
Ensimmäinen 
rakovalkea
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Suomalaisen eräperinteen hienoimpia taitoja 
on rakovalkean tekeminen ja tunnelmallisimpia 
kokemuksia on yöpyminen rakotulen äärellä.
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Aluspuihin on vedetty tuliuran 
aihiot moottorisahalla.

Ennen kuin ryhdyimme edes kat-
somaan sopivaa paikkaa, teimme 
pihamaalle pienen nuotion, jossa 
käristimme makkarat. Siitä selvisi 
vallitseva tuulen suunta.

Rakotuli on viisasta sijoittaa 
maastoon niin, että tuuli puhaltaa 
pitkin valkean selkää. Se takaa hy-
vän vedon, eikä savu tunge silmiin 
ja sotkeudu hengitysilmaan.

Ruokanuotio kannattaa erä-
maassakin sytyttää ensin, jos ai-
koo nukkua rakotulilla hyvin. Minä 
en luota tuulensuunnan päättelys-
sä mihinkään pystyyn nostettuihin 
kosteisiin sormiin tai muihin het-
kellisiin mittareihin. Vasta jonkin 
aikaa palava nuotio näyttää, mistä 
oikeasti tuulee.

Sitä paitsi rakovalkea on luon-

Valkeasta vaakasuora

Tarkistettuamme nuotiolla tuu-
len suunnan valitsimme seuraa-
vaksi sopivan paikan, johon kan-
noimme liiteristä kaksi aluspuuta 
ja kaksi runsaan metrin mittaiseksi 
sahattua noin kahdeksantuumais-
ta lähes oksatonta kuivaa mänty-
pölkkyä.

Aluspuihin olin valmiiksi sahannut 
mottorisahalla pienet syvennykset, 
joihin alapölkky tukevasti asettui. Ne 
ovat tärkeä turvallisuustekijä, koska 
pitävät alapölkyn paikoillaan.

Laitoimme ensin aluspuut maa-
han silmämääräisesti niin, että ne 
tulivat 10–15 sentin päähän ala-
pölkyn päistä. Sitten mallasimme 
alapölkkyä paikoilleen ja hienosää-

◼ Olen itse usein kaivannut ra-
kovalkean tunnelmaa ja mietti-
nyt, miten sellaisen ääressä voisi 
nyky-yhteiskunnassa viettää yön-
sä tai tunnelmoida hyvällä omal-
latunnolla lähtemättä kaukaisiin 
erämaihin.

Ratkaisu on valkean rakenta-
minen esivalmistetuista män-
typölkyistä joko omalle pihalle, 
mökkitontille tai lähimaastoon 
maanomistajan luvalla.

Rakovalkean tarkoituksena voi 
silloin olla jonkin tilaisuuden – vaik-
kapa syntymäpäivien – juhlistami-
nen. Samalla tämä ikiaikaisen pe-
rinteen ja taidon pystyy siirtämään 
myös seuraaville sukupolville.

Monissa opaskirjoissa rakoval-
kea rakentamisesta on tehty tar-

dimme rakennelmaa toisesta pääs-
tä asetellen tuulen suuntaiseksi.

Koska maasto on harvoin tasai-
nen, tarkistimme vielä, tuleeko val-
keasta vaakasuora. Huomasimme 
heti, ettei niin ollut. Ero oli kuitenkin 
pieni ja asiasta selvittiin vaihtamal-

◼ Oikein valitusta puusta raken-
nettuna rakovalkea palaa koko yön, 
eikä sitä juuri tarvitse kohennella, 
joten ei tarvita myöskään kipinä-
mikkoja.

Juuri yörauhan vuoksi sitä ovat 
käyttäneet uittotyöläiset, metsurit 
ja muut metsäammattilaiset, met-
sästäjät, poromiehet, rajavartijat 
ja myöhemmin myös vaellusret-
keilijät.

