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Esipuhe 

100 vuotta sinänsä ei ole maailmahistoriassa pitkä aika; ei myöskään 
Suomen sotahistoriassa. Yhtenäisen ja hyvin säilyneen kasarmialueen, 
erityisesti puukasarmialueen ikänä se kuitenkin on kunnioitettava. 
Saattaa olla, että Vaasan kasarmialue on ainutlaatuinen koko maail
massa. 

Rakennusten ikä ei ole itseisarvo; tärkeämpää on niiden toimivuus yhä 
edelleen samassa tehtävässä kuin mihin esi-isämme aikanaan ovat ne 
luoneetä Kun nyt olemme kasarmialueen uuden kehitysvaiheen edessä, 
on pyrkimyksemme säilyttää tämä ainutlaatuinen miljöö kehittämällä 
sitä vastaamaan uuden satavuotiskauden vaatimuksia. 

Toivomme, että tämä kädessänne nyt oleva historiikki auttaa meitä ym
märtämään ja kehittämään sitä perintöä, minkä edeltäjiltämme olem
me saaneet: Vapaata Isänmaata. 

Vaasassa 1. 11. 1981 

Vaasan Varuskunnan päällikkö 
Evl V Rutanen 
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Förord 

100 år fyller våra vackra kaserner i Vasa i dag. Det är inte en särskilt 
lång period i världshistorien, inte ens i Finlands krigshistoria. Men det 
är någonting exceptionellt när det gäller den enhetliga och välbevarade 
kasernmiljön, speciellt när husen är byggda av trä. Det kan hända att 
kasernområdet i Vasa är unikt i hela världen. 

Byggnadernas ålder är inget självändamål; långt viktigare är att de 
fortfarande fungerar i samma uppgift till vilken våra förfäder Iät konst
ruera dem. När vi nu står inför en ny utvecklingsfas för kasernområdet , 
skall vår strävan vara att bevara denna enastående miljö och vidareut
veckla den till att motsvara den andra hundraårsperiodens fordringar. 

Vi hoppas att denna historik vi nu har till hands hjälper oss att förstå 
och vidareutveckla det arv vi fått våra föregångare : Det fria Foster
landet. 

Vasa, den 1 november 1981 

Chefen för Vasa Garnison 
Övl V Rutanen 
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Fil.lie. Nils-Erik Nykvist: 

Militärväsendet i Österbotten under 
äldre tider 

Under medeltiden var riket indelat i slottslän, som styrdes av slotts
hövdingar. Hövdingen var den högsta civila ämbetsmannen i länet, 
men han var också befälhavare för krigsfolket. 

S/ottshövdingen på Korsholm Erik Puke drar ut med sitt krigsfolk för att stöda Engel
brekt Errge/brektsson i det ärorika befrielsekriget 1434. Relief av Emil Wikström på 
Österbottens historiska museums bronsportar. 

Ett av slottlänen var Korholm, som ursprungligen omfattade för
utom Österbotten också Västerbotten i Sverige. Dess hövding residera
de på Korsholms slott, som grundades under 1300-talets senare del. 
Slottet kom att bli säte för landskapets första garnison, ty hövdingen 
hade en mindre trupp sig underställd. Den torde ha omfattat högst ett 
tiotal man, och till dess uppgifter hörde att biträda slottshövdingen 
också i civila göromål. 

Den militära huvudrollen spelades av "Landvärnet", allmogeupp
bådet, en urgammal form av allmän värnplikt. Sannolikt indelades det 
uppbådade manskapet häradsvis och i byaavdelningar. Det var all
mogemän, som deltog i de första dokumenterade krigshändelserna i 
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Österbotten, och genom århundradena skulle deras krigiska insatser 
vara av utomordentlig betydelse, ända fram till förverkligandet av Fin
lands självständighet. 

I samband med Engelbrekts uppror mot konung Erik av Pommern 
år 1434 sände den dåvarande hövdingen på Kqrsholm , Erik Puke, en 
bondehär under Johan Folkessons ledning till Aland, där Kastelholm , 
som innehades av konungatrogna, belägrades och intogs. 

Det var också allmogetrupper som sattes in åren 1496 och 1544, då 
ryska avdelningar österifrån trängde in i norra Österbotten . 

Vid 1500-talets mitt lades grunden till det utskrivningssystem, med 
vars hjälp stormakten Sverige-Finland skulle skapas. Ar 1555 upp
ställdes i vårt land de första reguljära truppförbanden. Det var tre 
fänikor, inalles 1.500 man. En av dem var österbottnisk. Dess chef 
blev Joen Warg, som kom till vårt landskap från Åbo, medförande va
pen och ammunition åt de östebottniska soldaterna. Fänikan kom att 
kämpa i Savolax, Karelen och Balticum. 

Från 1580-talet leddes fänikan trettio år framöver av en östebottning, 
Lasse Nilsson från Veikars by i Korsholm. En annan österbottnisk offi
cer vid denna tid var fänrik Per Persson från Solf. 

Den första ryttarfänikan , eller ryttarfanan, som den vanligen kallas , 
uppställdes i vårt land genom utskrivning år 1555. En österbottnisk 
ryttarfana omnämns år 1590. Den bestod då av 354 man . 

Stormaktsstälningen krävde allt större uppoffringar av rikets befolk
ning, och soldaterna kom att för allt längre tider vistas långt borta från 
sina hemorter. Gustav II Adolf genomförde en fullständig omorganisa
tion av härväsendet och taktiken. De tidigare enheterna ersattes av 
landskapsregementen. År 1626 bildades Kungliga Österbottens rege
mente med Alexander von Essen som första chef. Dess styrka blev 
1.200 man, och det deltog i samtliga krig så länge statsbildningen 
Sverige-Finland existerade. Under de korta fredsperioderna gjorde 
österbottniska soldater garnisonstjänst i gränsområdena. Före Stora 
nordiska kriget var Riga regementets garnisonsort , och där revs det 
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fullständigt upp år 1710 i samband med den ryska erövringen av sta
den. 

Samma oblida öde drabbade Österbottens ståndsdragoner. Namnet 
kommer sig av att det var landskapets präster och ämbetsmän som stod 
för kostnaderna, då truppen uppställdes år 1700. Den bestod av 62 
man och dess chef var kapten Christian Henrik Ekestubbe. Under de 
följande årens strider i Livland förintades truppen. Dess standar för
varas nu i Nordiska museet i Stockholm. 

År 1733 bands regementet mer än tidigar.e till sitt hemlandskap i och 
med att indelningsverket infördes också i Osterbotten. Det betydde att 
soldaterna försågs med torp, där de bodde under fredstid. Befälet 
bodde på boställen. I och med detta arrangemang kom Vasa stad att i 
någon mån förlora sin roll i militära angelägenheter , eftersom rege
mentschefen bosatte sig på Tottesund i Maxmo. Staden kom dock att 
i likhet med Uleåborg utgöra samlingsplats för årligen återkommande 
mönstringar. 

De indelta soldaterna kom vid sidan av sina krigiska insatser att ut
föra ett betydelsefullt arbete också i fredstid. De var nyodlare , de 
byggde vägar och rensade forsar. Officerarna och underofficerarna ver
kade som tjänstemän av olika slag och bistod bönderna som skrivare 
och rättegångsbiträden. Den sista regementschefen var generalmajor 
Gustaf von Numers. 

År 1807 uppställdes ett andra österbottniskt regemente, Kungliga 
Wasa regemente. Dess chef blev överstelöjtnant Gustaf Wilhelm Con
radi. Regementet deltog i 1808-09 års krig , då det var underställt 
Sandels' brigad . Liksom övriga finländska truppförband upplöstes det 
i samband med vårt lands skilsmässa från Sverige. 

I början av ryska tiden bestämdes att finländska truppenheter inte 
skulle uppställas på femtio år. Denna bestämmelse kom dock inte 
att följas. Redan 1812 bildades tre jägarregementen. Ett av dem för
lades i Viborg, och delar av det kom att utgöra stömmen i kejserliga 2. 
Wasa Finska Skarpskyttebataljon , som bildades 1817 och existerade 
fram till 1830. Dess styrka var 600 man och dess första chef överste 
Carl Fredrik Schulman_ Soldaterna var värvade och samlades till öv
ningar 6-7 veckor årligen, varvid de inlogerades i olika byggnader i 
det gamla Vasa. I övrigt var de sysselsatta med civila göromål som tor
pare, drängar eller hantverkare. 

Under Krimkriget uppsattes nya truppenheter i Finland, och då 
bildades också Kejserliga 2. Wasa Indelta Finska Skarpskyttebataljon. 
Överste Alexander Lennart Schulman blev dess första chef. Som namn
et säger var det en indelt trupp , vars soldater bodde på soldattorp. 
Styrkan var omkring 400 man, som sammankallades till regelbundna 
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Skarpskyttetorp i Vias (Wijas), Övermalax. Nuvarande ägare Hulda Fogde. 
Foto N-E Nyk vist 1977. 

övningar i fredstid . Delar av bataljonen var invecklade i skärmytslingar 
år 1855, då engelska fartyg besköt österbottniska städer och deras 
besättningar gjorde strandhugg. 

Bataljonen upplöstes under nödåret 1868. lndelningsverket hade tjä
nat ut sin tid i vårt land. 

Litteratur: 
Nykvist , Nils-Erik: Det politiska livet. Svenska Österbottens historia II. Vasa 1979. 
Nykvist1 Nils-Erik: Österbottens indelta infanteriregemente 1733- 1788. Avh . pro gradu . 

Abo Akademi 1961. 
Petander, C-B J: Kungliga Österbottens regementes historia . Tryckt i 9 delar . Vasa 

1964-1978. 
Petander, C-B J: Två bortglömda österbottniska bataljoner. Vasa 1980. 
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Evl evp R-E Klockars 

Vaasan varuskunta - Vasa garnison 
Pohjanmaan ja Vaasan seudun sotilasperinteet ovat vuosisataiset ja 

monet ovat ne paikkakunnat, joissa joukot ovat kokoontuneet ja harjoi
telleet sotilastaitoja eri järjestelmien vallitessa. Käytyjen taistelujen 
1,_11uistomerkkejä on runsaasti ja seutukunta on tyydyttävällä, paikoin 
kiitettävällä tavalla vaalinut näitä perinteitä. 

Nykyaikaisessa mielessä tuli läänien hallintokaupungeista varsinaisia 
varuskuntia vuoden 1878 säädetyn Asevelvollisuuslain sovellutussäädök
sillä. Keisarisella asetuksella annettu Helsingissä, 24 maaliskuuta 1879 
määrätään jalkaväkipataljoonien kokoonpanosta ja sijoituksesta muun
muassa, että Vaasan pataljoona sijoittuu Nikolaistadiin, joka oli sen 
ajan kaupungin virallinen nimi. 

Asetuksen päivämäärää pitää pataljoonaan saapunut ensimmäinen 
upseeri luutnantti Axel Stenius, sittemmin eversti, muistiinpanoissaan 
tärkeänä siinä mielessä, että pataljoona sai historiallisesti kunniakkaan 
nimensä, Vaasa, käyttöön uudelleen. 

Tarkemmin asevelvollisuuslain syntyä tarkasteltaessa voi todeta, että 
laki syntyi Suomelle taatun autonomian puitteissa, Suomen lakeja nou
dattaen ja suomalaisia sotilaita ja päällystöä varten. Että näin kävi ase
velvollisuuslain säätämisvaiheessa, voidaan kiittää Suomen suurruhti
naskunnan kenraalikuvernööriä , Nikolai Wladimirovitsch Adlerbergiä, 
kreiviä, kenraaliluutnanttia, kenraaliadjutanttia, joka toimi suurruhti
naskunnassa vuosina 1866-1881. Hän asettui avoimesti vastustamaan 
sotaministerin panslavistisia suunnitelmia Suomen sotalaitoksen suh
teen ja sai keisari Alexander II puolelleen, kun totesi, että ministeri
suunnitelmat olivat suurruhtinaskunnan perustuslain vastaisia. Jalka
väen kenraali Adlerberg merkittiin "Suomen kaartin" kirjoihin v 1869. 
Hän kuoli Muiichenissä 25.12.1892. 

Suurruhtinaskunnan senaatti hyväksyi 9 heinäkuuta 1879 asevelvol
lisen sotaväen Järjestelytoimikunnan vähemmistön tekemän ehdotuksen 
läänien kasarmirakennustoimintaa varten. Hyväksytyn suunnitelman 
toteuttamista varten annettiin "Ylihallitukselle yleisiä rakennuksia" 
yart~n teht~väksi laatia _Pii~stuksi~ ja kustannusarvioita näitä patal
Joomen sotilasrakennuks1a silmälläpitäen. Puurakennukset osoittautui
vat kivirakennuksia edullisemmiksi ja alustavassa arviossa päädyttiin 
Smk 750.000:- sen tapaisten rakennusten kohdalta kuin mitä meillä on 
vielä Vaasassa näkyvissä ja käytössä. 

