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Johdanto 
 

Kandidaatintutkielmani 

aiheena on käsitellä Kemin 

kirkkoherra Nikolaus 

Rungiuksen muumiolle 

tehtävää vyötärön- 

ympäryksen ja vatsan 

alueen poikkipinta-alan mittausta, jota voidaan käyttää myöhemmin tehtävässä 

vartalorekonstruktiossa hyväksi. Tarkoituksena on siis mitata CT-skannauskuvista Rungiuksen 

käden, joka on muumioitumisen johdosta kuivunut siten, että se on jäänyt rintakehän ja vatsan 

alueen yläpuolelle ilmaan, rajaama alue, sekä vatsan alueen ihon ympärysmitta ja verrata niistä 

saatuja mittoja keskenään. Ihon ympärysmitan pitäisi olla suurin piirtein sama kuin koko 

ympärysmitta1, jotta oletus siitä, että käsi toimii Rungiuksen vatsan alueen kokoa määrittävänä 

tekijänä pitäisi paikkansa. Tämän perusteella voimme mahdollisesti arvioida, kuinka paljon iho 

on kutistunut, tai minkä mittainen ihonympäryksen pitäisi olla. Mitat ovat kuitenkin arvioita, 

koska todellisia mittoja on vaikea saada.   

         Nikolaus Rungius toimi Kemin kirkkoherrana 1600-luvun alussa, ja kuolemansa jälkeen 

vuonna 16292 hänet haudattiin Kemin kirkon alle, tuona aikana tyypilliseen tapaan. 

Hautaaminen kirkon alle koski etenkin porvaristoa, sekä papiston ylimpiä henkilöitä. 

Rungiuksen kohdalla tavallisesta ylensyönnistä johtuva lihominen on hyvin mahdollista, ottaen 

huomioon papistoon kuuluvien varakkaan aseman. Varakkaasta asemasta ja korkeasta 

sosiaalisesta luokasta kertovat myös muumion ympäriltä otetut tekstiilinäytteet, joista paljastui 

muun muassa silkkiä3. 

 Ruumis ei kuitenkaan hajonnut, vaan alkoi muumioitua useiden olosuhteiden johdosta. 

Tutkimuksen tavoitteena on myöskin saada lisää selvennystä, olisiko Rungius ollut 

elinaikanaan ylipainoinen. Tutkielmani on osa kirkko, tila ja muisti -projektia, jonka 

                                                           
1 Mitta, joka kattaa niin ihoa ja käden indikoiman alueen. 
2 Väre 2017: 7. 
3 Lipkin ja Kuokkanen 2014:50. 

 

Kuva 1. Rungiuksen muumio ja käden asento. Kuvaaja: Jaakko Niinimäki. 
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tarkoituksena on tutkia pohjoissuomalaisia kirkkojen alle haudattuja vainajia. Projektiin kuuluu 

myös näiden vainajien säilyttäminen.4  

         Tutkimuskysymyksien asettelu tutkimuksessani kohdistuu juuri Rungiuksen 

vartalonmuodon ja mahdollisen ylipainon tutkimiseen, jolloin tarkastelen vatsan alueen 

poikkipinta-alaa ja ympärysmittaa. Tutkimuskysymykset muodostin näiden tekijöiden pohjalta, 

mutta myös siten, että niitä voidaan tulevissa tutkimuksissa laajentaa ja jatkaa. Tutkimusta 

koskien Rungiuksen pituutta ja painoa on tehty, mutta ihon hyödyntäminen etenkin ylipainon 

tutkimuksessa on jäänyt vähäiseksi, joten ylipainon tutkiminen ihon ja Rungiuksen muumion 

kuivuneen käden rajaaman tyhjän tilan avulla osoittautui suhteellisen uudeksi näkökulmaksi, 

jota voidaan laajentaa tutkimuksessani esittämien kysymysten ja jo olemassa olevan tiedon 

avulla. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat Rungiuksen vyötärön ympärys ja mahdollinen 

ylipaino, sekä miten olosuhteet ovat vaikuttaneet ihoon. Tutkimuskysymykseni siis ovat: 

1.  Voidaanko käden rajaaman alueen perusteella tehdyn vyötärönympärysmitan 

rekonstruktion avulla tehdä päätelmiä koskien Rungiuksen ylipainoa? 

2. Miten ihon kutistuminen näkyy mittaustuloksissa?      

1. Tutkimusmateriaali 
 

1.1 Rungiuksen muumio 

 

Rungiuksen muumioituminen vastaa luonnollista muumioitumista5, koska ruumiiseen ei tehty 

säilyttämistä parantavia operaatioita, kuten esimerkiksi muinaisessa Egyptissä6 tehtiin.  

