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Heikki Lintala 

Kirjoittaja on sukututkimuksen sekä siihen liittyvän paikallishistorian harrastaja. 
  
 
 
 
 
Perinnöllisyystiede, DNA ja geeniteknologia ovat maallikolle mystinen, erittäin vaikea ja jopa 
pelottava asia hahmotettavaksi. Emeritus professori Kalevi Wiik on pyrkinyt kansantajuistamaan 
asiaa vääntämällä siitä rautalankamallin kirjassaan: Mistä suomalaiset ovat tulleet? Tätä teosta voi 
lämpimästi suositella kaikille paikallishistorian harrastajille. Sukututkimustarkoituksiin tehtyjen 
DNA analyysien tulokset saattavat tapauskohtaisesti alkaa siitä, mihin perinteinen, dokumentteihin 
perustuva sukututkimus päättyy. Kyseinen analyysi tehdään henkilön sylkinäytteestä. Noin 30.000 
vuotta sitten hävinneen Neandertalin ihmisen perimän selvittämiseen tarvittiin vain noin puolen 
gramman verran analyysikelpoista luunäytettä. Analyysin tuloksena todettiin, että tämän hävinneen 
ihmislajin ja nykyihmisen perimästä on yhteisiä yli 99 %. Molemmilta lajeilta siis löytyy yhteiset 
esivanhemmat noin 700.000 vuoden takaa. Yhteiset esivanhemmat löytyvät myös nykysimpanssilta 
ja nykyihmiseltä. Lisätietoja sukututkimustarkoituksiin tehtävistä DNA analyyseistä voi myös saada 
sukututkimustapahtumissa eri puolilla maatamme: www.fidna.info   
 
DNA-analyysien sekä muiden tukevien tieteenhaarojen avulla on tähän mennessä pystytty 
selvittämään muun muassa seuraavat suuret linjat: 
 

- molempien sukupuolien päähaploryhmät eli klaanit, alahaploryhmiä löytyy ja niitä 
määritellään uusia prosessin edetessä 

- kunkin haploryhmän todennäköinen syntymäaika ja -paikka 
- kunkin haploryhmän todennäköiset vaellusreitit Afrikasta Lähi-Itään, vaellusreitit 

Eurooppaan ja muihin maanosiin sekä todennäköiset vaellusreitit Suomeen 
- kunkin haploryhmän esiintymistiheys maantieteellisesti 

 
Yksilötasolla voidaan: 
 

- selvittää kahden geneettisen osuman välinen TMRCA  
- laskea sen todennäköinen syntymäajankohta sekä selvittää sen todennäköinen 

syntymäpaikka  
- selvittää yksilön suoran isä- ja äitiketjun todennäköiset vaellusreitit Suomeen  
- laskea niiden Suomen kamaralle astumisen todennäköiset ajankohdat 

 
TMRCA on lyhennys käsitteestä The Most Recent Common Ancestor eli lähin yhteinen esi-isä tai 

esiäiti.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Iivarin eurooppalainen klaani  
 
 
Alla olevassa taulukossa on osa miespuolisen esimerkkihenkilön yDNA (y-kromosomi) osumista. 
Taulukko ei ole täydellinen, koska osumia on löytynyt monista muistakin maista. Henkilö kuuluu 
länsieurooppalaiseen I päähaploryhmään ja I1d alahaploryhmään eli Iivarin poikiin.  Tämän I1d 
alahaploryhmän eli klaanin ensimmäinen edustaja on mahdollisesti Rautakautista ja Skandinaavista 
alkuperää. 
 
