
 

 

TUUNAISTEN DNA-ANALYYSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

Ari Kolehmainen 

Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet 

23.12.2019   

 

 

 



2 
 

Johdanto 

Tämä raportti keskittyy Tuunaisten isälinjaisten DNA-tulosten analysointiin, sillä asiakirjapoh-

jaista sukututkimusta ei tilaukseen sisältynyt. Mukana on myös Taneli Tuunaisen (s. 1871) vai-

mon Anna Kososen (s. 1871) äitilinjan DNA:n analysointi. Isälinjaisia näytteitä otettiin kahdesta 

Tanelin mieslinjaisesta jälkeläisestä ja äitilinjan näyte yhdestä Annan suorasta äitilinjan jälke-

läisestä. Isälinjan eli Y-kromosomin DNA siirtyy aina isältä pojalle, kun taas mitokondrion DNA 

eli äitilinjan DNA tulee äidiltä lapselle, mutta vain tyttäret siirtävät sen taas eteenpäin omille 

lapsilleen. Näin ihmiskunnan suorat sukulinjat ovat jaettavissa isä- ja äitilinjoihin, joiden avulla 

voidaan hahmottaa asutushistoriallisia liikkeitä. 

Käytännön sukututkimuksessa isälinjan testit ovat kuitenkin informatiivisempia kuin äitilinjan 

testit, johtuen useammasta syystä. Ensinnäkin äitilinjassa sukunimi vaihtuu joka sukupolvessa, 

kun taas isälinjaisesti etenkin itäisessä Suomessa sukunimet säilyivät suhteellisen hyvin. Toi-

sekseen äitilinjan DNA:ssa tapahtuu todella harvoin mutaatiota ja tämän vuoksi ns. lähiosumat 

voivat olla todella kaukaisia. Kolmanneksi äitilinjoja voidaan seurata asiakirjoissa parhaimmil-

laan 1600-luvun lopulle jolloin vanhimmat kirkonkirjoissa esiintyvät kantaäidit ovat syntyneet. 

Henki- ja maakirjoissa ei esiinny säännöllisesti naisten nimiä, joten äitilinjojen seuraaminen 

1500-luvulle asti käy käytännössä mahdottomaksi. 

Pauli ja Markku Tuunaisen DNA-tulokset olivat identtiset. Testinä käytettiin Family Tree DNA:n 

Y-DNA67-testiä, jossa testataan 67 kohtaa DNA-ketjusta. Testiin on valittu sukututkimuksen 

kannalta tärkeitä markkereita joissa muuntelua eli mutaatioita tapahtuu sopivan usein. Suuri 
osa ihmisten DNA:sta on identtistä, joten testifirma on valinnut niitä kohtia joista eri sukulinjat 

ovat erotettavissa. 

Pauli ja Markku Tuunaisen yhtenevä tulos osoitti heidän polveutuvan samasta kantaisästä suo-

rassa isälinjassa ja testitulos vahvisti samalla myös heidän yhteisen kantaisänsä Taneli Tuunai-

sen haploryhmän. Perusmarkkeritesti antaa vain perushaploryhmän, joka oli Tuunaisilla Suo-

men yleisin ja idästä tullut N-M231. Tämä ei suoranaisesti kerro vielä paljoakaan, mutta tarkas-

telemalla Tuunaisten lähiosumia ja markkereita pystyy tuloksesta päättelemään huomattavasti 

enemmän. Lisäksi lähiosumissa sattui olemaan myös Tohmajärven Tuunaisten sukuhaaraa 

edustava mies, josta oli tehty myös tarkempi isälinjainen testi eli SNP-pohjainen BigY 700. SNP-

mutaatiot eli kokonaisen emäksen mutaatiot toiseksi ovat pysyviä ja määrittelevät isälinjan pai-

kan haploryhmän kartalla tarkasti. Pauli ja Markku Tuunaisesta otetuissa markkeritesteissä 
vertaillaan emäsparien toistokertojen muutoksia ja näitä mutaatioita voi tapahtua edestakai-

sin. Markkeritestit antavat siten vain perushaplotyypin, eivät tarkkaa haploryhmää, vain iki-

vanhan mutaation. Onneksi toisen haaran Tuunaisesta tällainen testi kuitenkin jo oli ja läheinen 

yhteys markkerituloksessa vahvistaa Tohmajärven ja Jaakkiman Tuunaisten olevan samaa isä-

linjaista alkuperää. 

Kun perushaploryhmä N-M231 on syntynyt noin 20 000 vuotta sitten Kiinan tai Mongolian seu-

dulla, on Tohmajärven Tuunaisen tuloksen osoittama haploryhmä N-ZS10792 syntynyt keski-

määräisten mutaatioarvojen perusteella noin 1400-luvulla. Arvio perustuu venäläisen YFull-

firman sivuille ladattuihin SNP-pohjaisiin tutkimustuloksiin. Family Tree DNA:lla on kuitenkin 

laajempi otanta testatuista suvuista ja se osoittaa samaan alaryhmään N-ZS10792 kuuluvan 

tässä vaiheessa Tuunaisten lisäksi myös Määttien suvun ja markkeritulosten perusteella siihen 
tulisivat liittymään ilmeisimmin myös Immosten, Happosten ja Tolvasten suvut. Näistä suvuista 
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Happoset ja Tolvaset ovat asiakirjojenkin perusteella Savonlinnan seutuvilta lähtöisin olevia 

sukuja, kun taas Immosia esiintyy asiakirjojen alkuaikoina Savonlinnan seudun (silloista Sää-

mingin pitäjää) lisäksi jo myös Rantasalmen ja Juvan pitäjissä.  