Nyt tämä kulttuuri on katoamas-
sa, koska ammattilaiset eivät enää 
joudu yöpymään metsässä. Auto-
jen, mönkijöiden ja moottorikelk-
kojen avulla tullaan kaukaakin yök-
si kotiin tai tukikohtaan saunan, 
suihkun ja sähkövalojen ääreen.

Retkeilyalueilla taas ei enää kat-
sota hyvällä rakotulen virittäjää, 
vaikka se rakennettaisiin maakelos-
ta. Sellaisesta voi joutua mittaviin 
korvauksiin puun haaskaamisesta. 
Onhan olemassa erinomaiset ma-
kuupussit ja muut varusteet, joissa 
tarkenee nukkua kovallakin pakka-
sella ilman tulia.

Jäljellä olevien erämaisten alueiden 
kelojen ei haluta haihtuvan nuotiosa-
vuna ilmaan. Eikä talousmetsistä varsin-
kaan. Kelo on suunnilleen arvokkainta 
metsästä löytyvää järeää sahatavaraa, 
mitä ajatella saattaa. Maanomistaja – 
Metsähallituskin – myy sen mieluum-
min kelomökin seinähirreksi kuin ret-
keilijän nuotiopuuksi.

Miksi juuri kelo?
Rakovalkea on vaativa tuli. Siinä on vas-
takkain vain kaksi hehkuvaa pintaa, jot-
ka pitävät toisensa riittävän kuumina. 
Siksi valkea syttyy ja palaa vain, jos pa-
lopinnat ovat riittävän kuivia ja lämpö-
arvoltaan suuria.

Perinteisesti rakotulen ainekseksi on 
tarvittu sellainen puu, jonka voi tava-
ta kuivana suoraan luonnosta. Mikään 
tuore puu ei pala rakovalkeassa.

Suuret suomalaiset lehtipuut eivät 
kuivu pystyyn kuin sattumalta jonkin 
kuorivaurion vaikutuksesta eivätkä aina 
silloinkaan. Kuiva haapa saattaa joskus 
tulla vastaan. Lehtipuun mahla sisältää 
niin paljon sokeria, että jos puu vioit-
tuu, se normaalisti kuolee ja lahoaa lä-
hes samanaikaisesti. 

Männyt ja kuuset voivat kuolla ja 

Yötuli vailla vertaa

Rakovalkea on suomalaisten eränkävijöiden yötuli. Sen ääressä 
yksinäinenkin kulkija voi levätä kunnollisesti.

peettoman monimutkaista. Eikä 
niissä tietenkään ole otettu huo-
mioon sellaista yksityiskohtaa, että 
tulitarpeita omista puista työstäes-
sä voi käyttää moottorisahaa.

Tuulen suunta

Joulun seutuun päätin opettaa tyt-
tärelleni Helenalle, miten rakovalkea 
tehdään. Sitten koko perhe maisteli, 
miltä sen ääressä tuntuu ja mitä se 
tuo mieleen. Lopulta jokainen viet-
ti vuorollaan pitkähkön ajan yksin 
makuupussissa tuijotellen tulta ja 
taivaalla loistavaa täysikuuta.

teeltaan yö- tai tunnelmatuli. Se 
soveltuu huonosti kokkaamiseen 
ja kahvinkeittoon, koska yläpölk-
ky on tuleen nähden juuri sillä 
kohdalla, missä kattiloiden pitäisi 
keikkua.

Jos rakovalkean ääressä nukkuu 
tai viettää pitempään aikaa, vie-
reen voi virittää louteen tai laavu-
vaatteen, joka heijastaa lämmön 
takaisin. Näin tulen ääressä ei pais-
tu etupuolelta ja jäädy selkäpuo-
lelta. Jos väkeä on enemmän, vas-
taavat viritelmät voivat olla valkean 
molemmilla puolilla.
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la ohuempi aluspuun sinne, mis-
sä maa oli vähän korkeammalla, ja 
paksumpi toiseen päähän. Jos ero 
on suuri, toisen aluspuun alle voi 
asetella klapeja tai laakeita kiviä.