 
1.1.2009 Haplo I 1d     
12-marker Exact matches 1-step mutation 2-step mutation 3-step mutation 4-step mutation 

Finland 19 88 71   
Sweden 35 86 98   
Norway 13 71 72   
Denmark 11 33 39   
25-marker      
Finland  1 1 8  
Sweden  1 2 3  
England 1  16 39  
Norway   2 3  
Denmark    1  
37-marker      
Norway     1 
Sweden    1  
Germany    1  
Scotland     1 
67-marker      
 
Kahden henkilön väliset 12-markkerin täydelliset osumat menevät ajassa kauimmaiseksi kun taas 
67-markkerin täydelliset osumat saattavat tulla dokumenttien tälle puolen. Täydellisestä osumasta 
poikkeavat mutaatiot 1-4 tuovat vuosisatoja lisää aikaperspektiiviin. 
12-markkerin täydelliset osumat menevät teoriasta johdetun laskentakaavan mukaan 50 % 
todennäköisyydellä n. 1 100 vuoden eli 44 sukupolven taakse. 
Toisin sanoen: kahdelta osumalta löytyy TMRCA eli lähin yhteinen esi-isä kyseiseltä ajalta 50 % 
todennäköisyydellä.  
Esimerkkihenkilön suora isäketju ei näin ollen ole voinut astua Pohjanmaan kamaralle sitä ennen. 
Maahantulo on voinut tapahtua aikaisintaan ensimmäisen vuosituhannen lopulla tai toisen 
vuosituhannen alkupuolella.  
Toisaalta maahantulo ei liene tapahtunut riikinruotsalaisen muuttoaallon mukana 1200-1300 
luvuilla, koska siitä ei ole löydetty mitään merkkejä perinteisen, dokumentteihin perustuvan 
sukututkimuksen piiristä 1500-luvulta. Tosin merkittävä osa esimerkkihenkilön Suomesta 
löytyneistä yDNA osumista menee vielä nykypäivänäkin ruotsinkielisiin sukuihin muun muassa 
Vöörille, Sulvaan, Vaasaan, Uuteenkaarlepyyhyn ja Kristiinankaupunkiin.   
 

Suoran isäketjun maahantulo on todennäköisesti tapahtunut vuosien 900-1200 välisenä aikana 
läntistä reittiä y-DNA osumien ajoitukseen perustuen.  
 
 



 
Suora isäketju on todennäköisesti puhunut jotakin germaanista kieltä. Pohjanmaa ja Kyrönjoen 
laakso on juuri tuolloin ollut täysin autio ja asumaton virallisen totuuden mukaan. Eipä ollut enää 
täysin autio kun esimerkkihenkilön esi-isä saapasteli torille. Todennäköisesti hän kuitenkin 
saapasteli paikalle hiukan isomman porukan mukana.  
Tästä tullaankin siihen, että mitä enemmän DNA-analyysejä alueella tehdään, sitä tarkempi 
rekonstruktio alueen todellisesta asutushistoriasta voidaan rakentaa. Analyyseillä alkaakin olla jo 
kiire ennen kuin Suomessa asuvat heimot pääsevät sekoittumaan toisiinsa tämän enempää.  
Alueen nykyinen virallinen suomen- ja ruotsinkielinen historiankirjoitus voidaan monilta osin 
arvioida perustellusti kokonaan uudelleen, kiitos nykyaikaisen huipputeknologian.  
DNA analyysit tarjoavat myös sukuseuroille ja kantataloille ennen kokemattoman ja täsmällisen 
instrumentin kaivaa päivänvaloon toistaiseksi piilossa olevia sukulaisuuksia muhin sukuseuroihin ja 
kantataloihin.  
Isonkyrön Leväluhdan rautakautisista luurangoista tehtävät DNA analyysit saattavat myös tuoda 
lisävalaistusta alueen asutushistoriaan, mikäli osumia löytyy nykypäivänä eläviin. 
 
 

 
 
Esimerkkihenkilön yDNA 12-markkerin osumia Euroopassa ja Amerikassa nykypäivänä. 
Osumilta löytynee yhteinen esi-isä Esa runsaan tuhannen vuoden takaa Viikinkiajalta. 
Esi-isä Esan syntymäpaikka sijainnee eteläisen Skandinavian alueella. 

 
 
Artikkelissa käytetyt lähteet: 
 
Suomi DNA-projekti: www.fidna.info 
Genealogy by Genetics Ltd: www.familytreedna.com  
The Genographic Project: https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/index.html   
Kalevi Wiik: Mistä suomalaiset ovat tulleet? 
T. E. Karsten: Svensk bygd i Österbotten  
Heikki Lintala: Genealogia Lindala 
Suomen Sukututkimusseura ry: Hiski 
 
 
 
 


