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TUTKIJAN ESITTELY JA SUKUTUTKIMUSTAUSTA 

•  FM (Suomen historia). 

•  Sukututkimusta vuodesta 1999. Alkoi harrastuspohjalta ja päädyin sitä 
kautta opiskelemaan Suomen historiaa. 

•  Erityisosaaminen 1500-1600-lukujen tutkimus ja geneettinen sukututkimus. 

•  Tutkinut erityisesti Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-Suomen ja 
Pohjois-Pohjanmaan alueita. 

•  Ammattisukututkijana: Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet. 



DNA-AVUSTEINEN SUKUTUTKIMUS 

•  Geneettinen sukututkimus eli DNA-avusteinen sukututkimus on asiakirjalähtöisen 
sukututkimuksen apukeino, joka ei koskaan korvaa perinteistä sukututkimusta. 

•  Lähdekriittinen ja tarkka asiakirjatutkimus on oltava tutkimuksen pohjalla. 

•  On muistettava ettei DNA-testi ole oikotie onneen -> sukututkimus on tehtävä huolella. 

•  Paras lopputulos saadaan yhdistämällä perinteinen sukututkimus ja DNA-testit. 

•  DNA varmistaa sukujuontoja ja oikaisee virheitä sekä kumoaa vääriä teorioita. 

•  DNA ei valehtele -> kertoo aina totuuden. Ihminen voi erehtyä asiakirjojen tulkinnoissa ja 
asiakirjat eivät aina edes kerro totuutta. 



MIKSI GENEETTINEN SUKUTUTKIMUS? 

•  Ihmisen ns. rakennuskoodissa on palaset hänen vanhemmistaan, isovanhemmistaan jne. Kaikkien ihmisten tämä 
”rakennuskoodi” on erilainen (jopa identtisiltä kaksosilta pystytään löytämään pieniä eroja, mutta ei 
perustesteillä). DNA-testien analysointi perustuu mutaatioiden vertailuun. 

•  Isälinjaisilla testeillä varmistetaan sukujuonnot ja paikataan asiakirjojen aukkoja. 

•  Voidaan hahmottaa sukunimen polveutumista, sen syntyä ja todistaa myös nimenvaihdoksia suvun sisällä. 

•  On varauduttava myös mahdollisiin yllätyksiin. 

•  Äitilinjan avulla voi hahmottaa asutushistoriallisia linjoja, mutta samaan tarkkuuteen kuin isälinjojen osalta ei 
sukututkimuksellisesti päästä. 

•  Serkkutestin avulla on mielenkiintoista seurata erityisesti lähemmän suvun osalta periytymistä, mutta saa 
samalla selvitettäväksi myös paljon etäserkkuja. Genetiikka on sattumankauppaa! 

•  Jos isä, isoisä jne. on kadoksissa, se voi selvitä DNA:n avulla. 



ISÄLINJAN TESTIT 

•  Y-kromosomi periytyy aina isältä pojalle.  

•  Vaikka se sisältääkin vain vähän perintöainesta, on erinomainen sukututkimuksen työkalu. 

•  Erityisesti Itä-Suomessa, jossa sukunimi periytyi usein isältä pojalle, päästään isälinjan 
testeillä sukujen alkujuurille. Testit kertovat ovatko saman sukunimen sukuhaarat samaa 
isälinjaa. 

•  Riippuu paljon isälinjasta miten paljon tuloksesta saa irti. Harvinainen haploryhmä ei tuo 
lähes lainkaan osumia ja tulos ei välttämättä edistä sukututkimusta. 

•  Testejä kahdenlaisia: STR(markkeri)-testit ja SNP-testit. Vain pysyvät SNP-mutaatiot (BigY 
700-testi) määrittävät tarkasti isälinjan haploryhmän kartalla. 



SUOMALAISTEN ISÄLINJAT 

•  Suomalaisista reilut 60 % ja itäsuomalaisista noin 80 % (Savossa jopa yli 90 %) on idästä tullutta N-
haploryhmää. Siinä useita eri alaryhmiä ja isälinjat tulleet Suomeen monessa aallossa. 

•  Suurin suomalainen N-haplon pääryhmä on savo-karjalainen N-Z1933 joka polveutuu reilut 2000 
vuotta sitten eläneestä kantaisästä. 

•  Toiseksi yleisin suomalaisten isälinja, jota on n. 25-30 % koko väestön isälinjoista, on skandinaavinen 
haploryhmä I1. Sitä on tullut Suomeen lännestä monessa aallossa.  

•  R-haploryhmän kaksi alaryhmää ovat Euroopassa yleisimmät. Siihen kuuluvat itään keskittynyt R1a ja 
länteen keskittynyt R1b. R-ryhmiä on Suomessa yhteensä korkeintaan 10 % tai alle.  Muut 
haploryhmät ovat hyvin harvinaisia. 



ISÄLINJAT EUROOPASSA 



KARIOJIEN ISÄLINJAN VAIHEET 



KARIOJIEN OKSA I-HAPLON PUUSSA 



KARIOJIEN DNA-TULOKSET 

•  Jaakko Kariojan (s. 1826) jälkeläisten haploryhmä Big Y-testin perusteella on edelleen sama I-BY154549. 

•  Kyseinen I1-haplon alahaara on syntynyt ehkä noin 1200-luvulla.  Alkaa näyttää siltä, että isälinja olisi 
muuttanut Hämeestä Etelä-Karjalaan jo noin 700-800-luvulla, siis rautakauden viikinkiajalla. 

•  Tätä aiemmat isälinjan vaiheet sijoittuvat muinaiseen Hämeeseen. 

•  Ongelmana on se, että Jaakko Kariojan isä ei ole tiedossa. Aiemmista epäilyistä Halmit ovat sulkeutuneet 
pois ja myös Nenosten suku. Nämä menevät auttamatta liian kauas isälinjaisesti. 

•  Uusimpana osumana on samalla oksalla oleva Joroisten Aholaisen suku. Se tuskin on riittävän lähellä 
ollakseen isälinjan suku Kariojille, mutta toisaalta Joroisten suku voi avata mahdollisuuden sille, että 
Kariojat polveutuisivat kuitenkin jostain Savosta 1500-luvulla uudisasukkaaksi Pohjois-Pohjanmaalle 
muuttaneesta suvusta.  



MITÄ SEURAAVAKSI? 

•  Kariojien isälinjan suku on erittäin todennäköisesti jokin paikallinen suku, 
jonka juuret lienevät Siikajokilaakson alueella jo 1500-luvulta lähtien. 

•  Pekka Kärki (s. 1799) ei pitäisi olla myöskään Jaakko Kariojan isä, sillä 
samaan isälinjaan Kärjen kanssa kuuluu Mäläskä, joka on testattu. Tämä 
suku on toista I-haplon haara ja alkuaan ilmeisesti Piipon sukua. 

•  Olisi etsittävä potentiaalisia sukuja DNA-testeihin ja asiakirjoista etsittävä 
sukuja, jotka ovat asuneet ”lähellä”, kun Jaakko on saanut alkunsa. 



TUTKIJAN YHTEYSTIEDOT 

• Sähköposti: kolehmainen.ari@gmail.com 

• Puhelin: 040 830 6457 

• Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet 

• www.menneenjaljet.fi 


