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1. Tiivistelmä 

Tässä hankkeessa demonstroitiin erilaisten jätevesien sisältämien ravinteiden talteenottoa ja 
kierrätystä mikrolevien avulla. Tarkoituksena oli osoittaa mahdollisuus sitoa leväkasvatusten avulla 
ravinteita lähellä päästölähdettä ja vähentää siten puhdistamolle tulevaa ravinnekuormaa, sekä 
vähentää pienien jätevedenpuhdistamojen vastaanottaville vesistöille aiheuttamaa 
ravinnekuormitusta. Ravinteiden kierrätysmahdollisuus leväbiomassan avulla osoitettiin 
lannoituskokeilla. Demonstroitaviksi jätevesiksi valikoitiin jätteidenkäsittelyalueen suotovesi, 
biokaasulaitoksen rejektivesi, erilliskerätty ihmisen virtsa sekä jätevedenpuhdistamon purkuvesi. 
Demonstraatiot tehtiin eri mittakaavoissa 20 litran fotobioreaktorissa, 2000 litran rengaskanava-
altaissa sekä 40 000 000 litran rakennetussa kosteikossa. Levinä kasvatuksissa käytettiin niin 
laboratoriokantoja kuin luonnon yhteisöjäkin. 

Leväkasvatuksissa erityisesti fosfori sidottiin tehokkaasti liuoksesta muissa paitsi erilliskerätyssä 
virtsassa, missä fosforin sidontaa saatiin tehostettua lisäämällä glukoosia kasvatusliuokseen. Typen 
sidontatehokkuus levämassaan vaihteli jätevesittäin ja myös muut prosessit poistivat typpeä 
kasvatusliuoksesta. Levämassojen raskasmetallipitoisuudet jäivät alle lannoitevalmistelain raja-
arvojen. Virtsassa ja jätevedenpuhdistamon purkuvedessä kasvaneissa soluissa havaittiin pieniä 
määriä lääkeaineita. Kasvatettuja levämassoja kerättiin kahdella kasvilajilla, raiheinällä ja 
kasvihuonekurkulla, tehtyyn lannoituskokeeseen. Kaikilla kokeilluilla levämassoilla havaittiin 
lannoitusvaikutus, joka oli parhaimmillaan alle puolet verrokkina käytetystä kaupallisesta 
väkilannoitteesta. Lyhyessä kasvihuonekokeessa orgaanisessa muodossa levämassassa olleet 
ravinteet eivät ehtineet vapautua kasvien käyttöön, mutta väkilannoitteessa ne olivat helposti 
hyödynnettävässä muodossa. Levämassa vaatii näin ollen jatkojalostusta lannoitteeksi, jos 
tavoitteena on sama lannoitusteho väkilannoitteiden kanssa. 

Luonnonvaloa hyödyntäneissä kosteikko- ja rengaskanavakasvatuksissa levät kasvoivat ja sitoivat 
ravinteita 5–6 kuukautta vuodessa. Fotobioreaktorissa kasvatuksia tehtiin keinovalon avulla ympäri 
vuoden. Arvioitu vuotuinen ravinteiden sitomistehokkuus neliömetriä kohti laskettuna oli 
fotobioreaktorissa typelle 36 kertaa ja fosforille 25 kertaa suurempi kuin rakennetussa kosteikossa, 
missä teho oli heikoin. Keinovalokasvatuksissa kustannukset nousivat erittäin suuriksi per sidottu 
fosfori- tai typpikilo, jos vertailukohtana  ovat kaupalliset lannoitetuotteet. Luonnonvaloa hyödyntävät 
avoimet altaat vaativat puolestaan paljon pinta-alaa. Levän kerääminen ja vedenerotus aiheuttavat 
kustannuksia ja ongelmia kannattavuuden näkökulmasta. Avoimet altaat ovat myös kontaminaatiolle 
ja muille häiriötekijöille alttiimpia. Jos levän jatkokäyttö vaatii tasalaatuista levämassaa ja erityisesti 
yhtä levälajia, on kasvatukset tehtävä suljetussa tilassa. 

Leväkasvatusten hyödyntäminen yksistään lannoitetuotannon näkökulmasta ei ole nykyisillä 
keinolannoitteiden hinnoilla taloudellisesti järkevää. Leväkasvatuksilla on kuitenkin mahdollista 
pienentää puhdistamojen ja purkuvesiä vastaanottavien vesistöjen ravinnekuormitusta.  
Levämassasta on ravinteiden kierrättämisen lisäksi myös mahdollista tuottaa arvokkaampia jakeita, 
jolloin toiminnan kannattavuus saa uuden ulottuvuuden. Leväkasvatusten kannattavuus pitäisikin 
laskea tapauskohtaisesti huomioiden niin säästöt ravinnekuormituksen pienentymisessä kuin 
selvittää koko leväbiomassan optimaalinen hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti osana symbioosia, 
missä jätevesien tuottajat, puhdistajat, leväkasvattajat ja levämassan hyödyntäjät ovat samassa 
veneessä. 

