
 
SUOMEN 100-VUOTSIJUHLAKASKI PADASJOELLA 
 
Ohjeet ilmoittautumiseen ja toimintaan kaskenpoltossa 
 

Padasjoen Vesijaolla poltetaan kesäkuussa 2017 noin hehtaarin laajuinen kaski. 
Kasken kaato ja poltto tapahtuu Metsähallituksen, Luonnovarakeskuksen sekä 
Metsähistorian Seuran ja muiden vapaaehtoisten yhteistyönä. Kaskenpoltto on osa 
Suomen satavuotisjuhlan viettoa. 
 
Kaski sijaitsee alla olevan karttakuvan yläreunan lähistöllä, tien länsipuolella ja 
välittömästi teiden reunasta länteen päin. Kuva on Maanmittauslaitoksen 
karttapaikasta. Hyvä hakusana karttojen silmäilyyn ja tarkempaan paikantamiseen 
on Koeasemantie, Padasjoki. 
 

 
Kasken puusto on kaadettu marraskuussa 2016, ja se oli maaliskuussa kuvan 
mukainen. Alueen ja sen ympärillä olevan suoja-alueen hakkuutähteet on koottu 
poltettavalle alueelle ja runkopuu on koottu tähteiden päälle. Poltettavalla alueella 
on runsaasti puutavaraa, joten palaminen tapahtuu suurella voimalla. Tuloksena on 
runsaasti tuhkaa, mikä on hyvä asia. 
 

 
Kaskenpolton ajankohta 
 
Kaski poltetaan sään niin salliessa elokuun ensimmäisellä viikolla, jolloin poltettava 
aines on toivottavasti kuivunut riittävästi, mutta ruoho ei vielä ole kasvanut vaivoiksi 
asti. Tarvitaan viisi poutapäivää, jotta palaminen onnistuu suotuisasti. 
 
 
 
 
 
 



Ilmoittautuminen kaskenpolttajaksi ja muihin alueen tehtäviin 
 
Metsähistorian Seura toivoo, että mahdollisimman moni osallistuisi 
kaskenpolttotapahtumaan tai siihen liittyvien muiden tehtävien hoitoon 
kaskialueella. Kaskenpoltto on ainutlaatuinen tilaisuus päästä osalliseksi Suomen 
100-vuotisjuhlatunnelmaa sekä aistimaan perinteisen leivänhankinnan yhtä 
vaihetta. 
 
Polttaminen kestää. Itse työhön osallistuu muutama ihminen kerrallaan, joten 
alueella on sekä työskenteleviä ihmisiä että lepovuorossa olevaa väkeä. Tästä 
syystä tarkan tekijätarpeen määrittely ei ole tässä tarpeen. 
Henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita ja halukkaita osallistumaan kaskenpolttoon, 
pyydetään ilmoittautumaan Metsähistorian Seuran sihteerille Tapio Kamppilalle, 
sähköpostiosoite on seura@metsähistoria.fi ja puhelinnumero 040 741 3418. 
 
Henkilöiden nimen lisäksi on välttämätön tietää sekä puhelinnumero että 
sähköpostiosoite. Kaskenpolttoryhmään liitetään henkilöt, jotka pystyvät 
irtautumaan kaskenpolttoon jopa muutaman tunnin varoitusajalla. 
 
Kaskenpoltosta muuten kiinnostuneet ihmiset ovat erittäin tervetulleita tutustumaan 
tapahtumaan. Yleisölle tarjotaan turvalliset paikat seurata polttamista. 
 
 
Kasken poltto 
 
Kaski sytytetään sään mukaan, erityisesti tuulta tarkkaillaan. Sytytys tapahtuu 
aikaisintaan puolilta päivin kasteen kuivahdettua. Todennäköisin sytytyshetki on 
kello 14.00. Kaski sytytetään kulotuksen tapaan ympäri kiertäen ja puuaines 
poltetaan niin sanotusti ylipalona. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa 
kasken puuaineksesta saadaan palamaan. 
 
Kasken polttaminen tehdään Metsähallituksen virkatyönä ja siitä vastaa Tanja 
Oksala. Metsähistorian Seuran talkooväki ja muut vapaaehtoiset liittyvät työhön 
välittömästi sytyttämisen aloittamisen jälkeen. 
 
 
Polton toteuttaminen ja talkooväen osuus 
 
Kun kaski alkaa palaa, polttoväen tehtävänä on estää tulen karkaaminen alueen 
ulkopuolelle. Kasken ympärille on ennalta kaivettu polttokuja, ja tulen hallintaan on 
varattu hosia. Palokunta seuraa tilannetta. 
 