Kun kaupunki sitten keväällä 1879 sai lopullisesti tietoa 3:nen Vaa
san tarkk' ampujapataljoonan sijoituksesta, seurasi virallinen kirjeen
vaihto osapuolten välillä. Asevelvollisuuden järjestelytoimikunta oli 
kenraalikuvernöörin alainen niinkuin Läänin kuvernöörikin, joka hoiti 
yhteyden kaupunkiin maistraatin välityksellä kaupunginvaltuustoon. 

Tonttikysymystä kasarmeja varten käsiteltiin valtuustossa varsin 
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myönteisessä hengessä ja seurauksena on kasarmien edullinen sijainti 
keskellä nykyistä kaupunkia. Lääninkuvernöörille osoitetussa kirjeessä 
Nikolainkaupunki ilmoittaa lopulliset ehdot kasarmien maapohjan luo
vuttamisesta kasarmeja varten. 

Keskiviikkona 1 pv:nä lokakuuta 1879 asettaa Senaatti Kasarmira
kennustyön johtoon toimikunnan. Puheenjohtajaksi piiri-insinööri F .M 
Willebrandt ja jäseniksi lääninmaanmittari A.F. Berger ja kauppias A. 
Hedman. 

Lokakuun 14 pv:nä samana vuonna ilmoittaa lääninkuvernääri C.G. 
Wrede maistraatille, että sotilasjärjestelytoimikunta on hyväksynyt kau
pungin asettamat ehdot tonttiluovutukselle ja kehoittaa ryhtymään sel
laisiin toimenpiteisiin, että sopimus voidaan allekirjoittaa kaupungin ja 
"Kruunun" välillä. 

Tonttiehdot olivat aikaan nähden tavanomaiset eli koskivat "Kruu
nun" osuutta paloturvallisuuden ylläpitoon, katuosuuksien ja jalkakäy
tävien perustamiseen sekä ylläpitoon ja valaistuksen järjestämiseen jne. 
Sähkövalaistus tuli kaupunkiin vasta myöhemmin. 

Kirja "Suomen Sotalaitos vuodelta 1902" mainitsee kasarmialueesta 
seuraavaa: Vaasan kaupunki oli kasarmi- ja harjoituspaikaksi asevel
volliselle pataljoonalle luovuttanut korkeimman ja terveellisimmän kau
punginosan. Muita paikkoja oli ehdotettu, mutta kaupungin isät antoi
vat kaikkien epäilysten parhaimpaan paikkaan nähden väistyä, kun oli 
kysymyksessä tehdä tämä uhraus maan omille pojille. 

Kasarmialueajatus ei ollut aivan uusi, sillä kun Ortodoksinen kirkko 
syksyllä 1862 valmistui, oli silloisen asemakaavaehdotuksen mukaan 
C.A. Setterberg tehnyt kasarmitonttivarauksen kirkon sekä länsi- että 
itäpuolelle, toisin sanoen nykyisten Kasarminkadun ja Korsholman
puistikon välisellä alueella olevat tontit. Tämän kasarmivarauksen puit
teissa nousi monien vaikeuksien jälkeen niin kutsuttu kivikasarmi, jon
ka syntyä ja kohtaloita evl C-B.J. Petander on kuvannut vuosikirjas
sa Österbotten 1979, "Den gamla stenkasärnen" otsikon alla. Tämä ki
vikasarmi tuli valmiiksi lokakuun aikana 1866 ja oli sitten erilaisissa 
käytöissä ja tuli uudestaan ajankohtaiseksi varsinaisen asevelvollisen 
tarkk' ampujapataljoonan rakennustyön yhteydessä, jolloin rakennus
toimikunnan käyttöehdotus peri voiton ja rakennus säilyi niinollen ny
kypäiviin saakka ja toivoa sopii, että tästä saadaan joskus tulevaisuu
dessa sopiva varuskuntamuseo. (Jääkärimuseo) . 

Kasarmirakennustyö oli kaupungissa merkittävä hanke ja seurattiin 
melkoisesti paikallislehdistön toimesta. Maaliskuussa 1880 pyytää ra
kennustoimikunta tarjouksia parruista ja hirsistä kasarmirakennuksia 
varten. 

Saman vuoden syksyllä antaa rakennustoimikunta julkisen selostuk
sen rakennustyön edistymisestä kesäkauden aikana: Työvoima vaihteli 
jossain määrin, mutta liikkui 6-700 välillä kesäkaudella 1880. Jälki
laskenta osoitti , että materiaali- ja työvoimakustannukset laskettuna 
per 1 pv:nä lokakuuta 1880 oli kuluttanut noin puolet ennakkoonlaske
tuista kokonaiskustannuksista. Vuosineljännes myöhemmin löydämme 
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jälleen raportin talvikauden töistä, joka osoittaa, että talvivahvuus oli 
noin 150 miestä ja töitten edistymisestä tarkka selonteko. Erilaiset työ
ja urakkapalkat mainitaan myös raporteissa. 

Tämän tammikuuraportin aikaan saapuvat kaupunkiin ensimmäiset 
pataljoonan upseerit, luutnantti Stenius ja kapteeni Kohlström, osallis
tuakseen sotilasjäseninä Vaasan läänin kutsuntalautakuntiin vuoden 
1881 kevään ensimmäisiin kutsuntoihin. Luutnantti Steniuksen muis
tiinpanoista löydämme seuraavat maininnat kasarmityön tilanteesta tä
hän aikaan: Valmisteilla oli jonoja kasarmeja ja muita rakennuksia, ne 
olivat vaatimattomia puutaloja, jotka jonkin aikaa maalaamattomina ja 
vailla ulkolaudoitusta. Mutta miehistölle ja upseereille oli suureksi 
eduksi päästä heti majoittumaan uusiin ja erikoisesti tätä tarkoitusta 
varten laadittuihin, siisteihin rakennuksiin. Jokaisessa tulevassa varus
kunnassa ei tilanne ollut näin edullinen. 

Va~san pataljoonan komentajaksi marraskuussa 1880 nimitetty 
eversti Alexander Rydzeffsky saapui tulevaan varuskuntakaupunkiin 14 
maaliskuuta 1881 ja pääsi näinollen vielä esittämään omia näkökohti
aan rakennustoimikunnalle ja lääninarkkitehdille, koska rakennustyöt 
olivat tähän aikaan monessa kohdin vielä meneillään. 

Muisto tämän ensimmäisen komentajan toivomuksesta suoritetuista 
töistä mainittakoon upseerikerhon ulkoparveke portaineen pihapuutar
han puolelle, joka kaikkina aikoina on ollut käytössä. Ei vain suurem
pien ryhmien valokuvaustaustana vaan esim. arkena upseerimiekkailun 
harrastuspaikkana j.n.e. 

Rakennustyöt jatkuivat tavoitteena riittävästi toimintatiloja kevään 
ensimmäisten kutsuntojen miehistöä varten, joka tuli olemaan kolman
nes pataljoonan lopullisesta vahvuudesta ja tämän asevelvollismäärän 
kouluttajia varten. Helsingissä koulutettiin "Suomalaisessa opetus
tarkk' ampujakomppaniassa" aliupseereita 25 miestä pataljoonaa koh
den, näitten lisäksi siirretään joitakin vanhempia aliupseereita kaartis-
ta tai reservistä. · 

Vanhemmat palveluksessa olevat upseerit hakemuksen tai siirron 
perusteella ja nuoremmat Haminan Kadettikoulusta tarpeen mukaan. 

Senaatin sotilastoimiston kirjeessä syksyllä 1882 todetaan kesällä 
suoritetun loppukatselmuksen jälkeen, että Vaasan kasarmirakennus
toimikunta on suorittanut tehtävänsä loppuun ja sen toiminta voidaan 
lopettaa. Mahdollisista täydennys- ja korjaustöistä vastaa jatkossa ra
kennusylihallitus oman vuosikorjausorganisaationsa puitteissa. 

Kutsunnat ja Vaasan läänin kutsunta-alueet 

Keväällä 1879 pyysi Asevelvollisuustoimikunta lääninhallitukselta eh
dotusta kutsunta-alueeksi läänin puitteissa, periaatteen mukaan, että 
alueen muodostaa vähintäin 15.000 ja enintään 50.000 asukasta käsit
tävä alue. Läänin ehdotu~ tuli käsittämään kaksi kutsuntapiiriä. 
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1. ku_rsuntapiiri, toimisto Nikolainkaupungissa, 2. kutsuntapiiri, toi
misto Ahtärissä, myöhemmin Jyväskylässä. Ensimmäinen piiri käsitti 
kutsunta-alueet 1-5 ja toinen kutsuntapiiri kutsunta-alueet 6-10. 

Vuoden loppupuolella vahvistettiin läänien tekemät ehdotukset ja 
välttääksemme pitkiä luetteloita, kerrotaan Vaasan läänistä muutamia 
esimerkkejä: 

1. alue: Uusikaarlepyyn seutu, Lapua, Härmät, Nurmo, Jepua j.n.e 
2. alue: Nikolainkaupungin seutu, Nykyinen Mustasaari ja saaret. 
3. alue: Seinäjoki, Laihia, Kyrö j.n.e. 
4. alue: Jurva, Kurikka, Kauhajoki, Teuva 
5. alue: Kristiinan ja Kaskisten seudut 
6-8.alue: Pietarsaari, Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan seudut 
9. alue: Viitasaari ja Saarijärven seudut 

10. alue: Jyväskylän seudut j.n.e. 

Asevelvollisuuslain tultua julkaistuksi joulukuun 27 pv:nä 1878 mää
rättiin, että laki astuu voimaan tammikuun 1 pv:nä 1881. Käytettävis
sä oleva aika valmisteluihin oli varsin lyhyt, mutta on syytä muistaa, et
tä kokenutta päällystöainesta oli käytettävissä Suomen värvätyn kaartin 
puitteissa tärkeimpiä valmistelutoimenpiteitä varten. 

Ensimmäisiin kutsuntoihin päästiin Vaasan läänissä suunnitelman 
mukaisesti. Tulos oli asian uutuuden ja mahdollisen puutteellisen tie
dotuksen takia vaihteleva. 

Merkkipäivä Nikolainkaupungissa oli 19 pv:nä huhtikuuta, kun toi
mitettiin 2. kutsunta-alueen tarkastukset ja ensimmäiset arvonnat, 
vuorossa oli tänä päivänä seuraavat arvonta-alueet: Raippaluoto, Peto
lahti ja Bergö. 

Kutsuntapaikkana oli Hotellinomistaja Holmbergin omistama kiin
teistö Koulukatu 20, jossa pidettiin muita tilaa vaativia tilaisuuksia ku
ten esimerkiksi käräjiä j.n.e. 

Mainittakoon, että Raippaluodosta oleva Erik Eriksson Nybonde veti 
alueensa N:o 1 ja Petolahti-Bergö arvonta-alueen Isak Mattsson 
Mamrelund veti oman alueensa N:o 1, ja menivät täten kutsunnan his
toriaan. 

3:n Vaasan Tarkk' ampujapataljoonan komentajan vieraillessa maa
kunnan kutsunnoissa esimerkiksi Kauhajoella, totesi hän seuraavaa: 
Lähestyessään toimituspaikkaa näki hän kaikki kutsutut n. 80 miestä 
kahdessa rivissä hyvin reippaan ja iloisen näköisinä. Everstin terveh
dykseen he vastasivat sotilaallisen reippaasti. Hänen tiedustellessaan, 
astuvatko palvelukseen vapaaehtoisesti, puolet astuivat rivistä eteen. 
Paikkakunnan väestöstä hän lausuu, että on kaunista, puhdasta ja hy
vinvoivan näköistä yleensä. Närpiön kutsunnoissa hän joutui toteamaan 
päinvastaista ja kutsutuista oli lähes puolet jäänyt saapumatta. Todel
lisuudessa nämä olivat ääritapauksia. 

Syksyllä palvelukseenastumispäivänä oli tilanne sellainen, että aktii
vipalvelusarvan vetäneet 216 saatiin kirjoihin kaikki paitsi 6. Kun huo-
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mioi, että kyseessä oli aivan uusi asia, on lopputulosta pidettävä tyydyt
tävänä. 