Tämän perusteella haploryhmän N-ZS10792 yhteinen kantaisä täytyy olla hieman kauempana 

kuin 1400-luvulla, koska alaryhmä pitää sisällään useita eri sukuja. Yhteinen kantaisä on siten 

oltava ennen sukunimien syntyä ja vanhimmat sukunimet lienevät 1300-luvulta. Toisaalta Itä-

Suomessa tapahtui paljon nimenvaihdoksia vielä 1500- ja 1600-luvuilla, joten jo ennen asiakir-

jojen alkua (vanhin Savon maakirja on vuodelta 1541), on voinut tapahtua nimenvaihdoksia ja 

osa näistäkin suvuista voi olla toisten alasukuja. 

Joka tapauksessa alaryhmän maantieteellinen keskittymä näyttäisi olevan Savonlinnan ympä-

ristössä ja sukuja on levittäytynyt jo asiakirjojen alkaessa Rantasalmellekin. Määtät ovat lähi-

suvuista hankalin, koska varhaiset Määtät ovat karjalainen suku, Etelä-Karjalasta ja Kannak-

selta, mutta toisaalta Rantasalmella esiintyi Savossa Määttäsiä. DNA-testattuja Määttiä ja Määt-

täsiä on niin Kainuun, Koillismaan, Pohjois-Karjalan kuin Karjalankin haaroista, mutta isälinjai-

sen alaryhmän N-ZS10792 maantieteellisen keskittymän perusteella nämä testatut Määtät 

saattavat olla alkuaan jopa Savonkin vanhoja Määttäsiä. 

Voidaan pohtia onko N-ZS10792:n yhteinen kantaisä elänyt jo Savonlinnan seutuvilla, koska 

sen jälkeläissuvuilta löytyy alueelta vahvin keskittymä. Jos Määttien alkujuuri olisi kuitenkin 

Kannaksella ja Etelä-Karjalassa, täytyisi myös mutaation N-ZS10792:n olla vielä syntynyt his-

toriallisessa Karjalassa, ei Savossa. Esimerkiksi Lappeen pitäjässä oli jo varhaisia Määttiä. Kun 
SNP-pohjaisia BigY-tuloksia saadaan lisää alaryhmästä (esim. Happosista on valmistumassa 

kaksi tulosta), saadaan varmempaa tietoa onko Tuunaisten alaryhmä N-ZS10792 syntynyt Kar-

jalassa vai jo Savonlinnan seutuvilla. Joka tapauksessa Tuunaisten ja muiden lähellä olevien Y-

DNA osoittaa isälinjan tulleen varhaisella keskiajalla, ehkä noin 1300-luvulla (siis selvästi en-

nen Olavinlinnan rakentamista) Saimaan rannoille, nykyisen Savonlinnan seutuville.  

Tuunaisten isälinjan alkuperä on siis Karjalankannaksella, mutta isälinja on kuitenkin jo keski-

ajalla Savoon tullutta alahaaraa. Tuunaisten alkuperää ei siten tarvitse hakea esim. Ruotsista 

tai Saksasta, kuten nimistötutkimus on antanut vihjeitä. Tuunaisen nimi selvästi savolaissyn-

tyinen ja muut Thun-alkuiset nimet eivät näytä siten liittyvän tähän savolaisalkuisen Tuunais-

ten sukuun. Kantaisä, joka on tullut Kannakselta tai Etelä-Karjalasta Savonlinnan ympäristöön, 

ei ole vielä kantanut sukunimeä, vaan samasta kantaisästä saattavat polveutua myös mm. Tol-
vasten, Happosten ja Immosten suvut. Näiden sukujen BigY-tulokset tarkentavat tätä varhaista 

asutushistoriaa ja sukujen syntyä. 

 

DNA-testit sukututkimuksen apuvälineenä 

DNA-avusteinen eli geneettinen sukututkimus tuo uuden ulottuvuuden perinteiseen sukutut-

kimukseen. Se on sukututkimuksen apuväline, kysymys on siis kokonaan eri asiasta kuin lää-

ketieteellisessä genetiikassa. Tuhannet suomalaiset yksityishenkilöt ja lukuisat sukuseurat 

ovat ottaneet DNA:n avuksi kun on selvitettävä sukunsa tai sukujensa geneettistä taustaa ja su-

kuhaarojen välisiä suhteita. Monet vanhoihin tutkimuksiin perustuvat teoriat sukujen alkupe-

rästä ja sukuhaarojen keskinäisistä suhteista ovat DNA:n avulla saaneet tarkennuksia ja myös 
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hyvin paljon muutoksia. Ihminen voi erehtyä asiakirjojen tulkinnoissa, kirjurit ja papit ovat voi-

neet tehdä virheitä ja aina ei biologinen isäkään ole se kuka asiakirjoihin on merkitty – DNA 

kertoo kuitenkin aina lahjomattoman totuuden. 

Isälinjaiset Y-kromosomin DNA-testit ovat viime vuosina tulleet merkittäväksi apuvälineeksi 

sukututkimuksessa. DNA-tutkimuksen merkitys sukututkimuksen apuna tulee esille erityisesti 

asiakirjoista löydettyjen sukulinjojen varmistamisessa ja suvun alkuvaiheiden ja asutushisto-

rian selvittämisessä. Teorioita voidaan vahvistaa tai kumota. Savossa ja Karjalassa sukunimet 

yleensä periytyivät isältä pojalle ja eivät ole olleet niin vahvasti taloihin sidottuja kuten läntisen 

sukunimikäytännön alueella.  