Erityisesti tuulen suuntaan alas-
päin painuva valkea vetää huonos-
ti ja sammuu helposti ennen aiko-
jaan.

Yläpölkky palaa rakovalkeassa 
nopeammin kuin alapölkky. Sik-
si alapölkyksi kannattaa sijoittaa 
ohuempi puu, harvoinhan tarve-
puut ovat tasan yhtä paksuja.

Perkkapuun tehtävänä on estää yläpölkkyä liikkumasta sivuttain. 
Sen täytyy olla sen verran pitkä ja painava, ettei se aivan helposti 
lähde liikkeelle pelkästä yläpölkyn painosta.

▲ Sytytystulta on pidettävä yllä, kunnes molempien pölkkyjen 
tulipinnat hehkuvat koko mitalta.

▼ Valkea on syttynyt kunnolla. Tämä rakovalkea paloi kuutisen tuntia.
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kuivua pystyyn, keloutua. Kuusen pih-
ka on kuitenkin toisenlaista kuin män-
nyn. Kun kuusta poltetaan, se paukkuu 
ja heittää kipinöitä ympärilleen. Mänty 
ei tee niin kuin satunnaisesti. Kuusen 
vieressä on ikävä nukkua, koska lente-
levät kipinät polttavat helposti reikiä 
varusteisiin.

Muinaisen eränkävijän kannalta pys-
tyssä seisonut oksaton kelo oli käytän-
nössä ainut puu, josta yötulet saattoi 
tehdä. Jos kelo oli kova ja helähti sopi-
vasti kirveen hamaralla koputellessa, se 
oli sisältä kuiva ja syttyi myös sateella ja 
pakkasella.

Perinteet unohtuvat
Vielä 1960-luvulla rakovalkeat paloivat 
syksyisin ja talvisin niin ammattilaisten 
kuin retkeilijöidenkin yösijojen äärellä. 
Ennätin itsekin polttaa niitä kymme-
nittäin.

Tietenkin kaupunkilaispojan oppimi-
nen tapahtui pelkällä kirjatiedolla sekä 
yritys ja erehdys -menetelmällä, koska 
kukaan osaava ei ollut neuvomassa.

Kun olin pystyttänyt valkeani pa-
ri kertaa väärin suhteessa tuuleen ja 
hengittänyt yön savua siitä huolimat-
ta, että olin työntänyt nenäni louteen 

takaliepeen ali ulkoilmaan, opin 
jotain.

Siitäkin sain oppia, kun valkean 
aineksena oli läpijäätynyt maakelo, 
joka kokemattomasta kopsutteli-
jasta kuulosti helähtävältä. Hälytys-
kellot eivät soineet, vaikka sahaus-
pinta oli oudon tumma ja kova. Sen 
yön helisivät hampaat.

Rikkonaiseksi meni sekin yö, kun 
pölkyt olivat liian oksaisia ja valkea 
meinasi jatkuvasti sammua. Tunnin 
välein piti kaverin kanssa könytä ma-
kuupussista pakkaseen. Toinen nosti 
yläpölkkyä ja toinen nakutti kirveellä 
oksan kohtaa matalammaksi.

Erehdysten rinnalla kasvoivat 
kuitenkin onnistumisen kokemuk-
set. Erityisen sykähdyttävä oli rako-
valkea, jonka ensimmäisen kerran 
tarjosin naiselle. Sillä kertaa kaikki 
meni nappiin. 

Vaikka edellisestä vaellusretkel-
lä sytytetystä rakovalkeastani on jo 
vuosikymmeniä, saman tunnelman 
tavoittaa, vaikka sen tekisi vähem-
män erämaisessa maisemassa ja 
varta vasten työstetyistä ja kuiva-
tetuista puista.

 

Sytykkeet on aseteltava tasaisesti koko leveydeltä.