Määräpäivänä 1.11.1881 selostaa paikallislehdistö ensimmäisten ase
velvollisten saapumista varuskuntaan ja suoritettujen valmistelujen mu
kaisesti tapahtuvaa vastaanottoa. Seuraavana päivänä klo 10 ap oli 
miehistö uusissa siisteissä varusteissaan ja sen verran harjoitettuja, että 
pystyivät tekemään käännöksiä, vastaamaan päällystön tervehdykseen 
ja marssimaan jumalanpalvelukseen, joka pidettiin sekä ruotsiksi että 
suomeksi. 

Sähkeilmoituksella pataljoona ilmoitti miehistön saapumisesta sota
väen päällikölle parooni Ramsaylle, joka vastasi onnittelusähkeellä. 
Muiten pataljoonein kanssa vaihdettiin niinikään tervehdyssähkeitä. 
Päivästä muodostui merkityksellinen isänmaallinen juhla, jota päällys
tä vietti komentajan luona arvonmukaisessa tunnelmassa. 

Seuraavana vuonna jatkui pataljoonan täydentäminen päällystöllä ja 
alipäällystöllä ja heinäkuussa 1882 voitiin pitää ylipäällikön ensimmäi
nen katselmus. 

Rinnan käynnistetyn pataljoonan täydennyksen ja koulutuksen kans
sa ryhdyttiin toimenpiteisiin Reservipiirin harjoituspaikkojen perusta
miseksi ja rakentamiseksi läänin alueella seuraavasti: 

9. reservikomppania Närpiö - Närpes 
10. reservikomppania Laihia - Laihela 
11. reservikomppania Alavus - Alavo 
12. reservikomppania Kruunupyy - Kronoby 

Reservipiirin harjoituspaikkojen valmistuttua sen verran, että reser
viläisiä ja niitten tarvitsemia varusteita voitiin sijoittaa, aloitettiin har
joitukset. Ainutlaatuinen "reservilaitos" oli toiminnassa vuosina 1883-
1899. Kantahenkilökunta komppaniaa kohden oli vähäinen, käsittäen 
komppanian päällikön, komppanian vääpelin ja varusmestarin. Harjoi
tuksen ajaksi komensi kunkin piirin aktiivipataljoona koulutushenkilö
kuntaa esimerkiksi vanhempi ja muutama nuorempi aliupseeri, Jefreit
tereitä ja niinsanottuja instruktöörejä, jotka viimemainitut olivat koke
neita tarkk' ampujia. 

Kukin reservimiesikäluokka koulutettiin 90 harjoituspäivää, joka 
normaalitapauksessa jakaantui kolmeen harjoituskauteen, josta ensim
mäinen 45 vuorokautta, toinen 30 ja kolmas 15 vuorokautta. 

Kutakin harjoituskautta varten oli ohjesäännön mukainen ohjelma, 
ja siihen kuuluvat katsastukset. 

Reservilaitoksen koulutuksen tehosta saadaan hyvä esimerkki, kun 
eräästä kirjallisesta lähteestä löytää tiedon, että Alavuden reservikomp
pania saavutti eräänä vuonna komppanioiden välisessä ammunnassa 
koko keisarikunnassa ensimmäisen sijan. 

Aktiivipataljoonat olivat miltei joka vuosi parhaitten joukossa vastaa
vanlaiseissa valtakunnallisissa kilpailuissa. Mitä enemmän tutkii Suo
men sotalaitoksen ensimmäistä asevelvollisten sotaväkeä sitä vakuuttu
neemmaksi tulee, että me olemme oikeilla linjoilla vielä tänä päivänä. 
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Vaasan pataljoonan upseerit v. 1900. 

Sillä 100 vuotta sitten oli sotaväen merkitys kansansivistyksen täyden
täjänä ja palvelusaika piti olla pitkä. Nyt on tämä perussivistyksen anti 
saatu jo koulussa ja voidaan keskittyä sotilaallisen peruskoulutuksen 
antamiseen tehokkaasti ja suhteellisen lyhyellä ajalla ja kertausharjoi
tuksilla sovelluttaa saadut opit ja seurata kehitystä alalla. 

Kirjassaan "Ensimmäiset asevelvolliset reservimiehet" toteaa Eero
Eetu Saarinen selkästi , että tämä Suomalainen asevelvollinen sotaväki 
oli suomalaiskansallinen sotalaitos, ja siinä vallitsi voimakas isänmaal
linen henki. Sen pataljoonissa ja reservikomppanioissa päästiin koulu
tuksessa hyviin tuloksiin, minkä korkeat esimiehet tunnustivat. 

Kun sitten tämä pari vuosikymmentä toiminut sotaväki lakkautettiin 
on syytä mainita jotain sen aikakauden Sotaväen päällikön viimeisestä 
päiväkäskystä, joka mielestäni hyvin kuvaa mitä vanha väki oli. 

Osia vanhan suomalaisen sotaväen parooni Ramsayn viimeisestä Päi
väkäskystä. 

"Ehuru det icke tillkommer mig att här fälla ett omdöme om de nu 
upplösta finska truppernas utbildning i militäriskt afseende, kan jag 
dock ej underlåta att nämna, det sagda militär, såväl aktiva trupper 
som reserv, under tägermötena invid Willmanstrand år 1885 och 1891 
af Hans MAJESTAT KEJSAR ALEXANDER III, vitsordats på det 
bästa, att de finska skarpskyttebataljonerna och dragonregementet 
under sitt deltagande i lägermöterna invid Krasnoje-Selo och i de stora 
manöverna i Kejsarömhet vunnit den högre befälets odelade bifall samt 
att vi de mönstringar i skjutning, som på Allerhögsta befallning år
ligen verksällts, trupperna ögverhufvudtaget på ett lysande sätt bestått 
profvet. Det är själffallet att jag under sådana förhållanden städse 
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kännt och fortfarande känner mig lycklig och stolt öfver att hafva stått 
i spetsen för dessa i alla afseenden utmärkta trupper." 

Vaasan varuskuntaa miehitti vaihtelevalla määrällä erilaisia venäläi
siä joukkoja vuosina 1903-1918. 

Kaupunki vapautettiin niistä joukoista vapaaehtoisten suojeluskun
tien toimesta 28.1.1918. 

Itsenäisyyssenaatti saattoi voimaan vanhan asevelvollisuuslain vuodel
ta 1878, jota ei koskaan oltu kumottu keisarivallan aikana. Muutos oli 
varsin yksinkertainen ja kun kruunua ei ollut olemassa, jäi vaan isän
maan puolustaminen velvoitteeksi. 

Kutsunnat pantiin toimeen niin pian kuin tarvittava henkilökunta oli 
käytettävissä. 

Pääjoukko Jääkäripataljoona 27 astui maihin Vaasan varuskunnassa 
25.2.1918, ja tällä tavalla saatiin koulutetut johtajat ja pikakouluttajat 
Ylipäällikölle. 

Perustamispäivämäärä kolmelle ensimmäiselle asevelvolliselle Jääkä
rirykmentille on aikakirjojen mukaan 3.3.1918. Kaupungin vapautta
misen jälkeen voidaan varsinaisena varuskuntajoukko-osastona pitää 1. 
Jääkärirykmentin täydennyspataljoonaa. 

Erikoisuutena mainittakoon, että suojeluskuntajoukkojen siirryttyä 
rintamapalvelukseen muodostettiin vartiopalvelusta varten VSV-Vasa 
skyddsvakt-Vaasan suojelusvartio, jonka johtoon asettui jo ikää saa-

2.Kompaniet med skidor från vänster: kapten Nordman, löjtnant Lindeman, fänrik 
Flinck första man vid andra pluton. 
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vuttanut eversti Rolf Furuhjelm 3:nen Vaasan tarkk' ampujapataljoo
nan viimeinen komentaja. 

Vapaussodan päätyttyä myönnettiin jääkärijoukkojen ansiokkaan 
suorituksen kunnioittamiseksi 16.5.18 mm 1. Jääkärirykmentille 
"Kaartin" arvo nimellä Kaartinjääkärirykmentti, joka kotiuttamisvai
heessa muutettiin sotavahvuiseksi Kaartinjääkäripataljoonaksi ja sijoi
tettiin Riihimäelle järjestely-, koulutus- ja vartiotehtäviä suorittamaan. 

Armeijan uudellen järjestelyn yhteydessä määrättiin Kaartinjääkäri
pataljoona ensimmäiseksi pataljoonaksi Vuoristoprikaatiin, sittemmin 
Jääkäri prikaati. 

Valmistelujen jälkeen siirtyivät Kaartinjääkärit varuskuntaansa Vaa
saan, jossa Prikaatin komentaja eversti Eduard Ausfeld, esikuntapääl
likkö jääkärimajuri Lennart Oesch yhdessä kaupungin pormestari 
I.W. Hasselblattin kanssa ottivat pataljoonan vastaan. Tämä tapahtui 
21 päivänä elokuuta 1918. Pataljoonaa komensi tähän aikaan jääkäri
kapteeni Arvid Grönberg (Kaista) joka erosi vuoden vaihteessa. Hänen 
seuraajakseen nimitettiin jääkärimajuri Lennart Oesch, joka oli hyvin 
kiinnostunut Kaartin Jääkäripataljoonasta. 

Hänen lyhyt ja tehokas komentajakautensa jätti pysyviä jälkiä patal
joonaan. Mainitsemisen arvoista on, että tämä energinen komentaja , 
jonka päähuomio oli sotilaskoulutuksessa ehti huolehtia jääkäritradi
tiosta, siten että jääkärien lippu ja jääkärimarssi tulivat Kaartin Jääkä
ripataljoonalle ja maihinnousupäivä vuosipäiväksi. Tässä yhteydessä 
voidaan muistaa, että Jääkäriliitto r.y. on 5 vuoden välein vieraillut 
Vaasassa ja pitänyt vuosikokouksensa täällä. 

Jääkäripäivä 25 .2.1958 oli sikäli mieleenjäävä, että silloin paljastet
tiin kuvanveistäjäprofessori, jääkärikapteeni Lauri Leppäsen Jääkäri
patsas hovioikeuden puiston eteläreunaan, jota vuosittain muistetaan 
kunniakäynnillä . Jääkärien kotiinpaluun 60 vuotispäivänä vietettiin va
ruskuntakaupungissa mieltäylentävin juhlallisuuksin, joka alkoi kun
niakäynneillä kuvanveistäjäprofessori Yrjö Liipolan "Vapaudenpatsaal
la" kauppatorilla ja Jääkäripatsaalla. Näitten kunnianosoitusten lisäk
si muistettiin sankarihautoja vanhalla hautausmaalla. 

Jääkäriprikaatin pataljoonat olivat vielä alkuvuonna 1920 tietyssä 
vahvuudessa ja valmiudessa, joka muun muassa oli edellytyksenä sille, 
että Kaartinjääkärien valmiusosasto joutui ensimmäisenä lähtemään 
Petsamon sotaretkelle. Kun samana vuonna solmittiin Tarton rauha 
14.10.1920 voittiin järjestelytehtäviä Kaartin kohdalta jatkaa. Ansioitu
neen jääkärimajuri Lennart Oesch' in jälkeen nimitettiin komentajaksi 
l.Jääkärirykmentin III pataljoonan entinen komentaja jääkärimajuri 
Eric Björnsson Schauman, joka virallisesti astui virkaansa 16.4.1920. 
Hänen aikanaan muuttui Kaartin Jääkäripataljoona asteettain Pohjan
maan ruotsinkielisten joukko-osastoksi, samanaikaisesti muuttui Suo
men valkoinen kaarti kokonaisuudessaan suomenkieliseksi. 

Suomenkielisten kaartinjääkäreitten virallinen viimeinen päivä Vaa
san varuskunnassa tuli olemaan 17.4.1921. Seudun suomalaiset sai
vat mahdollisuuden pataljoonan alaisuuteen perustetun 7 Erilliseen Ko-
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Gamisons vakten vid Högvakten på 1920-talet. 

nekiväärikomppaniassa suorittaa asevelvollisuutensa Vaasassa. Eversti
luutnantti Schaumanin aikakausi varuskunnassa vuoteen 1925 oli hyvi
en su~tei~en aikakauden alkua siviiliväestöön seutukunnalla, joka sit
temmm Jatkui hyvänä Kaartinjääkäripataljoonan lakkauttamiseen 
saak~a. Seur~avat kom_entajat olivat everstiluutnantti Bjarne Norden
svan Ja everstiluutnantti Uno Fagernäs, joka viimemainittu tuli patal
joonaan takaisin oltuaan välillä muualla. Hän edusti l.Jääkärirykment
tiä siihen aikaan komppanian päällikkönä ja vt. komentajana silloin 
kun asevelvollisista jääkäreistä tehtiin kaartinjääkäreitä taistelukentäl
lä. 