Poikkeuksia tietenkin aina on, myös tässä asiassa: nimet ovat tulleet joskus äidinpuolelta, kuten 

aviottomien lasten tapauksissa ja silloin tällöin, myös Savossa, on kotivävy voinut ottaa ap-

pensa nimen. Sukuja tutkiessani olen havainnut myös tapauksia joissa Savossakin autiotalon 

haltuun ottanut uusi isäntä on omaksunut uudeksi sukunimekseen talonnimen.  

Ensimmäisenä DNA:ta sukututkimuksen apuna alkoivat käyttää ”tuntemattoman isälinjan” et-

sijät. Jos sukututkimus isälinjan osalta päättyy aviottomaan poikaan joka on äitinsä nimellä, niin 

silloin isälinjan suvun selvittäminen on mahdollista jos on testattavissa suoran mieslinjan jäl-

keläinen. Tarvitaan luonnollisesti sopivia verrokkeja muista suvuista, että oikea suku löytyy.  

DNA-testien avulla voidaan tutkia ensinnäkin ihmiskunnan alku- ja asutushistoriaa: saadaan 

selville isä- ja äitilinjojen muuttoreittejä satojen ja kymmenien tuhansien vuosien aikaperspek-

tiivillä. 

Nykykäsityksen mukaan nykyihminen alkoi levittäytyä n. 50 000 vuotta sitten Afrikasta Euroo-

pan ja Aasian suuntaan. Pohjois-Euroopan asuttaminen mahdollistui vasta noin 10 000 vuotta 

sitten, kun jääpeite alueelta vähitellen vetäytyi. Kun ajatellaan sukuseuran kantaparin Taneli 

Tuunaisen ja Anna Kososen suoria linjoja, niin Tanelin isälinja siirtyi Lähi-idästä Aasian halki 

aina Itäaasiaan, kun Annan äitilinja tuli Lähi-idästä Eurooppaan. 

Kaikkien ei-afrikkalaisten yhteinen kantaisä onkin Lähi-idässä noin 50 000 vuoden takana, kun 

taas DNA-tulosten arvioiden perusteella koko ihmiskunnan yhteinen kantaisä olisi n. 236 000 

vuoden päässä. Suomalaisten yleisin haploryhmä, ja myös Tuunaisten haploryhmä, eli N on 

haploryhmistä nuorimpia ja syntynyt n. 20 000 vuotta sitten. 

DNA:n avulla voimme selvittää myös Suomen asutushistoriaa ja löytää sukujen yhteyksiä ennen 

asiakirja-aikaa. Lisäksi voidaan lähimmässä aikaperspektiivissä todentaa kirjallisten lähteiden 
tiedon sukulaisuudesta joko oikeaksi tai vääräksi ja/tai löytää uusia sukuyhteyksiä. 

Pääsemme myös löytämään sukulaisuuksia ja sukujuontoja ajalta, joka ulottuu huomattavasti 

kirjallisia lähteitä kauemmaksi -> varhaisten sukuhaarojen yhteydet ja sukunimien synty. 

Y-kromosomi siirtyy suoraan isältä pojalle; jos sukunimilinjassa on välissä yksikin nainen, vaih-

tuu isälinjan suku. Jokainen mies kantaa Y-kromosomissaan ikiaikaista tietoa suorasta isälin-

jastaan. Isälinjan testi on siten lahjomaton, se kertoo aina totuuden. Y-kromosomin tutkimuk-

sen vaatimuksena on luonnollisesti se että testattavan on oltava mies, sillä vain miehillä on Y-

kromosomi. Naisen sukupuolikromosomithan ovat XX kun miehellä ne ovat XY. Muiden kromo-

somien geenit sekoittuvat perusteellisesti kerran sukupolvessa. Y-kromosomi taas pysyy – mu-
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taatioita lukuun ottamatta – muuttumattomana polvesta toiseen. Siinä on vain muutama toi-

miva geeni. Perimäainekseltaan Y-kromosomi ei ole siten erityisen merkittävä. Se ei kuitenkaan 

vähennä sen merkitystä sukututkimuksen oivana työkaluna.  

Isälinjaiset DNA-testit ovat ainoa käyttökelpoinen testi saman sukunimen kantajien sukulinjo-

jen selvityksessä. Testattavien on oltava suoraa mieslinjaa. Jos sukupolviketjussa on välissä yk-

sikin nainen, niin isälinjan suku vaihtuu. Sukupolvien kuluessa kasvaa luonnollisesti myös riski 

siitä että joku isälinjaan kirjattu ei olekaan poikansa biologinen isä.  

Isälinjaisilla DNA-testeillä voidaan selvittää onko saman sukunimen omaavilla kaukaisilla su-

kuhaaroilla yhteinen kantaisä suorassa isälinjassa. Monien vanhojen, samaakin sukunimeä kan-
tavien, sukuhaarojen sukulaisuus menee asiakirjojen ulottumattomiin eli 1500-luvun alkuun, 

1400-luvulle tai jopa kauemmas, riippuen sukunimen kantajien määrästä vuonna 1541. Suku-

nimen kantajien määrän ja levinneisyyden perusteella voi luoda hypoteeseja kuinka kaukana 

yhteinen kantaisä voisi olla. DNA:lla oletuksia voidaan todeta tosiksi tai virheellisiksi. Jos testi 

osoittaa että sukulinjat ovat eri isälinjaa, on kuitenkin olemassa mahdollisuus että sukunimi on 

tullut varhain äidinpuolelta. Luonnollisesti myös monet sukunimet ovat syntyneet eri paikoissa 

ja samaa nimeä kantavat eivät ole kaikki samaa alkuperää. 

