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Tämän artikkelisarjan 1. osassa tarkastellaan erään esimerkkihenkilön suoran isäketjun yDNA  
(y-kromosomi) tuloksia paikallishistorian valossa.  Tässä 2. osassa jatketaan saman 
esimerkkihenkilön suoran äitiketjun mtDNA (mitokondrio) tuloksien tarkastelua edelleen 
paikallishistorian valossa.  

Deoksiribonukleiinihappo eli DNA on nukleiinihappo, mikä sisältää kaikkien eliöiden solujen ja 
joidenkin virusten geneettisen materiaalin.  Eliön lisääntyessä geneettinen materiaali kopioituu ja 
välittyy jälkeläisille. Kopiointivirhe on mutaatio. Mutaatiot kertovat tutkijoille hyvin paljon ja ovat 
tutkimuksen perusta. 

mtDNA tutkimuksessa on olemassa kolme tasoa: matala resoluutio, korkea resoluutio ja 
täystutkimus.  Kahden henkilön väliset matalan resoluution täydelliset osumat menevät ajassa n. 
1500 vuoden taakse, korkean resoluution täydelliset osumat menevät n. 1000 vuoden taakse ja 
täystutkimuksen täydelliset osumat saattavat tulla niin lähelle nykypäivää, että ne voivat olla jopa 
dokumenteista todennettavissa. 
  
Matalan resoluution mtDNA (HVR1 taso) vertaa yhteensä 659 mitokondrion kohtaa Cambridgen 
standardiin (CRS) nähden, korkean resoluution mtDNA (HVR1+2 taso) vertaa yhteensä 1.153 
mitokondrion kohtaa ja täystutkimus vertaa kaikkia suorassa äitiketjussa vakiona periytyvää 16.569 
mitokondrion kohtaa. Tässä artikkelissa käsitellään kaikkia näitä tasoja.  
 
Helenan eurooppalainen klaani: 

 

Esimerkkihenkilö kuuluu suoran äitiketjunsa osalta H päähaploryhmään eli klaaniin. Full Genome 
Sequence (FGS) eli täystutkimus on täsmentänyt alahaploryhmäksi H3. Se on toiseksi yleisin 
alahaplo heti H1 alahaplon jälkeen ja on levinnyt lähinnä Länsi-Eurooppaan. H3 haplon 
esiintymistiheys on Suomessa vain n. 0,7 %, mutta on korkeimmillaan Iberiassa Baskimalla ja 
Sardiniassa. Näillä alueille n. 14 % naisista kuuluu H3 haploryhmään eli Helenan tyttäriin.  
 
H3 lienee n. 10.000-16 000 vuotta vanha eli se on syntynyt viimeisimmän jääkauden aikana tai sen 
loppupuolella todennäköisesti Iberiassa Baskimaalla. Esimerkkihenkilön osalta mutaatiot 8705C ja 
12811C viittaavat siihen, että kyseessä saattaa olla toistaiseksi tunnistamaton H3:n alahaploryhmä. 
Puheena olevaa 12811C mutaatiota on löytynyt muun muassa Italiasta, missä sitä lienee tutkittu 
tarkemmin ja aiheeseen palattaneen kun tuloksista on saatu parempaa tietoa.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Täydelliset H3 osumat:  

 
Esimerkkihenkilö on saanut täystutkimuksesta toistaiseksi yhden täydellisen H3 osuman, mikä 
löytyy Suomesta. Teoriasta johdetun laskentakaavan mukaan näiltä kahdelta osumalta pitäisi 90 % 
todennäköisyydellä löytyä yhteinen ”esiäiti Essi” viimeisen 16 sukupolven ajalta, mikä jää 
dokumenteista todennettavaksi. Virtuaalikartan nuppineulat ovat koko tutkimuksen ajan lähestyneet 
toisiaan: nuppineulat ovat Kihniöllä Linnan talossa sekä Kauhavalla Hemmingin talossa. Tällä 
hetkellä mennään 1640-luvulla, joten jäljellä on enää runsaat sata vuotta historiallista aikaa löytää 
yhteinen esiäiti Essi.  Sen jälkeen loppuvat asiaa kiistattomasti valaisevat dokumentit eli 
käytännössä käräjäpöytäkirjat. Pohjanmaalta on nimittäin säilynyt dokumentteja keskiajalta eli 
ajalta ennen Kustaa Vaasaa, vain hieman toista sataa. Toki niistäkin voi löytyä jotakin asiaa tukevaa 
informaatiota. Todennäköisesti yhteinen esiäiti Essi löytyy Kauhavan ja Kihniön välimaastosta, 
koska molemmat alueet ovat saaneet asutusta muinaisen Korpivirran eli nykyisen Kyrönjoen 
laaksosta.  
  