Luonnollisessa muumioitumisessa iho siis kuivuu olosuhteiden myötä, eikä siihen vaikuteta 

esimerkiksi keinotekoisilla aineilla, kuten suolalla. Ihon kuivumisen ja muumioitumisen 

nopeuteen kuitenkin vaikuttavat hautausolosuhteet ja muut tekijät, kuten arkku, ympäröivä 

materiaali, kosteus, maa-aines, sekä maa-aineen PH-taso ja joissain tapauksissa myös eläimet.7 

Kuitenkin esimerkiksi Aufderheide esittelee teoksessaan ’’Scientific study of mummies’’ vielä 

yhden tavan, nimittäin avustetun muumioitumisen. Avustettu muumioituminen tarkoittaa sitä, 

että tietoisesti sijoitetaan ruumis paikkaan, jossa se alkaa muumioitua, mutta muumiointia ei 

                                                           
4 Väre 2017: 7. 
5 Niinimäki et al. 2011: 265. 
6 Egyptissä muumiointi oli uskonnollisista syistä harjoitettavaa palsamointia. 
7 Lynnerup 2007. 
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itse tehdä, vaan annetaan olosuhteiden hoitaa prosessi. Rungiuksen tapauksessa on mahdollista, 

että aikalaiset ovat havainneet kirkon alla olevien olosuhteiden vaikuttavan ruumiiden 

hajoamiseen, mutta on vaikea sanoa, onko Rungiuksen tapauksessa kyse avustetausta 

muumioitumisesta. Tärkeitä tekijöitä kuitenkin luonnollisessa muumioitumisessa on kuiva 

ilmasto tai vähäinen kosteus, joka vähentää huomattavasti bakteeritoimintaa kehossa ja 

hyönteisten kasvua, jolloin hajoamisprosessi hidastuu8. Myös ilmavirta9 ja hyvä ventilaatio 

vaikuttavat muumioitumiseen.  

       Rungiuksen muumiota alettiin tutkia tarkemmin hyödyntäen tietokonetomografiaa. 

Tutkimuksista paljastui useita patologisia piirteitä, jotka ovat yhteyksissä esimerkiksi 

ylipainoon, kuten DISH10. Laajoista tutkimuksista tehtiin johtopäätös, että Rungiuksella on 

mahdollisesti ollut ylipainoa, joka ehkä on pitkällä aikavälillä vaikuttanut hänen terveyteensä 

heikentävästi. Muitakin patologisia merkkejä löydettiin, kuten esimerkiksi rintanikamien 

luhistumaa11. Nikamien tulehdusperäinen luhistuma, joka paleopatologisten tutkimusten 

mukaan saattoi olla hyvinkin kivulias, joka on saattanut vaikuttaa liikkumisen vähentymiseen12.  

           Tämän tiedon perusteella voidaan lähteä tutkimaan tarkemmin Rungiuksen ruumiin 

muotoa ja vyötärönympärystä, jotta saadaan varmistusta, oliko Rungius todellakin 

ylipainoinen. Se myös antaa lisätietoa jo uudella ajalla ilmenneistä ylipainoon liittyvistä 

ongelmista, koskien varakkaampaa väestöä. Tutkimuksia Rungiuksen painosta on aiemminkin 

tehty, mutta ne ovat antaneet vain joitakin paino- ja pituusarvioita13, mutta näitä hyödyntäen 

voidaan tehdä laajempaa tutkimusta. Tutkimuksen tarkoituksena on myös laajentaa etenkin 

Rungiuksen kaltaisista muumioista saatavaa tietoa ja ylipäätään saada lisää tietoa 

muumioitumisesta, kuten ihon kutistumisesta tai repeytymisestä.  

           Kuoleman jälkeisten prosessien ja hajoamisen aikana iho saattaa venyä, kutistua ja jopa 

revetä. Venymisen ja repeytymisen yleensä aiheuttavat hajoamisprosesseissa vapautuvat 

kaasut14, jotka turvottavat varsinkin vatsan aluetta, jopa ’’ilmapallomaiseksi’’15. Ihon kunto 

vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen ja saattaa hankaloittaa sen tekemistä. Kuitenkin Rungiuksen 

                                                           
8 Goff 2009: 26. 
9 Aufderheide 2003: 192 
10 Diffuusi idiopaattinen skeletaalinen hyperostoosi, ks. esim. Wilczak ja Mulhern 2012. 
11 Väre 2017: 7. 
12 Niinimäki et al. 2011: 272. 
13 Niinimäki et al. 2011:269. 
14 Kaasut muodostuvat sisäelinten hajotessa ja ne puskevat nesteytyneitä sisäelimiä ulos. 
15 Goff 2009: 32. 
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muumion jäljellä oleva käsivarsi ja sen asento voivat mahdollisesti viitata erittäin suureen 

vyötärönympärykseen16.  

