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PiirteitAratsuvaenkehityksestd
Suomessa
Ratsuvlikeen suhtaudutaan nykyiiiin usein hiukan
romanttisesti. Ennen viime sotia syntyneillii suomalaisilla on vielii muistissaan vanha ratsuviien
upseerien sotilasvirkapuku luurankotakkeineen,
punaisinehousuineenja kannuksineen.
Ratsuviien eli kavallerian (ital. cavalleria) nimi
juontuu hevosta tarkoittavasta sanasta (lat. caballus). Se on synnyttiinyt sellaisen kulttuurisanan
kuin kavaljeeri (ital. Cavaliere = ratsumiesja ritari), joka tarkoittaa herrasmiestzi,naisen miesseuralaista mm. kutsuilla ja tansseissasekii keikaria:
onhan ratsumiehissiin?ihty keskiajalta asti, jolloin
aatelismiehet itse toimivat ratsumiehinii, jotain
ritarillista, romanttista, maskuliinista ja konstailevaa.
Ratsuviiked arvostettiin enemmiin kuin jalkaviikeli. Siksi ratsumiehidoli helppo saada.Sen upseereiksi hakeutui aatelisia ja m uita siiiityliiisperheiden
vesoja. Kun ratsuvden sotilaallinen merkitys liihes
pAaftyi 1900-luvunalussa,monet ratsuveenupseerit
siirt-viv?it ilmavoimiin, kuten I maailmansodan
kuuluisin taistelulentiijii Manfred von Richthofen
(1892-I 9l 8). Suomen marsalkka, vapaaherra
C.G.F. Mannerheim oli ratsuveenupseerikomentaessaanVeniijdn armeijassaI maailmansodanloppuvaiheessav.1917 Yl ratsuviikiarmeijakuntaaKarpaattien rintamalla. Myds legendaarinen jalkaviienkenraali(1980) Adolf Erik Ehrnrooth(*1905)
upseeri.
on entinenratsuvAen
Ratsuviien muisto el?iii Suomessakauas hamaan
tulevaisuuteenhistoriantutkimuksen lis?iksi nimistcissiija ihmisten mielissii. Johan Ludvig Runebergin (1804-1877)Vanrikki Stoolin tarinoissaolevaa
runoa "Kaksi rakuunaa" luetaan pitkalle vastakinja
ammennetaansamalla sankar' mieltii.
Ensinnii assyrialaisilla oli ratsuviikeii noin 3 000
vuotta sitten nykyaikaisessamielessd kiiyttiien hevosta sotaratsunaeikii vain sotavaunujenvetiijiinii.
Nliiden jiilkeen lukuisilla kansoilla Euroopassaja
Aasiassa ratsuviielld oli vuosituhansien mittaan
tiirkeii merkitys valtakunnan laajentamisessaja
suurvallan luomisessa.Keihiiin varustetturatsuviiki
joutui viiistymiiiin keskiajan lopulla jalkaviien ja
tykistiin tielta. Pistooli, jotka kiiytettiin niiyttiiviisti
ensi kerran v.1547 Miihlbergin taistelussa,tuli rat-

suviien aseeksi heittokeihaanja jousen sijaan. Armeijain miesmii?iriitkasvoivat huomattavasti 1600luvulla. Ratsuviikirykmentit alkoivat olla avoimia
kaikille, jotka pystyivet istumaan ratsun seliissiija
kalttamaan asetta. Vielii 1600-luku oli ratsuviien
aikaa, mutta vuosisadanlopulla jalkaviien keltddn
ottama pistin teki ratsuvden keihiismiehet tarpeettomiksi.
Napoleonin armeijassa ratsuviien tehtavene oli
1800- luvun alussa tiedustelu, etenemisenvarmistaminen, periiiintymisen suojaaminenja pienehkrijen operaatioiden suorittaminen. Samalla lisettiin
ratsu-ja jalkaviienyhteistoimintaa.
Ratsuviiki oli l- maailmansotaan(1914-1918)
saakkajalkaviien ja tykistdn ohella kolmas aselaji.
