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Turun Tuomiokirkon korjaustöissä vuonna 1924 löytyi Pohjoismaiden 
mittakaavassa suuri pyhäinjäännöskokoelma, johon kuului myös muutamia 
reliikkikiviä (ks. Liite 1). Taidehistorioitsija Sofia Lahti on tehnyt selvityksen tästä 
löydöstä ja sen sisältämistä reliikeistä (Lahti 2003). Tuomiokirkosta löydetty noin 
90 reliikin pyhäinjäännöskokoelma luokitellaan nykyään kansallisaarteeksi. 
Kokoelmaa säilytettiin vuosikymmeniä Helsingissä Kansallismuseon 
kokoelmissa. Reliikkien tutkimus käynnistyi vasta viime vuosina kun kokoelma 
päätettiin palauttaa takaisin Turkuun. Tätä varten perustettiin Turun tuomiokirkon 
pyhäinjäännös -projekti, jonka johdossa on toiminut arkeologian professori Jussi-
Pekka Taavitsainen. Kansallismuseon konservaattori Aki Arponen on 
koordinoinut reliikkien preparointia ja niiden ohjaamista tarkempiin tutkimuksiin. 
Tässä raportissa selostetaan pyhäinjäännöskokoelmaan kuuluvien reliikkikivien 
tutkimusta näytteitä tuhoamattomilla menetelmillä, saatuja tuloksia ja niistä 
tehtyjä johtopäätöksiä. 
 
  
Aineisto ja menetelmät 
 
Tuomiokirkon pyhäinjäännöskokoelmassa on reliikkikiviä yhteensä 4 kpl. Kivet 
ovat läpimitoiltaan 5 – 15 mm. Näitä reliikkivikiviä tutkittiin professori Taavitsaisen 
ja konservaattori Aki Arposen pyynnöstä GTK:n Tutkimuslaboratoriossa Espoon 
Otaniemessä 6.3.2009. Tutkimukseen käytettiin näytteitä tuhoamattomilla 
menetelmillä optisesti, petrofysiikan mittauksin ja pyyhkäisyelektronimikroskoop-
piin liitetyllä energiadispersiivisellä alkuaineanalysaattorilla (SEM EDS) 
kemiallisen koostumuksen määrittämiseksi. Kemiallisista analyyseistä vastasi 
Marja Lehtonen ja petrofysiikan mittaukset (ominaispaino, suskeptibiliteetti ja 
sähkönjohtavuus) teki Satu Vuoriainen. Muut havainnot ja tulkinnat teki Kari A. 
Kinnunen. 
 
 
Tulokset 
 
Kookkain reliikkikivi (pituus 15 mm, leveys 8 mm) on pinnaltaan pyöristynyt ja 
sileä, osin kiiltävä (Kuva 1). Museokoodi on 5209-5-8, ja se tunnetaan nimellä 
Tuntemattoman reliikki. Se muistuttaa ulkonäöltään hammasainesta tai serttiä.  
 
Laboratoriotutkimuksissa selvisi, että tämä Tuntemattoman reliikin kivi on 
koostumukseltaan kalkkikiveä. Ominaispaino on 2,708, suskeptibiliteetti 16, ja se 
ei ole sähköä johtavaa. Kemialliselta koostumukseltaan se on Ca 32%, C 16%, O 
49%, P 0,8%. Pinnan metallinaarmuissa havaitsee Ag, (Cl, Al). Kyseessä on siis 
kalkkikivi, jossa on hopeanaarmuja (Kuva 2). Lisäksi pieniä rakeita Au esiintyy 
sen pinnalla. Hopeaviirut ovat kiven pinnan mikroskooppisten harjanteiden päällä 
(Kuva 2). 
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Kuva 1. Tuntemattoman reliikin kivi Turun Tuomiokirkon reliikkikokoelmassa. Kivi 
(pituus 15 mm) oli kääritty tekstiilikäärön sisään (vasemman puoleisessa kuvassa 
neuloilla auki levitettynä). Kuvat: Aki Arponen. 
 