 

2. Metodit 
 

2.1 CT-skannaus ja 

CT-kuvat  

 

CT-skannaus  

eli 

tietokonetomografia 

hyödyntää 

vaihtelevan 

kokoista17 leikekuvausta, jolloin 

saadaan moniulotteinen kuva. CT-skannaus on erittäin hyvä väline muumioiden kuvaamisessa, 

ja sitä on hyödynnetty jo lähes 40 vuoden ajan18. Muumiotutkimuksessa tarvitaan tarkkaa 

leikekuvaa, jota on mahdollisuus tarkastella useasta näkökulmasta. CT- skannausta voidaan 

hyödyntää laajasti oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin, jossa tarkastellaan ruumiin mahdollisia 

vammoja ja sukupuolen määritystä19. Yksityiskohtainen tarkastelu mahdollistaa tiedon 

saamisen esimerkiksi terveydentilasta tai sairauksista. 

         Tutkimusaineistona toimii OsiriX- ohjelmistolla tarkasteltavat CT-skannauskuvat ja 

leikkeet. Yleiskuvassa (kuva 1) näkyy vatsan- ja rinnanalueen leike, josta iho mitattiin. Kuvassa 

näkyy selkeästi iho, selkänikama, käsivarren luut ja joitakin kalvorakenteita on myös jäljellä. 

Rungiuksen kuvantamisessa on käytetty 0.6 mm kokoista leikepaksuutta, joka mahdollistaa 

tarkat leikekuvat, jolloin on mahdollista tarkastella muumiota hyvinkin yksityiskohtaisesti20.   

       CT-skannaus perustuu erilaisten kudoksien röntgensäteilyn avulla kuvattuihin 

tiheyseroihin, jolloin kudokset voidaan visualisoida erilaisilla tummuusasteilla leikekuvissa. 

                                                           
16 Niinimäki et al. 2011: 270. 
17 Leikkeen koko vaihtelee yleensä muutamasta millistä noin 10 milliin. Tarkkuus vaihtelee leikkeen koon 

mukaan. 
18 Cox 2015: 1100. 
19 Davey et al. 2012: 657. 
20 Niinimäki et al. 2011: 268. 

 

Kuva 2. Yleiskuva OsirisX -ohjelman käyttöliittymästä. 
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Tiheyseroja mitataan Hounsfieldin yksiköillä (Hounsfield units tai HU), esimerkiksi ilman 

tiheys on tällöin -1000 HU ja veden tiheys on kuvissa 0 HU21. Leikekuvista on mahdollisuus 

erottaa iho, luut, sekä sisäelimet. Kuvantamista tehdään spiraali-tekniikalla, jolloin 

lopputuloksena on 360 asteisia leikekuvia. Rungiuksen kuvantamisessa22 hyödynnettiin 64-

leikkeistä23 CT-kuvantamislaitetta24, jolla saatiin lopputuloksena 1.3 x 1.3 x 0.6 -kokoista 

vokselidataa. 25 Vokselidatalla tarkoitetaan volymetristä mittaa (volymetric pixels), joka kertoo 

kolmiulotteisen kuvan tarkkuuden.  

 

2.2 CT-skannaus muumioiden kohdalla 
 

Haasteina kuvantamisessa on ollut esimerkiksi tarpeeksi tarkan kuvatason löytäminen, sekä 

muumioiden välillä olevat erot26. Muumiot vaativat yleensä erittäin ohuen leikekoon, jotta 

tutkimus on mahdollisimman tarkkaa. Elävien ihmisten ja muumioiden kuvantamistekniikat 

poikkeavat hieman toisistaan, esimerkiksi säteilytys voi olla voimakkaampi. Muumioiden iho 

on yleensä kuivunutta, ohutta ja rikkinäistä, ruskeaksi, vihreäksi tai mustaksi tummentunutta ja 

sisäelimet ovat osittain tai kokonaan hajonneet27. Kuvantamisen aikana on huolehdittava, että 

muumioitumiseen vaadittavat olosuhteet pysyvät suurin piirtein samoina, jotta ruumis ei ala 

mätänemään uudestaan, varsinkin jos muumio on ollut jäässä. 