Maailmansotien aikana sen sotilaallinen merkitys
viiheni, ja sen oli pakko ryhtyZitaistelemaanjalan.
Toinen maailmansota (1939-1945) oli taitekohta
Suomen ratsuviielle: Hiimeen ratsurykmentti jalkautettiin v.1944 1a TJudenmaanrakuunarykmentti
v.1947.

ERILAISIARATSUVAKITYYPPEJA
Ratsuviiki jaettiin aikojen saatossaraskaaseenja
kevyeen ratsuviikeen. Kyrassieerit (ransk. cuirassier) palvelivat raskaassaratsuviiess?i.
Aseistukseen
kuuluivat keihiis ja sitten lyhyt ja kevy.t kiviiZiri eli
karabiini (ital. carabina) sekii miekka. Suojavarustuksena oli kyrassi (ransk. cuirasse, lat. corium :
nahka) eli haarniska,joka oli alkuaan tehty nahasta
sekii mydhemmin raudasta tai teriiksestii. Suojaus
ulottui kiireestii kantapiiiihZin,kun taas tavallisilta
ratsumiehiltii puuttuivat siiiirisuojukset.Muutenkin
se oli niiillii yksinkertaisempi ja puolta halvempi
kuin kyrassieereilla.
Ruotsissa oli kyrassieereja 1500-luvulla ja vielZi
1600-luvun alkupuoliskolla. N?iitii varvAttiin jonkin
verran mycisSuomesta.Varusteetmaksoivat paljon,
hevosenkinpiti olla 140 cm korkea. Siksi vain aateliset ja viirviitl't pystyiviit palvelemaankyrassieereina. Kruunu luopui kyrassieerien kiiyttistii monesta syystA. Aateliset halusivat vain viihliisessa
miiiirin suorittaa palvelusta raskasaseisina.Toisaaltaviirviittyjen palkkaaminenoli kallista.
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Viimeist5iin 130O-luvulta liihtien kuninkaalla ja
ylimyksilla oli Ruotsissa palveluksessaanratsastavia ammattisotilaita eli ampujia (ruots. sk1'tt tar
skyttare).Aseena oli jalkajousi ja 1400-luvulla 1,2
m pitkii hakapyssy sekii sen jiilkeen arkebuusi ja
noin v:sta 1600 alkaen karabiini. Nimistii piiiitellen
ampujat olivat aluksi usein saksalaisia,mutta viihitellen kotimaisten miesten rnii?irii kasvoi. Keskiajalla ampujat rinnastettiinraskasaseisiinratsumiehiin, mutta aikaa myciten niiiden taso aleni. Niinpii
v. 1489 niiillii oli jo heikompi varustus kuin tavallisilla ratsumiehillii,joten he kuuluivat eniiii kevyeen
ratsuviikeen. Vuosipalkka oli silloin enintiiiin l6
mk. Ampujia eli arkebusieereja(ransk. arquebuse)
palveli Ruotsin armeijassa vielZi uuden ajan alkupuolella. Ndmii olivat oikeastaan ratsain liikkuvia
karabinieereja(ital. carabinieri). Ampuj at hiivisiviit
1600-luvun alkupuolella, koska suojavarusten
puuttumisestatai heikkoudesta saatiin Puolan sodassaonnettomia kokemuksia.
Uuden ajan alussaratsumiestentarve alkoi Ruotsissa sotien lisiiiintyessiikasvaa,joten r?ilssinasettama ratsuviiki ei enii5 riittAnyt. Siksi oli luotava
uusia rekrytointitapoja. Kustaa Vaasa kehotti
v.1534 kiiskynhaltijoita ja linnanpZiiillikciitiipestaamaan ratsumiehiii lisiiii. Niiin armeijaan alettiin
muodostaa kevyttii maaratsuvlkeii, josta muodostui
pi5osa ratsuviiestii.