DNA-tutkimusta voidaan hyödyntää asiakirjoista löydettyjen sukulinjojen varmistamisessa – 

joskus teoriat voivat kumoutuakin. Savossa ja Karjalassa sukunimet yleensä periytyivät isältä 

pojalle ja eivät ole olleet taloihin sidottuja kuten läntisen sukunimikäytännön alueella. Poik-

keuksiakin aina on: nimet ovat tulleet joskus äidinpuolelta, kuten aviottomien lasten tapauk-
sissa ja silloin tällöin on kotivävy voinut ottaa appensa nimen. Sukupolvien kuluessa kasvaa 

luonnollisesti myös riski siitä että joku isälinjaan kirjattu ei olekaan poikansa biologinen isä. On 

myös mahdollista että taloon on otettu kasvattipoika joka on saanut kasvatti-isän nimen. Kun 

nämä tapaukset menevät kirkonkirja-ajan taakse, eivät puutteelliset asiakirjat kerro kaikkea. 

Tämän vuoksi tarvitsemme avuksi DNA:ta. 

DNA:n avulla voidaan saada selville myös asiakirjojen puutteellisuuden vuoksi vaikeasti yhdis-

tettäviä sukuhaaroja. Näitä ovat erityisesti suvun kantaseuduilta muualle muuttaneet sukuhaa-

rat. Eri sukuhaaroilla saattaa olla ominaisia markkereita joiden avulla voidaan hahmot-taa mi-

hin sukuhaarakokonaisuuteen alahaarat kuuluvat. Myös varhaisen asutushistorian tutkimi-

sessa DNA:sta on suuri apu. 

Isälinjan DNA-testejä on kahta tyyppiä: STR- (Short Tandem Repeat) ja SNP-pohjaiset (Singular 
Nucleotide Polymorphism). STR-testeissä testataan markkereita jotka ovat DNA:n emäsparien 

toistokertoja. SNP-testeissä testataan yksittäisten emäksen muutoksia. STR-mutaatiot ovat 

herkempiä ja tulokset siksi monitulkintaisempia. STR-testeistä yleisin ja monesti riittävä on 67 

markkerin testi. SNP-testiä tarvitaan kun hahmotetaan suurta kuvaa asutushistoriassa ja eri 

sukujen välillä. 
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DNA-testauksen peruskäsitteet 

 

DNA= deoksiribonukleiinihappo. DNA on nukleiinihappo, joka sisältää kaikkien eliöiden solu-

jen ja joidenkin virusten geneettisen materiaalin. Eliön lisääntyessä geneettinen materiaali ko-

pioituu ja välittyy jälkeläisille. 

Family Finder = Family Finder-tutkimus, ns. serkkutesti. Se ei välitä isä- ja äitilinjoista, siis 

pelkästään Y-kromosomista tai mitokondrioista. Se etsii geenisukulaisia kaikista esivanhem-

pien sukulinjoista. Se löytää yhtä lailla mies- ja naisserkut sekä isän että äidin suvun sukuhaa-

roista.  FamilyFinder-testissä tutkitaan ja verrataan kokonaisperimää. 

Family Tree DNA on Yhdysvaltalainen Houstonissa sijaitseva kuluttajille sukututkimustarkoi-

tuksiin DNA-testejä myyvä yritys. Suomalaiset tilaavat testinsä Suomi DNA-projektin kautta. 

Geeni = perintötekijä. Se on biologisen informaation yksikkö, joka on tallentunut DNA:n nukle-

iinihappoketjuun. Geeni voi esimerkiksi sisältää rakennusohjeet tietylle proteiinille. Geneetti-

nen informaatio on tallennettuna DNA:n emästen järjestykseen. 

Kromosomi = yhtäjaksoinen DNA-rihma, joka on kietoutunut kromatiiniksi histoniproteiinien 

ympärille. Kromosomit voivat sisältää geenejä kymmenistä tuhansiin. 

Kromosomisto: Ihmisen kromosomisto koostuu 23 kromosomiparista, joista 22 on auto-

someja ja yksi pari sukupuolikromosomeja. Yksilö saa toisen sukupuolikromosomin äidiltään 

(X-kromosomi), toisen isältään (Y- tai X-kromosomi). Isältä saatu kromosomi määrää sen, tu-

leeko jälkeläisestä mies vai nainen. XX= nainen, XY= mies. 

Mitokondrion DNA-testi (äitilinjatesti): Suoraa äitilinjaa ei tutkita naissukupuolikromoso-

mista (X), vaikka isälinjaa tutkitaan miessukupuolikromosomista (Y). Äitilinjan tutkimus pe-

rustuu solun mitokondrion DNA:n tutkimiseen. Testiä kutsutaan mtDNA-testiksi (mt = mito-

kondrio).   

Sekä naisen että miehen kaikissa soluissa on mitokondrioita. Ne huolehtivat solun energiantuo-

tannosta.  Mitokondriot periytyvät aina äidiltä sekä tyttö- että poikalapselle. Kun lapsi saa ne 

aina äidiltään, tämä äidiltään, tämä äidiltään jne., ketju johtaa lopulta geneettiseen "Eevaan". 

Äitilinjaa voidaan tutkia sekä naisen että miehen DNA-näytteestä.   