         Muumioiden tutkiminen hyödyntäen CT-skannausta on hyvin monimutkaista ja on ollut 

ongelmallista esimerkiksi suurien leikekokojen takia (aikaisemmin jopa 24mm)28, jolloin 

tarkan tutkimustiedon saaminen oli hankal ja työlästä. Kuvantaminen antaisi lisää tietoa 

muumioista, miten muumioituminen vaikuttaa kudoksiin ja miten ne vaihtelevat erilaisista 

olosuhteista riippuen. Myös palsamoinnin ja luonnollisen muumioitumisen eroja olisi 

mahdollista tarkastella CT-skannauksen avulla. Kuitenkin tiedon saaminen vaatisi laajaa 

tutkimusta erilaisista muumiosta. 

 

                                                           
21 Väre 2017: 23. 
22 Tehty Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2011. 
23 Jokaisella pyörähdyskerralla laite ottaa 64 leikekuvaa, joka vaikuttaa tarkkuuteen. 
24 (Discovery 690, General Electric Medical Systems, Milwaukee, WI, USA). 
25 Väre et al. 2015:71. 
26 Vertaa luonnollinen muumio ja esimerkiksi palsamoitu, kääreissä oleva muumio. 
27 Pinheiro 2006: 106. 
28 Cox 2015: 1100. 
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2.3 Hyödynnettävät menetelmät 
 

Hyödynnän tutkimuksessani 

OsiriX – ohjelmiston alueen 

mittaus -ominaisuutta, jolla 

on mahdollisuus rajata 

erikokoisia ja -mallisia 

alueita. Ohjelma antaa rajatun 

alueen pinta-alan ja 

ympärysmitan. Mittoja otin 

kahdelta mittauskerralta, 

kolmesta eri kohdasta. Mitat 

saatuani taulukoin ne ja vertailin mittoja keskenään. 

Mittojen vertailusta saadaan tietoa ihon kutistumisesta, 

mutta myös vyötärön ympäryksestä ja sen mahdollisesta 

todellisesta koosta. 

      Suljetun alueen pisteet pyritään sijoittamaan 

mahdollisimman lähekkäin ja ihoa tarkasti seuraten, jotta 

alueesta tulee yhtenäinen (ks. kuva 2). Ihon rikkinäisiä 

kohtia rekonstruoidaan esimerkiksi muokkaamalla 

mitattavaa aluetta tai hieman suoristamalla sitä. 

Mittausalue valitaan mahdollisimman keskeltä 

mittausalueita. 

       Käden avulla pyritään määrittelemään, missä vatsan 

alue on ollut Rungiuksen eläessä (ks. kuva 3). Tämän 

mukaan pyritään rajaamaan ovaalin muotoinen alue, jota 

muokataan käden käpristymisen takia. Pyritään siis 

palauttamaan kädenkin asento siihen, missä se on ollut, 

ennen kuin muumioituminen ja kuoleman jälkeiset 

prosessit ovat siihen vaikuttaneet. 

 

Kuva 3. Ihon rajaaman alueen pinta-ala. Mitta siis vastaa vyötärönympärystä. 

Kuva 4. Vyötärönympäryksen pinta-ala ja ympärysmitta. 
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2.4 Mittauskohdat 

 

Mittauksia otettiin näissä kategorioissa: 

1. ihon ympärysmitta 

2. ihon poikkileikkeen pinta-ala  

3. käden rajaaman alueen ympärysmitta (koko ympärysmitta) 

4. käden rajaaman alueen poikkileikkeen pinta-ala (koko pinta-ala) 

5. ihon ympärysmitta suoristetuilla sormilla 

6. käden rajaaman alueen poikkileikkeen pinta-ala 

suorilla sormilla 

7. pisara-alueen ympärysmitta 

8. pisara-alueen leikkeen pinta-ala 

Mittaus suoritettiin kahteen kertaan, jolloin tarkkailtiin 

mahdollisia mittausvirheitä, sekä tarkasteltiin, kuinka paljon 

mittauskertojen välillä oli heittoa. Mittasin 

vyötärönympäryksen ja ihon poikkileikkauksen pinta-alan. 

Mittayksikkönä käytin senttimetrejä (cm) ja 

neliösenttimetrejä (cm²). 

          Mittauskohdan valinta oli aluksi laajempi alue, kuten 

kädet ja jalat, mutta helpointa oli kuitenkin aloittaa kädestä, 

joka oli aseteltu Rungiuksen rintakehän päälle. 

