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DNA TUTKIMUS JA PAIKALLISHISTORIA   Osa 5  

 

Heikki Lintala 

Kirjoittaja on sukututkimuksen sekä siihen liittyvän paikallishistorian harrastaja 
 

 
 
Suomi DNA-projektin Facebook –sivuilla markkinoitiin Juuret -julkaisua 2/2012, minkä 
allekirjoittanut hankki nettikaupasta perehtyäkseen kielitieteilijä FM Jaakko Häkkisen artikkeliin 
pohojalaasten kokonaisperimästä.   
 
Eteläpohjalaiset Juuret ry:n julkaisuista täyden hinnan maksaneilla kuluttajilla on oikeus 
kommentoida ostamiensa tuotteiden kokonaislaatua.  
Yhdistyksen puheenjohtajan ja Juuret -julkaisun päätoimittajan Matti Lehtiön päivittely  
Juuret-julkaisun 2/2012 pääkirjoituksessa kuulostaakin lähinnä hurskastelulta:  
”Viimeisimmässä Suomen Sukututkimusseuran julkaisussa oli peräti neljä sivua täydennyksiä, 

täsmennyksiä ja pieniä kommentteja edellisen julkaisun aineistosta.”  

Korjattavaa ja täydennettävää löytyy aivan varmasti myös päätoimittaja Lehtiön julkaisuista 
yhtälailla –  mikäli asiakaspalautetta ja kommentteja palstoilla ylipäänsä julkaistaisiin.   
 

Eteläpohjalaisten geeniperimä: 
 
Eteläpohjalaisten geeniperimästä kertovan suuritöisen ja ansiokkaan artikkelin kirjoittaja  
Jaakko Häkkinen on toistaiseksi niukoista lähteistä huolimatta onnistunut puristamaan varsin 
pitkälle meneviä johtopäätöksiä.  Johtopäätökset ovat saman suuntaisia kuin muillakin ammatti- ja 
amatööritutkijoilla, koska käytettävissä olevat lähteet (tutkimustulokset) lienevät samoja. 
Tutkimustulokset riippuvat DNA-analyysiin osallistuneiden määrästä ja maantieteellisestä 
jakautumisesta. Näytteitä täytyisi olla riittävä määrä, jotta lopputulos olisi tilastollisesti yleispätevä. 
 
Allekirjoittanut on jo vuosia sitten tehnyt kirjalliset aloitteet sekä Pohjanmaan että Etelä-
Pohjanmaan maakuntaliitoille kulttuurihankkeen käynnistämisestä sekä työryhmän kokoamisesta, 
mikä päivittäisi Etelä-Pohjanmaan historian osan I-II ajan tasalle muun muassa asutushistorian 
osalta.  DNA-tutkimukset kyseenalaistavat omalta osaltaan nykyisen virallisen totuuden, mikä 
perustuu muun muassa C.F. Meinanderin ja Armas Luukon tulkintoihin.   
Nämä kansallisromanttiset tulkinnat lähestyvät kunnioitettavaa sadan vuoden ikää, joten 
asutushistorian poikkitieteelliselle high-tech päivitykselle olisi jo sosiaalinen tilaus.  
 
Ruotsinkieliset pohjalaiset ovat tähän mennessä tehtyjen tutkimusten valossa varsin lähellä 
Ruotsin ruotsalaisia eli riikinruotsalaisia sekä suomenkielisiä pohjalaisia. Toisin sanoen:  
heillä kaikilla on yhteisiä lähtökohtia perimänsä osalta.  Pohjanmaalle on siirtynyt väestöä meren 
vetäytymisen tahdissa kaikkina aikoina ja kaikista ilmansuunnista. Pohjalaiset näyttävät olevan 
osittain niiden germaanien jälkeläisiä, jotka ovat rantautuneet alueelle useana aaltona viimeistään 
pronssikaudelta alkaen. Nämä germaanit vaihtoivat kielensä hyvissä ajoin ennen riikinruotsalaisten 
muuttoaaltoa. Myös nykyiset suomenruotsalaiset ovat vaihtamassa kieltään mutta prosessi on hidas. 
Ruotsinkielisistä löytynee ääripäät: osalla on edelleen pelkästään ruotsalaista perimää ja osalla enää 
varsin vähän.  Sekoittuminen on tapahtunut luonnollisimmin siten, että ruotsinkielinen nainen on 
avioitunut suomenkielisen miehen kanssa, kuten allekirjoittaneen omien esivanhempien osalta on 
tapahtunut monta kertaa.  Ruotsinkielisen miehen avioituessa suomenkielisen naisen kanssa 
jälkeläisten kieli todennäköisesti vaihtuu. 
 