Keskiajalla knaapi (knape) tarkoitti ritarin asemiestii eli soinia sekii uuden ajan puolella aateliskirjatonta, aiempaa riilssimiestii. Kaarle IX pyrki
nostamaan ratsuviien laatua ja miiiiriiii, kun Ruotsi
kiirsi katkeran tappion v.1605 Kirkholman taistelussa puolalaisten sotapa5llikkde Chodkiewicziii
vastaan.Hiin loi siksi v.1606 uuden ratsumiesluokan eli puoliaatelisetknaapit. Hiin lupasijokaiselle,
joka halusi palvella ratsuviiessiija kustantaa itse
ratsun ja varukset, riilssivapauden om istamaahansa
maahan. Knaapiksi hyviiksyty.t saivat oikeuden
kAyttAAvaakunakilpeA,joka oli yhteinen kaikille
knaapisuvuille. Hallitsijan yritys elvyttiiii keskiaikainen, maanlain mukainen riilssilaitos, ei kuitenkaan johtanut uuden, laajan aatelisluokan syntyyn,
joskin "knaapit" nakyvAt edelleennimistcissii.
Rakuunat(ransk. (dragon),joita Ruotsissaalettiin
viirviitii v.1611 ja Suomessav.1644, olivat oikeastaan ratsastar'ia musketocirejii (ransk. mousquetaire). Suomen kaikki kolme ruotujakoista ratsuviikirykmenttiii muutettiin v.1721 rakuunarykmenteiksi. AutonomisessaSuomessaoli v.1889-1901
kuudeneskadroonanvahvuinen rakuunarykmentti.
Husaarit (unk. huszar), joita Unkarissa alettiin
varustaa 1500-luvulla, olivat aluksi raskasaseista.
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panssaroituaratsuviikeii ja mycihemmin unkarilaiseen tapaan varustettuja ratsumiehiii,joilla oli vapaajoukkojen luonne. Ruotsiin perustettiin ensimmdiset husaarirykmentit 1700-luvulla. Suomessa
niita ei ole ollut.
Ulaani (puol. ulan ja turk. oglan) eli lansieeri
(ransk. lancier) oli kevyen, yksinomaan peitsellii
varustetun ratsuveen nimitys. Tuliaseiden syrjiiytettya peitsen ulaani jiii yksinomaan perinnenimeksi. Ruotsissaja Suomessaei ole ollut tiillaisiajoukko-osastoja.
Kustaa III:n toimesta perustettiin v.1789 Suomeen 200 miehen suuruinenKuninkaallinen kasakkaosasto,jota komensi majuri Karl Mauritz von
Zelow. Se hajotettiin seuraavan vuoden lopulla.
Samoihin aikoihin ratsumestari Otto Samuel Kuylenstiernaperusti
Ruotsiin I 00 miehen Henkikasakkaosaston.
Ranskaanperustettiin 1740-luvullaja sitten myris
(ransk. chasseur
muihin maihin ratsujii2ikiiriosastoja
6 cheval), jotka toimivat aluksi lAhettitehtevissA.
Suomalaisten jiiiik?irien keskuuteen perustettiin
1.9.1917 ratsujiiiikitriosastoja Suomen itsen5isryttyii v.1918 Karjalan ratsujiiiikiirirykmentti,joka sai
jo samana vuonna nimekseen Karjalan ratsurykmentti. Hiimeen ratsurykmentin nimi muutettiin v.
I 957 Hiimeen ratsujiiiikiiripataljoonaksi.

KESKIAIKA
Ruotsin ja samalla mycis Suomen armeijan rungon
muodosti keskiajallajalan taisteleva nostoviiki eikii
maallisen rdlssin asettamaratsuvdki. On syl.tii korostaa, efte sotavoima oli lnpi vuosisatojen piiiiasiassakansallinen,mikii paransisen taistelutahtoa.
Maallinen riilssi vakiinnutettiin Alsnrin siiiinnrillii
noin v.1279. Sen avulla valtakuntaan luotiin uusi
jossa ledung-laivastokorvattiin
sotilasorganisaatio,
mannermaisenesikuvan mukaan ritarisotajoukolla.
Talonpoikaisylimystri siirtyi suorittamaan asepalvelusta raskaastivarustettuinaratsumiehinii.Jokainen riilssimies vastasi itse varuksiensa ja ratsun
hankkimisestasekii niiden kunnostaja ylliipidosta.