 Kuitenkin käden asentoon on mahdollisesti vaikuttanut 

kuolemanjälkeinen turvotus ja ruumiin turpoaminen, sekä 

ruumiin mahdollinen siirto. Käden alueella ensimmäisellä 

mittauskerralla otettiin mitat vain keskisormen kohdalta, 

mutta toisella mittauskerralla mitat otettiin kolmesta eri 

kohdasta.  

          Ensimmäisellä mittauskerralla suoritin myös mittauksia, joissa sormia ei suoristettu, 

jolloin alueesta tuli ovaalin sijaan pisaran mallinen (ks. kuva 5), mikä voi vaikuttaa mittaukseen 

negatiivisesti. Toisaalta pisaran mallinen mitta voi toimia kontrollimitan tyyppisenä 

tarkkailumittana, jotta voidaan tarkkailla, miten muoto voi vaikuttaa mittoihin joko 

pienentävästi tai suurentavasti. Mittaamisessa tärkeintä on huomioida tarkka ihon seuraaminen, 

jotta mitat eivät heittele. Toinen tärkeä piirre on oikean muodon mallintaminen, jolloin tulokset 

Kuva 5. Pisaramuoto 
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ovat mahdollisimman tarkat ja todenmukaiset. Huomioon kuitenkin pitää ottaa se, että on melko 

vaikea sanoa pelkän yhden mitan perusteella mitään Rungiuksen ylipainoon liittyvästä 

kysymyksestä, vaan mitat ovat lisätietoa, jolla on mahdollista tehdä lisäpäätelmiä. Mittoja 

otettiin peukalon (ks. kuva 6), keskisormen ja pikkurillin kohdalta. Mittoja otettiin myös 

kolmella erilaisella tyylillä. Ensimmäinen mitta otettiin vain ihon ympäriltä, toinen mitta 

otettiin ihon ja käden yhteismitalla ja kolmas mitta otettiin käden ja ihon yhteismitalla, mutta 

siinä otettiin huomioon sormien käpristyneisyys, joka on tapahtunut muumioitumisen aikana.   

  

3. Mittaustulokset 
 

 Mittakategorioiden pohjalta (ks. taulukko 1) lähdin tarkastelemaan mittoja ja tarkkailemaan 

esimerkiksi ihon kutistumista, eri mittauskohdasta riippuen (peukalo, keskisormi tai pikkurilli). 

Päämittauskohta pysyi kuitenkin vakiona, eli käden alta vyötärön kohdalta, vaihtelua tuli vain 

sormien kohdalla. Mittaustuloksista voi havaita, että ympärysmitat vaihtelevat mittauskohdasta 

riippuen, mutta vaihtelu on usein ympärysmitoissa vain muutama sentti (vrt. kohdat. 5 ja 3) 

Suurinta vaihtelua on havaittavissa koko leikepinta-aloissa (vrt. kohdat 4 ja 2), mikä voi johtua 

arvioinnista, kun on pitänyt tehdä suoristuksia. Vaihtelu voi myös johtua mittauksista, jolloin 

olisi hyvä suorittaa inter-observer -mittaus. 

          Alueiden pinta-aloissakaan ei ole suurta vaihtelua, mutta suurin vaihtelu näkyy koko 

pinta-alassa (ihon ja käden rajaama alue). Kuitenkin mittaustuloksista käy ilmi, että 

kutistumista on tapahtunut ihon kohdalla joitakin senttejä, (ks. taulukko 1), mikä voi johtua 

juuri muumioitumisen aikana tapahtuvasta kuivumisesta. Senttien heitto voi myös johtua 

mittauksessa tapahtuvasta arvioinnista, jota ilmeni esimerkiksi sormien käpristymisen kohdalla. 

Sormien käpristymisen aiheuttama pisaramuoto näyttäisi pienentävän leikepinta-alaa (ks. 