 
2 

 

 

 

 

Artikkelissa yllättäen todetaan, ettei suomenkielisissä pohjalaissa näyttäisi olevan ruotsalaista 
perimää.  Kyseessä lienee kuitenkin ns. tilastoharha, toistaiseksi niukasta lähdeaineistosta johtuen.  
Edelliseen kohtaan perustuen Etelä-Pohjanmaan suomenkielisissä on riikinruotsalaista perimää ja 
ruotsinkielisissä suomenkielistä perimää.  Kuten edellä todettiin, suomenkielisissä pohjalaisissa on 
myös germaanista perimää, mikä on kumuloitunut useina aaltoina viimeistään pronssikaudelta 
alkaen mutta mahdollisesti jo tätä kaukaisemmilta ajoilta.   
Tämä ikivanha germaaninen perimä on todennäköisesti peräisin suolaisen veden takaa 
vastarannalta. Eräiden arvioiden mukaan se olisi peräisin germaanisilta alueilta etelänpää.  
Lähes joka toinen länsisuomalainen ja itäruotsalainen mies kuuluu samaan I-päähaploryhmään. 
Siirryttäessä tarkastelussa haplotyyppien tasolle voidaan löytää lisää paljastavia yhtäläisyyksiä 
Pohjanlahden molemmin puolin.     
Mielenkiinnolla odotamme DNA:n valmistumista Levänluhdan vainajien osalta.  Kyseessä ei ole 
suohauta vaan vainajat on vuosisatojen aikana haudattu matalaan lampeen tai järveen kasvillisuuden 
perusteella.  
Varhaiset pohjalaiset tuskin puhuivat mitään suomensukuista kieltä – alueen saamelaisia kansoja 
lukuun ottamatta.  
Monille pohjalaisille fennisteille on tullut epämiellyttävänä yllätyksenä ja jopa sokkina tieto, 
etteivät heidän esivanhempansa olekaan suomalaisia vaan muualta tulleita, jotka vielä puhuivatkin 
jotakin täysin käsittämätöntä kieltä.  
Aikalaistensa fennistien parjaama tutkija, professori tri T.E.Karsten oli kuin olikin oikeilla jäljillä  
jo 1900-luvun alun teknologiallaan. 
 
Kaikissa väestöissä on tapahtunut pullonkauloja eli väestön voimakasta vähentymistä ja sen 
jälkeistä voimakasta lisääntymistä aika ajoin.  Näin lienee tapahtunut myös Etelä-Pohjanmaalla 
vuosituhansien varrella. Viimeisin pullonkaula lienee tapahtunut ajanjaksolla 1000-1500 vuotta 
sitten ja nykyinen geenipooli olisi peräisin tältä ajalta. Tätä voitaneen pitää vain nykyisen 
pohjalaisen geenipoolin ”syntymäajankohtana” eikä niinkään pohjalaisten tai pohjalaisuuden 
syntymäajankohtana, koska ne ovat kehittyneet sinä aikana kun Etelä-Pohjanmaa on ollut asutettu.  
 
Artikkelin mukaan serkkuavioliitot eli sisäsiittoisuus ole ollut geenien todistusvoiman perusteella 
suosittua.  Varhaisten dokumenttien mukaan avioliitot pikkuserkkujen ja sitä kaukaisempien välillä 
olivat pikemminkin sääntö kuin poikkeus.  Puoliso hankittiin läheltä.  Polkupyörän keksiminen 
onkin merkittävästi sekoittanut pohjalaisten perimää. Useimmat pohjalaiset näyttäisivät olevan 
enemmän tai vähemmän läheistä sukua toisilleen.  
 