 

 
 
Kuva 2. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva Tuntemattoman reliikin kiven 
pinnan pyöristyneestä kulmasta. Analyysipisteet (Spectrum) 1 ja 2 ovat kalsiittia 
ja 3 vaalea hopeaviiru kalkkikiven pinnassa. Kiven sileys näyttää syntyneen 
liukenemalla, koska naarmut ja hakkautumajäljet ovat harvassa. Kuva: Marja 
Lehtonen. 
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Pienemmät reliikkikivet ovat karkeapintaisia murtokappaleita ja läpimitoiltaan 4,9, 
5,1 ja 5,5 mm. Niiden museokoodi on 520905-10. Kyseiset kivet sisältävä reliikki 
tunnetaan nimellä Getsemanen kivi. Nämäkin kivet ovat kalkkikivikappaleita 
(Kuva 3). Kemialliselta koostumukseltaan ne ovat keskimäärin Ca 48%, O 38%, 
C 13%. Rakenteeltaan ne ovat hienorakeista kalkkikiveä. Niidenkin pinnalla on 
hopeaa ja kultaa viiruina ja hiertyminä kuten suuremmassa Tuntemattoman 
reliikin kivessä. Lisäksi näiden pienempien kivien viiruissa havaittiin hopean ja 
kullan (Kuva 4) ohella myös tinaa (Kuva 5).  
 
 

 
 
Kuva 3. Luupalasia muistuttavia kalkkikiven murtokappaleita (noin 5 mm 
läpimitta) Turun Tuomiokirkon reliikkikokoelman Getsemanen kivi -reliikistä. 
Kuvassa kivien alkuperäinen suojakääre on auki levitettynä ja neuloilla tuettuna. 
Kuva: Aki Arponen. 
 
 
Kemiallisen koostumuksen (SEM EDS) ja petrofysikaalisten ominaisuuksien  
(ominaispaino ja suskeptibiliteetti) perusteella kaikki tutkitut reliikkikivet ovat siis 
kalkkikiveä. Kalsiumin, hapen ja hiilen osuudet kemiallisissa analyyseissä ovat 
tarkalleen karbonaattimineraalin mukaiset ja eroavat jyrkästi esimerkiksi 
luuaineksen alkuainesuhteista. Fosforia ei yhdessäkään tutkitussa kivessä 
esiintynyt luuaineksen edellyttämiä määriä. 
 
Luuainekselle tunnusomaisen fosforin esiintyminen johtuisi hydroksyyliapatiitista, 
joka on fosforimineraali ja luukappaleiden tärkeimpiä rakenneosia. Tarkempikin 
luuaineksen tunnistaminen on mahdollista Ca/P suhteen perusteella, sillä 
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ihmishampaassa se on 2 mutta eläinhampaassa 1,7. Kaikissa reliikkikivissä Ca/P 
suhde oli hyvin korkea eli kyseessä ei ole vanha luu- tai hammasaines.  
 
Yhteenvetona tuloksista voi siten todeta, että kaikki neljä reliikkikiveä ovat 
kalkkikiveä. Niiden pinnalla on vähäisinä naarmuina metallijäämiä, joka koostuu 
tinasta (Kuva 5), hopeasta ja hyvin pienestä kultamäärästä (Kuva 4). Tämän 
perusteella voisi olettaa kalkkikivikappaleita säilytetyn jossain historian vaiheessa 
jalometalliastiassa. Tinajäämät voivat selittyä hopeapitoisen tinalangan käytöstä. 
Metallinaarmut voisivat näin selittyä. Vähäiset havaitut kloorimäärät selittyvät 
kontaminaationa ihmissormien suolapitoisesta hiestä, joka on voinut säilyä 
kiviaineksessa satoja vuosia.  
 