Tuliurat moottorisahalla

Valituista pölkyistä katsotaan, millä 
puolella on oksattomin sivu. Siitä 
työstetään palopinta.

Kun rakovalkea tehdään luon-
non kelosta, puussa on yleensä 
kostea ja talvella jäinen pintaker-
ros, ns. ”läski”. Se pitää veistää pois, 
jotta saadaan esiin kuiva ydinpuu, 
joka on mahdollista sytyttää koh-
tuullisella vaivalla. ”Läski” ei syty 
millään konstilla.

Kokemattomalle kirveenheilut-
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tajalle on varsin haastavaa veistää 
”läskiä” pois, koska pinnasta täytyy 
tulla suora, muuten aiottu palopin-
ta alkaa kohta kääntyä kierteisen 
pölkyn kyljelle. Jos se menee toi-
sessa pölkyssä vielä toiseen suun-
taan, näky on ulkopuolisesta hu-
paisia, veistäjästä ei.

Jotta puu voi palaa, vaikka puut 
ovat vastakkain, ainakin toiseen 
rakovalkean pölkyistä on kirveellä 
veistetty ns. tuliura.

Näiden nikkarointien tuloksena 
pölkkyihin on syntynyt ainakin pie-
ni tasanne, joka helpottaa puiden 
pysymistä päällekkäin myös pala-
misen alkuvaiheessa.

Kun kyseessä on liiteristä otetut 
kuivat, tavalliset männynrungot, 
mitään pois otettavaa ”läskiä” ei ole. 
Tasoittamistakaan ei tarvita puiden 
pitämiseksi paikoillaan, koska pöl-
kyt palavat riittävän leveältä tasai-
siksi sytyttämisen aikana.

Palopinta kannattaa silti valita 
huolellisesti. Syttymistä helpottaa, 
kun palopinnalle vetää moottori-
sahalla koko pölkyn pituudelta vie-
rekkäin 3–4 kappaletta noin sentin 
syvyisiä uria. Näin saadaan tulelle 
tarttumapintaa ja tuliuran aihio. Tuli 
työstää tarvitsemansa uran itse.

Kun urat on vedetty, alapölkky 
asetetaan lopullisesti aluspuiden 

varaan ja tarkistetaan vielä ker-
ran, ettei se pääse heilumaan. Sit-
ten nostetaan yläpölkky alapölkyn 
päälle niin, että palopinnat tulevat 
vastakkain.

Pyöreät puut pysyvät huonosti 
päällekkäin, joten yläpölkyn ylä-
pinnalle lähelle sen toista päätä 
kiinnitetään 7-tuumaisella 5–10 
senttiä paksu ja ainakin neljä, vii-
si metriä pitkä perkkapuu viistosti 
poispäin tulesta. 

Perkkapuun pitää päästä esteet-
tömästi laskeutumaan alaspäin, sitä 
mukaa kun valkea palaa, puuta ku-
luu ja yläpinta painuu. Jos perkan 
alla on kivi, kanto tai mätäs, joka 
estää sen liikkeen, valkea sammuu, 
kun yläpölkky jää roikkumaan liian 
korkealle ilmaan.

Louevaate ja kynnyspuu

Kun rakovalkea oli valmis, pysty-
timme sen ääreen louteen. On tär-
keää, että sen avoin sivu on saman-
suuntainen kuin rakovalkea, jottei 
kangas häiritse tuulen kulkua.

Laitoimme louteen etunurkkien 
väliin myös oikeaoppisesti kynnys-
puun. Sitä ei pidä unohtaa, jos rako-

valkean ääressä aikoo nukkua, sillä 
sen tarkoitus on estää yläpölkkyä 
vierähtämästä nukkujien syliin.

Sulan maan aikana kynnyspuu 
myös hankaloittaa kunttaa pitkin 
etenevän tulen hiipimistä nukku-
jien alle. Talvella tätä vaaraa ei ole, 
mutta keskikesällä rakovalkean 
polttaminen on yöpyessä vaarallis-
ta. Valkea kuivattaa nopeasti maan 
sivuiltaan.