 

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Pitkän aikavälin kehityksen näkökulmasta fosfori muodostaa kriittisen resurssin. On esitetty 
laskelmia, joiden mukaan louhittava fosfori loppuu maailmasta n. 50 vuodessa. Vaikka typen 
kohdalla rajallisuus ei ole ongelma, vaatii typpiyhdisteiden tuotanto paljon energiaa. Maailman 
energiankäytöstä 2 % kuluukin pelkästään typentuotantoon. Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevedet 
sisältävät valtavan määrän ravinteita, jotka nykyisessä energia- ja kemikaali-intensiivisissä 
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jätevedenpuhdistusprosesseissa poistetaan kaasuna ilmaan (typpi) tai saostetaan kasvien kannalta 
huonosti hyödynnettävissä olevaan muotoon (fosfori). Kehitetyn puhdistustekniikan avulla olemme 
pelastaneet sisävetemme, mutta samalla poistaneet käyttämämme ravinteet peltojemme 
ravinnekierrosta ja ruoantuotannosta. 

Käyttämällä mikroleviä osana jätevedenpuhdistusta, jätevesien sisältämistä ravinteista on 
mahdollista palauttaa merkittävä osa biomassan muodossa hyötykäyttöön lannoitteena. 
Vaihtoehtoisesti leväbiomassa voidaan jalostaa energiaksi, siitä voidaan ottaa talteen arvokkaita 
komponentteja (esim. rasvahapot, pigmentit), tai biomassaa voidaan käyttää rehuna. Ravinteiden 
talteenotto levien avulla on menetelmänä suhteellisen yksinkertainen ja vakaa, kun 
kasvuolosuhteista huolehditaan. Siksi se on toteutettavissa monissa erilaisissa jätevesikohteissa. 

Nykyisessä jätevedenpuhdistuksessa suuri osa ravinteista jää kierrättämättä. Olemme 
vakuuttuneita, että esittämillämme ratkaisuilla kierrätys on integroitavissa nykyisiin järjestelmiin. 
Leväbiomassan hyödyntäminen ravinteiden talteenotossa on helpointa sisällyttää käsittelyprosessiin 
lähellä päästölähdettä ennen jätevesien viemäriverkostoon laskemista, sekä pienillä 
jätevedenpuhdistamoilla, joita on valtaosa Suomen yli 500 puhdistamosta. Lopputuloksena on 
ravinteiden talteenoton ja kierrättämisen tehostumisen lisäksi ravinnevalumien pieneneminen, mikä 
johtaa vesistöjen tilan paranemiseen. Leväsieppari-hanke toteutti siten niin RAKI-ohjelman kuin 
vesien- ja merenhoidon tavoitteitakin. 

Tässä hankkeessa demonstroitiin leväkasvatuksia neljässä erilaisessä jätevedessä: yhdyskunnan 
jätevesi, jätteidenkäsittelyalueen suotovesi, biokaasulaitoksen rejektivesi ja kaupungin asuinalueelta 
erilliskerätty virtsa. Ensimmäinen edellyttää levien mukaanottoa osaksi puhdistamoilla tapahtuvaa 
jätevedenpuhdistusta ja kolmessa jälkimmäisessä levien avulla jätevesi esikäsitellään lähellä 
päästölähdettä. 