Taulukko 2) ja ympärysmittaa suhteessa alueen pinta-alaan ja ympärysmittaan, jolloin se saattaa 

vaikuttaa tulosten arviointiin. Mittauksista käy ilmi, että ihon ympärysmitta ja koko alueen 

ympärysmitta ovat suhteellisen lähellä toisiaan, kuitenkin mittojen välillä on selkeää vaihtelua, 

joka johtuu luultavammin ihon kutistumisesta. 
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Taulukko 1. Mitat eroteltu mittauskerroittain. 
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Taulukko 2. Pinta-alat eroteltu mittauskerroittain. 
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       Syy, miksi suoristettuja mittoja peukalon ja 

pikkurillin kohdalta ei otettu (Taulukko 1), oli 

yksinkertaisesti se, että sormien näkyvyys kuvissa 

oli erittäin huono, jolloin suoristaminen ei olisi ollut 

mahdollista. Tämän lisäksi suurin käpristyneisyys 

näkyy juurikin keskisormen kohdalla, jossa käsi on 

taittunut voimakkaasti. Myös kuvantamisesta 

aiheutuva heijastus varsinkin käden kohdalla oli 

suuri, jolloin oli hankala erottaa esimerkiksi 

peukalon ja pikkurillin ääriviivoja.  

         Ensimmäisellä mittauskerralla mittoja otettiin 

vain keskisormen kohdalta, mutta laajensin mittojen 

ottoa toisella mittauskerralla. Mittauskertoja olisi 

mahdollisesti voinut tehdä vielä kolmannen kerran, 

mutta kahdella mittauskerralla tuli jo runsaasti 

tarkasteltavaa dataa, joista voidaan jo tehdä 

päätelmiä koskien Rungiuksen vyötärön mittoja ja 

ylipäätään hänen ylipainoaan. Mittauskerroista 

laskin myös keskiarvot (ks. Taulukko 3) Mittauksia 

on mahdollista laajentaa useampaan suuntaan tulevissa tutkimuksissa, joten vaikka mittaukset 

ovat tässä tutkimuksessa hieman vaillinaiset, ne antavat kuitenkin jo jonkin verran vastauksia     

tutkimuskysymyksiin.  

          Ihon kutistumista voidaan arvioida 

taulukossa näkyvien alueellisten 

vaihteluiden avulla. Esimerkiksi 

vertaillessa keskisormen, peukalon ja 

pikkurillin alueiden ympärysmittoja, 

voidaan havaita, että mittauskerrasta 

riippuen, kutistumista on tapahtunut 5-6 

senttiä (jos verrataan koko 

ympärysmittaan). Tämä voisi kertoa, että 

Kuva 6. Ihon poimuttuneisuus havaittavissa Kuvaaja: Janni 
Tasanko. 

 

Taulukko 3. Keskiarvot mittauksista 
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iho on kutistunut muumioitumisen aikana ainakin sen verran, ellei enemmänkin.  

4. Pohdinta 
 

Tuloksista voi havaita, että ihon ympärysmitta verrattuna koko ympärysmittaan (käden rajaama 

alue ja iho) on melkoisen lähellä. Tämä voisi kertoa, että vatsan alue on ollut iso, mikä viittaisi 

huomattavaan ylipainoon vatsan alueella (vyötärön ympärys 109-112 cm). Verrattaessa 

nykyisiin tutkimuksiin29 koskien ylipainoisten vyötärön ympärystä (waist circumference tai 

WC), yhteydessä korkeaan painoindeksiin, Rungius luokiteltaisiin näiden tutkimusten tulosten 

pohjalta sairaalloisen ylipainoiseksi 

(BMI30  > 30 ja WC > 98). Tällöin 

hänen ylipainonsa aiheuttaisi korkeaa 

verenpainetta, sekä korkeaa riskiä 2-

tyypin diabetekseen, joka on sitten 

aiheuttanut DISH:iä. 

 Mitoissa pitää kuitenkin ottaa 

huomioon, että mittauskohta saattaa 

olla eri kohta, kuin Rungiuksella31, jolloin tulokset eivät mahdollisesti ole verrannollisia 

Janssen et al. ottamiin mittoihin. Pitää myös muistaa, etteivät elävistä ihmisistä otetut mitat ole 

välttämättä vertailtavissa muumiosta otettuihin mittoihin. Itse pinta-alojen vertailu ei 

välttämättä anna lisää tietoa, mutta se havainnollistaa, kuinka paljon jopa sentin tai parin heitto 

vyötärön ympäryksessä voi tuoda lisää pinta-alaa, joka voi mahdollisesti olla Rungiuksen 

tapauksessa rasvaa. Kuitenkin tarkkaa painoarviota tai painoindeksiä (vaikka pituus 

tiedettäisiin mahdollisimman tarkasti32), ei voida saada, ainakaan pelkän vyötärön ympäryksen 

perusteella. Paino- ja pituusarvioita esitetään, mutta esimerkiksi painon laskeminen tietyllä 

kaavalla33, antaa vain ideaalipainon Rungiuksen pituiselle ja ’’raamikokoiselle’’ henkilölle. 

