
Leväsieppari-hankkeessa tutkitaan jätevesien sisältämien ravinteiden 
talteenottoa ja kierrätystä levien avulla. Tavoitteena on vesistökuormi-
tuksen vähentäminen ja levien sitomien ravinteiden hyötykäyttö.  
 

Levät erilaisten jätevesien ravinteiden poistajina 
Leväsieppari-tutkimusprojektissa etsitään käytännön ratkaisuja siihen, 
miten erilaisten jätevesien ravinteiden poistoa voitaisiin tehostaa mikro-
levien avulla. Levien toimivuutta tutkitaan jätevedenpuhdistamon purku-
vedessä, jätteidenkäsittelyalueen suotovedessä, biokaasulaitoksen rejek-
tivedessä ja ihmisen virtsassa. 

Leväsieppari  
- ravinteet talteen ja kiertoon  
luonnonmukaisesti (LeväRaki) 

Aikataulu 
Kaksivuotisen hankkeen kokeet 
ja testit ovat käynnistyneet ke-
vätkesän 2018 aikana. Ensimmäi-
siä tuloksia on saatavilla syksyllä 
2018. Hanke päättyy 31.12.2019. 

HANKKEEN TAVOITTEET 

 
 Testata levien kasvatusta ja 

keräystä erilaisissa jätevesis-
sä. 

 
 Optimoida levänkasvatuksen 

olosuhteet. 
 
 Testata  kasvatetun leväbio-

massan soveltuvuutta lan-
noitteeksi. 

 
 Arvioida, miten paljon ravin-

teita voitaisiin Suomessa ke-
rätä jätevesistä levien avulla. 

 
 Arvioida, kuinka paljon le-

vien avulla voitaisiin vähen-
tää ravinnepäästöjä jäteve-
denpuhdistamoille ja sieltä 
vesistöihin. 

 

Vesistöjen ravinnekuormituksen vähentäminen 
Lopuksi arvioidaan leväkasvatuksen tarjoama vesistökuormituksen 
vähentämispotentiaali Suomessa. 

Levämassasta lannoitetta 
Hankkeessa tutkitaan myös, miten 
leviin sidotut ravinteet saataisiin 
hyödynnettyä esim. maataloudes-
sa. Hankkeessa selvitetään leväbio-
massaan perustuvien kierrätysra-
vinteiden tuotantopotentiaali, ta-
loudellinen arvo sekä mitä säästöjä 
levien hyödyntäminen toisi nyky-
käytäntöihin verrattuna.  
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1. Levän kasvatus yhdyskuntien 
puhdistetussa jätevedessä  
 

Helsingin yliopiston Lammin bio-
loginen asema (LBA) tutkii, miten 
levien kasvu optimoidaan ravin-
nesuhteita säätämällä. Tutkimuk-
sen avulla selvitetään, voitaisiinko 
vesistökuormitusta vähentää ke-
räämällä levät ja niiden ravinteet 
hyötykäyttöön. Tutkimuksessa 
käytetään HS-Veden Lammin jä-
tevedenpuhdistamon jälkikäsitte-
lyaltaan vettä.  

Lisätietoja 

 LBA, hankkeen johtaja           
FT Jussi Huotari, 050 415 
4405, jussi.huotari@helsinki.fi 

 HAMK, yliopettaja Maritta 
Kymäläinen, 0400 909 564,              
maritta.kymalainen@hamk.fi 

 SYKE, tutkija FT Jonna Piipari-

nen, 029 525 1512, jonna. 
piiparinen@ymparisto.fi 

 TTY, professori Jukka Rintala, 
040 506 2425,                               
jukka.rintala@tut.fi 

 VVK, pääsihteeri Sanni Manni-
nen Johansen, 050 344 1715, 
sanni.manninen.johansen@  
vanajavesi.fi  

www.vanajavesi.fi/levasieppari-

hanke-ravinteet-talteen-ja-kiertoon-

luonnonmukaisesti/ 

Ympäristöministeriö rahoittaa 

Leväsieppari-hanketta 347 200 

eurolla. Hanke toteuttaa osal-

taan Suomen vesienhoidon ja 

merenhoidon toimenpideohjel-

mia, joissa esitetään toimet ve-

sien hyvän tilan saavuttamiseksi. 

Lisäksi hanke toteuttaa hallituk-

sen Kiertotalouden läpimurto ja 

puhtaat ratkaisut käyttöön          

-kärkihanketta.  

2. Levän kasvatus ihmisen     
virtsassa  

Tampereen teknillinen yliopisto 
(TTY) testaa levien kasvatusta 
erilliskerätyssä ihmisen virtsassa 
Tampereen Hiedanrannan uudel-
la asuinalueella, jonne suunnitel-
laan suljettuja materiaalikiertoja. 
TTY selvittää myös leväbiomas-
san käyttöä biokaasureaktorissa 
energian tuottamiseksi. 

Vanajavesikeskus (VVK) vastaa 
hankkeen viestinnästä. 

3. Levän kasvatus jätteiden-
käsittelyalueen suotovedessä  

Hämeen ammattikorkeakoulu 
(HAMK) testaa ravinteiden tal-
teenottoa ja tuotetun levämassan 
hyödyntämistä Kiertokapulan Ka-
ranojan jätteidenkäsittelyalueella 
Hämeenlinnassa.  

Viiden kumppanin yhteishanke - ainakin viisi koetta 

4. Levän kasvatus biokaasu-
laitoksen rejektivedessä  
 

Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) Merikeskuksessa optimoi-
daan levien kasvuolosuhteita 
Gasumin Riihimäen biokaasulai-
toksen rejektivedessä biomassan 
tuoton ja ravinteiden poistami-
sen tehostamiseksi. Lisäksi selvi-
tetään, kuinka menetelmä voitai-
siin integroida osaksi biokaasulai-
toksien toimintaa. 
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5. Leväbiomassa lannoitteena  
Eri olosuhteissa tuotettujen leväbio-

massojen soveltuvuutta lannoitteeksi 

testataan HAMKissa vuonna 2019. 

Lisäksi selvitetään käyttöä komposti-

tuotteiden ja biokaasulaitosten mä-

dätysjäännösten ravinnerikastimena.  


