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Suomenhevonen on ainoa kansallinen 

hevosrotumme, jolla on ollut voimakas vaikutus 

maamme kulttuurihistoriassa. Suomenhevosella 

on ollut korvaamaton asema niin maa- ja 

metsätaloudessa, sodassa ja nykyään virkistys- ja 

urheilukäytössä. Tällä hetkellä suomenhevosen 

säilytystyö on yksinomaan yksityisten 

hevostenomistajien vastuulla.
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Suomenhevonen elinvoimainen 
lyhyellä aikavälillä

Tämän hetkinen tehollinen populaa-
tiokoko (135) ilmentää suomenhevos-
rodun elinvoimaisuutta lyhyellä tähtä-
yksellä. Vuonna 2014 syntyneiden he-
vosten keskimääräinen sukusiitosas-
te oli 4.75 %. Sukusiitosaste on alhai-
sempi mitä jalostuksessa käytettyjen 
eläinten sukulaisuuden perusteella on 
ollut odotettavissa. Tämä todistaa sii-
tä, että sukusiitosta on tarkoituksella 
vältetty. Nykyisen suomenhevospo-
pulaation suurimpia vaikuttajia ovat 
suositut juoksijalinjaiset yksilöt.

Vuosittain syntyvien varsojen mää-
rä on viime vuosina laskenut. Rodun 
säilymisen kannalta on ensiarvoisen 
tärkeää turvata mahdollisimman laa-
ja ja populaatiota edustava perinnöl-
linen vaihtelu myös tulevaisuudessa. 
Niin sanotun in situ -säilytyksen lisäk-
si tulevaisuuden perinnöllinen vaihtelu 
voidaan tallentaa ex situ –geenipank-
kiin (siemennestettä ja alkioita). 

Orien valinta säilytysohjelmaan

Optimal contribution selection (OCS) 
menetelmä tasapainottaa perinnölli-
sen edistymisen ja sukulaisuusasteen 
nousun. OCS -menetelmää voi myös 
käyttää orien valintaan pitkäaikais-
säilytystä varten. Menetelmä suosii 
sellaisten yksilöiden valintaa, joiden 
sukulaisuus muihin jalostuskandi-
daatteihin on keskimääräistä alhai-
sempi. On tärkeää, että näiden orien 
kantakirjausta rohkaistaan ja niiden 
siemennestettä tulisi tallettaa pitkäai-
kaissäilytykseen. 

OCS -menetelmä rajoittaa sel-
laisten yksilöiden valintaa, joilla on jo 
suuri merkitys populaatiossa, esimer-
kiksi laajalti käytettyjä juoksijaoreja. 
Pitkäaikaissäilytyksen kannalta nämä 
oriit ovat kuitenkin erittäin arvokkaita. 
On tärkeää, että eri jalostuslinjat ovat 
edustettuina; pien- ja työhevoskanta-
kirjauslinjojen supistuminen tai häviä-
minen merkitsee perinnöllisen vaih-
telun mittavaa vähentymistä. Myös 
ilmiasultaan toivottavien ominaisuuk-
sien, kuten värin, säilyttäminen tulisi 
huomioida.

Sukutaulutiedot valinnan 
perusteena

Sukutaulutietoihin perustava analyysi 
on täysin riippuvainen polveutumis-
tietojen luotettavuudesta. Esimerkiksi 
orien valinnassa pitkäaikaissäilytys-
tä varten on harmittavaa, että orien 
poistoja tai ruunausta ei aina ilmoite-
ta Suomen Hippos ry:n ylläpitämään 
rekisteriin. Sukutaulutietoihin perus-
tuvaa pitkäaikaissäilytystä tulisi tule-
vaisuudessa hienosäätää genomisen 
informaation avulla. Tällöin rodun mo-
nimuotoisuuden suojelutoimiin saa-
daan enemmän tietoa geneettisestä 
vaihtelusta.
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Säilyykö kansallisrotumme 
suomenhevosen monimuotoisuus? 


