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Alfred Kordelinin säätiö



Biologinen kulttuuriperintö 
ja 
sen vaaliminen

Maatiaisrotujen perimä ja ominaisuudet 
Aikoinaan eläneistä eläinyksilöistä peräisin olevat luu-, 
hammas-, sarvi-, jouhi-, karva-, nahka-, kudosnäytteet
Maatiaisrotujen geeniperimän suojelu ja geenipankit 
(LUKE)
Historiallista DNA:ta sisältävien näytteiden kartoitus 
(museot, opinahjot, kansalaisnäytteet, arkeologiset 
kohteet)
Historialliset dokumentit ja haastattelut



Tavoitteena
Luoda  strategia eri tahoilla olevien bioaineistojen kartoituksesta, 
kerryttämisestä ja säilytyksestä

Tutkia aineistojen avulla monitieteisesti suomenhevosen 
alkuperää ja rodunjalostuksen varhaisvaiheita 



Suomenhevonen

• Kuvauksia jo pronssi/rautakaudelta

• 1800-luvulla pieni, monivärinen ja sisukas 
suomalainen hevonen, roturisteytyksiä 
lähialueiden ja tuotujen hevosten kanssa 

• Omaksi rodukseen 1907 (kantakirjaus)

• Kuuluu geneettisesti pohjoismaiseen ja 
itäiseen ryhmään 

• Kehittyneet maantieteellisesti eristyneillä 
alueilla, sopeutuneet paikallisiin 
olosuhteisiin. 



1907 1970-l 2017

• Jaakko
• Kirppu
• Eino
• Uljaanpoika

Historiallisten näytteiden arvo?

Näytteitä kerätään 1800-1950-luvuilla eläneistä hevosista, 
Selektiivisen jalostuksen vaikutukset: Genomisten näytteiden määrä ja lajin historia 
määrittelevät kuinka hyvin valinnan merkkejä voidaan tunnistaa statistiikan keinoin



Näytteitä yksityishenkilöiltä, biomuistoja, tarinoita

LAPUKKA 1917-1941 



Museonäytteet, 
opetusmateriaalit



Arkeologiset tutkimukset
• Hevosten hautapaikkoja 

koskevan tiedon kokoaminen

• Maastokartoitukset



Koria,kesä 2019,
Valokas ja 

Rymy-Murto 
1932-1953





Korian ravirata: Rymy-Murto ja Valokas (k. 1953)



Historiallisen DNA:n puhdistus ja 
eristäminen



DNA:sta tutkittavia ominaisuuksia

• Suorituskyky/lihaksikkuus (Myosiini-geenin variaatiot)

• Liikkeiden koordinaatio, ns. ravivarmuusgeeni, (DMRT3)

• Ruumiinkoko/säkäkorkeus (LCORL/NCPG alue kromosomissa 
3, ZFAT  kromosomissa 9) (Metzger et al, 2013)

• Värit

• Mitokondrioiden haploryhmät (18 haploryhmää, hevosen 
evoluutio)

• Käyttäytyminen?



Ovatko suomenhevoset sprinttereitä?

• MYOSTATIN, MSTN, vaikutus 
lihasmassaan

• MSTN mutaatiot assosioituvat:  
kilpahevosfenotyyppi, 
lihassäikeen osuus, raskaiden 
hevosten morfologiset 
ominaisuudet 

• CC homotsygootit engl. 
Täysveriset parhaita  lyhyillä 
matkoilla ”Sprinttigeeni”

• Suomenhevosilla yleensä TT: 
pitkänmatkan juoksijoita



Haploryhmät: 

Nisäkkäillä 
mitokondriot ja 
niiden DNA (mtDNA) 
peritään vain emolta->
evoluutiogenetiikka

Suomenhevoselta 
löydetty Przewalskin 
hevosella esiintyvä 
haploryhmä
(Kvist et al. 2019) Kuva: Johanna  Honka, 

Oulun yliopisto



”Gait –keeper” mutaatio CC, AC, AA

• Vaikuttaa käyntiin, raviin ja laukkaan 
sekä tölttiin, laukkaherkkyyteen kovassa 
ravissa

• Yleinen  ”raviroduilla”

• Genotyypattu 90 muinaista hevosta -
>DMRT3 mutaatio kahdessa 
englantilaisessa hevosessa  850-900 AD 

• 800-1000 luvulla Islannissa  10/13 
hevosta kantoi  DMRT3-mutaatiota 

• (Wutke et al. 2016, Current Biology), Jäderkvist K. et al. 
2017

• DNA:n yhden emäksen 
korvautuminen toisella -> 
ennenaikainen STOP kodoni



Yhteisöarkeologiaa



• Rahoitus: Alfred Kordelin, suuret 
kulttuurihankkeet 5/2019 – 5/2021

• Työryhmä:
• PI biologi Karin Hemmann
• Arkeologi Tuija Kirkinen, 
• Osteologi Kristiina Mannermaa
• Arkeologfian prof. Mika Lavento
• DNA-analyysit Oulun yliopisto Laura Kvist 

ja Johanna Honka
• Ypäjän Hevosopiston ja Hevosystäväin 

seuran asiantuntijat Päivi Laine ja 
Marjatta Lähdekorpi

• LUKE Markku Saastamoinen
• Nelli-Johanna Saari, Perttu Strandman
• Yhteistyö hevosalan harrastajien ja 

ammattilaisten kanssa



Mukaan 
kaivamaan 
kesällä 
2020?

• Facebook: Suomenhevosen varhaisvaiheiden tutkimushanke

• https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/biologisen-
kulttuuriperinnon-monitieteiset-tutkimusstrategiat

https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/biologisen-kulttuuriperinnon-monitieteiset-tutkimusstrategiat

