukseen Sammalsillan lintutornista liittyi alusta alkaen
esteettömyyden vaatimus Manna‐yhteisön asukkaita ja vieraita ajatellen.

Kuninkaanharjun näkötornin sijoituspaikan valinta
Sammalsillan lintutornin valmistelu käynnistyi kesän 2011 jälkeen vapaamuotoisena
työryhmätyönä. Lähtökohta oli tornin sijoittaminen Sylvöjärven kaakkoisrantaan
Latometsäsaarekkeeen edustalle, mihin paikka oli katsottu valmiiksi.
Mannassa 2011‐10‐26 muistikirjamerkinnän mukaan esitin työryhmälle tornin
sijoittamista Sammalsillan asemesta Kuninkaanharjulle. Perustelin, että tornin
aikaansaaminen Sylvöjärven rantaan on vaikeampaa ja kalliimpaa mm. ajatellun
esteettömän pääsyvaatimuksen vuoksi ja siksi, että paikalle olisi rakennettava saman
tien esteetön polunosa Mannasta lintutornin kautta luontopolulle.
Esitykseni ei saanut osallistujilta välitöntä hyväksyntää tai kannatusta, vaan todettin
tarpeelliseksi selvitystarve tornin paikasta Kuninkaanharjulla. Kukaan osallistujista ei
maininnut mitään mahdollisista aiemmista aloitteista tornin sijoittamiseksi
Kuninkaanharjulle, ei myöskään esimerkiksi Marja‐Liisa Immonen. Tämä herätti
minussa kysymyksiä jälkeenpäin.
Perustelin Kuninkaanharjua tornin paikaksi ainakin seuraavasti:
– Kuninkaanharjulta avautuu näköala kaakon–lounaan suuntaan Alimmaisista
Huhmarmäelle asti ja luoteen–koillisen suuntaan Uudenkylän ja Pönnölän
peltoaukeiden yli aina Toiselle Salpausselälle Vierumäelle ja Kymijokilaaksoon asti,
pohjoisen näköalan lisäksi lintujen muuttoreitit koko Sylvöjärven johtolinjalla
– näköalan tarkastelemiseksi olisi käytännössä tarpeen tuoda paikalle nostolava‐auto,
esimerkiksi paloauto, minkä voisi järjestää pelastuslaitokselta lintumies‐palomies
Jorma Pulkkinen, arvelin
– tornin paikanmääritys ja tarvittava rakennuskorkeus olisi selvitettävä ennen lumen
tuloa
– tornihankkeista on otettava yhteys lisäksi Päijät‐Hämeen lintutieteelliseen
yhdistykseen (puheenjohtaja Jorma Rautama) paikanmääritystä varten; Asko Riihelä
lupasi hoitaa.
Lumi satoi kuitenkin siihen väliin, eikä tikasautoa saatu paikalle. Tornin paikan määritin
itse samaan kohtaan, missä 2009 oli annettu juhlatilaisuudessa Kuninkaanharjun nimi.
Työryhmän yhteisellä arviointikäynnillä osoittautui, että Marja‐Liisa Immonen olisi
halunnut sijoittaa tornin huomattavasti idemmäs vaellusreitillä, lähelle Kurkelanpolkua.
Ajatus ei kuitenkaan saanut kannatusta, vaan Kuninkaanharjun näkötorni paikaksi
päätettiin ja merkittiin ehdottamani kohta, tornin nykyinen sijoituspaikka.
Seuraavaksi laadin kartat, joista selvisi tornin tarkka rakennuspaikka (punainen nuoli)
ja tornista avautuvat näkemäsektorit (siniset nuolet). Työryhmä hyväkyi lopullisesti
sijoitusesitykseni karttojen mukaisesti:

KARTTA
2012-01-30

Rahankeräys Kuninkaanharjun näkötornin rakentamiseksi käynnistyi laatimani
vetoomuksen pohjalta:

Tornin piirros Jukka Vesanen.

Paikallislehti antoi kiitettävästi palstatilaa näkötornihankkeelle jo valmisteluvaiheessa
(teksti Markku Sakari Meriluoto, piirros Jukka Vesanen).
Kuninkaanharjun näkötornin avajaiset oli Uudessakylässä mieleen jäänyt kesäinen
kansalaisjuhla runsaalle yleisölle.
Tornin vihki käyttöön Nastolan kirkkoherra Matti Piispanen. Hänet kutsui tehtävään
kirkkovaltuuston jäsen Marja‐Liisa Immonen. Annoin osaltani lämpimän tunnustuksen
aloitteentekijälle.
Keskustelin kirkkoherran kanssa vihkimisen muodoista. Lahden Rautatieharrastajat
TOPPAROIKKA ry:n puheenjohtajana olin samassa tilanteessa 1990‐luvun alussa. Silloin
Keski‐Lahden kirkkoherra Kauko Eränummi, veturinkuljettajan poika, pyynnöstäni
vihki Lahden veturivarikon vesitorniin kunnostamamme toimitilat koruttoman
juhlavasti. Tapahtuma sai myönteistä huomiota viestimissä.
Kuninkaanharjulla myös luonnonvoimat osallistuivat arvokkaaseen juhlahetkeen, kun
ukonilma sadekuuroineen rymisteli juhlaväen yli juuri oikealla hetkellä mustin pilvin.
Kirkkoherran sanojen saattelemana Kuninkaanharjusta torneineen tuli pyhä paikka.
Henkilökohtaisesti koin tämän kaiken eräänä elämän suurista hetkistä minulle koko
iältäni rakkaassa paikassa.
Nastolan kunnan edustus oli pyydetyllä tavalla korkeinta tasoa kunnanhallituksen
puheenjohtajan, uusikyläläisen Reijo Savurinteen johdolla. Hän myös puhui tornissa.