Jääkäriprikaati ja sen itsenäiset pataljoonat ovat jälkitarkastelussa 
k_u~nia~kaasti ja perintee_nsä mukais~sti .s~oriutunut tehtävistään, jotka 
e1vat ama ole olleet yksmomaan m1elmsia. Koetan seuraavassa valita 
joitakin esimerkkejä ensimmäisen pataljoonan kohtaloista, ennen siir
tymistä aluejärjestelmään 1930-luvun alussa. 

Napuen muistomerkin paljastustilaisuus 10-11 kesäkuuta 1920. 
~aartin _!ääkäripataljoona lä~ti klo 1.00 aamuyöllä tilaisuuteen täydes
sa k:nttavar~stuksessa _marss1en varuskunnasta 43 km Napuen taistelu
kentalle suorittaen perille tullessaan taistelunäytöksen tasavallan presi
dentti Ståhlbergin, sotarrinisterin; sotaväen päällikön kenraali Wilka
man ja jääkäriprikaatin Komentajan Jernströmin läsnäollessa. 

P~ta!joona Y_ÖPY_i teltt~m~joitukses_sa Iso1_1krrön kirkonkylän läheisyy
dessa _1a osalhstm varsm_a1seen Pll:lJastustila1suuteen paraatin ja ohi
marssm muodossa. PatalJonan käIJessä kantoi Jääkärilippua kersantti 
Krekula ja lippu-upseereina vääpelit A. Viljamaa ja K.G.R. Ahlbäck. 
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Ensinmainittu myöhemmin KJP:n monivuotinen asemestari ja jälkim
mäinen Vaasan pormestari ja läänin maaherra. 

Kenraali Wilkaman kiittäessä pataljoonaa ja sen komentajaa maju
ri Schaumania ohimarssin jälkeen hän toivoi, että "isäin henki" säilyisi 
edelleen tässä valiojoukossa. 

Seuraavana päivänä tapahtui kotiinmarssi Vähänkyrön kautta, jossa 
pidettiin pitempi tauko ja paikkakuntalaiset muonittivat koko pataljoo
nan mitä parhaiten. Aamulla 13 päivänä oli varuskunnassa pataljoonaa 
vastassa oma soittokunta ja rankka marssi oli päättynyt. 

Ylipäällikön päiväkäskyssä N:o 34 saa pataljoona hyvät kiitokset, jo
ka täten saatetaan koko armeijan tietouteen. Prikaatin komentaja Jern
ström saa kiitokset sotilaallisista järjestelyistä juhlien yhteydessä. Kaar
tin kapteeni Laatikaista kiitetään esitelmästään "Napuen taistelusta", 
joka pidettiin Kaartin lääkäreille. Mainittakoon, että mainittu kaptee
ni ja filosofian maisteri päätti sotilasuransa Jalkaväenkenraalina ja 
Mannerheim-ristin Ritarina. 

Gardesjägarbataljonen blir svenskspråkig 

Redan vid utnämningen av jägarmajor Eric Björnsson Schauman tili 
kommendör för bataljonen förefanns sannolikt planer på att ombilda 
Qardesjägarbataljonen tili en svenskspråkig trupp med det svenska 
Österbotten som rekryteringsområde. Grundlagen förutsatte en sådan 
åtgärd, men självfallet kunde den icke genomföras när som helst. Efter 
freden i Dorpat den 14.10.1920, kunde kraven på Jägarbrigadens be
redskap i viss mån uppmjukas, så att en omflyttning av vårens rekryter 
kunde påbörjas och på detta sätt göra bataljonen svenskspråkig etapp
vis. Det gällde även omflyttning av befälspersonalen i viss omfattning. 
På svenskt håll emottogs denna förändring med tillfredställelse. På 
finskt håll var man mindre glad, men helt omöjligt blev det inte för de 
finska värnpliktiga att avtjäna värnplikten i Vasa, emedan 7 Avdelta 
MGK kom tili. 

Den 17.4.1921 blev de finska Gardesjägarnas sista dag ty då an
lände de svenska österbottningarna från Vita Gardets Vasa bataljon 
och emottogs vänligt av befolkningen. Det bör i detta sammanhang på
pekas att Vasa var den tiden en rätt svensk stad, språkligt var fördel
ningen den motsatta vad den är i dag. 

Det var gardesöverstelöjtnant Schaumans personliga kvalifikationer 
som skapade de goda relationer som var kännetecknande för Gardes
jägarbataljonens popularitet i Vasa med omgivningar. Det var även 
under hans kommendörsperiod som kontakten med 3:e Vasa finska 
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Skarpskyttebataljons officerare och underofficerare köts som tog sig ett 
otal positiva uttryck. 

Det följande exemplet tager vi från överstelöjtnant Bjarne Norden
swans kommendörsperiod. Det är i detta fall fråga om en mera om
fa~ta!1de bygdemarsch med tillfälle tili mångsidig kontakt tili de värn
phkttgas hemorter utan att den militära utbildningen blir lidande utan 
snarare tvärtom. Ty längs hela marschrutten har smärre manöver pla
nerats i samarbete med de lokala skyddskårerna, dessutom har de lo
kala 1:,otta-Svärd ~vde~ningar bidragit med underhållet och arrangerat 
lämphg underhållnmg tillsammans med ungdomsföreningarna. 

Marschen har på grund av det välvilliga mottagandet på samtliga 
orter kallats för festmarsch . Marschen företogs under tiden 11.6.-4.7. 
1927. Rutten gick över Kvevlax kyrkoby - Kjerklax - Oravais -
Munsala - Nykarleby - Jakobstad - Larsmo. Manöver mot de sam
mandragna smärre skyddskårerna försiggick vid Kronoby och efter 
dessa stridsövningar hade Kronobyborna ett överdådigt program för 
hela bataljonen och som motprestation gav gardets musikkår en kon
sert för de gästfria kronobyborna. Efter tredagars övningar och prog
ram ställdes kosan mot Bennäs och därifrån vidare ånyo tili Nykarleby 
och sedan med uppbehåll vid Jutas där löjtnant Lundström höll före
drag om slaget vid Jutas. 

Den 30 juni hölls manöver mot de sammandragna skyddskårerna. 
G~rdet angrep från Pensala-hållet och skyddskårs-trupperna från Ora
va1s. På kvällen samlades vän och fiende på samlingslokalen i Oravais 
som åter engång visade prov på gästfrihet, när sedan marschen fort
satte förbi slagfältet relaterade löjtnant Sundman förloppet vid slaget. 

Marschrutten gick vidare över Kovjoki tili Vörå. 
I Koskeby bjö~ man _på gymnasti~fest och dans och dagen därpå 

deltog batalJonen 1 gudstjänsten och bJöds på kyrkkaffe. 
Efter lottornas köttstuvning ställdes kursen på kvällskvisten via Vei

kars som passerade klockan 4 tiden på morgonen och bataljonen bjöds 
på gröt och mjölk trots den tidiga stunden. Efter reglementsenlig vila 
p_å några timmar gic~ signalen för bataljonens uppställning för den 
s1sta dagsmarschen ttll garnisonen. Överstelöjtnant Nordenswan av
tackade manskapet för visad god diciplin under marsch- och manöver
perioden. Hemmarschen vidtog och på eftermiddagen mötte musik
kåren vid garnisonsgränsen och före ankomsten tili kasernerna defilera
de bataljonen för sin kommendör. En omfattande bygdekontakt var 
knuten med många lärorika minnen. 

Det tredje exemplet tar vi från den verkliga österbottniska eran i 
gardesjägarnas historia, nämligen överstelöjtnant Uno Fagernäs kom
mendörsperiod. Vårvintern 1929 företog bataljonen en skidmarsch tili 
Syd-Östebotten. Tili karaktären var denna gång i stil med Kronoby
sommarmarschen med de lokala skyddskårerna som manövermotstån
dare och den lokala gästfriheten gick i samma stil som norr om lands
vägen. Skidrutten gick med spårpatrull genom skogar och över myrar 
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tili följande kontaktorter: Solf, Malax där slusträckan gick som krigs
marsch mot mötande Malax skyddskår som första manövermål och 
övningspartner. Malaxborna gav ett värdigt mottagande enligt tradition 
från 1890-talet då 3:e Vasa skarpskyttebataljon marscherade genom 
bygden för att genomföra sina övningar, på väg tili fältskjutningarna i 
Petalax. 

Från Malax gick färden vidare som terrängmarsch tili Pörtom -
Övermark - Yttermark - Närpes - Kristinestad. Efter en dags vila i 
staden följde övningar och manövrer med nejden skyddskårer och vån
ligt omhändertagande läns hela rutten. Den äldre årsklassen gardesjä
gare deltog denna gång för att sedan hemförlovas. I ett tidningsreferat 
säger en äldre gardesjägare följande: Det blev för oss alla en minnesrik 
färd, en färd med alla vinter- och friluftsresans sensationer. 

Av det redan sagda framgår att det självständiga Finlands jägartra
dition är ännu i dag fast förankrad bland fosterländska medborgarna 
i Vasa stad och utvecklades starkt under såväl den finskspråkiga som 
den väsentligt längre svenskspråkiga perioden i Gardesjägarbataljonens 
liv. Den i gardesjägarbataljonens "Officerskårs regler" definierade 
målsättningen lever i dag som är alltsedan regler publicerades hösten 
1923. I dessa regler heter det: Officerskåren ställer som sitt mål be
varandet av de dyrbara minnen och gamla traditioner, som rått vid 
dess föregångare de upplösta Kgl. Preussika Jägarbataljonen 27, 1. Jä
garregementet och 3:e Vasa finska Skarpskyttebataljon. Att dessa tra
ditionregler blivit aktivt följda inom gardesjägarbataljonen framgår av 
Officersklubbens arkivalier och ha dessa utökas med kontakter tili 
aktivister i Vasanejden och på så sätt berikats med värdefulla inslag av 
"bondehären". 

År 1928 publicerade V.K.E. Wichmann en skrift " Anteckningar ur 
Kongliga Wasa Regementets historia" som han redan i permtexten till
ägnade Gardesjägarbataljonen denna tillägnan underströks därav att 
trycksaken var utförd i gardets färger, trycket i jägargrönt på vit botten. 

I detta sammanhang må lämpligen nämnas en dikt av bondeskalden 
Edvard Berts som har titeln: En marsch tillägnad gardesjägarbataljo
nen. Orden finnas men någon melodi har icke påträffats. 

Ytterligen kan nämnas ett exempel på den österbottniska välviljan 
för sin trupp. Tili Uno Morings melodi: Österbotten skrev Jakob 
Tegengren en "Gardesjägarnas marsch" . Den tillkom när sonen vista
des som värnpliktig på Parola läger 1923. 

Kaartinjääkärit ja 7 Erillinen jättivät jälkeensä monia urheilu- ja so
tilasaiheisia prikaati- ja armeijamestaruuksia, joista mainittakoon jal
kapallo- ja pesäpallomestaruudet useampaan kertaan y.m. Mutta eri
koisesti muistuu mieleen korkea ampumataito, josta mainitsemisen ar
voisena tuloksena voidaan pitää Parolan kilven voitto neljänä vuotena 
perätysten, vuosina 1927-1930. 

Pataljoonan lakkauttamisen jälkeen siirtyi pääosa Uudenmaan ryk
menttiin, jossa se muodosti pataljoonan rungon, osa päällystöstä siirtyi 
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Parolan kilpi. 

aluejärjestöön pienempi osa sellaisiin tehtäviin, jotka soveltuivat myös 
jalkamiehelle tykistössä. Välittömästi jääkäripataljoonan jälkeen ilmes
tyi varuskuntaan Kenttätykistörykementti 4. Yksikkö muodostettiin si
ten, että KTR l:n Turussa oleva ruotsinkielinen patteristo tuli rykmen
tin rungoksi. 

KTR 4:n komentajana toimi perustamisesta saakka C.G. Schauman, 
everstiluutnantti ja dipl.ins , siksi kunnes rykmentti pantiin liikekan
nalle 1939. Suhde paikkakuntaan säilyi yhtä hyvänä kuin edeltäjiensä 
aikana. Näitten molempien ruotsinkielisten vaasalaisten joukko-osasto
jen perinteitä vaalitaan tänä päivänä Suomen ainoan ruotsinkielise~ 
joukko-osaston "Nylands Brigadin" puitteissa, joissa palvelee niin jää
käreitä kuin tykkimiehiä. 

Lähdeluettelo - Källförteckning 
Kockars, R-E: När värnplikten kom tili Finland. Uppsats publicerad i Vbl. 14.10.1978. 
Klockars, R-E: 3:e Vasa finska skarpskytebataljon 1881-1902. Svensk Österbottniska 

Samfundet, Vasa 1981. 
Kockars , R-E: Gardesjägarbataljonen 1918-1934. Historisk uppsats. Särtryck ur Öster

botten 1973. 
Klockars , R-E: Gardesjägarbataljonens tillkomst och utbildningsmåä de första åren. 