Mutaatio: isälinjan ja äitilinjan DNA-tutkimus perustuu tietyissä kohdin DNA-tikapuita tapah-

tuneiden mutaatioden tutkimiseen. Yksittäisen tikapuun puolan kopioitumisessa isältä tai äi-

diltä lapselle saattaa tapahtua "virhe". Esimerkiksi A-emäs (adeniini) muuttuu T-emäkseksi (ty-

miini). Tällaisia yksittäisen emäksen muutoksia kutsutaan SNP-mutaatioiksi (SNP = Singular 

Nucleotide Polymorphism). Tietyissä DNA-tikapuitten kohdissa (lokus, esim. DYS 393) tapah-

tuneet emäsparien toistokertojen muutokset ovat STR-mutaatioita (STR = Short Tandem Re-

peat). STR-mutaatiot määrittelevät miehen haplotyypin, ja niitä käytetään geenisukulaisten ge-

neettisen etäisyyden päättelyssä. Isälinjan haploryhmä päätellään aluksi STR-mutaatioiden pe-

rusteella. Tietokannoissa on jo niin paljon näytteitä, että vertaamalla STR-tuloksia toisiinsa, 

voidaan uuden näytteen haploryhmä päätellä. Se varmistetaan tarvittaessa (tai tilattaessa) tut-

kimalla SNP-mutaatioita. 
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Y-DNA:n testit (isälinjatesti): suoraa isälinjaa tutkitaan Y-kromosomin DNA:sta. Poikalapsi 

perii sukupuolikromosominsa (Y) aina isältään. Poikalapsen isäkin on voinut periä Y-kromo-

sominsa vain isältään, tämä isältään, tämä isältään jne. 

Y-kromosomi = miehen toinen sukupuolikromosomi. Lapsesta tulee mies, jos hedelmöityshet-

kellä Y-siittiö hedelmöittää munasolun. Y-kromosomin tehtävä on sukupuolen määräytymi-

sessä ja siihen liittyvissä ominaisuuksissa. Y-kromosomi on vain murto-osa X-kromosomin 

koosta, joten se sisältää vähemmän geenejä. 

 

Suomalaisten isälinjat 

Maailman miesväestön isälinjat on ryhmitelty kirjaintunnuksilla SNP-mutaatioiden perus-

teella. Suomessa yleisen haploryhmä N (N-M231 ja N-M232) polveutuu haploryhmästä NO. N-

haplo on ilmeisesti suhteellisen nuori, ja se on levinnyt Pohjois-Euraasiaan vasta viime jääkau-

den jälkeen. Haploryhmän on esitetty syntyneen Kaakkois-Aasiassa noin 22 000 vuotta sitten 

ja levinneen sitten vastapäivään nykyisen Mongolian ja Pohjois-Kiinan alueelta Koillis-Euroop-

paan saakka. Alaryhmä N-M178, johon myös Suomen N-haplon alaryhmät kuuluvat, syntyi ehkä 

12000 – 8000 vuotta sitten Kiinan ja Mongolian alueella.  

Se on kulkeutunut aikojen kuluessa Siperian kautta Karjalan alueelle ja sieltä asutushistorian 

eri vaiheissa Suomen nykyistenkin rajojen sisälle. Osa linjoista on mahdollisesti tullut Baltian 

kautta. Noin 60 % kaikkien suomalaisten isälinjoista on itäistä N-haploryhmää. Itä-Suomessa 

N-haploryhmän osuus on selkeästi suurempi, jopa 70–90 prosentin välillä, alueesta riippuen. 

Suomalaisten N-haploisten yhteinen kantaisä on kuitenkin alle 5000 vuoden päässä (mutaatio 

N-L1026).  Tämänkin alku on silti vielä kaukana idässä. Mielenkiintoista on, että N-haploryhmä 

on erittäin yleinen myös suomensukuisilla kansoilla kaukana Venäjällä.  

Suomalaisten toiseksi yleisin isälinja N-haplon jälkeen on skandinaavinen haploryhmä I1 (I-

M253).  Sen varhaisempi pääryhmä, haploryhmä I, syntyi Balkanilla 25–30 000 vuotta sitten 

mannerjäätikön ollessa laajimmillaan.  Isälinja levisi vuosituhansien kuluessa länteen ja sitten 

pohjoiseen ilmaston lämmetessä ja jään reunan paetessa. Suomalaiset kuuluvat pääosin haplo-

ryhmään I1, joka syntyi oletettavasti Pohjois-Ranskassa 5000–6000 vuotta sitten haploryhmä 

Tanskan salmien luona, josta levisi Ruotsiin. 

Muutamaa prosenttia suomalaisista isälinjoista edustaa Länsi-Euroopassa vallitsevana isälin-

jana esiintyvä R1b. Suomen R1b-haploiset ovat pääosin myöhemmin tulleita virkamies-, sääty-

läis- ja pappissukuja. Vanhojen talonpoikaissukujen keskuudessa sitä on tullut testeissä hyvin 

vähän vastaan. 

 

N-haploryhmän vaiheet Itä-Aasiasta Suomeen ja Suomen lähialueille 

 

Tuunaisten isälinja edustaa itäistä N-haploryhmää, joten tämän isälinjan vaiheita kohti Suomea 

on syytä esitellä hieman tarkemmin. 
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Mieslinjan haploryhmä N arvioidaan syntyneen n. 37000 vuotta sitten Kiinan/Mongolian alu-

eella, mutta kaikkien testattujen N-haplon miesten yhteinen kantaisä olisi silti n. 22 000 vuo-

den päässä. Ensimmäinen väestöllinen N-haplon ”pullonkaula” olisi siten koko haploryhmän 

alussa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mieslinja on jatkunut n. 15 000 vuoden ajan vain yh-

destä miehestä. Luonnollisesti muitakin linjoja on ollut, mutta ne ovat vuosituhansien ku-luessa 

sammuneet mieslinjaisesti. Sekalinjoissa perimää luonnollisesti on tullut laajemmalti.  