Kaava ei ota huomioon lihasmassan määrää, saatikka ruokavaliota ja muita elämäntapoja34. 

                                                           
29 Esimerkiksi Janssen et al. 2004: 382. 
30  BMI lasketaan kaavalla painon suhdetta pituuden neliöön. 
31 Rungiuksen mittakohtana rintakehän ja vatsan välinen alue. 
32 Rungiuksen pituudesta tehty mittauksia ja arvioita, esim. Niinimäki et. al. 2011: 268-269. 
33 Väre 2017:26. 
34 Väre 2017:69. 

Kuva 7. Käden käpristyneisyys. 
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Selkeitä merkkejä Rungiuksen ylipainosta kuitenkin on, ja tutkimuksessa tehdyt mittaukset ja 

niiden tulokset tukevat näitä väitteitä.  

       Kuinka paljon Rungius on painanut tai millainen hänen ruumiinmuotonsa on ollut, vaatii 

lisätutkimuksien tekoa, joissa ihon ympärysmittaa lähdetään ottamaan esimerkiksi jaloista, 

jolloin olisi mahdollisuus tehdä kokonaisvaltainen vartalorekonstruktio. Tällöin olisi 

mahdollista myös saada selville, miltä Rungius on eläessään näyttänyt. Kuitenkin on 

mahdollista, ettei tarkkaa painoarviota saada ollenkaan, vaan ainoastaan vartalorekonstruktiosta 

saatava vatsanympäryksen arvio. Tarkempien ja useimpien mittausten tekeminen voisi myöskin 

antaa lisää vertailukelpoista materiaalia, jolla seurataan muumioitumisprosessia ja mitata, 

kuinka paljon iho oikeasti kutistuu. Kuitenkin todellista Rungiuksen tapauksessa ihon 

kutistumista senteissä on vaikea tietää, koska tarkkaa vyötärönympärysmittaa ei ole. 

Tutkimusta voisi laajentaa, esimerkiksi hyödyntäen 

tehtyä tutkimusta eri olosuhteissa muumioituneista 

ruumiista. Sydler et. al. tekemässä artikkelissa 

havaitaan, että muumioitumisen olosuhteet ja tapa 

vaikuttavat ihon kutistumiseen, 

sekä pehmytkudoksen säilymiseen.35 

4.1 Mittauksessa esiintyneet haasteet 

 

Haasteita ilmeni mittaamisessa jonkin verran. 

Yhdeksi mittaamisen ongelmista paljastui ihon suuri 

poimuttuneisuus  

(ks. kuva 6), jonka takia mittaamisesta tuli joissakin 

kohdissa epätarkkaa.  

         Muiksi haasteiksi muodostuivat esimerkiksi, työkalun hankala käyttö ja epätarkkuus 

mitatessa koko pinta-alaa, jossa on käsi mukana ja sormet ovat suoristettuna (vrt. kuva 7), sekä 

repeytynyt iho (ks. kuva 8), jolloin oli hankala päätellä, onko iho poimuttunut vai suora). 

Suurimmaksi haasteeksi kuitenkin muodostui ihon rikkinäisyys, joka aiheutti kuvissa mustia 

kohtia ja aukkoja, jolloin mittausta oli suoritettava vapaalla kädellä, hieman arvailun varassa. 

Tällainen mittaustyyli vääristää arvoja, ja saa aikaan isoja heittoja mittauskertojen välillä. 

Joskus saattoi myös käydä niin, että kuvat olivat joistakin kohdista todella tummia, jolloin ihoa 

                                                           
35 Sydler et. al 2015:1162 

 

Kuva 8. Ihon rikkinäisyys kuva: Janni Tasanko. 
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oli vaikea erottaa, eikä kirkkaudenkaan säätö auttanut. Kuitenkaan haasteet eivät estäneet 

mittausten tekoa, joka oli suhteellisen yksinkertaista, jokseenkin taas aikaa vievää, koska 

pisteitä piti laittaa tiheästi. 

            Haaste tai enemmänkin lähdekritiikki on myös se, että voidaanko käden rajaaman 

alueen perusteella yleensäkään tehdä päätelmiä Rungiuksen painosta, koska käden asentoon on 

saattanut vaikuttaa useat tekijät, kuten siirtely, kun arkkuja on vaihdettu tai hajoamisprosessit, 

kuten kaasujen vapautumisesta tapahtuva turpoaminen. Toinen helpottava tekijä olisi 

täsmällinen tieto siitä, kuinka paljon iho on venynyt hajoamisen aikana, ja kuinka paljon käsi 

on liikkunut, ja sen jälkeen kuinka paljon ihon on kutistunut muumioitumisen aikana. Myös 

toisen käden paikallaan oleminen olisi voinut vaikuttaa tutkimukseen.  

