Galaktisia näköaloja
jo puoli vuosisataa

P

uolivälinkankaan
vesitornin
päälytasanteella
sijaitsee Oulun
tähtitieteellisen
yhdistyksen,
Arktoksen, tähtitorni. Tornista on
tähystetty ulkoavaruuden maisemia
jo vuodesta 1969 asti, sillä yhdistys
neuvotteli tähtitornilleen tilat jo
vesitornia rakennettaessa.
Arktos perustettiin vuonna 1962
yhtä aikaa yliopiston tähtitietellisen
laitoksen kanssa, tavoitteenaan tuoda
tähtitiedettä oululaisille myös
yliopistollisen toiminnan
ulkopuolella. Yhdistys on siis ollut
toiminnassa, vaihtelevalla
aktiivisuudella, jo 55 vuotta.
Nykyään jäseniä on noin
viisikymmentä. Yhdistyksen
historiaan sisältyy muun muassa
tähtitieteen alkeiskursseja,
peilinhiontakursseja,
kaukoputkenrakennuskursseja, sekä
tietenkin erinäisiä tähtinäytöksiä ja
luentoja.

Kahvia ja kyselytunteja

Nykyään keskeisintä yhdistyksen
toimintaa ovat kahdesti kuukaudessa
järjestettävät kerhoillat, sekä julkiset
tähtinäytökset. Yhdistyksen
puheenjohtaja Jussi Kantola kertoo
näytöksistä: "Torstai iltaisin
havaintokaudella pidetään yleisiä
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tähtinäytöksiä, joissa viisi
euroa per kävijä pääsee
katsomaan meidän
kaukoputkellamme ja
laitteillamme tähtiä, kuuta ja
planeettoja, mitä milloinkin
on tarjolla. Samalla on
kysymys- ja vastaussessiota
ja opastettua tähtitaivaan
havainnointia." Kerhoilloissa
taas yhdistyksen jäsenet
kokoontuvat tornille
kahvittelun ja keskustelun
merkeissä. Tähtitaivaan alle
mennään, mikäli sää sen
sallii Paavolassa noin 50
kilometrin päässä oulusta,
suojassa kaupungin
Puolivälinkankaan putki Celestron CPC 1100
valosaasteelta, sijaitsee
toinen yhdistyksen omistuksessa
havaintokohteet rajoittuvat lähinnä
oleva tähtitorni. Torni rakennettiin
aurinkoon ja kuuhun.
80-luvun lopulla. Paavolan tornilla ei Havaintokaudeksi muodostuu näin
järjestetä säännöllisiä
ollen talvi, jolloin yöt ovat kyllä
tähtinäytösiltoja, mutta yksityinen
pimeitä, mutta usein myös varsin
näytös pienryhmille voidaan sopia.
kylmiä. Meren läheisyys tuo myös
haasteeksi kosteuden ja pilvet, jotka
Pilvien armoilla
omalta osaltaan peittävät näkymiä.
Tähtitieteen harrastaminen on
Kaupungin valosaaste vaikuttaa niin
tietenkin parhaimmillaan kirkkaan
ikään himmeämpien kohteiden
tähtitaivaan alle päästessä, mutta
näkyvyyteen. "Kun näistä ongelmista
valitettavasti pohjoisen
on päästy yli, ja oikeasti pääsee
rantakaupunkimme sääolosuhteet
tähtitaivaan alle, niin ei tämä
ovat usein avaruuden ihmeiden
mainittavasti huonompi ole, kuin
tähtäilyn suhteen epäotolliset.
mikään muukaan pohjoisen
Pohjoinen sijainti tuo mukanaan
pallonpuoliskon havaintopaikoista",
valoisat kesäyöt, jolloin näkyvät
toteaa Kantola.

Korkeus:

55m, (77m
merenpinnan
yläpuolella)

Ylätasanteen
halkaisija:
52,5m

" Enemmän

katseltavaa,
kuin kaukoputkella
näkyykään"
Vaikka paljain silmin

Avaruuden havainnointiin ei
välttämättä tarvita kalliita
kaukoputkia. Kirkkaana yönä
voi taivaalta löytää yllättävän
paljon katseltavaa jopa
paljain silmin, tai vaikkapa
tavallisilla kiikareilla. Siispä
Kantola kehottaa aloittelevia
tähtiharrastajia, sekä muuten
vain asiasta kiinnostuneita,
menemään rohkeasti
tähtitaivaan alle hakemaan
ensimmäistä havaintoaan.
Myös internet on Kantolan
mukaan nykypäivänä hyvä
väline tähtitieteen
harrastamiseen: "Sieltä
löytyy kaikki, myöskin tuore,
tieto ja enemmän
katseltavaa, kuin
kaukoputkella varmaan

näkyykään." Yhdistykseen
kannattaa aloittelijan
vähintäänkin tutustua, ja
tarvittaessa jäseniltä löytyy
neuvoja kaluston
käyttöönoton kanssa sekä
harrastamiseen yleensä.

Toimivaa kaavaa on
turha muuttaa

Kantolan mukaan
yhdistyksen toiminta tulee
jatkumaan pitkälti
samanlaisena.
Tähtinäytöksiin toivotaan
edelleen kävijöitä ja niitä
pyritään järjestämään
mahdollisimman usein
olosuhteiden salliessa. Tältä
vuodelta havaintokausi on
valitettavasti jo päättynyt
iltojen valostumisen myötä,
mutta syksyn edetessä
kannattaa kiinnostuneiden
ottaa yhdistykseen yhteyttä.
Vesitornin päältä
ulkoavaruuden näkymien
tähystys osaavan opastuksen
kera on varmasti
unohtumaton kokemus.

Vesisäiliön
tilavuus: 6000
kuutiometriä

Torni on
peruskorjattu
v. 1997

Puolivälinkankaan vesitorni on muodostunut
maamerkiksi Oululle. Valtatie 4:n varrella
sijaitseva vesitorni on näkynyt kaupunkiin
saapuville hyvin, sillä se sijaitsee
Puolivälinkankaan korkeimmalla kohdalla.
Allekirjoittaneen lapsuuden reissuilla Ouluun
jäikin mieleen Puokkarin vesitorni ja kuinka
se merkitsi kaupunkiin saapumista. Vesitorni
rakennettiin vuosina 1967 – 1969 ja se korvasi
Intiössä sijainneen, jo vanhentuneen
vesitornin, jolla on myös oma kulttuurillinen
asemansa. Tornin rakennusvaiheista voit
löytää Uuno Laukan kuvakokoelman PohjoisPohjanmaan museosta.
Puolivälinkankaan vesitornin huipun
ylätasanne on ollut ennen yleisölle avoimena
näköalatasanteena, mutta nykyisin se on
suljettuna yleisöltä. Tornin tasanteella toimii
kuitenkin edelleen Oulun tähtitieteellisen
yhdistyksen, Arktoksen, tähtitorni ja silloin
tällöin voikin nähdä punaisen valon
kajastavan tornin huipulta.

Avaruuskuvat: Arktos ry
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