Kun louteen sisus varustetaan 
yöpymisvälineillä, niistä mikään ei 
saa ulottua kynnyspuun yli tai ali 
tulen puolelle. Yläpölkky voi yön 
mittaan aina jostain syystä tipah-
taa, jos perkkapuu on liian kuiva ja 
syttyy palamaan, yläpölkky palaa 
poikki tms.

Koska meillä oli nollakeli, sijoi-
timme louteen noin metrin etäi-
syydelle rakovalkeasta. Sillä etäi-
syydellä oli lämmin istua, muttei 
tullut kuuma. Tulen ja louteen vä-
lissä oli myös helppo liikkua.

Kun olen joskus yöpynyt rakoval-
kealla yli 30 asteen pakkasessa, tu-
len täytyy olla varsin lähellä, mutta 
silloinkin väliin on jäätävä vähin-
tään yläpölkyn levyinen tila.

Tulpukset ja sytyttäminen

Ennen sytyttämistä pölkyt pitää 
saada sen verran erilleen toisistaan, 
että sytykkeet mahtuvat väliin. Sitä 
varten pölkkyjen väliin asetetaan 
ensin 2–4 sentin paksuiset tulpuk-
set, poikkipuut, esimerkiksi pari so-
pivan paksuista klapia. On hyvä, jos 
ne ovat suunnilleen yhtä paksut.

Sytykkeiksi keräsimme liiterin 
pohjalta tikkuja ja tuohenkappalei-
ta. Tungimme raon ensin niin täy-
teen sytykkeitä kuin meni. Helena 
täytti louteen puolelta, minä toisel-
ta. Sitten tarkistimme, että meillä 
on sytykkeitä vielä toista panosta 
varten.

Kun kaikki oli kunnossa, läksim-
me tulitikkujen kanssa liikkeelle 
tuulen puoleisesta päästä kumpi-
kin omalta puoleltaan. Pidimme 
sytytystulta yllä kunnes näimme, 
että kummankin pölkyn tulipinta 
hehkui punaisena koko pituudel-
ta. Jatkoimme vielä hetken, jottei 
kaikkea varmasti tarvitse aloittaa 
alusta.

Kun valkea oli mielestäni valmis, 
nostin paksut rukkaset kädessä ylä-
pölkkyä toisesta päästä ja Helena 
karisti hiilihangolla kaiken ylimää-
räisen puiden välistä pois. Ja sama 
toisen pään kanssa. Pölkyn päähän 

Perinteiseen tapaan kahden louteen välissä palavasta rakovalkeasta 
riittää lämpöä useammallekin yöpyjälle. Kun suunta on valittu oikein, 
savu kulkee louteiden välistä.
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voi lyödä myös kirveen pystyyn ja 
nostaa pölkkyä kirveen varresta.

Kun rako on siivottu ja pölkyt las-
kettu takaisin vastakkain, tarvitaan 
usein hiukan liuhtomista rukkasella 
tai hatulla, jotta valkea alkaa luot-
taa omaan voimaansa eikä haikaile 
häipyneitten sytykkeiden perään.

Meidän ei tarvinnut huitaista 
kuin muutaman kerran ja rakoval-
kea alkoi palaa omillaan. Kaikkeen 
valmisteluun oli meiltä tyttären 
kanssa kahdestaan kulunut noin 
tunnin verran.

Eräolosuhteissa homma vie 2–3 
tuntia riippuen siitä, kuinka pienel-
tä alueelta kaikki tarvittava löytyy.

Kuinka kauan valkea palaa?

Rakovalkean palamisajan voi mel-
ko tarkalleen arvioida mittaamalla 
pölkkyjen paksuuden. Jos pölkystä 
vuolee ensin läskiä pois, vähennys 
täytyy ottaa huomioon. Jos puut 
ovat eripaksuiset, ohuempi mää-
rittää paloajan.