Jätevedenpuhdistuksessa fosfori saostetaan pois rautayhdisteillä, joten puhdistettu jätevesi 
sisältää varsin vähän fosforia. Sen sijaan vesistöön johdettava jätevesi sisältää yleensä runsaasti 
typpeä, lukuun ottamatta rannikon suuria puhdistuslaitoksia, joissa typenpoisto on tehokasta. 
Puhdistamoilla toteutettava tehokas typenpoisto vaatii kalliita investointeja. Pahimmassa 
tapauksessa se voi jopa heikentää fosforin pidätystehoa. Vaikka typenpoiston vaatimuksia on 
tiukennettu, ei puhdistamoilta vesistöihin menevä typpikuorma ole pienentynyt samassa suhteessa. 
Syynä on, että puhdistamoille tuleva typpikuorma on kasvanut. Jäteveden jälkikäsittelyaltaissa 
tapahtuvaa levänkasvua ja typen sidontaa voidaan tehostaa päästämällä enemmän fosforia 
puhdistamon läpi jälkikäsittelyaltaaseen. Fosforin saostus voidaan siirtää osittain tehtäväksi 
jälkikäsittelyaltaiden jälkeen. Näin tehtäessä fosforia ja typpeä on mahdollista saada talteen aiempaa 
enemmän leväbiomassassaan sitoutuneena, jolloin vesistökuormitus pienenee. Leväbiomassan 
fosfori soveltuu lannoitteeksi huomattavasti paremmin kuin rautasakkaan sidottu fosfori. 
Ehdottamamme tehostettu jälkikäsittely soveltuu ensi sijaisesti pienille jätevedenkäsittelylaitoksille 
(avl < 10 000), joita Suomessa on yli 400. Näistä osalla on käyttöönotettavissa tarkoitukseen 
soveltuva jälkikäsittelyallas. 

Jätteidenkäsittelyalueet (pääasiassa yhdyskuntaperäisen jätteen) ovat merkittäviä jätevesien 
lähteitä. Kyseiset jätevedet koostuvat hulevesistä ja jätetäytöistä syntyvistä suotovesistä. 
Suotovesien osuus on näistä merkittävämpi, joten ko. jätevesiä kutsutaan yleisesti suotovesiksi. Ne 
sisältävät vaihtelevia määriä ravinteita ja kemikaaleja ja siksi jätteidenkäsittelyalueilta edellytetään 
suotovesien puhdistamokäsittelyä. Suotovedet saattavat sisältää suuria pitoisuuksia haitta-aineita, 
kuten raskasmetalleja. Mikäli osoittautuu, että levät akkumuloivat haitta-aineita, tarjoaa levän 
kasvatus suotovedellä keinon vähentää vesistöihin menevää kuormaa. Lakisääteinen velvoite 
huolehtia jätetäytön suotovesistä jatkuu 30 vuotta jätetäytön sulkemisen jälkeen, mikä koskee noin 
1700 suljettua kaatopaikkaa Suomessa. Suotovesien hyödyntäminen levänkasvatuksessa on 
perusteltua, koska näin vähennetään ravinnekuormitusta ja jätevesimaksuja sekä mahdollistetaan 
ravinteiden kierrätys lannoitteina esimerkiksi kompostimullan ravinnelisänä ja hiilidioksidin sitominen 
ilmakehästä (päästökauppa). Suotovesissä jätteenkäsittelyalueella tapahtuva leväkasvatus tarjoaa 
paikallisen ravinnekierrätysratkaisun. 
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Biokaasutuotannossa orgaaninen hiili muutetaan anaerobisessa hajotusprosessissa mikro-
organismien toimesta biokaasuksi eli metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Jäljelle jäävä ravinnerikas 
mädätysjäännös ei sisällä yleensä haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja, merkittävissä määrin ja 
sitä voidaan käyttää maanparannusaineena sellaisenaan, mutta useissa biokaasulaitoksissa se 
erotellaan mekaanisesti kiinto- ja nestejakeeseen, joista jälkimmäistä kutsutaan rejektivedeksi. 
Rejektiveden laatu vaihtelee riippuen biokaasutuotannon syötteestä (esim. yhdyskuntabiojäte, 
puhdistamoliete, teollisuusjäte, lanta). Rejektivedet ovat hyvin typpirikkaita, typen ollessa 
neutraalissa pH:ssa pääosin liukoisena ammoniumina (NH4

+). Viemäriverkostoon johdettuna 
rejektivesi muodostaa huomattavan typpikuormituksen jätevedenpuhdistamoille. Vaikka osa 
biokaasulaitoksista poistaa rejektiveden typpeä termisin (esim.strippaus ja haihdutus) tai biologisin 
(esim. denitrifikaatio) keinoin, jää rejektiveteen silti huomattava määrä ammoniumtyppeä. Suljetussa 
kierrossa rejektivesi johdetaan takaisin reaktoriin laimentamaan syötemateriaalia, mutta rejektiveden 
ravinteet eivät prosessissa sitoudu mihinkään ja pahimmillaan korkeat typpipitoisuudet inhiboivat 
mädätysprosessia. 