Kun palaminen tasaantuu ja alueelle pääsee turvallisesti liikkumaan, talkooväen 
tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että alueella olevaa puutavaraa liikutellaan siten, 
että se palaisi mahdollisimman hyvin. Puhutaan kasken viertämisestä. Tekijöille 
varataan paikan päälle tarkoitukseen sopivia, puisia kankia. 
 
Polttamista ja viertämistä jatketaan palamisen mukaan. Alustavasti varaudutaan 6-8 
tunnin työskentelyyn, minkä jälkeen kasken annetaan sammua. Palamatta jäänyt 
puuaines kootaan jälkeenpäin kasoihin kasken reunamille, koska alueen kylvö 
edellyttää vapaata pohjaa. Jälkisammutusta jatketaan kolme vuorokautta ja siitä 
huolehtii Metsähallitus. Talkooväki voi poistua viimeistään kasken sammuttua. 



 
Turvallisuus työskentelyssä 
 
Metsähistorian Seura vakuuttaa kaskenpolttajat talkoovakuutuksella muun muassa 
tapaturmien varalta. Alueen ennakkovalmistelussa yleisölle ja muille tapahtuman 
seuraajille, kuten tiedotusvälineiden edustajille, merkitään erilliset alueet. Näillä 
alueilla ja muutenkin saa liikkua vain ohjatusti. Alueella on ensiapuryhmä, jonka 
yhteystiedot annetaan alueella. 
 
Myös talkooväki liikkuu kasken tuntumassa vain merkityillä alueilla tai yllä mainitulla 
yleisöalueella. Kaskelle tai sen vartiointiin mennään ainoastaan siihen varatun 
alueen kautta. Paikka pidetään koko ajan miehitettynä ja siitä huolehtii joku 
talkooväestä nimetty. Näin on koko ajan tiedossa kaskitöissä oleva ryhmä henkilön 
tarkkuudella. Samasta syystä työmaalta poistutaan vain tämä miehitetyn paikan 
kautta. 
 
Seuranta on tarkkaa, koska alueella on runsaasti savua ja työskentely kestää 
pitkään. Alustavan arvion mukaan kaskenpoltossa ja vartioinnissa on kerrallaan 
enintään kymmenen talkoolaista. Polttoaika on pitkä, joten kaikille tulee tilaisuus 
päästä viertoon. 
 
Mikäli tuli kaikesta huolimatta aikoo karata, annetaan siihen tilanteeseen ohjeistus 
erikseen. 
 
Muita tehtäviä 
 
Metsähistorian Seuran kokoaman talkooväen tehtäviin kuuluu alueelle tulevien 
autojen paikoituksen ohjaaminen ennen polttamista ja polttamisen aikana. Alueelle 
tulijoita varten on jo ennalta laitettu opastekyltit Auttoisen kylästä alkaen. 
Talkooväen opastusvastuu alkaa vasta Vesijaon koeaseman tuntumasta. 
Tavoitteena on varmistaa turvallinen pysäköinti ja poislähtö alueelta. Oppaat 
neuvovat tulijoille myös parhaan kävelyreitin kaskelle. 
 
Pitkän polttoajan johdosta paikoitusväki ehtii hyvin polttoon ja tämä varmistetaan 
sopivalla vuorottelulla. 
 
Varusteet ja huolto 
 
Kaskenpolttoon on välttämätön pukeutua paksulla vaatetuksella, joka ei ole herkkä 
syttymään. Päähine ja käsineet ovat välttämättömät. Perinteinen kaskenpolttajan 
pellavainen asu sopii hyvin tapahtumaan, muttei ole pakollinen. 
 
Alueelle varataan riittämiin juomavettä ja pientä haukattavaakin on tarjolla. Siitä 
huolimatta oma vesipullo ja omat eväät kannattaa ottaa mukaan. Työkalut varattaan 
paikan päälle, mutta omiakin voi tuoda. Peseytymismahdollisuus on lähellä 
olevassa järvessä. 
 
Lisätiedot 
 
Lisätietoja antavat, Antti Koskimäki, puhelin 040 543 7118 ja Tapio Kamppila, 
puhelin 040 741 3418, Metsähistorian Seura, Markku Vainio, puhelin 0400 802 502, 
Metsähallitus ja Taneli Kolström, puhelin 02 953 25011, Luonnonvarakeskus. 


