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Tämän artikkelisarjan ensimmäisessä osassa tarkastellaan erään esimerkkihenkilön suoran isäketjun 
yDNA (y-kromosomi) tuloksia paikallishistorian valossa.  Toisessa osassa tarkastellaan saman 
esimerkkihenkilön suoran äitiketjun mtDNA (mitokondrio) tuloksia edelleen paikallishistorian 
valossa. Tässä kolmannessa osassa jatketaan yhä saman esimerkkihenkilön yDNA haplotyyppi-
kohtaisten tulosten tarkastelua niin ikään paikallishistorian valossa. 
 
Haploryhmät (SNP) jakaantuvat haplotyypeiksi (STR), mitä on kussakin haploryhmässä suurehko 
määrä. Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä tarvitaan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, jotta 
kunkin haploryhmän haplotyypeistä voidaan rakentaa yksiselitteinen sukupuu. Haploryhmien (SNP) 
sukupuu on jo hyvin pitkälle rakennettukin.  Haploryhmien sukupuun päivitystä hoitaa 
vapaaehtoisten asianharrastajien voimin International Society of Genetic Genealogy ISOGG.  
Haploryhmien nimistöä eli nomenklatuuraa on rukattu muutaman kerran, mikä onkin aiheuttanut 
paljon hämmennystä ja sekaannuksia. Tässä artikkelissa tarkasteltava haploryhmä I1d oli 
aikaisemmin I1a. 
 
Sukupuun rakentaminen haplotyyppien (STR) osalta ei vielä ole riittävä toimenpide, lisäksi 
jokainen 67 markkerin haplotyyppi (tai jopa pitempi markkerijono) pitää nimetä, pitää laskea ja 
määritellä sen ikä sekä määritellä sen todennäköinen syntymäpaikka. Lopuksi kansainvälisen 
yhteisön olisi saavutettava kaikesta tästä riittävä konsensus. Toistaiseksi mikään kansainvälinen 
taho ei ole ottanut hoitaakseen haplotyyppien virallisen sukupuun rakentamista ja päivittämistä. 
Haasteita siis riittää nuorella tieteen haaralla sekä kansainvälisellä yhteisöllä jatkossakin.  
 
Alla olevassa kuvassa on I1d haploryhmän eri haplotyyppien muodostama sukupuu. Kuva on 
poimittu emeritus professori Kalevi Wiikin kirjasta vuodelta 2009: Suomen miehet, mitä  
y-kromosomin DNA kertoo suomalaisten miesten alkuperästä?  Kuva perustuu tutkimukseen 
Lappalainen et al. 2006, missä oli mukana 140 suomalaista I1d miestä eri puolilta maatamme. 
Nämä miehet ovat jakaantuneet 62 erilaiseen haplotyyppiin. Haplotyypit määriteltiin kymmenen 
markkerin pohjalta, mikä ei ole nykypäivänä enää riittävää.  Alla oleva sukupuu täytyisi jatkossa 
päivittää 67 tai jopa pitempien markkerijonojen pohjalta. Tuolloin sukupuuhun tulee runsaasti lisää 
haaroja mutta myös runsaasti lisää tarkkuutta.     
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I1d haploryhmän (aikaisemmin I1a) haplotyyppien sukupuu 10 markkerin pohjalta. 
Jokainen numero edustaa omaa haplotyyppiänsä haploryhmän sisällä. 
Kuva: Kalevi Wiik 

 
 
 
Maastamme löytyy miehiä lähes kaikista I1d haploryhmän kehitysvaiheista. Kehitysvaiheet alkoivat 
mutaatiosta M253, mitä kuvaa haplotyyppi 54 vihreä oheisessa kuvassa.  Kansainvälinen yhteisö ei 
ole toistaiseksi päässyt yksimielisyyteen siitä, että missä ja milloin tämä kehitys olisi tapahtunut. 
Kehityksen ikää voidaan haarukoida mutaationopeuksista ja sen iäksi on laskettu runsaat 4000 
vuotta.  Tapahtumapaikan määritteleminen onkin mutkikkaampi haaste. Kasainvälisessä yhteisössä 
on kuitenkin vahvistumassa näkemys, että mutaatio M253 olisi tapahtunut Pohjois-Euroopassa. 
 
Suuri osa suomalaisista I1d haploryhmän miehistä kuuluu haplotyyppiin 10 sininen, vaikka 
haplotyyppejä on paljon. Myös esimerkkihenkilömme kuuluu tähän haplotyyppiin 10 sininen,  
kymmenen markkerin pohjalta.  Kansainvälinen yhteisö ei ole toistaiseksi päässyt yksimielisyyteen 
siitä, että missä ja milloin haplotyyppi 10 sininen olisi syntynyt. Kehityksen ikää voidaan 
haarukoida mutaationopeuksista ja sen iäksi on laskettu runsaat 3000 vuotta.  Tapahtumapaikan 
määritteleminen onkin mutkikkaampi haaste. Kasainvälisessä yhteisössä on kuitenkin 
vahvistumassa näkemys, että hapotyyppi 10 sininen olisi peräisin pronssikaudelta pohjoisen Saksan, 
eteläisen Skandinavian tai niiden väliseltä alueelta. Kokonaisuutena I1d haploryhmää esiintyy 
maassamme eniten Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa.  
 