Korvauksena siitii hiin sai verovapaudenmaaomaisuuteensa.Kuningas tarvitsi lis?iksimiehiii muihin
tehtAviin. Niimiikin otettiin suurtalonpoikien joukostaja laskettiin riilssiin kuuluviksi.
Maallinen riilssi oli hyvin heterogeeninen.Joukossa oli miehiii, jotka pystyiviit varustamaanvain
itsensii ratsumieheksi, mutta toisessa iiiiripiiiissii
riilssiin kuului ylhiiisaristokratiaa,joka liikkui rauhankin aikana suuren seurueen kanssa. Niiihin
kuuluivat mm. herttuat, valtaneuvostonjiisenet ja

ritarit. Varallisuusjuovista huolimatta kukin riilssimies varusti vain yhden ratsaan.
Riilssin asettama ratsuviiki ei ollut silloin vielii
piiiiaselaji,joskin sillii oli pysyvyytensa takia huomattava sotilaallinen merkitys. Ratsuvlien perustehtaviinii oli olla jatkuvasti valmiina sotaa varten.
Jo maakuntalaeissa oli miiiiriiyksiii ratsuviien varusteista. Maunu Eerikinpoika (kuninkaana 13191365)antoi v.1345 ohjeita ratsuvelvollisuuden
suorittamisesta. Ne sisiillyettiin myris hiinen maanlakiinsa.
Sittemmin ratsuvelvolIisuudestaannettiin ohjeita
my6s kuningasKristoferin maanlaissav.1442.Niiden mukaan ratsuvelvollisuus alkoi l5-vuotiaana.
Jokaisen riilssimiehen,jollei hiinellii ollut esteenii
vanhuus, sairaus tai jokin muu pakottava s1ry,oli
osallistuttavavarusteineenheiniikuun 6. pnd pidetv?ihintii2in40 mk:n arvoitiiviiiin asekatselmukseen
sen sotaratsun kanssa. Suomessa vain Turku oli
katselmuspaikkana,niillS oli oma merkityksensii
keskiaikaistenriilssisukujen esiintymisessii.Sensijaan Ruotsissaoli 10 katselmuspaikkaa.
Laillisissa tapauksissariilssimiehillii oli oikeus
asettaapuolestaanratsumieheksijoku toinen, liihinnii yksi pojistaan. Jos hiin viiitteli katselmusta tai
sotaanliihtciiiilman piitevii2i syytii, hiin menetti riilsja tuomittiin sakkoihin. Jos hiin karkasivapautensa
si lipun alta, hiin menetti omaisuutensaja henkensii.
Toisaaltakuka tahansatavallinen talonpoika saattoi
varustaakatselmukseenratsaanja kohota niiin riilssisii2ityyn.Riilssisiiiitlyn kuulum inen ei ollut keskiajalla vielii perinncillistii. Jos ei kyenny varustamaan ratsasta,vaipui tavallisten talonpoikien joukkoon. Toisaalta kuka tahansa kel-voilisen ratsaan
varustava saattoi nousta riil ssisii2iturn.

ratsaalta 30 mk, kuusi kyyniiriiii kangasta tai sen
hinnan rahana sekii vapaan linnaleirin ja hevosen
rehun. Niiin ratsuvakeen muodostui kasvava palkkaratsumiesjoukko,jota oli armeijassaviele 1600luvun alussa. Lisiiksi ratsuv[keii alettiin hankkia
pakko-otoilla sekii pestaamallaulkomailta.
Palkkaratsumiehestiiei ollut pitkii matka sellaiseen rekry.tointitapaan, ettii ratsumieheksi ryhtyva
isZintii sai sen korvauksena taloonsa verovapauden.