 

5. Johtopäätökset 
 

Johtopäätöksiä tuloksista voi olla hankala tehdä, varsinkin kun kyse on mitoista, mutta mitat ja 

ylipäänsä tutkimus kuitenkin antavat tietoa, jonka avulla voidaan vastata suoraan 

tutkimuskysymyksiin.  

1. Suoraa vastausta siihen, oliko Rungius ylipainoinen, on vaikea saada, mutta jos yhdistää 

monet tätä tukevat väitteet, voidaan olla melko varma siitä, että Rungius on ollut ainakin 

lievästi ylipainoinen, koska ihon ympärysmitta ja käden rajaaman alueen ympärysmitta 

ovat hyvinkin lähellä toisiaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että käsi on levännyt vatsan päällä, 

ja vatsan alue on ollut isohko. 

2. Ihon reagoiminen muumioitumiseen näkyy jonkin verran mitoissa. Suoria mittoja 

kutistumisesta tai venymisestä senttimetreissä on vaikea sanoa, mutta mittojen välinen 

vaihtelu havainnollistaa kutistumista alueesta riippuen. Jos oletetaan, että käden 

indikoima ympärysmitta vastaa Rungiuksen vatsan alueen todellista ympärysmittaa, 

vaikuttasi siltä, että iho on kutistunut, sillä siitä otettu ympärysmitta on hieman 

pienempi. 

 

5.1Tutkimuksen tulevaisuus ja laajentaminen 
 

Tutkimusta on käytännössä mahdollista laajentaa useaan suuntaan. On mahdollista tehdä 

vartalorekonstruktio Rungiukselle, jolloin saataisiin todellinen kuva Rungiuksen ruumiista.  
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Vartalorekonstruktiota on mahdollista tehdä hyödyntämällä luustoa, jonka perusteella luodaan 

uudelleen lihaksisto. Lihaksiston, luuston ja ihon pinta-alan pohjalta on mahdollista selvittää 

rasvan määrä kehossa. Tämän perusteella saataisiin jonkinlainen selvitys siitä, miltä Rungius 

on näyttänyt. Tutkimuksessani problematiikkana on se, pystyykö tällaisella metodilla 

arvioimaan ruumiinkokoa, koska mitat ovat hyvin paikkaan sitoutuneita, ja vaihtelu saattaa olla 

suurta. 

           On myös mahdollista laajentaa muumioitumistutkimusta, jolloin saadaan lisää tietoa 

muumioitumisesta. Rungiuksen vartalorekonstruktiosta tullaan tekemään vielä lisätutkimusta, 

josta tehdään artikkeli. Lisätutkimusta saisi mahdollisesti antamalla jonkun toisen tehdä samat 

mittaukset, jotka itse tein (inter-observer error). Artikkeliin hyödynnetään vertailuaineistona 

elävistä ihmisistä otettuja mittoja, sekä laajennetaan mittoja esimerkiksi reisiin. 

Muumiotutkimuksessa on vielä paljon työtä, jota voitaisiin hyödyntää muiden muumioiden 

tutkimiseen, jotka ovat olleet samanlaisissa olosuhteissa kuin Rungius.  

 

6. Lopuksi  
 

Rungiuksen muumiosta saatava tieto laajentaa ymmärrystä uuden ajan ruokavaliosta ja siitä, 

miten ylipaino ei ole uusi asia yhteiskunnassa. Varsinkin Rungiuksen kohdalla voidaan todeta, 

että mahdollinen ylipaino on aiheuttanut elämää hankaloittavia ja terveyteen negatiivisesti 

vaikuttavia seurauksia, jotka ovat vaikuttaneet ikääntyvän Rungiuksen yleisterveyteen ja 

elämään.36 Tutkimuksessa saatiin lisätietoa Rungiuksesta CT-skannauksen avulla. Vaikka uutta 

tietoa saatiin mahdollisesti melko niukasti, on muumioista tehtävää tutkimusta taas laajennettu. 

Tutkimusta tullaan vielä jatkamaan, ja sitä tullaan laajentamaan, joten ehkä jossain vaiheessa 

saadaan selville todellakin, miltä Rungius on näyttänyt eläessään. 

 

 

 

 

                                                           
36 Väre 2017: 84. 
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