Föredrag 16.5.1976. Publicerat i Veteranen N:o 4/ 56, december 1976. 
Klockars , R-E: Ensin sotaan - sitten sotilaskoulutukseen. Julkaistu Vaasa-lehdessä 

25.4.1977. 
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"Vater/and" Vaskiluodon edustalla 21.9.1940 

Rehtori Tauno Kuusimäki 

Kuvan omist. 
Raf Berg 

Kun saksalaisten kauttakulku yllätti 
Vaasan varuskunnan 1940 

"Guten Tag, Herr Kapitänl 
Guten Tag, Herr Oberstl 
Warum sehen Sie, Kapitän, böse aus? 
lch bin ein finnische Soldat, Herr Oberst." 

Tämä Rask.Psto 9:n asettaman vartioidun tarkastajan, kapteeni 
J. Andersonin ja saksalaisten transitojoukkojen kärkiryhmän esiupseeri
en kesken Vaskiluodon satamalaiturilla käyty lyhyt keskustelu on tiet
tävästi ensimmäinen, epävirallinen kosketus saksalaisten ja suomalais
ten välillä tämän vähän tunnetun, yllättävän tapahtumasarjan alkaessa 
käynnistyä Vaasassa lauantaina syyskuun 21 päivänä 1940 aamupäiväl
lä. 

Silloinen varuskunnan päällikkö, Rask.Psto 9:n komentaja, majuri 
T. Swendelin oli vähää aikaisemmin saanut tiedon suuren saksalaisen 
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kuljetusaluksen saapumisesta Vaskiluodon redille ja lähettänyt tietyin 
ohjein patteristoupseerinsa, kapteeni Andersonin satamaan ottamaan 
selkoa, mistä oli kysymys. Mutta mistä oli kysymys, sen tiesi vain yksi 
ainoa sotilashenkilö Vaasan varuskunnassa. 2> 

Tätä tilannetta oli edeltänyt kuukautta aikaisemmin Suomen ja Sak
san ylimmän sotilas- ja valtiojohdon 19.8.1940 tekemä huippusalainen 
periaatepäätös, jonka mukaan Saksa myisi Suomelle sen kipeästi tarvit
semia aseita ja toisaalta Suomi sallisi saksalaisten sotilaiden ja tar
vikkeiden transitoliikenteen Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan välillä. 
Kauttakulkuliikenteen valmistelujen suunnittelu ja ylijohto uskottiin 
kenr.majuri Paavo Talvelalle ja hänen apulaisekseen määrättiin meri
kuljetusten asiantuntijana kommodori S.Sundman sekä ev.luutn. M.K. 
Stewen, joka oli silloin Päämajan Operatiivisen osaston päällikkö. 3> 

Heti tämän "Suomen kohtalon viikon" lopulla Stewen määräsi toi
mistoupseerinsa, ratsumestari 0. Vetren tiedustelutehtävään ja laati
maan kulkusuunnitelman saksalaisia kuljetuksia varten tieosuuksilla 
Vaasasta Rovaniemelle. Vetre suoritti annetun tehtävän Seinäjoen 
skp:n asettamalla henkilöautolla 25.-27 .8.40. 4> Helsinkiin palattuaan 
hän laati kiireesti muistion, jossa kävi ilmi suunniteltu ajoreitti ja yli
tettävien siltojen (54) kunto. 5> Heti tämän jälkeen saadun ohjeen mu
kaisesti Talvela ja Stewen tekivät neuvottelumatkan Berliiniin (29.8.-
2.9.) mukanaan Pohjois-Suomen liikenneyhteyksiä koskevaa kartta-ai
neistoa, merikortteja ym. 

Palattuaan 2.9. Saksasta Talvela suoritti Saksasta 3.9. saapuneen 
majuri Ochsin seuraamana 4.-8.9. lentotiedustelumatkan aina Petsa
moon saakka. 6> Kommodori Sundman puolestaan valmisteli tuleviin 
merikuljetuksiin liittyviä seikkoja Ouluun - Pietarsaareen - Vaasaan 
4.-7.9. tekemällään matkalla. 7> Helsingissä muodostetun "kauttakul
kutoimiston" (Pohjoisranta 20) päällikkönä ev.luutn . Stewen laati yh
dessä majuri Ochsin kanssa 10.9. mennessä molempia osapuolia varten 
yksityiskohtaisen suorituskäskyn, joka koski "Saksan ilmavoimien Suo
men kautta tapahtuvia joukko- ja tavarakuljetuksia". Tämän "kautta
kulkusopimukseksi" usein nimitetyn asiakirjan allekirjoittivat 12. 9. 
1940 Suomen yleisesikunnan puolesta toimeksi saaneena ev.luutn. 
Stewen ja Saksan ilmavoimien yleisesikunnan puolesta toimeksi saanee
na majuri Ochs. K.o. asiakirjan mukaan meritse tapahtuvain kuljetus
ten yksityiskohdat tuli kommodori Sundmanin järjestää välittömästi al
lekirjoituksen jälkeen Berliinissä. 

Sopimuksen mukaan kärkijoukkojen piti saapua purkaussatamaan 
22.9. Lopullisessa järjestelyssä nämä joukot ohjattiin kuitenkin Oulun 
sijasta Vaasaan, jonne saavuttiin 21.9.40. 8> 

Maavoimien osalta näyttää siltä, että vasta muutamia päiviä ennen 
saksalaisten saapumista Vaasassa saatiin tieto tulevan viikonvaihteen 
tapahtumasta. Vaasan suojeluskuntapiirin päälliköksi elokuun lopulla 
määrätty eversti R. Berg otti maanantaina 16.9.40 piiripäällikön tehtä
vät virallisesti vastaan. 9> Hänen luokseen saapui todennäköisesti viikon 
(15-21.9.) puolimaissa Pääesikunnan erikoistehtävissä liikkuvina kol-
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me upseeria, vanhimpana Pl.M:n toimistoesiupseeri , majuri I. E. Ryt
könen, joka ilmoitti saksalaisten tulosta 21.9.40 Vaasaan ja esitti sa
malla kirjallisen velvoitteen avustaa saksalaisia majoitus- ja kuljetusval
miutta koskevissa toimissa. 10> Vaasaan tuli asettaa satamakomendantti 
vartiomiehistöineen ja järjestää majoitus noin 500 miehelle sekä puhe
linyhteydet ja tulkki saksalaisten huollon opastustoimistoon. 11 > Tämän 
kaiken tuli tapahtua ilmaisematta kenellekään toimenpiteiden lopullis
ta tarkoitusta. 

Varuskunnan päällikkönä toimiva paikkakunnan ainoan vakinaisen 
sotilasyksikön, Rask.Psto 9:n komentaja, majuri T. Swendelin sai puo
lestaan Pääesikunnasta puhelinsanoman, jossa käskettiin patteristosta 
asettaa tarvittava vartiomiehistö skp:n päällikön eversti Bergin käyt
töön tämän sitä pyytäessä. Näin pian tapahtuikin, ja vartiot asetettiin 
20. 9., ensi sijassa Vaskiluotoon. 12> 

Jo ennen vartioiden asettamista ratsumestari 0. Vetre saapui toista
miseen Vaasaan. Pääesikunnan määräämänä hän sai Rask.Psto 9:stä 
henkilöauton kuljettajineen käyttöönsä 2-3 päiväksi tehtävänään sak
salaisten autokuljetuksia varten tarkoitetun Vaasasta Kemiin johtavan 
maantien viitoitus. Autonkuljettajan kertoman mukaan jokaiseen tär
keään tienristeykseen asetettiin ilmvoimien hakaristillä merkitty pieni 
puunuoli. 13> 

Näin oli äärimmäisen salainen valmistelu suoritettu loppuun ja yllä
tysvierailun huippukohta käsillä: aamulla 21.9.1940 kello 9 tienoissa 
saapui Vaskiluodon redille kauttakulkujoukkoja tuova, edellä jo mai
nittu suuri saksalainen höyrylaiva. Samaan aikaan, kun kapteeni An
dersson kohtasi laivasta satamalaiturille tulleen saksalaisen esiupseerin , 
varuskunnan päällikkö, majuri Swendelin pyysi E-Pohjanmaan sotilas
läänin komentajan, eversti H. Hannukselan neuvosta puhelimitse toi
mintaohjetta vallitsevaan tilanteeseen Pääesikunnan komento-osaston 
päälliköltä eversti V. A. Sundmanilta. Tämä ei kuitenkaan tiennyt asi
asta mitään - ja antoi tstoupseerinsa välityksellä vasta muutamaa tun
tia myöhemmin puhelinilmoituksena toimintaohjeen: "Toimikaa har
kintanne mukaan!" Kerrottuaan eversti Hannukselalle saaneensa moi
sen ohjeen tämä käski tulistuneena välittömästi kutsua luokseen eversti 
Bergin, koska hän arveli tämän jotakin tietävän. Eversti Berg saattoi
kin jo tässä vaiheessa selostaa asiain taustan - olivathan saksalaiset ol
leet satamassa jo aamusta alkaen. 14> 

Käytettävissä olevien tietojen mukaan eversti Berg kohtasi vieraat 
vasta iltapäivällä. Saksalaisten upseerien ja muun johtoryhmän tultua 
kello 14 jälkeen suomalaisella barkassilla suuresta kuljetusaluksestaan 
"Vaterlandista" satamalaiturille eversti Berg - vierellään kommodori 
Sundman ja takanaan adjutanttinsa res.vänr. Ulrich Koerber - toivot
ti joukkojen komentajan, eversti W. Lorenzin tervetulleeksi. Ikään kuin 
"viran puolesta" tätä historiallista tilannetta seurasi kommodori Sund
manin takana laiturin reunalla vakaana ja järkähtämättömänä Vaasan 
kaupungin satamavahti Eskil Blomqvist, aikoinaan maailman kaikki 
valtameret seilannut merenkävijä. 15> 
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Eversti Berg tarjosi vastaanoton jälkeen eversti Lorenzille ja hänen 
pienelle seurueelleen tulokahvit hotelli Ernstissä, jossa myös kommodo
ri Sundman oli mukana. Noin klo 17 jälkeen saksalainen johtoryhmä 
kävi eversti Lorenzin johdolla yhdessä eversti Bergin yhteysryhmän 
kanssa kunniakäynnillä Vaasan sankarihaudoilla. 16> 

Iltapäivällä alkoi "Vaterlandista" omilla barkasseillaan rantautunei
den saksalaisten sotilaiden majoittuminen kaupungin kouluihin, joille 
sattuvasti juuri silloin osui poikkeuksellinen syysloma. Samoin ryhdyt
tiin tarvikkeiden lastaukseen rautatievaunuihin jo samana päivänä. 18

> 

Saksalaisten tulosta levisi kaupunkilaisille tieto yleisesti vasta maa
nantaina 23.9., muualle huomattavasti myöhemmin, sillä maan halli
tuksen viiden rivin virallinen uutinen asiasta sanomalehdistössä syys
kuun 25-26 päivinä syyskuuta uppoutui jatkuvan suursodan valtai
saan uutismateriaaliin. 19> 

Kauttakulku syksyllä 1940 päättyi Vaasassa joulukuun puolivälissä, 
jolloin satama jäätyi. Satamakirjanpidon mukaan suoritti 12 eri saksa
laisalusta yhteensä 24 käyntiä Vaskiluodon satamassa syksyn kuluessa 
kuljettaen miehistöä, tarvikkeita ja polttoaineita. 

Vaasan suojeluskuntapiirin päällikkö 
eversti R. Berg. 
Kuva otettu 1940 
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Joulukuun 17. päivänä lähti viimeinen saksalaisalus, 3000 nrt:n 
Kyphissia20>, ja seuraavana päivänä päättyi Vaskiluodon saaren eris
täminen. 21 > 

Suomen ja Ruotsin puoluettomuusihanteista huolimatta kauttakul
kuliikenne jatkui kuitenkin edelleen "hiljaisin sopimuksin" läpi talven: 
saksalaiset lomautetut sotilaat kulkivat Pohjois-Norjasta Saksaan ja ta
kaisin toisaalta rautateitse Turun (sopimus 22.11.40), toisaalta Poh
jois-Ruotsin kautta (sopimus 9.7.40). Neuvostoliiton sotilasjunat taas 
Etelä-Suomen läpi Hangon tukikohtaansa (sopimus 6.9.40). Mikä mer
kitys mahtoikaan sitten olla sillä, että Rask.Psto 9:n komentaja, majuri 
Swendelin saattoi Pääesikunnan käskystä yhden päivän maastoharjoi
tuksessa tammikuussa esitellä Neuvostoliiton, Saksan ja Ruotsin soti
lasasiamiehille Vaasaa varuskuntana, jossa ei ollut yhtään saksalaista 
sotilasta. 