Tiillaisia ratsastaloja maassamme oli viimeistiiiin
1560-luvulta lahtien. Suomen pitkiiikiiisimm?it,
yhtiijaksoiset ratsastalotaloittivat urakkansa I 580luvulla. NiistZi muodostettiin sitten usein 1600luvun lopulla rustholleja, jotka varustivat ratsaan
v:een 1810 asti. Maassammeon siis huomattava
miiiirii sellaisia taloja, jotka ovat palvelleet yli 200
vuotta kruunun kyltymattrimiii pyrkimyksiii ratsaan
varustamisella.
Ratsastalojiirj estelmii I ienee oll ut aikansa agraariyhteiskunnassapisin mahdollinen urakka. Ratsaan
varustaminen perustui isiintiiiin. Ratsastalolliseksi
ryhtymiseen oli monia syitii. Tiillainen talo annettiin vain tuiki harvoin jollekin aateliselle riilssiksi,
ratsastalolI ista arvostettiin enemmiin kuin tavallista
talokasta. Niimii talot vlilttyiviit myris hankalilta
jalkaviien pakko-otoilta. Ratsastalolliseksi ryhtymiseen sis?iltyi mycis viehiittiivii mahdollisuus
iivertymiseen. Ratsumiehen kuolemalla ei ollut
niinikiiZinviiliii, sillii uusia sai helposti, mutta ratsun
ja varusteidentiheat menetykset saattoivat suistaa
ratsastalon tavallisten verotalojen joukkoon. Onnettomissatapauksissasaattoi kiiydii niin, ettii ratsas pystyttiin varustamaan vain yhtenii vuonna,
vaikka siitii yleensii pidettiin kiinni kynsin hampain. Toki sotien viilillii oli pitkiakin rauhanjaksoja,
jolloin ratsastalollinenpii2isinauttimaan ilman riskiii talonsa verovapaudesta.RatsastalonverovapauUUSIAIKA
deksi vakiintui 30 hopeataalariavastaten suunnilratsuviiestii
kehittyi uudenajan
leen manttaalin kokoisen talon verorasitusta.
Riilssinasettamasta
alussaAatelislippue,johon SuomenaatelistovaYleensii ratsastalotolivat sen suuruisia. Tosin joukomppanian.
Ruotsistasiihen kossa oli myds pienempie, jotka saivat puuttuvan
rustieverstiluutnantin
300-400ja Suomesta
kuului1600-luvulla
noin 100 osan verovapaudestajonkin aputalon veroista. Mitli
ratsasta.
Iso reduktio1600-luvunlopullateki lopun
isompi talo, sitii vakaamminse pystyi vastaamaan
aatelistonmahdistaja samalla aatelislippueesta. ratsaanvarustamisesta.
Ruotujakolaitoksen jiirjestiimisen yhteydessii
Sit?iei kutsuttuaseisiinenaaSuurenPohjansodan
jiilkeen,joskin sen paiillystripuustel- 1600-luvunlopulla maahammemuodostettiin 3 000
(1700-1721)
v:een1792asti.
rusthollinumeroa.Varsinaisia rustholleja oli hiukan
leineenpidettiintiiysilukuisena
Aateliston asettamaratsuveki ei eniiZiriitt?inyt viihemman, sillii liihinnii monet seterirusthollit vajoten oli luorustivat kaksi ja jopa kolmekin ratsasta.Niitii oli
uudenajanalussasotienlisii?intyessii,
tava uusia ratsuvaen rekrytointitapoja. Arbogan yhteensa yli 250 kpl. Rusthollilaitos oli tarkoitettu
v.1536tehtiin piiiitcis,jonka mukaan "ikuiseksi". Siinii ratsaan varustaminen oli sidottu
kokouksessa
jotka varustivatyhden tai useam- taloon eikii isiintiiiin, kuten ratsastaloissa. Rustholmiehet",
"hyviit
lilaitos ei ollut mik?iiin iiirisvttiivii mullistus. sillii
man ratsaan,saivat kruunulta palkakseenkuitakin
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niistii 80-90 o/ooli varustanut ratsaanjo ratsastalokaudella lyhyen tai pitkiin aikaa.
