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kallioplanetaaRio Ja
nyRölän oBseRVatoRio
opetuskäyttö
tähtitiede, tähtitaivas, avaruus, valo, kaukoputki, seikkailuohjel-
mat. 

kuvaus
Jyväskylän sirius ry rakensi nyrölään maaseututähtitornin v. 
1997. nyrölän kyläsuunnitelman matkailuhankkeen tuloksena 
kallioplanetaario avattiin juhlavasti 27.4.2008. nyrölä tunne-
taan myös kansainvälisesti, sillä vuonna 1999 nyrölän tähtitor-
nista havaittiin uusi pikkuplaneetta, joka nimettiin kylän mu-
kaan: 22978 nyrola. 

nyrölän kallioplanetaario on maailman ainut kiven sisään lou-
hittu planetaario. planetaarionäytöksiä on tarjolla 12 eri tee-
masta. lisäksi on mahdollisuus räätälöidä oma teema.  audito-
riossa voi katsella ja kokea kolmiulotteisia elokuvia, ja tarjolla on 
myös musiikkiesityksiä. planetaariossa voidaan elokuvien lisäk-
si näyttää reaaliaikaista kaukoputkikuvaa tähtitaivaalta. projek-
torilla voidaan katsoa myös erilaista video- ja tietokonemateri-
aalia sekä pelata pelejä. 

avaruuden ihmeiden lisäksi vierailijat pääsevät tutustumaan 
myös ympäröivään luontoon paikallisten eräoppaiden sekä 
luontopolkujen avulla. lähiympäristössä on pienen karhun 
seikkailurata.

Jyväskylän tähtiharrastusyhdistys Jyväskylän sirius ry järjestää 
omassa observatoriossaan tähtinäytäntöjä, havaintotoimintaa, 
jäseniltoja, retkiä, kaukoputkenrakennusta ja julkaisutoimintaa. 
tähtinäytäntöjä järjestetään kaikilla Jyväskylän siriuksen tähti-
torneilla, nyrölässä lokakuun alusta maaliskuun loppuun saak-
ka selkeällä säällä. siriuksen nettisivuilla on yhteys nyrölän re-
vontulikameraan.

opasteet ja retkipalvelut
kallioplanetaario sijaitsee nyrölän kylässä  20 kilometriä poh-
joiseen Jyväskylän keskustasta. planetaarion osoite on Vertaa-
lantie 419, opastus keuruuntieltä ja 4-tieltä. kallioplanetaarion 
nettisivuilla on lisää tietoa tarjonnasta koululaisryhmille. paikal-
la on kahvila-ravintola. 

tähtikeskuksen toiminnasta vastaa tähtipolku oy, ja nyrölän 
kyläyhdistys on yksi sen pääosakkaista. sirius ry:n toimisto on 
kallioplanetaariolla. nyrölän observatorion osoite on Vertaalan-
tie 449, 40270 palokka.

lähteet
kallioplanetaario
nyrölän kyläyhdistys
Jyväskylän sirius ry
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https://d8f01d87-a-6a1ea3e7-s-sites.googlegroups.com/a/kallioplanetaario.fi/sivut/ryhmille/kevatretket/Ulkoseikkailu.jpg?attachauth=ANoY7coX5Dv0vC8oyIYvOCAU3Zrq357FUwAeXjXNQ_U-bwGbG9JZINyBR9LpZ96y6tg1yvbt77MX9iLufqvvxdonbfKwoPj6jFiXYvH9fZRC0ns8vWaQI_jW6m4XVp-ObBs7BGbh4kZxYcuGGJLCrQv_2NHfQqbFcX2qKHJgcUIk-zGL1iBAwweHIAaxuA4Nl5cvGFSbduzWu1iGD2SWmAcGkZLKSH95k12PWD2qKohDA8h9Lu4MTF-vHWlbv4DfZbMOxxWtNWkD&attredirects=1
https://d8f01d87-a-6a1ea3e7-s-sites.googlegroups.com/a/kallioplanetaario.fi/sivut/ryhmille/kevatretket/Ulkoseikkailu.jpg?attachauth=ANoY7coX5Dv0vC8oyIYvOCAU3Zrq357FUwAeXjXNQ_U-bwGbG9JZINyBR9LpZ96y6tg1yvbt77MX9iLufqvvxdonbfKwoPj6jFiXYvH9fZRC0ns8vWaQI_jW6m4XVp-ObBs7BGbh4kZxYcuGGJLCrQv_2NHfQqbFcX2qKHJgcUIk-zGL1iBAwweHIAaxuA4Nl5cvGFSbduzWu1iGD2SWmAcGkZLKSH95k12PWD2qKohDA8h9Lu4MTF-vHWlbv4DfZbMOxxWtNWkD&attredirects=1
http://www.ursa.fi/yhd/sirius/sivut/sivu.php?sid=14
http://www.kallioplanetaario.fi/ryhmille
http://www.kallioplanetaario.fi/ryhmille
http://www.kallioplanetaario.fi/etusivu
http://www.nyrola.fi
http://www.ursa.fi/yhd/sirius