Se jäi nähtäväksi. 

Lähteet: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 . 

Kertonut evl. Stig Östenson .10.1980 
Kertonut evl. Torsten Swendelin .10.1980 
M.V . Terä : "Tienhaarassa" s. 50 
SA/PM:n puh .san . N:o 1849/ Op . 1/24.8.1940 
SA/Rtm Vetren lausunto PM:n Op. os:n kirj . 1938/ Op . 1/6.9.40 liite 
Terä: emt. s. 40 
SA/ PM:n puh .sanomat N:o 1921/Op.l XXl/3.9.40 ja 

N:o 1948/ Op .1 XXJ / 6.9.40 
8. Terä: emt. s. 160 
9. SA/ VaaSkp :n pky N:o 21/16.9.40 

10. Kertonut ev. Raf. Berg .10.1980 
11. Terä: liite no 3, s. 159 
12. Kertonut evl. T . Swendelin .10.80 
13. Kertonut evl S. Östenson .10.80 
14. Kertonut evl. T . Swendelin .10.80 
15. Eversti Bergin valokuva vastaanottotilaisuudesta 21.9.40 
16-17. Eversti Bergin valokuvat 21.9.40 
18. Kertonut tri Martti Heikinheimo .3.1981 
19. Vaasa-lehti 25.9.40 ja Hufvudstadsbladet 26.9.40 
20. VKA/ Satamapäiväkirja 1940 
21. SA/Pv .PE:n kirj . N:o 6157/1 6.12.40 
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Major Olavi Wetterstrand 

F ältartilleriregemen tet 4 ( KTR 4) 
Fjärde Fältartilleriregementet grundades vid den stora omorgani

sationen i samband med territorialsystemets införande. Armens tunga 
artilleri blev svenskspråkigt. Dess kadertrupp blev Fältartillerirege
mentet 4 (KTR 4) i Vasa. Överste Carl-Gustav Schauman utnämndes 
till dess första kommendör. Som sektions kommendör fungerade ma
jor Lucander och chef för underofficersskolan var major Erik Ulfsson. 

Tykkiharjoitus Kasarmin kentällä vuonna 1936. 
Sluten övning p, Kaserngården år 1936. 

Sektionen vid KTR 4 omfattade tre batterier, ett signalbatteri och 
två eldbatterier, det ena hade som pjäsmateriel 107 K/ 10-13 hästom
spänt och det andra 152 H/ 17 motoriserat. Underofficersskolan bestod 
av tre linjer nämligen spanings- och eldledningslinjen samt pjäschefslin
jen. Rekryteringen till KTR 4 skedde från alla delar av Finlands 
svenskspråkiga bygder; Österbotten, Nyland och Åboland. Fältartilleri
regementet inkvarterades i de gamla träkasernerna i Vasa. 

I september 1938 inkallades en tung sektion til~. repetitionsövning i 
Kankaanpää. Övningen varade över en månad. Ovningen avslutades 
den 4 oktober. I augusti 1939 deltog en sektion från KTR 4 i den stora 
armemanövern på Karelska näset. Sektionen avreste direkt efter som
marlägret i Perkjärvi. Den 18 oktober 1939 samlades den fjärde tunga 
sektionen utanför biblioteket i Vasa för avfärd till gränsen i öster. 

Vid vinterkrigets utbrott mobiliserades fyra tunga sektioner samtliga 
svenskspråkiga och före krigets slut hade ytterligare två tunga sektioner 
ställts upp. I Vasa uppställdes följande sektioner: 
- Första tunga sektionen, hästomspänd med pjäsmateriel 107 K/ 13. 

Kommendör kapten H von Konow. 
- Andra tunga sektionen var hästomspänd med pjäsmateriel 152 H / 

Jap. Kommendör major Lucander. 
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- Tredje tunga sektionen pjäsmaterielen 152 H 17, dess tredje batterie 
var hästomspänt med pjäser 107 K 17. Kommendör kapten Gyllen
bögel. 

- Fjärde tunga sektionen var hästomspänt med pjäsmaterielet 152 H/ 
10 och ett batteri 152 H/ 17. Kommendör major Ulfsson. 

- Femte tunga sektionen uppställdes i december, pjäsmaterielet 152 
K/ 17. Kommendör kapten Hammaren. 

- Sjätte tunga sektionen uppställdes i januari, pjäsmaterielet 150 
H/ 06. 

Under fortsättningskriget var de svenskspråkiga fältsektionerna 10 
till antalet och utgjorde 12 % av hela fältartilleriets numerär. Efter 
hemförlovningen hösten 1944 erhöll det förband, en sektion, som skulle 
bli efterträdare till det gamla KTR 4 namnet III/KTR 2 (tredje sektio
nen inom KTR 2). I den samlades de svenskspråkiga artillister som 
kvarstod i aktiv tjänstgöring. 

Sektionen förlades till Vasa i KTR 4:s gamla kaserner och till kom
n_iendör utsågs överstelöjtnant H von Konow. Vid armens omorganise
rmg ansågs det önskvärt att alla svenskspråkiga värnpliktiga skulle 
sammanföras till samma garnison. Fjärde brigaden blev svenskspråkig 
med Dragsvik som för läggningsort. Sektionen från Vasa införlivades 
med den. 

Fältartilleriregementet 4 efterträddes av Jääkäripataljoona 1. 

Paraatin vastaanottajat vuonna 1935 - Paradmottagare år 1935. Poliisimestari M Tali· 
roth, pormestari Jaco~sson: kaupunginjohtaja Eino Rosten, hovioik. presidentti Hugo 
M_almberg, kapi. B f!mn e~1chsen, maaherra Jalo Lahdensuo, Etelä-Pohjanmaan sot lää· 
nm komenta;a eversti B Wme/1, sot. läänin esikuntapäällikkö majuri C Hulden. 

Litteratur: 
E Ulfsson . Artillerister 1967 
F ältartilleriregemen tets traditionspärm / Sekt/NylBr. 

29 



Majuri Olavi Wetterstrand 

Jääkäripataljoona 1 - Pohjanmaan 
Jääkäripataljoona 1945-1964 

Polkupyöräpata/joona l:n perustaminen ja aika ennen Vaasaan siirty
mistä. 

Kaakkoisen Rajamaan komendantti esittää 22.1.1921 !.Divisioonan 
komentajalle uusien järjestelyjen perusteeksi seuraavaa: "Rajvartio
joukkona tulee Käkisalmen läänin Rykmenttirauhan tultua piakkoin 
korvattavaksi ns tullipoliisin kautta . Pettiojoukkoa armeijan ylösmars
sille tarvitaan sen sijaan edelleen. Yleisesikunnan päällikkö on kuiten
kin asettunut sille kannalle, että erilliset, vahvalla koneellisella tulivoi
malla varustetut polkupyöräpataljoonat ovat peittojoukkojen tehtäviin 
soveliaimmat kuin raskas ja hajalleen sijoitettu jalkaväkirykmentti". 

Tässä Kaakkoisen Rajamaan komendantin kirjelmässä on lausuttu 
Karjalan kannakselle perustettujen polkupyöräpataljoonien syntysanat. 
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen Käkisalmen läänin Rykmen
tin hajoittamisesta 15.3.1921. Rykmentti lopetti toimintansa 19.4.1921. 
Rykmentin I pataljoonasta muodostettiin I polkupyöräpataljoona ja II 
pataljoonasta II polkupyöräpataljoona. Aluksi käytettiin lyhennyksiä I 
Py.P ja II Py.P. Polkupyöräpataljoonien perustamispäiväksi tuli 20.4. 
1921. I Py.P:n päiväkäsky ilmestyi 28.4.1921. Pataljoonan nimi Polku
pyöräpataljoona l:n muodossa esiintyi ensimmäisen kerran päiväkäs
kyssä n:o 43/ 1921. 

Iääkäripataljoonan ensimmäinen sijoituspaikka oli Kellomäki. Sen 
ensimmäiseksi komentajaksi määrättiin jääkärimajuri Juho heiskanen, 
joka otti pataljoonan komentoonsa 14.5.1921. Kellomäen aikana sai 
pataljoona oman lipun. Lipun lahjoitti pataljoonalle joukko viipurilai
sia naisia. Johtajatar Ida Soinisen aloitteesta lippu luovutettiin patal
joonan komentajalle Helsingissä armeijan lippujuhlassa 16.5.1923. Pa
taljoonan ensimmäinen kunniamarssi oli Toivo Kuulan säveltämä Här
män marssi. 

Pataljoonan seuraava sijoituspaikka oli Terijoki, jonne pataljoonan 
esikunta, 1. ja 3.Komppania siirtyivät lokakuussa 1924. Vuonna 1928 
siirtyivät 2. ja 4.Komppania Terijoelle. 

Vuonna 1936 toukokuun 16 päivänä muutettiin polkupyöräpataljoo
na jääkäripataljoonaksi. Samalla pataljoona sai uuden kunniamarssin, 
joksi tuli Heikki Nurmion sanoihin Jean Sibeliuksen säveltämä jääkäri
marssi. Tasavallan presidentti myönsi sotilaskäskyssä n:o 29/ 16.5.1938 
jääkäripataljoonalle oikeuden kiinnittää vapaudenristin lipputankojen
sa kärkeen ja sitoa vapaudenristin IV lk:n nauhan lipputankoihinsa. 
Vapaudenristin kiinnitys lipputankoon tapahtui 6.12.1938. 

Iääkäripataljoona 1 osallistui sekä talvi- että jatkosotaan. Tässä his
toriikissa ei kuvailla näitä raskaita aikoja, koska keskitytään pääosin 
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Vaasan aikaan. Todettakoon, että pataljoona osallistui myös Lapin so
taan. Torniosta jääkäripataljoona 1 siirettiin Vaasaan. Siirtyminen ta
pahtui useassa vaiheessa kevään, kesän ja syksyn kuluessa v 1945. 
Ensimmäisenä tuli Vaasaan raskas komppania. Esikunta siirtyi elo
kuussa ja viimeisenä saapui 3 K lokakuussa. Pataljoonan vahvuus 
Vaasaan siirryttäessä oli 26 upseeria, 20 aliupseeria ja 362 miestä. 

Sodanjälkeinen siirtymisvaihe 1945-1947 

Suhtautuminen armeijaan käydyn raskaan sodan jälkeen oli yrmeää 
ja osittain vihamielistä. Lisäksi Vaasa ja vaasalaiset olivat tottuneet 
ruotsinkielisiin joukko-osastoihin, kuten Kaartin jääkäripataljoonaan ja 
Kenttätykistörykmentti 4:ään. Niinpä pataljoonasta tuntui kuin se olisi 
tullut vieraalle maaperälle. Vähitellen vaasalaiset kuitenkin muuttivat 
asenteitaan ja lämpenivät jääkäreille. 

Vaasan kasarmit olivat kenttätykistörykmentti 4 jäljiltä. Kasarmit 
olivat huonossa kunnossa. Kantahenkilökunnan asunnoista oli huutava 
pula. Kasarmirakennuksista oli parhaassa kunnossa sairaala. Kaikki 
kasarmit olivat puulämmitteisiä, vesi- ja viemäriverkosto oli kehnossa 
kunnossaä Vaasan sotilaskoti toimi alkuvaiheessa ruokalan eteisessä 
kunnes se sai 26.10.1946 uudet toimitilat ruokalan viereisestä raken
nuksesta. Sotilaskodin vihkimisen suoritti kenttäpiispa J Björklund. 

Henkilökunnasta pataljoonassa oli huutava pula, esim 26 aliupseerin 
tointa oli vapaana. Kantahenkilökunnan rungon muodosti sodanaikai
nen pataljoonan kantajoukko, joka loi hyvän hengen pataljoonaan. Up
seerien elämää varjosti sotarikollisuuspidätykset. Niinpä esim. pataljoo
nan komentaja eversti Sotisaari pidätettiin kuulusteluja varten. Eversti 
Sotisaari laskettiin myöhemmin vapaalle ja tuli jälleen pataljoonan joh
toon. Upseeri- ja aliupseerikerhot aloittivat välittömästi toimintansa. 
Kerhoilla tarjottiin virvokkeita, korviketta ja ruokaa. 

Pataljoonan sopeutuminen Vaasaan. 