Uudenkaupunginrauhassa(1721) j'di 270 Viipurin ja Savonlinnan liiiinin ratsuviikirykmentin rusthollinumeroa uuden valtakunnanrajantaakse.Turun
rauhassa (1143) niit| jai Veniijiin puolelle vielii
enemmdn. Sen jiilkeen rykmentin rekrytointialueefle jiii enaa250 rusthollinumeroa,joista niistiikin
toistakymmentiimuodostettiinvasta rauhanjiilkeen.
Kun Suomi liitettiin v.1809 Haminan rauhassaVeniijiin keisarikuntaan, ruotujakoinen armeija kiivi
tarpeettomaksija hajotettiin seuraavanavuonna 50
vuodeksi. Kun maahamme siiidettiin v.1878 yleinen asevelvollisuus,ruotujakolaitoksenpurkaminen
tuli ajankohtaiseksi. Keisarillisella asetuksella
v.1886 rusthollilaitos mAerattiin purettavaksi asteettain. Silti vanha jakolaitos on niikyviss?ivielii
vuoden 1905maakirjassa.

RATSUVAEN
ORGANISAATIO
Ratsuvlientaktisenaja hallinnollisenayksikkciniioli
1500-luvulla ja 1600-luvun alussa lippue (fana),
johon kuului keskimiiiirin noin 300 ratsasta.Niillii
ei ollut vielii selviiii rekrytointialuetta. Lippueita
nimitettiin niiden ratsumestarinsamukaan. Pyrkimyksen2ioli muodostaaSuomeen 1600-luvun alussa neljii maakunnallistalippuetta. Lippueiden tilalle
muodostettiin v:sta 1621 liihtien komppanioita,
joista kehittyi 125 ratsaan suuruisia. Niitiikin kutsuttiin ratsumestarinsanimen perusteella. Vasta
1690-luvulla niite alettiin nimifiae rekrytointialueensa mukaan. Komppaniat saattoivat operoida
myos neljiin komppanian suuruisina osastoina eli
skvadroonina.
Rykmenttijako (noin I 000-1 200 ratsasta)ulotettiin ratsuviikeen vasta v.1632, jolloin maahamme
muodostettiin kolme everstin komentamaa ratsuvakirykmenttiii. Niistii ensimmiiisen rekrytointialueena oli Varsinais-Suomi, Satakuntaja 1640-luvulla
asti mycisPohjanmaa,toisen Uusimaaja Hiime sekii
kolmannen Karjala ja Savo poisluettuna Kiikisalmen lii2inija Pohjois-Savo. Kussakin rykmentissii
oli kahdeksan komppaniaa, joista kolme (1640luvulle asti nelj?i oli ns. esikuntakomppaniaa:henkikomppania,everstiluutnantinkomppania, majurin
komppania ja 1640-luvulle asti majoitusmestarin
komppania.
Samanlainenrykmentti- ja komppaniajako s?iilyettiin 1600-luvun lopulla ruotujakolaitoksen jiirjestiimisen yhteydessii. Uudenkaupungin rauhan jiilkeen Suomen ratsuviiki asetettiin rakuunakannalle.
Turun ja Porin lii5nin ratsuviikirykmentistii muo-

dostettiin siI loin Henkirakuunarykmentti.Rakuunakomppanian paellikkcine oli kapteeni eikii ratsumestari.
RATSASTALOJEN JA RUSTHOLLI EN
MAARA JA SIJAINTI
Suomessakokeili 1500-ja 1600-luvulla yhteensd
noin 9 000 taloa ratsaan varustamista lyhyemmiin
tai pidemmiin aikaa. Yhtii aikaa ratsastaloja oli
1630-luvultaliihtien 3 000-4 000 kpl.Ratsastaloalueoli laajempi kuin mydhempi rusthollialue. Se ulottui 1600-luvun alkupuoliskollaaina
Pohjois-Savoonja Oulujokilaaksoonasti.