Artikkelin mukaan Etelä-Pohjanmaan ”autioitui” kokonaan viikinkiaikana 800-luvulla. Tämä tieto 
lienee peräisin Etelä-Pohjanmaan historiankirjan osasta I, mutta tieto on kumottu useissa 
myöhemmissä tutkimuksissa sekä DNA-analyyseissä päivittäin. Lisäksi historiankirjan osassa II 
väitetään, että kokonaan autioituneen Pohjanmaan asuttivat uudelleen varsinaissuomalaiset, 
satakuntalaiset ja pirkkalaiset eränkävijät nimistötutkimukseen perustuen. Nykyiset pohjalaiset siis 
olisivat näiden lounaissuomalaisten eränkävijöiden jälkeläisiä eli lounaissuomalaisia, mikä on 
yksinkertaisesti epätosi. Vanhat uskomukset kuitenkin elävät sitkeästi.   
Tarvittaisiin kipeästi ja ripeästi alueen virallisen ruotsin- ja suomenkielisen historiankirjoituksen 
sekä historiankirjojen poikkitieteellistä päivittämistä.      
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Suomalaisten sisäinen ja ulkoinen vertailu IBS-tasolla: 
 

 

Tämän artikkelisarjan osissa 1-4 on tarkasteltu erästä esimerkkihenkilöä DNA:n sekä 
paikallishistorian näkökulmasta. On aika tarkastella saman esimerkkihenkilön kokonaisperimää 
laajemmasta näkökulmasta.  Tarkastelu voidaan tässä vaiheessa tehdä koko maan sekä eräiden 
naapurimaiden näkökulmasta.  
Lyhyenä yhteenvetona voidaan todeta, että esimerkkihenkilön kokonaisperimä on lähellä maamme 
läntisen rannikkoseutujen väestöjä sekä ainakin Itämeren eteläosien väestöjä kuten liettualaisia  
(alla olevassa kuvassa B6a) . Muiden Pohjoismaiden osalta vertailu voidaan tehdä kun näytteitä on 
käytettävissä riittävästi.   
Esimerkkihenkilö on varsin kaukana keski- ja itäsuomalaisista sekä venäläisistä. Jonkinlainen 
jyrkkä raja näyttäisi kulkevan maamme halki pohjoisesta etelään esimerkkihenkilön osalta.   
Dokumentteihin perustuvan esipolvitutkimuksen mukaan lähes kaikki esimerkkihenkilön tiedossa 
olevat esipolvet ovat peräisin nykyisen Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan alueelta sekä 
Uumajasta Ruotsista. Onpa esipolvien joukkoon eksynyt ainakin yksi ulkomaalainen palkkasotilas, 
joka asettui talolliseksi Ylihärmään rauhan tultua Isonvihan jälkeen.    
 

 
Kuva: Jaakko Häkkinen 

 
 
Pro Gradu –tutkielmassa (Juha Heikkinen 2011) oli mukana myös Suomen maakuntien 
populaatioista tehty DNA-isälinjatutkimus, mikä osoittaa, että muuten varsin suomalaiset isälinjat 
omaavalla ruotsinkielisen Pohjanmaan populaatiolla on hivenen enemmän Keski- ja Länsi-
Eurooppaan viittaavia isälinjoja, kuin muilla suomalaisilla populaatioilla. 
Tutkielman mukaan vierasperäinen nimistö keskiaikaisella ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on lähes 
kokonaan keski-eurooppalaista ja tämä keski-eurooppalainen nimistö on valtaosin saksalaista 
(ruotsinkielinen ja saamelainen nimistö luetaan kotimaiseksi). Melkein kaikki lähteinä käytetyt 
tutkijat pitävät nimistöä osoituksena siitä, että Suomeen suuntautui 1200-luvulta 1400-luvulle varsin 
merkittävä saksalaisen maahanmuutto. 
Omana pohdiskelunaan Juha Heikkinen esittää, että jotkut ruotsinkielisen Pohjanmaan keskiaikaiset 
kulttuurinimet saattaisivat olla jopa Britannian kelttiläisiä. Tähän liittyen esitetään teoria, miten 
Britannian kelttiläinen viulusoitin crwth eli jouhikko päätyi keskiajalla Suomeen. 
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Artikkelissa käytetyt lähteet: 
 
 
Jaakko Häkkinen: Suomalaisten sisäinen ja ulkoinen vertailu IBS-tasolla 27.8.2012 
Juuret -julkaisu 2/2012: Eteläpohjalaisten geeniperimä, Jaakko Häkkinen 
Suomi DNA-projekti: www.fidna.info 
Genealogy by Genetics Ltd: www.familytreedna.com  
The Genographic Project: http://genographic.nationalgeographic.com/genographic/index.html        
T. E. Karsten: Svensk bygd i Österbotten  
Heikki Lintala: Genealogia Lindala 
Suomen Sukututkimusseura ry: Hiski 
Etelä-Pohjanmaan historia osat I-II 
 
 


