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Tähtitorni kosinnan muistomerkiksi
Nuutisten kesäpaikan erikoisuus on tähtitorni, jonka Jari 
Nuutinen on suunnitellut ja rakentanut alusta alkaen itse.

–Kun tapasimme, Hellevi tiesi tähtitieteestä ja minä tek-
niikasta, Jari kertoo tornin taustoista.

Tähdistä tuli yhteinen harrastus Nokialla ja Microsoftilla 
työskennelleelle ja tavanneelle pariskunnalle.

–Yhtenä syksynä makasimme finnfoamlevyllä tuossa 
kohtaa, missä torni nyt on. Hellevi näytti, että tuolla on 

Otava ja niin edelleen. Minä siihen väliin, että mennäänkö 
naimisiin. Hellevi sanoi, että joo, ja jatkoi luettelemista, 
Jari kertoo.

Tänä kesänä Nuutiset ovat katselleet tähtitornissaan au-
ringonpilkkuja, elokuussa he odottavat tähtisateita. Muis-
toina heillä on omassa tähtitornissa otettuja kuvia muun 
muassa tähtisumuista.
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Jari ja Hellevi Nuutinen kutsuvat kesä-
paikkaansa Raadelmaksi, mutta vaikut-
tavat varsin onnellisilta ja tyytyväisiltä 
raatajilta. Mikäs on onnellinen olla-
kaan, sillä Nuutiset ovat tehneet kesä-
paikastaan Jarin äidin Kyllikki Nuuti-
sen sanoin paratiisin.

–Vanhemmat jo Raadelma-nimen 
keksivät, kun täällä on niin paljon puur-
rettavaa, Jari kertoo.

Jari peri kesäpaikan, Kyllikin entisen 
kotitalon, vanhemmiltaan reilu kym-
menen vuotta sitten hänen isänsä kuol-
tua. Siitä alkaen Nuutiset ovat muokan-
neet ja hoitaneet paikkaa rakkaudella 
ja huolella.

–Tämä oli ennen aivan toisenlainen, 
Jari ja Kyllikki toteavat ja Jari lisää pai-
kan olleen hirveässä kunnossa.

Pihaa muun muassa rajasi iso kuu-
siaita, joka paitsi piilotti pihan myös 
peitti ympäröivän kauniin maalais-
maiseman.

–Täällä oli myös noin 400 mustaviini-
marjapensasta. Alkuperäisistä on enää 
muutama jäljellä, Jari kertoo.

Kuusien ja marjapensaikkojen sijasta 
pihalla kasvaa nyt satoja eri lajikkeita 
kukkia ja hyötykasveja. Kaikella on oma 
paikkansa hyvinhoidetuissa istutusryh-
missä. Tontin nurkassa on myös pieni 
kukkaketo, mutta rikkaruohoja ei pi-
halla näy.

–Istutusryhmiä on helppo hoitaa, 
Hellevi toteaa ja Jari vinkkaa nurmikon 
leikkuujätteen toimivan hyvin katteena 
istutusryhmissä.

Keräävän ruohonleikkurin lisäksi 
Nuutisilla on leikkuri, joka pitää nur-
mikon puhtaana sammalista. Sitä ei tar-
vitse käyttää kuin keväisin.

Kasvimaa antaa Nuutisille muun mu-
assa perunoita, porkkanoita, sipuleita, 
herneitä, papuja, mansikoita, avomaan 
kurkkuja ynnä paljon muuta. Nuutiset 
ovatkin kesäisin lähes omavaraisia.

–Ainoastaan maito ja silli täytyy kau-
pasta hakea, kun emme ole nyhtökau-
rapuolueessa emmekä osaa itse tehdä 
maitoa, Jari veistelee.

Puutarhataiteilua
Nuutiset ovat itseoppineita puutarhan-
hoitajia. Vaikka tekemistä riittääkin yl-
lin kyllin, kyllästyttämään puutarhassa 
kykkiminen ei ole käynyt.

–Puutarhanhoito on vastapainoa kai-
kelle muulle, Hellevi toteaa.

Maltti ja huilihetket ovat Hellevin 
mukaan kuitenkin valttia.

–Kaikkea ei tarvitse saada heti val-
miiksi, vaan asioita voi tehdä vasta kun 
taas tekee mieli.

Nuutiset puuhaavatkin paratiisissaan 
myös paljon muuta kuin hoitavat kas-
veja. Helena ja posliinimaalausta aika-
naan opettanut Kyllikki esimerkiksi tai-
teilevat yhdessä puutarhassa.

–Ja minä tuon heille viiniä, Jari sanoo.
Nuutisten lisäksi pihapiirissä viihty-

vät myös linnut ja perhoset. Nuutiset 
ovat tarjonneet majoitusta kesäkave-
reilleen laittamalla 24 linnunpönttöä. 
Pesät on numeroitu ja tiedot pöntöissä 
pesivistä linnuista kirjataan tarkasti tal-
teen.

–Tänä kesänä oli paljon pesijöitä, 
Hellevi kertoo.

Ihmiset & ilmiöt

Nuutiset hoitavat Raadelmaansa rakkaudella
■■ Kesäpaikan 

huoliteltu pihamaa 
kukkii ja ruokkii

Syötäväksi sopivan kurkkuyrtin kukinto on kaunis nuppu-
nakin.

Jaloangervot hehkuvat ilta-auringossa.

Nurmikon leikkuujäte toimii hyvin kasvi- ja kukkamaiden 
katteena pitäen rikkaruohot aisoissa.

Talo on kunnostettu ulkoapäin ja kaivo naamioitu koiran-
kopiksi.

Vanhoille puutarhakengillekin löytyy paikka vajan seinältä 
koristeena.

Jari Nuutinen on rakentanut ja ohjelmoinut  tähtitornin lait-
teistot omien tarpeiden mukaiseksi.

Jari ja Hellevi Nuutisen pihamaalla kukoistavat muun muassa ritarinkannukset. Pergolan viiniköynnös on joinakin vuosina antanut satoa, josta on tehty mehua.