On varsin todennäköistä, että kuvassa esitetyt pääkehitykset olisivat tapahtuneet Suomen 
ulkopuolella ja ne ovat tulleet maahamme valmiina maahanmuuttajien mukana. Ainoastaan 
pääkehitysten ”hännät” ovat saattaneet tapahtua maahantulon jälkeen. Lähes kaikkien I1d 
haploryhmän miesten suorat isäketjut ovat rantautuneet maahamme Skandinaviasta ja lähinnä 
Ruotsista.  Useimmat ketjut ovat vaihtaneet aikaisemman kielensä suomen kieleksi.   
I1d miesten maahantulo on tapahtunut useassa vaiheessa: pronssikaudella, roomalaisella 
rautakaudella, viikinkiaikana sekä ristiretkiaikana ja sen jälkeen.  
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Haplotyypissä 10 sininen tapahtui aikoinaan mutaatio, jolloin eräs mies, jolla oli DYS 439-11 
mutaatio sai pojan, jolla olikin DYS 439-10 mutaatio. Eräät hänen jälkeläisistään saapuivat 
maahamme jo pronssikaudella ja tämä mutaatio DYS 439-10 onkin erittäin yleinen suomalaisissa 
I1d miehissä nykypäivänä. Myös DYS 439-11 miehiä saapui maahamme ja heidät voitaneen 
yhdistää ristiretkiaikana ja sen jälkeen Ruotsista maahamme saapuneisiin miehiin.   
Myös esimerkkihenkilömme kantaa perimässään DYS 439-11 mutaatiota. Tästä mutaatiosta ja 
muista tutkimustuloksista voidaan laskea, että hänen suora isäketjunsa on todennäköisesti astunut 
Pohjanmaan kamaralle runsaat tuhat vuotta sitten.  
 
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.  
 
Suomalaisten, haplotyyppiin 10 sininen kuuluvien miesten suorien isäketjujen lähtöpisteitä voidaan 
etsiä nykyisestä Ruotsista niiltä alueilta, missä saman haplotyypin esiintymistiheys on suurinta 
nykypäivänä. Ne alueet löytyvät Blekingenin, Gotlannin, Uppsalan ja Gävlen väliseltä alueelta.  
Blekingen sijaitsee eteläisimmässä Ruotsissa.  Esimerkkihenkilömme on saanut Suomeen vain 30 
osumaa ja loput 350 osumaa löytyvät Skandinaviasta sekä muista Länsi-Euroopan maista.   
Ruotsista osumia löytyy muun muassa Ystadin, Blekingen ja Gävlen väliseltä alueelta.    
 
Haplotyyppien sisällön määrittelyä, niiden nimien määrittelyä, iän määrittelyä sekä syntymä-
paikkojen määrittelyä ovat tehneet lähinnä vapaaehtoiset asian harrastajat.  Tästä syystä samasta tai 
lähes samasta asiasta puhutaan useilla eri nimillä - puhujasta riippuen. Esimerkkinä mainittakoon, 
että haplotyyppi 69 vihreä vastannee emeritus professori Ken Nordtvedtin määrittelemää 
haplotyyppiä L22-EE.  L22-EE haplotyypistä kehittyi tyyppi L22-Anglo Saxon siten, että DYS 
389II-17 mutatoitui muotoon DYS 389II-16. L22-Anglo Saxon haplotyyppiä vastannee tyyppi  
21 keltainen yllä olevassa kuvassa. 
 
Edellä mainittu haplotyyppi 10 sininen vastaa osittain Ken Nordtvedtin määrittelemiä haplotyyppejä 
L22-Norse ja osittain haplotyyppiä L22-Bothnia. L22-Norse on lyhennys sanoista Norway-Sweden, 
millä alueilla sen esiintymistiheys on suurinta. L22-Bothnia kuvastaa haplotyypin esiintymistä 
Ruotsin itäosissa ja Suomen länsiosissa.   
 
Esimerkkihenkilömme kuulunee haplotyyppien L22-Anglo Saxon ja L22-Norse väliin aikanaan 
määriteltävään uuteen haplotyyppiin 67 markkerin tulostensa pohjalta.  Sen nimeksi on ehdotettu 
useita eri nimiä kuten Pre-Norse alla olevassa liitteessä esitetyn taulukon mukaisesti.            
 
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: Suomen miehet: mitä y-kromosomin DNA kertoo suomen miesten alkuperästä?    
T. E. Karsten: Svensk bygd i Österbotten  
Heikki Lintala: Genealogia Lindala 
Suomen Sukututkimusseura ry: Hiski 
Etelä-Pohjanmaan historia I-II 
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Heikki Lintala’s L22-PreNorse  

January 12, 2010 

 

Note: mutations marked in red 
 
HAPLOTYPES Dys 

385a 
Dys 
385b 

Dys 
389II 

Dys 
390 

Dys 
426 

Dys 
439 

Dys 
461 

Dys 
462 

Dys 
511 

Dys 
635 

1.Nordtvedt  
L22-EE 
MRCA>4000 yrs  
birthplace 
unknown 

13 14 17/29 
 

22 10 11 
(West) 

12 12 
(South) 

9 22,23 

2.Nordtvedt  
L22-Anglo-
Saxon AS 
MRCA 4000 yrs 
Hot-spot 
Schleswig 

14 13 16/28 
 

22 11 11 
(West) 

12 12 
(South) 

9 21,22 

3.Lintala  
L22-PreNorse 
MRCA 4000-
3000 yrs  
Hot-spots Nordic 
Countries, 
Swedish 
speaking Bothnia 
in Finland 

14 14 16/28 
 

23 11 11 
(West) 

11 12 
(South) 

10 21 

4.Nordtvedt  
L22-Norse 
MRCA 3000 yrs 
Hot-spots 
Scandinavia 

14 14 16/28 24 11 11 
(West) 

12 13 
(North) 

10 21,22 

5.Nordtvedt  
L22-Bothnia 
MRCA 2100 yrs 
Hot-spots Gulf of 
Bothnia: Sweden, 
Finnish speaking 
Bothnia in 
Finland 

14 14 16/28 23 11 10 
(East) 

12 13 
(North) 

9 21,22 

 
 