Aasiassa ja Venäjälläkin DNA-testejä on otettu vielä suhteellisen vähän esimerkiksi Suomeen 

verraten, joten testauksen yleistyessä myös kuva N-haploryhmän reitistä tulee tarkentumaan. 

Voidaan arvioida, että N-miesten reitti on kulkenut jääkauden aikana Kiinasta Altain seudun 
kautta Länsi-Siperian jääjärven reunaa seuraten länteen ja lounaaseen.  

N-haploa on jäänyt myös Kiinaan. Mutaatio N-L729, joka on syntynyt n. 18 000 vuotta sitten, 

näyttäisi tapahtuneen vielä Kiinan seudulla, samoin seuraavat mutaatiot N-Z1956 (n. 16 000 

vuotta sitten) ja N-TAT (pian edellisen jälkeen). Näiden ryhmien testatut löytyvät pääosin Kii-

nasta, mutta alalinjoja on levinnyt myös Japaniin ja Korean niemimaalle. Seuraava YFull-palve-

lun puun oksa eli mutaatio N-F1419 on n. 11 000 vuotta sitten syntynyt. Se onkin jo pääasiassa 

venäläinen, vaikka joukossa on vielä myös kiinalaisia. Tästä voitaisiin päätellä suomalaisten N-

haplon isälinjan lähteneen tuossa vaiheessa vuosituhansien Siperian reitilleen. N-haploryhmän 

miehet ovat olleet mammutin- ja peuranmetsästäjiä sekä keräilijöitä. 

N-L708:n yhteinen kantaisä on n. 7500 vuoden päässä. Se voisi olla tulosten perusteella syn-

tynyt jo Uralin länsipuolella, mutta toisaalta tässäkin ryhmässä on edelleen pieni joukko kii-
nalaisia. Vasta N-L1026, jonka yhteinen kantaisä on n. 5000 vuoden päässä, on selkeästi ns. 

suomalais-ugrilainen. Kirjoitushetkellä testatuissa on ainoastaan yksi kiinalainen. On tietenkin 

vaikea arvioida onko osa kiinalaismiehistä takaisinmuuton tulosta, mutta laajemmassa kuvas-

sa tuskin kysymys on yksittäisistä sattumista. 

Kaikkien N-haploryhmän suomalaismiesten yhteinen kantaisä onkin juuri kyseinen N-L1026:n 

mutaation omannut mies. Kyseisen kantaisän jälkeläisiin kuuluvat myös balttilaiset N-miehet.  

Kantaisästä polveutuvat suomalaiset päähaarat VL29 eli ns. itäeurooppalainen ja länsisuoma-

lainen haara ja Z1936 eli itäsuomalainen päälinja, jota on myös levinnyt jo hyvin varhain Hä-

meeseen karjalaisvaikutuksen myötä, siis kauan ennen savolaisekspansiota, jonka myötä juuri 

itäsuomalaiset isälinjat levisivät ja kasvoivat voimakkaasti. N-haploryhmä ei todennäköisesti 

olisi näin ylivoimaisen suuri suomalaisissa isälinjoissa ilman myöhemmän savolaisekspansion 
vaikutusta. Savolaissuvut, jotka pääosin olivat N-haploryhmää, paitsi levisivät, myös lisääntyi-

vät voimakkaasti.  

Länsisuomalaisten haara N-VL29, on syntynyt noin 4100 vuotta sitten syvällä Venäjällä. Tässä 

onkin kaksi myöhempää pääryhmää, N-L550 ja N-CTS9976. Näistä viimeiseksi mainittu haa-

rautuu n. 3700 vuotta sitten ns. itäeurooppalaiseen haaraan (N-CTS3451) ja Baltian kautta 

Länsi-Suomeen tulleeseen linjaan (N-L1022). Toinen päälinja N-L550 on käsittää sen si-jaan 

venäläisiä ja baltteja sekä myös varhain Länsi-Suomesta Ruotsiin levinneen haaran (kauan en-

nen metsäsuomalaisia, jotka olivat savolaisten jälkeläisiä).  

Vertailun vuoksi mainittakoon, että kun Suomessa N-haploryhmän osuus on yli 60 prosenttia, 

on Virossa N-ryhmään kuuluvia noin 1/3, reilu kolmasosa ja Liettuassa reilu 40 %. Venäjällä N-

haploryhmään kuuluu n. 20, mutta Pohjois-Venäjällä n. 30 %. 
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N-Z1925, joka syntyi n. 3 400 vuotta sitten, ja on jo suuremmalti osin suomalainen haara. Se 

erkaantui aiemmin luetelluista jo n. 5000 vuotta sitten (N-L1026). Tätäkin on levinnyt Ruot-

siin jo varhaisessa vaiheessa. Suurin myöhemmistä alahaaroista, N-Z1933 syntyi n. 2 200 

vuotta sitten ja siitä haarautuvat ns. karjalainen N-VL62 ja ns. savolainen N-CTS4329. Jako sa-

volaisiin ja karjalaisiin on hämäävä, mutta voidaan sanoa N-VL62:n olevan enemmän karja-lai-

nen ja N-CTS4329 taas vaikuttaisi tulleen idästä jo varhain Sisä-Suomeen, ehkäpä Hämeeseen 

ja on sieltä levittäytynyt Savoon jo mahdollisesti muutamia satoja vuosia ajanlaskun alun jäl-

keen, viimeistään 500-luvun jälkeen. N-VL62:n kahdesta suuresta päähaarasta N-Z1941 jäi pi-

dempään karjalaiseksi, kun N-Z1939 levittäytyi jo hyvin pian ns. varhaisemman savolaishaaran 
jälkeen Savoon ja sitä voidaan kutsua ”myöhemmäksi savolaishaaraksi.”  

