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Tutkimuksen tarkoitus: Empiirisen tiedon valossa tarkentaa suomalaiseen metsäekosysteemiin soveltuvaa radioekologista mallintamista ja sen käyttöä
loppusijoituksen mahdollisten riskien arviointiin.
Johdanto
•Radionuklidien siirtyminen maaperästä kasvillisuuteen on tärkeä
prosessi eliöiden altistumisen kannalta. Radioekologisessa mallinnuksessa
tätä siirtymistä kuvataan yleisesti siirtokertoimella eli kasvin ja maaperän
pitoisuuksien välisellä suhteella.
• Ydinjätteessä olevien radionuklidien siirtokerrointen tarkastelu etenkin
metsäekosysteemissä ja Suomen oloissa on ollut vähäistä ja siksi
tutkimuksessa kerättiin empiirinen aineisto, josta määritettiin
siirtokertoimia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
•Siirtokertoimeen liittyy lineaarisuusoletus, jonka mukaan maaperän ja
kasvien pitoisuudet riippuvat toisistaan lineaarisesti.

Taulukko 1. Koboltin, lyijyn, molybdeenin, nikkelin ja uraanin siirtokertoimet
aluskasvillisuuteen (n=69), puihin (n=70), lieroihin (n=11) ja maakiitäjäisiin (n=29).
Taulukossa esitetään kerrointen geometrinen keskiarvo ja keskihajonta.
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Kuva 1. Lyijyn siirtokerroin saniaisen (metsäalvejuuri) lehteen maaperän
helppoliukoisen lyijypitoisuuden funktiona ja epälineaarisen sovituksen R2arvo.
Aineisto ja menetelmät
•Kasvi- ja maaperänäytteet (550kpl) kerättiin kahdelta uraaniesiintymältä
Itä-Suomesta (Kuopio ja Nilsiä) kesällä 2007. Lisäksi kerättiin liero- ja
maakiitäjäisnäytteitä vuosina 2007-2008.
•Maaperänäytteet kerättiin 100 mm syvyydeltä.
•Kasvilajit: pihlaja, kuusi, metsäalvejuuri (Kuva 2), oravanmarja ja mustikka.
•Kenttäkerroksen kasvien osat juuri, varsi ja lehti; puiden kasvinosat
hienojuuri, juuri ja lehti/neulanen.
•Alkuainepitoisuudet määritettiin ICP-MS - menetelmällä HNO3-hajotuksen
(EPA 3051) jälkeen. Maaperän helppoliukoinen pitoisuus määritettiin NH 4Ac
- uutolla (pH 5).
•Maaperänäytteistä määritettiin myös pH, orgaanisen aineksen osuus ja
partikkelikokojakauma.
•Tutkimuksessa tarkasteltavat alkuaineet: Co, Mo, Ni, Pb, U ja Zn
•Siirtokertoimet (CR) laskettiin kuivapainosta sekä maaperän kokonais- että
helppoliukoisen pitoisuuden suhteen
•Lineaarisuuden tarkastelua varten aineistoon sovitettiin epälineaarinen
yhtälö:
CR = Ckasvi/Cmaaperä =a/(1+bCmaaperä)+c,

Tulokset ja tulosten tarkastelu
•Siirtokertoimet maaperästä juurin olivat suurempia kuin muihin kasvinosiin
(Taulukko 1).
•Siirtokertoimien vaihtelu oli suurta. Lajien välillä ei ollut suurempaa vaihtelua
kuin lajien sisällä – eri kasvilajeilla voidaan siis käyttää samaa siirtokerrointa.
•Maaperän fosforipitoisuus oli tärkein siirtokertoimiin vaikuttava ravinne.
•Lierojen ja juurten siirtokertoimet olivat samaa suuruusluokkaa; samoin
maakiitäjäisten ja lehtien (Taulukko 1).
•Siirtokertoimet kasvoivat maaperäpitoisuuden pienentyessä systemaattisesti
koko aineistossa. Trendi havaittiin sekä kasveille välttämättömillä että eivälttämättömillä alkuaineilla. Esimerkkinä havaitusta trendistä on esitetty Kuva
1.
•Kun aineistoon sovitettiin epälineaarinen yhtälö, sen sovitusasteiden (R2)
vaihteluväli oli 7.4E-8 – 0.98.
•Kaikissa tapauksissa epälineaarinen sovitus sai lineaarista (vakio siirtokerroin)
suuremmat R2-arvot . Lineaarisen sovituksen R2-arvot olivat alle 5.5E-16.
•Vakiosiirtokertoimen käyttö voi olla perusteltua suurilla
maaperäpitoisuuksilla, mutta pienillä pitoisuuksilla se voi johtaa
kasvipitoisuuden aliarviointiin.
•Osa empiirisesti määritettyjen siirtokertoimien suuresta vaihtelusta voi olla
systemaattista vaihtelua maaperän pitoisuuden suhteen.

jossa a,b ja c ovat kokeellisesti määritettyjä vakiotermejä. Epälineaarinen
yhtälö muokattiin Langmuirin yhtälöstä. Alkuperäiseen Langmuirin yhtälöön
lisättiin vakiotermi c, joka kuvaa arvoa, jota siirtokerroin asymptoottisesti
lähestyy suurilla maaperäpitoisuuksilla.
Kuva 2. Metsäalvejuuri keräyspaikalla
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