Esimerkkihenkilö kuuluu äitinsä puolelta myös laajaan Sursillin sukuun www.sursill.net mutta sillä 
ei ole kuitenkaan mitään tekemistä suoran äitiketjunsa kanssa. Erik Ångerman Sursill on vain eräs 
esimerkkihenkilön esi-isistä äitinsä puolelta.   
 

 
 

 
Esimerkkihenkilön matalan resoluution (HRV1) mtDNA osumia Euroopassa ja Amerikassa nykypäivänä. 
Osumilta löytynee yhteinen esiäiti 50 % todennäköisyydellä 52 sukupolven eli n. 1300 vuoden  
takaa Merovingiajalta. Yhteisen esiäidin syntymäpaikka sijainnee nykyisen Ranskan ja eteläisen Skandinavian  
välisellä alueella. 
 

 

 

 

 



 

 

Korkean resoluution H3 osumat: 

 
Teoriasta johdetun laskentakaavan mukaan on 80 prosenttisen todennäköistä, että 
esimerkkihenkilön saamilta korkean resoluution (HVR1+HVR2) mtDNA osumilta löytyy yhteinen 
esiäiti 48 sukupolven ajalta eli viimeistään 1200 vuoden takaa. Olemme tuolloin Viikinkiajan 
päivissä vuodessa 800, mikä sopii kuvaan varsin hyvin. Puheena oleva yhteinen esiäiti on siis 
mahdollisesti syntynyt nykyisen Ranskan alueella, koska korkean resoluution osumia löytyy 
nykypäivänä ympäröiviltä alueilta runsaasti. Esimerkkihenkilön suora äitiketju olisi voinut astua 
Suomen kamaralle varsin myöhään eli aikaisintaan Viikinkiajalla 800 luvulla tai viimeistään 
Ristiretkiajalla 1300 luvulla. Suomeen asti kulkeutunut esiäiti on todennäköisesti puhunut jotakin 
muuta kuin suomalais-ugrilaista kieltä. Todennäköisesti äitiketju on kulkeutunut läntistä reittiä 
Pohjanmaalle, jolloin heidän kielensä olisi mahdollisesti ollut muinaisruotsi. Suomessa äitiketjun 
kieli on vaihtunut sukupolvien saatossa valtakieleksi. 
  
Tämä maahantulo olisi siis tapahtunut juuri sinä aikana kun koko Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa on 
virallisen totuuden mukaan ollut täysin autio ja asumaton. Alueella ei olisi ollut edes saamelaisia. 
Satunnaista matkailijaa lukuun ottamatta.  Tämä maahantulo kyseenalaistaa 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.  
 
On täysin mahdollista myös se, että puheena oleva esiäiti olisi syntynyt Etelä-Skandinaviassa ja 
hänen jälkeläisensä olisivat kulkeutuneet etelään Ranskaan, lounaaseen Brittein saarille sekä 
pohjoiseen aina Pohjanmaalle saakka. Skandinaavit nimittäin valloittivat Viikinkiaikana osia muun 
muassa Brittein saarista, Shetlandista, Orkneyn saarista, Hebrideistä, Islannista, Etelä-Grönlannista, 
alueilta Seinen suulta Ranskassa, alueita Espanjassa, Baltiassa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa. 
Skandinaavisten naisten mitokondrioita sekä skandinaavisten miesten y-kromosomeja löytyy näin 
ollen varsin laajalta maantieteelliseltä alueelta.  
Odessasta löytyneen osuman osalta on vakavasti otettava mahdollisuus, että kyseinen äitiketju on 
kulkeutunut sinne nykyisen Venäjän jokireittejä myöten. Idän suuret vesistöt muodostivat jo ennen 
Viikinkiaikaa tärkeitä kauppa- ja valloitusreittejä Laatokalta aina Bysanttiin ja Baghdadiin asti. 
 

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 
Etelä-Pohjanmaan historia I-II 
 
 
 
 
 