Vaasan ja Pohjanmaan väestön suhtautuminen muuttui vähitellen 
myötämielisemmäksi. Tämä johtui siitä, että jääkärit pitivät vala- ja 
juhlatilaisuuksia eri puolilla maakuntaa. Toinen seikka, joka vaikutti 
asennoitumiseen oli se, että Pohjanmaan omat pojat suorittivat ase
velvollisuutensa jääkäripataljoona 1:ssä. Ev Sotisaaren komentajakausi 
päättyi 1950. Hänen seuraajakseen nimitettiin everstiluutnantti T Peit
sara. 

Ensimmäinen suurempi tapahtuma oli vuonna 1950 lokakuun 28 
päivänä. Silloin pataljoona oli kutsunut vieraakseen 3.Suomen Tarkka
ampujapataljoonan veteraaneja juhlistamaan alokkaiden valanvannon
tatilaisuutta. Veteraaneja saapui yli 70 kaikkialta Suomesta. Toinen 
merkittävä tapahtuma oli kun Suomeen saapui suruviesti, että Suomen 
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Marsalkka C G Mannerheimin elämänlanka oli sammunut. Vaasan 
Vapaudenpatsaalla pidettiin muistotilaisuus helmikuun 4 päivänä 
1951. 

Sotilaskotisisaret pyrkivät jatkuvasti lisäämään varusmiesten viihty
vyyttä. Sotilaskodin tilat uusittiin ja 20.6.1952 ne olivat valmiit. Tähän 
yhteyteen sopii lainata osa Peter Johanneksen kirjoituksesta Vaasa-leh
dessä: 

"Rupesivat naiset taas tuumasta toimeen. VaJJoottivat eversti Peit
saran kauhian hommamiehen ja komensivat puolustusministerin pa
keille. Koukkasivat joukon kaupungin liikemiehiä, pistivät liikekannal
le kaikki varuskunnan upseerit , aliupseerit ja miehet , joilla ei olJut peu
kalo keskelJä kämmentä ja niin flikat rakennuttivat vanhasta rottaases
ta varastomakasiinista sievän ja kodikkaan kerhon pojille". 

Eversti Tapio Peitsara luovutti komentajan tehtävät seuraajalJeen 3. 
heinäkuuta 1952. Seuraajaksi oli nimitetty everstiluutnantti Solmu Kul
lervo Salonmies. 

Varuskunta oli ilman soittokuntaa. Vaasan kaupunki ja sotilaat ajoi
vat soittokunnan saamiseksi Vaasaan. Vuonna 1952 lakkautettiin San
tahaminan soittokunta ja sen kalusto päätettiin siirtää Vaasaan. Vuon
na 1953 perustettiin Vaasan varuskuntasoittokunta, jonka ensimmäi
seksi kapellimestariksi nimitettiin musiikkiluutnantti Armas Kuortti. 
Pääosa soittajista tuli lakkautetusta Santahaminan soittokunnasta. 
Vaasan kaupunki ja Vaasan sotilaskotiyhdistys lahjoittivat soittokun
naJJe kapellimestarin samana vuonna 1953. Soittokunnan ensiesiintymi
nen oli huhtikuun 18. päivänä. 

Vakiintunutta Vaasan elämää: 

Jääkäripataljoona 1 oli saanut lujan sijansa Pohjanmaan väestön kes
kuudessa. Pataljoonasta oli muodostunut maakunnan oma joukko
osasto. 

Vuonna 1954 elokuun 23.-25. päivinä suoritti Jääkäripataljoona 
maakuntamarssin; siihen osallistui yli kolmesataa jääkäriä. Marssin pi
tuus oli 357 kilometriä ulottuen aina LapualJe saakka. Marssin lepo
paikka oli Kuortane, jossa järjestettiin lavatanssit varuskunnan soitto
kunnan musiikin tahdissa. 

Jääkäri~ataljoona 1 aloitti ampumaleiritoiminnan vuonna 1947. Sil
loin patalJoona osallistui ensimmäisen kerran Rovajärven ampumalei
rille. Viisikymmenluvun alussa Jääkäripataljoona 1 aloitti Pohjanmaan 
valtaamisen suuremmilla harjoituksilla. Toukokuun 22.-25. päivinä 
pidettiin suuri Kauhavan sotaharjoitus. Siihen osallistui myös Lentoso
takoulu ja harjoituspatteristo kenttätykistöstä. Vuonna 1953 pataljoona 
sai panssarivaunujoukkueen elävöittämään harjoituksiaan. 

1950 vuosikymmenen taitteessa sai pataljoona käyttöönsä Gerbyn 
rantapalsta-alueen, noin 7 ha. Alue oli erittäin vilkkaassa käytössä, ku
kin yksikkö oli sielJä pari päivää kerralJaan. Henkilökunnan virkistys-
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lääkäreitä pyörämarssilla. 

käyttöön pystytettiin alueelJe parakki, joka oli ahkerassa käytössä. Sen 
ympärille rakennettiin myöhemmin henkilökunnan omia, pieniä mök
kejä tyydyttämään heidän kesänviettotarvettaan. 

Pataljoona suoritti vuosittain useita polkupyörämarsseja Pohjanmaan 
eri osiin. Elokuussa 1955 pataljoona teki tunnetuksi toimintaansa Kes
ki-Pohjanmaan asukkaille. Maakuntamarssi suoritettiin Vaasa -
Kaustinen ja rantatietä takaisin . 

Vuonna 1956 jääkäripataljoona l:n kunniakas nimi siirtyi historiaan, 
sillä puolustuslaitoksen uudelJeenjärjestelyjen yhteydessä pataljoona sai 
maakunnalliseksi nimekseen Pohjanmaan Jääkäripataljoona. 

Pohjanmaan Jääkäripata/joona Vaasassa: 

Pohjanmaan Jääkäripataljoonan viettäessä 36-vuotispäiväänsä 11. 
maaliskuuta 1957 muodostui se tavallista juhlavammaksi. Vaasan suo
malaiset naiset lahjoittivat pataljoonaJJe yksikköviirit. Luovutus tapah
tui kasarminkentälJä, lahjoittajien puolesta puhui rouva Elise Salmi ko
rostaen jääkäriliikkeen luomia perinteitä ja lipun sekä viirien jääkäreil
le asettami?. velvoituksia. 

Kesäkuun 7 päivänä 1957 vierailivat Kuninkaallisen Preussilaisen 
27. Jääkäripataljoonan edustajat pataljoonassa luovuttaen 27 . Jääkäri
pataljoonan pienoislipun ja jääkäripatsaan. Vaasassa vietettiin 25. hel
mikuuta 1958 juhlavin menoin jääkärien kotiinpaluun 40-vuotisjuhlaa. 
Tilaisuuteen oli saapunut lähes 300 jääkäriä. 
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Joulukuun 11. päivänä 1958 luovutti pataljoonan komentaja eversti 
Solmu Salonmies komentajan tehtävät seuraajalleen everstiluutnantti 
Otto Erkki Yliriskulle. Pohjanmaan Jääkäripataljoonan toiminnasta 
mainittakoon muutamia tärkeitä tapahtumia. Syyskuussa 1959 oli 
sotaharjoitus Lohtajalla. Edellisenä vuonna oli pataljoona saanut käyt
töönsä ensimmäiset kevyet sinkonsa ja rynnäkkökiväärit. Kesällä 1959 
riehui Isojoella suuri metsäpalo, jonka sammutukseen osallistui 1., 2., 
ja 3.kommpania. Tammikuun 3. päivänä 1961 tapahtui lähellä Vaasaa 
Koivulahden lento-onnettomuus matkustajakoneen pudotessa metsään. 
Pataljoona antoi apua, etenkin lääkintähenkilöstön apu oli suuriarvoi
nen. 

Jääkäripataljoona kunnostautui myös urheilurintamalla voittaen pe
säpallossa l.divisioonan mestaruuden ja ollessa toinen puolustusvoi
main mestaruuskilpailussa. Ampumamestaruuskilpailussa saavuttivat 
pataljoonan edustajat useita henkilökohtaisia mestaruuksia. 

Vuonna 1958 pataljoona saavutti puolustusvoimain mestaruuden se
kä jalka- että pesäpallossa. Pataljoona uusi mestaruutensa pesäpallossa 
v. 1960. Pataljoona voitti samana vuonna yleismestaruuden puolus
tusvoimain yleismestaruuskilpailuissa. 

Pataljoona sai uuden lipun Vaasan sotilaskotiyhdistyksen lahjoitta
mana 10.3.1962. Vaasan Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja rva Siru 

Pataljoonan lipunnau/aus v. 1962. Vasaran varressa kenraaliluutnantti Tauno Kopra. 
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Ulkuniemi esitti lipun historian ja naulauksen jälkeen luovutti lipun 
pataljoonan komentajalle everstiluutnantti Otto Yli-Riskulle. 

Vuoden 1962 koulutuksen suurtapahtumaksi muodostui pataljoonan 
osallistuminen toukokuussa panssariprikaatin järjestämään suureen so
taharjoitukseen Niinisalossa. Syksyllä pataljoona osallistui Kainuun so
taharjoitukseen, joka oli Pohjois-Suomen suurin sodanjälkeinen harjoi
tus. Siihen osallistui yli 10.000 miestä. 

Heinäkuun 27. päivänä 1962 tapahtui Pohjanmaan Jääkäripataljoo
nassa komentajan vaihdos. Everstiluutnantti Otto Yli-Risku luovutti 
komentajan tehtävät seuraajalleen everstiluutnatti Paavo Junttilalle. 

Siirtyminen Sodankylään 

Komentajan vaihdoksen jälkeen alkoivat siirtymisvalmistelut Sodan
kylään. Vuonna 1958 siirto oli lyöty lukkoon ja rakennustyöt Sodanky
lässä aloitettiin. Kantahenkilökunta otti vastaan siirtymisen sekavin 
tuntein. Osa henkilökunnasta halusi jäädä Vaasaan tai Pohjanmaalle, 
osa halusi siirtyä Sodankylään. Pohjanmaalle jääville järjestyi työpaik
ka Ilmasotakoulusta, Pohjanmaan Sotilasläänin Esikunnasta ja Vaasan 
Sotilaspiirin Esikunnasta. 

Virallinen tutustuminen uuteen sijoituspaikkaan tapahtui v. 1961. 
Pataljoona osallistui Sodankylässä järjestettyyn maatalousnäyttelyyn. 
Sodankylän asukkaiden suhtautuminen pataljoonan tuloon oli myöntei
nen. Virallinen vahvistus siirtymishetkestä tuli julkisuuteen v. 1963 lo
pussa ja Pääesikunta antoi asiasta käskyn v. 1964 alussa . Siirto tapah
tui heinäkuun 28. päivänä 1964. Päivän juhallisuudet alkoivat Korshol
man puistikossa, jossa pataljoona oli järjestäytynyt "Jääkärikiven" pal
jastustilaisuuteen. Reliefissä , joka on kiinnitetty kiveen , lukee: Pohjan
maan Jääkäripataljoona Vaasassa 1945-1964. Kivi on luonnonkivi ja 

Jäähyäiset Vaasalle v. 1964 heinäkuun lopussa. Muistokiven paljastuspuhetta pitämässä 
pataljoonan komentaja everstiluutnantti Paavo Jun ttila. 
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tuotu Korsholman maastosta. Kaupungin puolesta otti muistokiven 
vastaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunkineuvos TE Teir. 

Pataljoonan pääosan siirtymistä valmistelemaan määrättiin kolmisen
kymmentä miestä. Lähtö tapahtui 4.6.1964. Heinäkuun 1. päivänä 
pyöräilivät 3.JK:n alokkaat Sodankylään. Heinäkuun 29. päivänä ta
pahtui varsinainen siirtyminen pyörillä, alkaen klo 05.00 aamulla. 

Pohjanmaan Jääkäripataljoona saapui 2.8.1964 pyöräillen Sodanky
lään. Jääkäripataljoonan elävän voiman siirtäminen Vaasasta Sodanky
lään oli 3-4 vrk:n asia. Huollon siirtyminen kesti 1,5 vrk. Elokuun 19. 
päivänä 1964 Vaasan Rannikkopatteristo siirtyi Vaasaan. 