 
 

 
 
Kuva 4. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva pienen kalkkikivimurtokappaleen 
pinnan kultajäämistä (valkoiset hituset). Harmaat diagonaalit viivarakenteet (WS-
EN suunta) ovat karbonaatin porrasmaisia lohkopintoja. Harmaat pienet pisteet 
ovat sedimentogeenista tai antropogeenista pölyä. Kullan koostumus Au 95,9%, 
Ag 6,1% (korjattu taustasäteilyn suhteen). Kuva: Marja Lehtonen. 
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Kuva 5. Pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva toisen pienen 
kalkkikivimurtokappaleen pinnan tinajäämästä (valkoinen analysoitu hitunen). 
Harmaat rakeet mustalla pohjalla ovat kalsiittikiteitä. Kuva: Marja Lehtonen. 
 
 
 
 
Tulosten tulkintaa 
 
Kalkkikivissä ei ollut mikrofossiileiksi tunnistettavia mikrorakenteita, joten 
reliikkikivien kalkkikiviaineksen geologinen kerrostumisikä jää avoimeksi. 
Kalkkikivien pieni raekoko osoittaa ne metamorfoitumattomaksi kalkkikiveksi. 
Esitetty oletus, että Getsemanen kivi reliikin kalkkikivet olisivat peräisin Pyhästä 
Maasta ja vieläpä Getsemanesta on tältä osin johdonmukainen mutta ilman 
todellista näyttöä. Israelin geologisissa kartoissa Getsemanen alueen kallioperä 
koostuu eoseenikautisista (40–70 miljoonaa vuotta vanhoista)  
metamorfoitumattomista sedimenttikivistä (Smith 1907, Junkkaala ja Louhivuori 
1993). Samankaltaista kalkkikiveä on näin ollen Välimeren piirissä ja Keski-
Euroopassa yleisesti (Kuva 6). Selventävää vastausta näiden kalkkikivisten 
reliikkikivien alkuperäkallioiden emämaasta ei siten näillä laboratoriotutkimuksilla 
kyetä antamaan. Ainoastaan voidaan todeta, että kalkkikivet ovat peräisin 
Suomen ulkopuolelta. 
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Kuva 6. Euroopan geologinen kartta. Israelin Pyhänmaan ikäisiä kalkkikiviä 
(kartalla vihreä ja keltainen väri) tavataan yleisesti Keski- ja Etelä-Euroopassa. 
Kartta: OneGeology Portal (8 2010). Reproduced with the permission of the 
OneGeology Secretariat & registered Participants. All rights Reserved. 
 
 
 
 
Tuntemattoman reliikin kalkkikivi on pyöristynyt ja pinnoiltaan osin kiiltävä (Kuva 
2). Tällainen pinta voi syntyä mekaanisesti hioutumalla tai kemiallisesti 
liukenemalla. Tässä tapauksessa kemiallinen liukeneminen vaikuttaa 
todennäköisimmältä selitykseltä. Geologin silmin tämä suurempi reliikkikivi 
muistuttaa serttikiveä tai kellastunutta hampaan palasta tai luusirua. Ainakin 
geologin mieleen tulee, että kyseessä voisi olla tarkoituksella luuta 
mahdollisimman paljon muistuttavaksi valittu pikkukivi.  
 
Arkeologeilla on koulutuksensa kautta erinomainen materiaalitunnistamisen taito. 
Heidän silmiinsä ne varmaan eivät tästä syystä vaikuta luun kappaleilta vaan 
nimenomaan pieniltä kiviltä. Keskiajan ihmisten materiaalitietämystä voi vain 
arvailla, varsinkin uskonnollisten pyhäinjäännösten osalta. Mutta väärennösten 
teko hallittiin kyllä jo silloin. 
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Reliikkikivien pinnan kullan koostumus on taustasäteilyn suhteen korjattuna Au 
95,9% ja Ag 6,1%. Kullan puhtaus vastaa keskiajan puhdaskullan koostumusta 
noin 1000-luvulla (Sándor ym. 2003). Euroopan tärkeimmät kultakaivokset olivat 
tuona aikana nykyisen Unkarin alueella. Ilman hivenainemäärityksiä kullan 
alkuperämaasta ei kuitenkaan voi tehdä arvioita. 
 