Keskimääräinen paloaika puun 
kuivuudesta ja tuulen voimakkuu-
desta riippuen on tuuma tunnissa. 
Noin 25-senttiset pölkyt palavat 
7–10 tuntia. Kuvissa oleva selvästi 
ohuemmista pölkyistä rakennettu 
tuli paloi 5–6 tuntia.

Olen kerran viettänyt leirielämää 
sellaisen rakovalkean äärellä, joka 
paloi runsaan vuorokauden, mutta 
silloin tarvittiin jo välttämättä kaksi 
miestä pölkkyjä nostelemaan. Kir-
veshommiakin riitti, että pölkyt sai 
pokasahalla poikki tukkia pyöritte-
lemällä.

Leijuuko yläpölkky?

Vaimo esitti tuon kysymyksen is-
tuessaan ensimmäisen kerran ra-
kotulen ääressä. Kieltämättä usein 
näyttää kuin kuumuus jaksaisi aa-
vemaisesti nostaa yläpölkyn 2–3 
senttiä alapölkyn yläpuolelle. Ra-
ko näyttää hehkuvan samanlaisena 
koko matkaltaan.

Aina pölkyt nojaavat toisiinsa vä-
hintään kahdesta kohdasta, mutta 
kohdat voivat olla raon sisällä. Siksi 
se voi hehkua koko matkaltaan jo-
pa molemmin puolin. Nämä kos-
ketuskohdat vaihtelevat palamisen 
aikana moneen kertaan.

Rakotulen hienous onkin siinä, 
että se säätelee itse itseään, koska 
raon kasvaessa ja supistuessa pa-
lamisnopeus hidastuu tai kiihtyy. 
Näin rako pysyy hoitamattakin kes-
kimäärin saman suuruisena.

Omaleimainen äänimaailma

Rakovalkea on kaunis katsella eri-
toten pimeällä, jolloin sille tyypilli-
set pienet hampaita muistuttavat 
eläväiset liekit erottuvat hyvin ja 
väkevän punaisena hehkuva valkea 
synnyttää voimakkaan kontrastin 
tumman taustan kanssa.

Mutta rakovalkean taika ei oi-
keastaan synny edes läheltä nau-
tituista erikoislaatuisista liekeistä, 
vaan salaisuus on tulen äärellä val-
litseva erikoinen äänimaailma.

Siksi rakovalkea ei ole remuavan 
porukan tunnelmatuli. Suurpiirtei-
selle seurueelle kannattaa tehdä 
mieluummin suurpiirteiset tulet, 

Mistä puut rakovalkeaan?
◼ Rakovalkeaan tarvitaan pohjimmiltaan vain riittävän järeä mänty. Alle 15-
senttiä paksuja pölkkyjä ei kannata ruveta virittelemään, ei edes lyhyttä juh-
latuokiota varten. Hoikat tulipuut eivät näytä miltään.

Tarvittavat oksattomat rungot voi kaataa omasta metsästään, mökkinsä 
pihapiiristä tai ostaa tutulta metsänomistajalta. Hintaluokan hahmottami-
seksi mainittakoon, että metsäyhtiöt maksavat mäntytukista karkeasti otta-
en 50 euroa kiintokuutiolta. Yhdestäkin kuutiosta tekee aika monet metrin 
mittaiset rakotulet.

Ostetun rakovalkean hintaan vaikuttaa myös se, kaadatko ja kuljetatko 
puun paikalta itse, vai tarvitaanko maanomistajan tai metsurin apua.

Hankitpa rakotulipuun mistä ja miten hyvänsä, kuori se heti. Muussa ta-
pauksessa hyönteiset valtaavat sen nopeasti, puu sinistyy ja alkaa pehmen-
tyä kuoren alta.