Ratsastalojaei ole sijainnut lainkaan Ahvenanmaalla, Kainuussa eikii Kiikisalmen liiiinissii muutamaa Hiitolan ratsastaloa lukuunottamatta. Niitii
sijaitsi muutama 30-vuotisen sodan aikana jopa
Pohjois-Savossa.Etela-Pohjanmaallemuodostettiin
ratsastalojajo 1590-luvulla - mm. Jaakko Ilkka oli
ratsastalokas.Veniijiin sodan aikana 1600-luvun
alussa Hannu Martinpoika muodosti jopa pohjajoka hajotettiin v.l6l3.
laisen ratsuviikilippueen,
Uudelleen Pohjanmaaltaalettiin hankkia ratsuviiked
v.1627. Pohjalainenratsuviikikomppanialakkautettiin v. I 64 1 sotakollegionpiiiitriksellii.
Voimakkainta ratsastaloaluetta olivat kuluvarvuosisadan kuntajaotuksen mukaan Espoo, Eura,
Halikko, Hattula, Hauho, Helsinki, Hollola, Hiimeenkoski, Hiimeenlinna, Janakkala,Joutseno,Juva, Jiiiiski, Kalvola, Kangasala,Kirkkonummi, Kirvu, Kokemiiki, Kruunupyy, Laitila, Lammi, Lapinjiirvi, Lappeenranta,Lapua, Lempliiilii, Lieto, Lohja, Loimaa, Luumiiki, Muolaa, Nousiainen, Nummi-Pusula, Nurmijlirvi, Orivesi, Parainen, Paimio,
Pernaja, Pernici, Piikkid, Pohja, Porvoo, Pyhtea,
Piilkiine, Ruotsinpyhtiiii,Rantasalmi, Sauvo, Sipoo,
Siuntio, Somero, Sysmii, Taipalsaari, Tarnmela,
Tampere, Tenhola, Turku, Urjala, Valkeakoski,
Vammala, Vantaa, Vehkalahti, Vesilahti, Vihti,
Viipuri ja Virolahti. Niissii kaikissa yli 50 eri taloa
toimi ratsastaloinaI 500-ja 1600-luvuilla.
Rusthollialue oli huomattavasti suppeampi kuin
ratsastaloalue.Sen pohjoisraja kulki Porin pohjoispuolelta (=Ahlainen) Ikaalisiin, Juupajoelle, Jiimsiinkoskelle, Luhankaan, Pieksiimiielle, Heiniivedelle, Kerimlielle, Rautjiirvelle, Kirvuun, Valkjarvelle, Kivennavalle ja pAatgi Terijoelle. Ahvenmaalle ei niitii muodostettu. Rustholleja oli runsaasti Uudenmaanja Varsinais-Suomenruotsalaisseuduilla. Voimakkainta rusthollialuetta olivat
Antrea, Halikko, Hattula, Joutseno, Juva, Kirkkonummi, Kirvu, Lappeenranta,Lieto, Lohja, Muolaa,
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Nummi-Pusula,Paimio, Pernaja,Pernicj,Porvoo,
Piilkiine,Rantasalmi,SakkijArvi,Tenhola,Turku,
Valkeakoski,Val(iirvi, Vehkalahti,Vihti, Viipuri
ja Virolahti. Niihin muodostettiinviihintiiiin 30

rusthollinumeroa. Voimakkainta rusthollialuetta
olivat Turun, Salon, Hiimeenlinnan, Helsingin ja
Viipurin ympiiristci.

TAMPEEREEN
SEUDUNRATSASTALOT
JA RUSTHOLLIT
Ensimmiiiset ratsastalot muodostettiin nykyisen
Tampereenalueelle25-vuotisensodan(1570-1595)
aikana. Kaikkiaan 98 eri taloa varusti ratsaanlyhyemmiin tai pidemmiin aikaa ennen ruotu-

jakolaitoksenjiirjestiimistii 1600-luvun lopulla.
Seuraavaanluetteloon l<iytyy varmasti monia tarkennuksiaerilaisiin l5hteisiintarkemmintutustumalla.
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1602-1810
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Niemen Piikkila
Otavallan Otavalta
Otavallan Otavalta II
Messukyliin Vinni
Hirviniemen Keso
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VehmaistenSoinila
TakahuhdinVesto
Hatanpiiiin Tausko
Messukyliin Seppiilii
Kaarilan yt
Messukyliin Turtola
Leinolan Tuomaala
S?iiiksniemenyt
Takahuhdin Janka
Takahuhdin Louttu
Takahuhdin Pekka
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kkainta rusthollialuetta
teenlinnan,Helsingin ja

-LIT
lii 1600-luvun lopulla.