Reliikkikalkkikivien pintojen paljain silmin näkymättömät, vähäiset metallijäämät 
herättävät monia kysymyksiä. Tina, hopea ja kulta voivat kertoa kivien 
säilytyksestä jonkinlaisissa kallisarvoisissa rasioissa, mahdollisesti 
relikvaarioissa. Niistä kivet olisivat voineet saada vähäisiä metallinaarmuja 
pintojen ulokkeisiin. Kustaa Vaasan toimeenpanemassa konfiskaatiossa 
tiedetään takavarikoidun tällaisia jalometallisia reliikkirasioita valtiolle (Lahti 
2003). Sisällön on arveltu tässä yhteydessä hävinneen, mutta voi olla että se on 
vain siirretty kangaskääreisiin ja varmempaan säilöön. Reliikkien vaihtuminen 
tuossa vaiheessa tavallisiin kiviin ei vaikuttaisi todennäköiseltä, sillä pintojen 
metallijäämät ovat muuten vaikeat selittää. 
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Liite 1. Mitä reliikit ovat (kirjallisuuskatsaus) 
  
 
Geologisessa yhteydessä reliikit ovat varsin tuntematon asia, ja ne on ensin 
jotenkin konkreettisesti kyettävä määrittelemään. Siksi tähän liitteeseen on koottu 
eri lähteistä katsaus reliikeistä.  
 
Pyhäinjäännökset eli reliikit ovat kirkon pyhimykseksi julistaman kuolleen ihmisen 
maallisia jäännöksiä tai materiaaleja, jotka aikoinaan ovat olleet häneen jollain 
tavoin kosketuksissa. Reliikkejä voi luokitella kolmeen luokkaan: pyhimyksen 
varsinainen ruumis, kappaleet ruumiista ja pyhimykseen kiinteästi kytkeytyvät 
esineet ja materiaalit.  
 
Katolisen kirkon piirissä reliikeillä uskottiin olevan ihmeitä tekevää voimaa ja 
niiden läheisyyden uskottiin vaikuttavan siunaavasti ja parantavasti. 
Nykyaikaisilla uskomuksilla korukivien parantaviin vaikutuksiin on paljon samoja 
piirteitä keskiajan reliikkiuskon kanssa. 
 
Reliikkeinä pidettiin joskus myös kiviä. Ne voivat olla pyhimyksen elämän 
ydinkohtiin liittyviltä paikoilta kerättyjä kiviä. Mutta ne voivat myös olla esimerkiksi 
luuta jäljitteleviä väärennöksiä kuten hienorakeista kalkkikiveä.  
 
Keskiajalla kristillisten aitojen ja väärennettyjen reliikkien kauppa oli laajamittaista 
ja tuottoisaa liiketoimintaa. Reliikkien väärentäminen oli helppoa, koska 
keskiajalla ei ollut menetelmiä tunnistaa materiaaleja tarkemmin. Reliikkien 
pyhyys myös esti niiden lähemmän tarkastelun. Tunnetuin esimerkki reliikkeihin 
liittyvästä vaikeasta problematiikasta on Torinon käärinliina. Keskiajan 
kaupungeille oli tärkeää kyetä esittämään reliikkejä, sillä ne takasivat jatkuvat 
pyhiinvaellukset ja samalla pyhiinvaeltajien tuomat rahavirrat.  
Toisaalta jo keskiajalla epäiltiin monien reliikkien aitoutta. Silloiset instituutiot 
olivat haluttomia ostamaan niitä, koska pääteltiin, ettei kukaan lopultakaan myisi 
todellisia ihmeitä tekeviä esineitä. Reliikkien varastaminen ja ryöstöjen 
organisoiminen sotien yhteydessä olivat tästä syystä käytetympi tapa kokoelmien 
kartuttamiseen. Reliikin aitoudella ei lopultakaan ollut kovin suurta merkitystä, 
sillä tärkeintä oli, että reliikki toimi eli sen koettiin aiheuttavan uskonnollisia 
elämyksiä ja ihmeparantumisia uskoville. 
 
 

 