Lähteet 
Lapin Jääkiiripataljoona 1921 - 1971. 
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Majuri Olavi Wetterstrand 

Vaasan Rannikkopatteristo 1964-
Vaasan Rannikkopatteristo perustettiin puolustusvoimain uudelleen 

järjestelyn yhteydessä 1.12.1952 l.ErRtPsto ja silloisen RT 2:n yhtey
teen Moottoroitu rannikkotykistöpatteri, joiden tehtäväksi tuli koulut
taa henkilökuntaa moottoroituun rannikkotykistöön. !.Erillisen Ran
nikkotykistöpatteriston väliaikaiseksi sijoituspaikaksi määrättiin Suo
menlinna. 1. ErRtPston nimi muutettiin 1.1.1957 Vaasan Rannikko
patteristoksi. Samalla määrättiin patteriston vuosipäiväksi moottoroi
dun rannikkotykistön perustamisen mukaan joulukuun ensimmäinen. 
Vaasan Rannikkopatteriston kunniamarssiksi määrättiin vuonna 1957 
Napuen marssi. Heikki Klemetti on tämän marssin sovittanut kansan
sävelen mukaan ja Artturi Rope sovittanut sotilassoittokunnalle. 

VaaRPston /ipunnaulaustilaisuus Suomenlinnan upseerikerhol/a 3.6. 1958. Lipun lahjoit
taja Vaasan kaupunki. 

20.12.1957 vahvistettiin Vaasan Rannikkopatteristolle joukko-osasto
lippu. Vaasan kaupunki lahjoitti nimikkopatteristolleen tämän lipun, 
jonka naulaamistilaisuus pidettiin Suomenlinnan upseerikerholla 3.6. 
1958. Lipussa on viisikulmainen heraldisen linnakkeen ympäröimä 
Vaasan vaakunan tunnuskuva kultainen lyhde. VaaRPston lipun pää
kentän väri on yhdenmukaisesti muiden rannikkotykistöjoukko-osasto
jen lippujen kanssa koboltin merensininen ja aselajitunnuksena on li-
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pun kulmissa ristikkäiset tykinputket. Lipun on vihkinyt kenttäpiispa 
Toivo Laitinen. Lippu luovutettiin patteriston komentajalle uusien 
joukko-osastolippujen vihkimistilaisuudessa Senaatin torilla 4.6.1958. 

Patteriston ensimmäinen komentaja oli evl Kalle Koski. Evl V Vuo
rela otti vastaan patteriston komentajan tehtävät 12.9.1957. Elokuun 
19. päivänä 1964 siirtyi VaaRPsto Suomenlinnasta Vaasaan rautatie
kuljetuksella evl V Vuorelan johdolla. Seuraavaksi komentajaksi nimi
tettiin 26.2.1965 evl E Herttua. Evl T Kiviranta otti vastaan komenta
jan tehtävät 29.9.1967. Hän puolestaan luovutti tehtävät evl Aspinjaa
kolle 16.10.1969. Evl M Wähäjärvi nimitettiin komentajaksi 29.10. 
1971. Evl M Wähäjärvi toimi komentajana neljä vuotta . Hänen seuraa
jakseen nimitettiin evl P Väyrynen 1.6.1975. 

Tykkisulkeista kasarminkentällä. 

Koulutus 

Tykkikalustona ovat käytössä olleet 152 H/ 37, 76 K 36. Pääkalusto
na on tällä hetkellä 130 K 54. VaaRPsto käyttää harjoitusalueena 
Gerbyn rantapalstaa ja lentokentän harjoitusalueita. Taisteluammun
nat jalkaväen aseilla suoritetaan Lohtajan leirialueella. Rannikkotykis
töampumaleirit pidetään Lohtajalla ja Pyhärannan Reilassa. Lisäksi 
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patteristo osallistuu joka toinen vuosi kenttätykistön ampumaleirille 
Rovajärvellä. Erilaisille leireille osallistuu patteristo useasti vuodessa. 
Leirit ovat suuntautuneet lähinnä Isosaareen, Santahaminaan, Porkka
laan. 

Varusmiehiä patteristo saa n'Jin 60 % Pohjanmaalta, loput Helsin
gin-Turun alueelta, vahvuuden vaihdellessa 400-600 miestä. 

Patteriston organisaatiomuutokset 

l.Erillisen Rannikkotykistöpatteriston muodosti esikunta, Esikunta
patteri, 1. ja 2.Tulipatteri sekä Sommarön linnake. Aliupseerikoulu 
muodostettiin v. 1954. Vuonna 1971 uudistettiin organisaatio siten, että 
muodostettiin tiedustelu patteri. Organisaatiota tarkennettiin v. 1979, 
1.10 lähtien siten, että Esikuntapatteri vastaa autonkuljettajakoulutuk
sesta, 8-mieskoulutuksesta ja huoltokoulutuksesta, l .Patteri vastaa tu
lenjohto, mittaus ja viestikoulutukseta, 2.Patteri tykki- ja keskiökoulu
tuksesta ja 4.Patteri ryhmänjohtajakoulutuksesta. 

Rannikkotykistön kilpailuammunnoissa Vaasan Rannikkopatteristo 
on saavuttanut hyviä tuloksia, joista mainittakoon ensimmäinen sija 
vuosina 1970 ja 1973, toinen tila vuosina 1971, -72, -75, -77, -78 ja 
1979. 

Vaasan Rannikkopatteristoa voidaan hyvällä syyllä kutsua "Camp
ing" -patteristoksi laajan liikkuma-alansa ja leirivuorokausiensa, joita 
on 58-80 vuodessa, vuoksi. 

Lohtajalla ampumaleirillä. 
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Lohtajan leirialueella aloitettiin kovapanosammunnat vuonna 1966 ja 
vuonna 1969 käyttöön tuli Rauman eteläpuolella sijaitseva Pyhärannan 
Reilan leirialue. 

Varuskunnassa aloitettiin kiinteistöjen peruskorjaukset 1970-luvun 
alussa ja ovat jatkuneet tähän päivään asti. 

K i/paurhei/usaavutukset 

Patteristolla ei ole päätoimista liikuntakasvatusupseeria, joten kaikki 
valmennustyö tehdään muun koulutuksen lisäksi. Patteristo toimii sekä 
hyvissä että huonoissa olosuhteissa. Huonoista olosuhteista mainitta
koon urheilu- ja voimistelusalin puuttuminen, hyvistä mainittakoon, 
että patteristo toimii Etelä-Pohjanmaan urheilupiirin alueella, joka on 
yksi voimakkaimmista. Vuosi 1977 oli eräs merkityksellisimmistä; 
Puolustusvoimain yleismestaruuskilpailuissa alik Lehto sai kaksi hopea
mitalia (800 m ja 1500 m) . Puolustusvoimain suunnistusmestaruuskil
pailuissa voitti patteristo suunnistuksen joukkuemestaruuden. 

Vaasan Rannikkopatteristo on saanut Vaasan ja sen ympäristökun
tien taholta myönteisen suhtautumisen sekä väestön elävän ja virkeän 
maanpuolustushengen johdosta. Tätä ilmentää mm maakunnan väes
tön osoittama mielenkiinto taistelunäytöksiin eri näyttelyjen yhteydessä 
sekä valatilaisuuksissa eri puolella Pohjanmaata. Patteristo on suosittu 
vierailukohde, varsinkin sotaveteraanien ja koululaisten taholta. 

Lähteet: 

Rannikonpuolustajat ja Porrastus-lehti 
Erilaiset päiväkäsky! 

40 

Maj O Wetterstrand 

Vaasassa toimineet joukko-osastot 

v 1434 Korsholman (Vha Vaasan) linnanpäällikkö Erik Puke nostat
tamat Pohjanmaan miehet osallistuivat Engelbrektin kansannousuun 
Erik XIII vastaan. Osallistuivat mm Kastelholman linnan valtaukseen . 

1500-luvul/a Pohjanmaan lippukunnat n s fänikat osallistuivat Kus
taa W aasan ja tämän poikien aikana käytyihin sotiin 

v 1555 ensimmäinen sotaväenottokäsky; tuolloisista kolmesta lippu
kunnasta yksi perustettiin Pohjanmaalla 

v 1626 muodostettiin Kuninkaallinen Pohjanmaan Rykmentti Kustaa 
II Adolfin aikana - maakunnallinen rykmentti joka mm 30-vuotiseen 
sotaan lähtöä varten koottiin aikanaan Ryövärinsaarelle Vanhan Vaa
san entisen sataman suulle 

v 1807 toinen pohjalainen joukko-osasto - Vaasan Rykmentti -
osallistui mm 1808-09 sotaan Sandelsin 5. Prikaatin mukana 

v 1817 Vaasan Pataljoona Vaasassa, jolloin voidaan Vaasan varus
kunnan katsoa syntyneen Vanhan Vaasan alueelle ja n 

v 1855 Vaasan varuskunta nykyisen Vaasan kaupungin alueelle 
v 1827 nimi muutettiin V ~asan Suom. Tarkk' ampujapataljoonaksi 

(lakkautettiin 1830) 
v 1855 2. Vaasan Ruotujakoispataljoona 
v 1881 3. Vaasan Suomalainen Tarkk' ampujapataljoona, jolta ajalta 

periytyvät nykyiset puukasarmit. Punatiiliset kasarmit täyttävät 1970 
109 v! Lakkautettiin 1902. Sen jälkeen venäläisiä joukkoja 1918 saak
ka. 

v 1919 Kaartin Jääkäripataljoona 
(-1935) Jääkäriprikaatin esikunta 
(-1929) 7. Erillinen Konekiväärikomppania 
Vaasan Sotilaspiirin Esikunta (1933-) 

v 1935 Kenttätykistörykmentti 4 
(-1939) 

vv 1939-45 Erilaisia joukko-osastoja mm Tykistökoulutuskeskus 2, 
Jalkaväkikoulutuskeskus 7, Raskas Patteristo 9, Raskas Patteristo 1, 
Erillisen Patteriston ja Tykistökoulun osia oleskeli Vaasassa tai sen lä
heisyydessä 

v 1945- Pohjanmaan Sotilasläänin Esikunta , Vaasan Sotilaspiirin 
Esikunta edelleen, Pohjanlahden Merivartioston Esikunta 

v 1945-64 Pohjanmaan Jääkäripataljoona (siirtyi Sodankylään 1964 
Lapin Jääkäripataljoonaksi) 

v 1964- Vaasan Rannikkopatteristo 
Vielä todettakoon Vaasan Korjaamo ja Vaasan Varuskuntasoitto

kunta vaasalaisina joukkoina. 
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Trupper som verkat i Vasa 

år 1434 deltog de av slottsfogden i Korsholm (Gamla Vasa) 
Erik Puke uppbådade österbottningarna i Engelbrekts folkresning mot 
Erik XIII samt bl a i erövringen av Kastelholms slott 

Under 1500-talet deltog Österbottens s k fänikor i Gustav W asas krig 
och i de krig hans söner förde 

1555 verkställdes första gången uttagning av krigsfolk, av de då
varande tre fänikorna uppställdes en i Österbotten 

1626 under Gustav II Adolfs tid uppställdes Kungliga Österbottens 
Infanteriregemente - ett landskapsregemente, som bl.a. deltog i 30-
åriga kriget och före avfärden ihopsamlades på Rövarholmen utanför 
dåvarande hamnen i Gamla Vasa 

1807 ett annat österbottnisk truppförband - Vasa Regemente -
deltog bl.a. i 1808-09 års krig med Sandels 5.Brigad 

1817 Vasa Bataljon i Vasa; vid denna tidpunkt kan Vasa garnison 
anses ha bildats först i Gamla Vasa trakten och ca 

1855 Vasa garnison i nuvarande Vasa stad 
1827 ändrades bataljonens namn till Vasa Finska Skarpskyttebatal

jon (upplöst 1830) 
1855 2.Vasa Indelta Bataljon 
1881 3.Vasa Finska Skarpskyttebataljon. Från denna tid är de nu

varande träkasärnbyggnaderna. Tegelkasärnen fyller i år 109 år. Batal
jonen upplöstes 1902. Därefter ryska trupper till 1918 

1919 Gardesjägarbataljonen 
(-1935) Staben för Jägarbrigaden 
(-1929) 7 .Avdelta Maskingevärskompaniet 
Staben för Vasa Militärdistrikt (1933-) 
1935 Fältartilleriregementet 4 
(-1939) 

1939-45 Olika truppförband bl.a. Artilleriutbildningscentralen 2, 
lnfanteriutbildningscentralen 7, Tunga Sektionen 9 och 1 samt delar av 
Artilleriskolan och Avdelta sektionen i Vasa med omnejd 

1945- Staben för Österbottens Militärlän, Staben för Vasa Militär
distrikt, Staben för Bottenvikens Sjöbevakning 

1945-64 Österbottens Jägarbataljon (PohmJP); förflyttades till So
dankylä (nuvarande LapinJP) 

1964 Vasa Kustartillerisektion. 
Y tterligare kan nämnas Vasa Garnisonsverkstad och Vasa Garnisons 

Musikkår 
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Fasaden mot öster 
(Kopia av arkitekt E. B. Lohrmanns ritning, Vasa garnisons Bygg

nadskontor ) 


