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● Leviä esiintyy kaikkialla maapallolla missä kosteutta on riittävästi.

● Makean ja suolaisen veden lisäksi myös ääri-olosuhteissa, kuten luolissa, 
kuumissa lähteissä tai lumella.

● Leviä symbioosissa muiden eliöryhmien kanssa, mm. jäkälät (sieni+levä)

Levien elinympäristö
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● yhteisnimitys ryhmälle melko alkeellisia aitotumaisia yksi- ja 
monisoluisia eliöitä

● yhteistä, että levät yhteyttävät (fotosynteesi) lehtivihreän avulla 
(a-klorofylli)

Mikä levä?
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kuva: Marko Järvinen

6H2O + 6CO2 →  C6H12O6 + 6O2



● Levät ovat hyvin moninainen ja keinotekoisesti luokiteltu eliöryhmä.

● Eivät muodosta kehityshistoriallisesti yhtenäistä ryhmää; levillä ei 
ole yhtä yhteistä kantamuotoa.

● Usein esitumalliset syanobakteerit eli sinilevät luetaan leviin 
kuuluviksi (toiminnallisuuden takia), vaikka ovatkin bakteereja.

Mikä levä?
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● Koko mikrometreistä (planktonlevät) kymmeniin metreihin (makrolevät)

● Yksittäin, yhdyskuntina

● Vapaasti keijuvia tai alustoille kiinnittyneinä

● Leväryhmien välillä eroa, mm.

• lisääntyminen: suvuton / suvullinen

• solun rakenne: soluseinä, siimat (+/-), värihiukkanen,

yhteyttämisen varastotuotteet, ravinteiden otto 

• liikkuminen (+/-)

• a-klorofyllin lisäksi muita pigmenttejä → levien ominaisväri

Levien ominaisuudet – suurta vaihtelua
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Järvien kasviplanktonleviä
Dolichospermum - sinibakteeri Cryptomonas - nielulevä

Staurastrum

- koristelevä

Dinobryon - kultalevä

Trachelomonas

- silmäleväFragilaria - piilevä Chlamydomonas ja Coelastrum – viherlevät

Peridinium - panssarilevä

kuvat: Tiu Similä & Marko Järvinen
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kuva: Marko Järvinen

kuva: Jenni Hakkarainen / HS kuva: Jouni Törrönen / KAS-ELY

punainen kukinta purossa

Euglena sanguinea –silmälevä

karotenoidi astaksantiini
sinileväkukinta 

hajoavaa sinilevää

fykosyaniini = turkoosi väri



Fysikaalis-kemiallisia tekijöitä

● Lämpötila + sekoittuminen

● Valon määrä ja laatu

● Ravinteet + mikroravinteet

● Suolapitoisuus

● Haitalliset yhdisteet

● Pohjan rakenne (kiinnittyvät levät)

Biologisia tekijöitä

● Ravintoverkon rakenne

● Levien välinen kilpailu

● Virukset ja parasiitit
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Levien kasvuun ja menestymiseen vaikuttaa 
moni tekijä vesiympäristössä

Kuva Reija Jokii / SYKE



● leväkukinnat, myrkylliset lajit, tulokaslajit…
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Paha, hyvä levä

Kuva: Marko Järvinen Kuva: Reija Jokipii



● Mikroskooppisen pieniä suolaisen- ja makeanveden leviä. 

● Maapallon keskeisiä perustuottajia (valtameret) 

● Lyhyt elinkierto; nopea vaste ympäristön muutoksiin

● Kasviplankton = vedessä vapaasti keijuvia leviä 

● Hiilen lähteestä riippuen autotrofeja tai miksotrofeja

Päällyslevät

● Mikroskooppisia yksittäin tai rihmoina

● Laituritolpissa tai kivillä tuntuva ”liukkaus”
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Mikrolevät - planktonlevät 

Kuva: Marko Järvinen

Kuva: Reija Jokipii



Kuvat: SYKE levätiedotus

Pohjalta irronnutta rihmamaista levää



● Monisoluisia, makeassa ja merivedessä

esiintyviä alkeellisia kasveja.

● Makrolevän sekovarressa ei ole erilaistunutta

solukkoa kuten korkeammilla kasveilla. 

● Kehittyneemmissä ryhmissä sekovarsi voi koostua lukuisista solukerroksista 
ja osalla lajeja on juurimaisia, varsimaisia ja lehtimäisiä rakenteita.

● Suurin osa makrolevistä kasvaa kiinnittyneenä kovalle pohjalle.

● Itämeressä makrolevät muodostavat kallio- ja kivikkorannoille usein 
levävyöhykkeitä, joiden lajistoon vaikuttavat esimerkiksi veden suolaisuus, 
rannan avoimuus, veden ravinnepitoisuus ja valon määrä veden eri 
syvyyksillä. 12

Makrolevät

Lähde: Itämeriportaali

kuva.: SYKE kuvapalvelu



● Merilevä on mikä tahansa monisoluinen, suurikokoinen meressä 
kasvava levä (viher-, rusko- tai punalevä).

● Valokuva kelpistä vuorovesirannalta vain diana – pahoittelut…
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Merilevä



● yksisoluisia, yksittäisoluina tai yhdyskuntina eläviä lajeja. 

● luonteenomainen kahdesta puoliskosta muodostunut piidioksidipitoinen 
vahva soluseinä. Solu muistuttaa rasiaa, jolla on lähes samankokoiset 
kansi ja pohja. Kuoren kuviointi on suvulle ja lajille tyypillinen ja siinä voi
olla erilaisia ulokkeita.

● Piileviä planktonissa ja päällyslevänä, etenkin merissä tärkeä leväryhmä
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Piilevät (Diatomophyceae)

Kuvat: Marko Järvinen



● Katumajärvi Botryococcus –viherlevän kukinta
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Epäilevä ?

Kuva: Reija Jokipii / SYKE



Kiitos !