Rakotulipuun valmistaminen tuoreesta mäntytukista ei silti ole hätäisen 
miehen hommaa. Kuorittu tukki jätetään kuivumaan sateelta suojaan liiteriin 
tai ilmavasti kiinnitetyn pressun alle vuodeksi, mieluummin kahdeksi. Vasta 
sen jälkeen käytössäsi on oivallista rakovalkean ainesta.

Liiterissä kuivattu tulipuu ei ole pinnaltaan yhtä hienostuneen harmaata 
kuin luonnon muovaama kelo, mutta käyttäytyy poltettaessa aivan samalla 
tavalla.Tietenkin kaupunkilaispojan oppiminen tapahtui pelkällä kirjatiedolla 
sekä yritys ja erehdys -menetelmällä, koska kukaan osaava ei ollut neuvo-
massa.

Kun olin pystyttänyt valkeani pari kertaa väärin suhteessa tuuleen ja hen-
gittänyt yön savua siitä huolimatta, että olin työntänyt nenäni louteen taka-
liepeen ali ulkoilmaan, opin jotain.

Siitäkin sain oppia, kun valkean aineksena oli läpijäätynyt maakelo, jo-
ka kokemattomasta kopsuttelijasta kuulosti helähtävältä. Hälytyskellot ei-
vät soineet, vaikka sahauspinta oli oudon tumma ja kova. Sen yön helisivät 
hampaat.

Rikkonaiseksi meni sekin yö, kun pölkyt olivat liian oksaisia ja valkea mei-
nasi jatkuvasti sammua. Tunnin välein piti kaverin kanssa könytä makuupus-
sista pakkaseen. Toinen nosti yläpölkkyä ja toinen nakutti kirveellä oksan 
kohtaa matalammaksi.

Erehdysten rinnalla kasvoivat kuitenkin onnistumisen kokemukset. Erityi-
sen sykähdyttävä oli rakovalkea, jonka ensimmäisen kerran tarjosin naiselle. 
Sillä kertaa kaikki meni nappiin. 

Vaikka edellisestä vaellusretkellä sytytetystä rakovalkeastani on jo vuosi-
kymmeniä, saman tunnelman tavoittaa, vaikka sen tekisi vähemmän erämai-
sessa maisemassa ja varta vasten työstetyistä ja kuivatetuista puista.

metsästykseen liittyvissä tapah-
tumissa. Hukkaan se menee sil-
loinkin, vaikka tekee toki hienon 
säväyksen. Jos se on tehty oikeas-
ta kelosta, valkean pituudesta voi 
päätellä kestitettävän henkilön tai 
seurueen yhteiskunnallisen arvos-
tuksen. Taivaalle tuprahtelee euro 
poikineen.

Rakotulen ääreen soveltuu hiljai-
nen rupattelu tai yksinäinen mietis-
kely. Ei ole sattuma, että mm. A.E. 
Järvisen lastujen monet erätarinat 
kerrotaan juuri rakovalkean äärel-
lä.

”Se on outo tuli, kun se pitää niin 
pientä ääntä, muttei ole hetkeä-
kään hiljaa”, totesi Helena loikoiltu-
aan yksin pimeässä ensimmäisen 
rakovalkeansa äärellä.

Tulen ääressä on aikaa tarkkailla 
luontoa, koska seiniä ei ole välissä. 
Aistit herkistyvät.

”Kun katsoo ikkunasta ulos, ku-
vittelee, että ulkona on keskital-
vella hiljaista. Ei ole. Järvi ääntelee, 
autoja ja lentokoneita kulkee, tuu-
li humisee ja rakovalkea juttelee”, 
totesi tyttö ja ryhtyi viettämään 
ensimmäistä yötään rakovalkean 
äärellä.

vaikkapa iso nuotio, johon voi ku-
kin lisäillä puita.

Rakovalkeaa käytetään myös ar-
vokkaana juhlatulena metsään ja 

Rakotuli on nautittavimmillaan läheltä, kiireettä ja hiljaisuudessa 
koettuna.
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