Oy varmasti monia tarisiin tarkemmin tutustu-
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Messukyliin2taloa(?)
Siukolan Ylinen
Hatanpii2inI't
Messukyliin Veisu
Nurmen Nattari
Takahuhdin Kiissiilii
Messukyliin Muotiala
Erkkiliin Ylinen
Asuntilan Alanen
Haiharan Alanen
Messukyllin Vilunen
Takahuhdin Loimala
TammerkoskenVaininen
Takahuhdin Pylsyla
Tammerkosken Kurinen
Pohtolan Plirri
PadustaipaleenTaulaniemi
Savon Vanhatalo
TammerkoskenVaininen II
LeppiilahdenRikala
KiimajoenNalli
Sorilan Kulkas
Messukyliin Alpula
Asuntilan Ylinen
Hyhkyn Mattila
Hallilan Juva
Kuorannan Kiviranta
Takahuhdin Irjala
Tammerkosken Kuotti
Tammerkosken Kurinen II
Villilan 1t
Hallilan Juva II
Hyhkyn Uotila
Takahuhdin HeikkilA
Kiimmenniemen Iso-Kahna
K?immenniemenMikkola
K?immenniemen Perttula
Kiimmenniemen Rekola
Messukyliin Penttilii
Messukyliin Penttilli II
Pohtolan Korpula
Pohtolan Piinkiil,i
Villilen 1.tII
Laiskolan Nalka
Nurmen Juopo
Nurmen Ketara
Nurmen Kovapiiii
Takahuhdin Kolari
Nurmen Mikkola
SaarlahdenHeikkilii
Messukyliin Kokki
Kiimajoen Sorri
Viirmiiliin Kartano II
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Vehmaisten Sarvanto
Hirviniemen Ruokonen
Hirviniemen Kiikkinen
Leinolan Mikkola
Lielahden Tervanen
Hyhkyn Henneri
Jiirvensivun yt
KuusniemenAlanen
Lielahden Iso-Parto
Lielahden Viih?i-Parto
Koveron yt
Erkkiliin Alanen
Hyhkyn Karvola
Koveron Anttila
Teiskolan Kartano
Tammerkosken 1.t
Teiskolan Kartano II-IV
MessukylSnYrjcilii
Pohtolan yt
Raholan yt II-IV
Koveron Eerola
KyttiilZin Alanen
Kyttiiliin Ylinen

Ruotujakolaitoksen mycitii alueelle muodostettiin
19 rusthollinumeroa.Niistii Tammerkoski oli kaksinkertaisestiratsuvelvollinen s?iterirustholli.Tampereen perustamisen seurauksenaTammerkosken
ratsuvelvollisuus siirrettiin Hatanpiiiille ja Otavalalle, joista tuli niiin kaksinkertaisestiratsuvelvollisia siiterirustholleja. Seudun rusthollit kuuluivat
Turun ja Porin liiiinin ratsuviikirykmentin (v:sta
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16581
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1659
t675- 1695
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1 6 8 s1- 8 1 0
16851
- 695
1 6 8 51- 6 9 5
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1 6 9 41- 8 1 0
t695
1695
I 695-1698
1694-1810
1695-l'779
1695
1695-1705
169s
1695
1695-1698
1695-1696
1695

1721) Henkirakuunarykmentin Ylii-Satakunnan
(not71-85,91,93-94ja 98-99).lisakkomppaniaan
si alueellaon sijainnut53 augmenttitaloa
sekiikolme Porin liiiinin jalkaviikirykmentinpuustellia.Ken
haluaaperehtyiisyviillisemminTampereenalueen
ja rusthollienvaiheisiin,laatimastani
ratsastalojen
tutkimuksesta
on valokopiotkayteftevissa
Tampereenseudunsukututkimusseuran
kirjastossa.
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