 

Tuunaisten isälinjainen DNA 

N-haploryhmän jako savolaisiin ja karjalaisiin on hämäävä ja harhaanjohtavakin. Näitä ns. kar-

jalaisia on Savon alueella vanhastaan ainakin yhtä paljon, ellei enemmän kuin toista päähaaraa, 

ns. savolaishaaraa. Yleistäen voidaan sanoa että karjalaishaara on yleinen sekä Savon ja Karja-

lan alueella kun savolaishaara on harvinaisempi Karjalassa vanhastaan.  

Tämän savolaisten ja karjalaisten viimeisen yhteisen mutaation omaavan kantaisän oletetaan 

eläneen noin 2200 vuotta sitten Karjalan puolella. Aika-arviot elävät koko ajan ja perustuvat 

YFull-palvelun keskimääräiseen laskelmaan SNP-mutaatioiden väleistä. Testattujen määrän 

kasvaminen tarkentaa myös ajoituksia. Tämä SNP eli N-Z1933, ja tämän omaavasta kantaisästä 
polveutuva isälinja, on selkeästi suurimmaksi kasvanut N-haplon alaryhmä, jonka alahaaroihin 

kuuluu valtaosa itäsuomalaisista suvuista. SNP-tunnukset ovat kirjain- ja numeroyhdistelmiä, 

jotka voivat tuntua vaikeilta, mutta ne määrittävät aina kyseisen mutaation paikkaa haploryh-

män puussa. Uudet mutaatiot synnyttävät aina uusia alaoksia ja näin edetään kohti nykypäivää. 

Seuraava SNP alavirtaan N-Z1933:sta on N-VL62. Sen mutaation omaavien kantaisän oletetaan 

eläneen noin 1950 vuotta sitten. Käytännössä tämä on jako N-haploryhmän savolaisiin ja kar-

jalaisiin. N-VL62:n jälkeläiset ovat ns. karjalaisia, vaikka heidän jälkeläisiään on muuttanut Sa-

voon jo kauan ennen sukunimien syntyä. N-VL62 jakaantuu useaan alahaaraan ja Tuunaisten 

isälinja kuuluu haaraan N-Z1941. Kantaisä ei ehkä ole vielä ollut Karjalankannaksella, sillä var-

haisia alalinjoja löytyy vielä Venäjältä ja on toisaalta levinnyt Viroonkin. Tämän kantaisän ole-

tetaan tämän hetken testien perusteella eläneen noin 1850 vuotta sitten. Hyvin nopeasti tämä 
linja on jälleen haarautunut ja varsinainen yleisin karjalainen linja on N-Z1940. Kyseinen N-

Z1940 vaikuttaa ensimmäiseltä ns. puhtaasti karjalaiselle linjalle. Tuunaisten isälinja ei kuiten-

kaan kuulu N-Z1941:n alahaaraan N-Z1940, vaan alahaaraan N-Y21575. Se on selvästi pie-

nempi kuin rinnakkaisoksansa N-Z1940, mutta silti varsin yleinen, koska se runsastui vahvasti 

keskiajalla ja myöhemmin savolaisekspansion myötä, koska sen alahaaroja tuli viimeistään var-

haisella keskiajalla Savoon. Alaryhmää esiintyy myös Venäjällä ja Virossa. 

Tästä eteenpäin kohti nykyaikaa edetessä Tuunaisten seuraava SNP-mutaatio on N-Y31893. 

Tämän alaryhmän kantaisä on elänyt ehkä noin 700-luvulla. Tästä ryhmästä varhain haarautu-

via linjoja löytyy kuitenkin Moskovan ja Leningradin seudulta, joten on tässä vaiheessa venä-

läistulosten vähäisyyden vuoksi mahdotonta sanoa varmaksi onko ryhmän kantaisä elänyt 

vielä Venäjällä, vai onko linjoja muuttanut myöhemmin Suomen Karjalasta Venäjälle. Joka ta-
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pauksessa N-Y31893 ei ole vielä yksinomaan suomalainen linja. Kuitenkin kun tässä yhtey-

dessä puhutaan venäläisistä linjoista, ei N-haploryhmä ole slaavilainen isälinja, vaan suomalais-

ugrilainen. Se on yleinen juuri suomensukulaisilla kansoilla ja lisäksi kielitieteen arviot muinai-

sen kantasuomen tulosta Itämeren seudulle täsmää myös N-haploryhmän asutushistoriaan ja 

asettumiseen Itämeren alueelle. Näyttää sille, että varhaisimmat N-haplon miehet ja kieli olisi-

vat tulleet yhdessä ehkä noin 3000 vuotta sitten. Tuunaisten isälinja, joka kuuluu osaksi myö-

hempää asutusaaltoa, kuuluu ns. karjalais-savolaiseen päälinjaan eli jo aiemmin mainittuun N-

Z1933:een. Tämä linja on ollut vielä kaukana nykyisen Venäjän alueella kun varhaisimmat N-

haplon miehet ovat jo asuneet läntisessä Suomessa.  

Mielenkiintoinen ajatus on se, että miten harvalla parituhatta vuotta sitten eläneellä miehellä 

on mieslinjaisia jälkeläisiä ja ne keillä on, saattaa jälkeläisiä olla todella valtava määrä. DNA-

testit ovat osoittaneet että sentään myös pienempiä erillislinjoja on yhä elossa. 