Lahden seudun ympäristölautakunta osallistui myös juhlaan Asko Riihelän ohjauksella
osana luottamushenkilöiden kaksipäiväistä kesäretkeä osakaskuntiin. Lautakunnan
retkeilyä johti uusikyläläinen varapuheenjohtaja Pekka Sillanmäki, joka myös puhui
tornissa.

Vihkiäisjuhlassa soitti viihdyttävää musiikkia Päivi Viholainen ja kuvat tallensivat Satu
Meriluoto ja Markku Sakari Meriluoto:
https://picasaweb.google.com/satu.meriluoto/KuninkaanharjunNakotorninAvajaiset#s
lideshow/5886786969129028130
Ystävällisin tervehdyksin
Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija
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– itsenäinen, riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys ja rekisteröity tavaramerkki.

Päijät‐Hämeen uudet lintutornit
Päijät-Hämeen Linnut-lehdessä 2/2013 esiteltiin kaksi uutta lintutornia. Ne rakennettiin 2013Vääksyn
Kanavaniemeen Vesijärven rantamalle ja Padasjoen Kullasvuoren alueelle, Kelventeen kansallispuiston
maiseman äärelle. Molemmat tornit ovat järeitä ja näyttäviä. Myös Kuninkaanharjun näkötorni palvelee
lintujen muutonseurantaa ja muuta havainnointia, osallistuihan suunnittelu- ja rakennustyöhön PäijätHämeen lintutieteellinen yhdistys usean asiantuntijan voimin – idean esittämisestä alkaen, MOT.
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Kuninkaanharjun näkötornin synty
Arvoisa vastaanottaja,
linkki:
http://www.tieokas.fi/Torni.pdf
Kertomuksen pontimena on väärinkäsitys Kuninkaanharjun
näkötornin syntyhistoriasta, mikä rämähti julkisuuteen
juhannusviikolla.
Väärinkäsityksen seurauksena näkötornin jalustaan ilmestyi
kesän ajaksi kaksi valkoista kilpeä. Toisessa kiivettiin
omalla vastuulla ja toisessa otettiin näkötorni-idean
isännyys.
Toinen kilpi oli hätävarjelun liioittelua ja toinen antoi väärän
todistuksen lähimmäisestä eli rikkoi Kahdeksannen käskyn.
Oikeamielinen lähimmäinen tarjoutui poistamaan väärän
kilven. En sitä suositellut, koska minä olisin saanut syyn.
Vaelluspolun kesäkulkijat kai kummastelivat kilpi-ilmiötä.
Syksyn saaden sain ulkopuolisenkin todistuksen väärästä
syntyväittämästä. Kirjoitin kertomukseni Kuninkaanharjun
näkötornin synnystä siksi, että se on merkittävää
kotiseututietoa. Samalla kirjoitin järeän oikaisun, mutta en
avaa linkkiä toistaiseksi, toivottavasti en koskaan:
http://www.tieokas.fi/Torni-oikaisu.pdf
Vuodenlopun harmaina päivinä kävin valokuvaamassa
näkötornilla ensi kerran kuukausiin. Havaitsin kilvet ja
huopakaton revityn. Ilkiö oli osaltaan ratkaissut
syntyongelman.
Hiihtosesongin koittaessa vaeltajan ei enää tarvitse pohtia
perätöntä väittämää, vaan hän voi levähtää laavulla mielen
myrkyttymättä.

Errare humanum est – mutta ennen seuraavaa julkisuuteen
pörheltämistä kannattaa tarkistaa tosiasiat, ettei pilkka iske
omaan nilkkaan eikä ainakaan rehtien talkooveteraanien
niskaan. He joutuivat uhraamaan työnsä poliittisen
näkyvyyden tarkoitusperille.
Tieokas – itsenäinen, riippumaton ja puolueeton asiantuntija
– ei alistu poliittisen pyrkyryyden kynnysmatoksi, siksi tämä
kertomus.
Jos oikaisu tarpeen vaatiessa kuitenkin ilmestyy, se ei jätä
tulkinnan varaa: yksi yhteiskunnallinen polku päättyy siihen
paikkaan.
Jo toisen kerran lyhyehkössä ajassa – Uudenkylän–
Villähteen asemataistelusta – törmäsin kohdallani
uusikyläläiseen päättäjäkäytökseen, mikä sai kysymään,
ovatko pönttöjä valitut vai valitsijat vai loogisesti molemmat.
Opimmeko tästäkään mitään? Seuraava pettymys tulee,
kun valittumme, kunnajohtoa kumartaen, lopettavat
Uudenkylän koulun. Siihen ei pystynyt kukaan muu
sataankahteenkymmeneenkahteen vuoteen.
Sillä teolla pääsee kyllä Nastolan historian tulevaan IV
osaan.
Se teos on vuorenvarmasti minun ideani, yksin.
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