Kun edetään N-Y31893:sta seuraavaan alahaaran synnyttävään SNP-mutaatioon, ollaan jo vii-

meistään Karjalankannaksella. Kyseinen mutaatio N-Y95356 on syntynyt ehkä noin 1100-lu-

vulla. Sen jälkeläishaaroihin kuuluu Tuunaisten, Määttien ja ilmeisimmin myös Happosten, Im-

mosten ja Tolvasten haaran (N-ZS10792) lisäksi Karjalankannakselle keskittyneitä sukuja, ku-

ten ainakin Rantalaiset. 

Anna Kososen (Taneli Tuunaisen vaimo) äitilinjan DNA 

Mitokondrion DNA:n testissä testataan suoraa äitilinjaa. Ihmisten äitilinjoja on paljon enem-

män kuin isälinjoja. Näin ollen geneettinen ”Eeva on elänyt huomattavasti aiemmin kuin ge-
neettinen ”Aatami”. 

Äitilinjan testistä on monesti hyötyä suuremmassa kuvassa, sillä ne selvittävät pääosin äitilin-

jojen tuloreitin Suomeen, mutta niiden konkreettinen kosketuspinta jää vähäisemmäksi kuin 

isälinjan testeissä. Sukuseuran tutkimuksessakin isälinjan testi on hyödyllisempi, sillä suku-

nimi periytyi yleisemmin isältä.  

Koska naisten puolelta päästään parhaimmillaan yleensä 1600-luvun loppupuolelle (naisia har-

voin mainitaan 1500–1600-luvun veroluetteloissa), on äitilinjan osumia olla vaikeampi yhdis-

tää sukuun kuin isälinjan tuloksia. 

Seuraava otos Suomen äitilinjojen yleisyydestä perustuu vuonna 2018 Facebookin Suomi DNA-

projektin kyselyyn, jossa vastanneita oli 953 kpl. Päähaploryhmien esiintyvyys otoksessa oli 

seuraava: H 41,2 %, U 23,2 %, J 7,2 %, V 6,2 %, T 6,1 %, K 5 %, W 3,2 %, I 2,1 %, X 1,5 %, Z 1,1 
%, R 0,7 % ja muut 2,1 %. 

Yleisin äitilinjan haploryhmä Suomessa H, joka on tullut Länsi-Euroopan kautta, ja siihen yli 40 

prosenttia Suomen äitilinjoista. Se on syntynyt Lähi-idässä jo n. 26 000–33 000 vuotta sitten. H 

on myös Euroopan yleisin äitilinja.  

Anna Kososen äitilinja on alaryhmää H10g. Se on syntynyt n. 15 000–16 000 vuotta sitten ja se 

on selvästi eurooppalainen linja. Voidaan todeta siten pariskunta Taneli Tuunaisen ja Anna Ko-

sosen edustaneen varsin erilaisia haploryhmiä kun verrataan Tanelin itäistä isälinjaa ja Annan 

eurooppalaista äitilinjaa. H10g:n esiintyvyys on laajaa myös Euroopassa ja sitä löytyy niin Tans-

kasta Puolaan kuin Italiaankin. 
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Annan äitilinjan lähimmät osumat löytyvät kuin itäisestä Suomesta ja pääpaino näyttää olevan 

Karjalassa, joskin savolaisiakin osumia on. Voidaan siten todesta Annan äitilinjan olevan vii-

meisten tuhansien vuosien ajalta jo karjalainen, vaikka sen muuttoreitti kiertääkin Lähi-idästä 

Euroopan kautta Karjalaan. Tanelin isälinja taas ei ole koskaan ollutkaan varsinaisessa Euroo-

passa, vaan kuuluu ns. mammutinmetsästäjien N-haploon, jonka ensimmäisetkin linjat ovat tul-

leet vasta pronssikaudella Suomen alueelle ja Tuunaisten isälinja vasta rautakaudella, joka ta-

pauksessa vasta ajanlaskun alun jälkeen. Tuunaisten isälinjan voidaan todeta siten olevan suo-

malais-ugrilaista linjaa Uralin takaa, kun taas Anna Kososen äitilinja edustaa kylläkin vanhaa 

karjalaista, mutta isossa kuvassa eurooppalaista linjaa. On muistettava kuitenkin, että siinä 
missä kaikki isälinjaiset Tuunaiset kantavat samaa haploryhmää, niin äitilinjojen kirjo vaihtelee 

jokaisessa Tuunaisen perheessä: mitokondrion DNA tulee aina äidiltä, ja siten veljestenkin lap-

silla on eri äitilinjaiset haploryhmät, elleivät äidit ole esimerkiksi sisaruksia samasta äidistä. 
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Kuva 1. Tuunaisten isälinjan aiemmat vaiheet. Isälinja polveutuu kohdasta N-Z1933 ja jatkuu kaaviossa 2. SNP-mutaatioiden alla 
olevat paikat osoittavat kyseisestä kohdasta haarautuvien muiden oksien maantieteellisiä sijainteja, ne eivät viittaa suoraan siihen 
missä kantaisä on elänyt, mutta levinneisyydestä voi tehdä päätelmiä. N-Z1933:n linjan vasta myöhemmät alahaarat ovat tulleet 
Karjalan Kannakselle ilmeisesti muutama vuosisata ajanlaskun alun jälkeen. Kaaviossa olevat Länsi-Suomi ja Lappi tarkoittavat tästä 
kohtaa lähteviä muita linjoja, mutta itse N-Z1933:n kantaisä on ilmeisimmin elänyt vielä Venäjällä. 
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Kuva 2. Tuunaisten isälinja N-haploryhmän kartalla. 
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Kuva 3. Isälinjojen muuttoreitit. Lähde Wikipedia. 