Leväkasvatus osana biokaasun tuotantoa muuttaa olemassa olevan tuotantoprosessin 
tehokkaammaksi. Tällöin ravinteet saadaan kierrätettyä tehokkaammin ja hiilidioksidipäästöt 
vähenevät, kun biokaasutuotannossa syntyvää hiilidioksidia ohjataan käytettäväksi levien kasvuun. 
Levät sitovat liukoiset ravinteet kiinteään muotoon, jolloin leväbiomassa voidaan käyttää 
lannoitteena, mm. parantamaan mädätysjäännöksestä erotetun kiintojakeen lannoitearvoa. 
Biomassa tarjoaa myös tasalaatuisen, valmiiksi hienojakoisen biokaasun syötemateriaalin tehostaen 
jätepohjaista biokaasutuotantoa ja vähentäen energiakasvien tarvetta. 

Ihmisen virtsa sisältää runsaasti ravinteita (N, P ja K). Suomessa ja monissa muissakin maissa 
virtsa kerätään viemäreihin, sekoitetaan muiden ravinnepitoisuuksiltaan usein laimeampien 
kotitalous- ja teollisuusjätevesien kanssa ja käsitellään keskitetysti jätevedenpuhdistamolla. Noin 70-
80 % kaupunkien jätevesiin päätyvästä typestä ja noin 40-60 % fosforista tulee ihmisten virtsasta, 
vaikka virtsaa syntyy vain 1-1,5 litraa päivässä henkilöä kohti. Yhdyskuntien jätevesiä tuotetaan 
päivässä 150-200 litraa henkilöä kohti. Virtsan erilliskeräys kotitalouksissa mahdollistaisi ravinteiden 
talteenoton lähellä syntypaikkaa liuoksesta, jonka tilavuus on pienempi ja ravinnekuorma suurempi 
kuin keskitetysti käsiteltävien yhdyskuntien jätevesien. 

 

3. Hankkeen osapuolet ja vastuut 

Hankkeen jätevesidemonstraatiot toteutettiin erillisinä osahankkeina: demonstraatio 
jätteidenkäsittelyalueen suotovedellä oli Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) vastuulla, 
biokaasulaitoksen rejektivesi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vastuulla, erilliskerätty virtsa 
Tampereen yliopiston (TAU) vastuulla ja yhdyskunnan käsitelty jätevesi Helsingin yliopiston Lammin 
biologisen aseman (LBA) vastuulla. LBA vastasi myös hankkeen koordinoinnista. Vanajavesikeskus 
(VVK) vastasi hankkeen viestinnästä ja toteutti sitä yhdessä kaikkien hanketoteuttajien kanssa. 

 

4. Hankkeen menetelmät ja tulokset 

Jätevesidemonstraatioissa tarkoituksena oli kasvattaa leväbiomassaa kasvatus-/lannoituskoetta 
varten. Tilanpuutteen ja analyyseihin varattujen liian vähäisten resurssien vuoksi lannoituskokeen 
käsittelyjen määrää jouduttiin karsimaan suunnitellusta sen kuitenkaan vaarantamatta hankkeen 
tavoitteita. Muilta osin hanke saatiin toteutettua suunnitellun mukaisesti. Seuraavassa 
osahankekohtaiset selonteot. 
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4.1 Mikrolevät jätteenkäsittelyalueen suotoveden ravinteiden sitojana ja kierrättäjänä 
(HAMK) 

Kiertokapula Oy:n jätteenkäsittelyalue sijaitsee Hämeenlinnassa Karanojan alueella. 
Jätetäyttöalueiden suotovedet ja alueen (kuva 1a) pintavalumavedet ohjataan avonaiseen 
suotovesialtaaseen, joka on pinta-alaltaan noin 15 ha (kuva 1b). Sieltä vedet johdetaan edelleen 
jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2018 viemäriverkkoon johdettiin suotovettä noin 64 886 m3 eli 178 
m3/vrk. Suotovesi sisältää ravinteita (N ja P), jonkin verran metalleja sekä orgaanisia yhdisteitä, 
lähinnä vähäisiä määriä öljyhiilivetyjä. Näiden pitoisuuksia seurataan lakisääteisesti. Suotoveden 
tulee alittaa haitta-aineiden osalta jätevesimääräysten raja-arvot (taulukko 1) ja vedet tulee ohjata 
jätevedenpuhdistamon käsiteltäväksi. 

 

 
 
Kuva 1. Kuvassa A Karanojan alue kokonaisuudessaan ja kuvassa B suotovesiallas, johon alueen pinta- ja 
suotovedet johdetaan. Rengaskanava-altaan sisältämän kasvihuoneen sijainti on merkitty X:llä. 

 
 
Hämeenlinnan Karanojan jätteenkäsittelyalueelle perustettiin suotovesialtaan viereen 
kasvihuoneella katettu 2000 litran avoin ”raceway pond”-tyyppinen levänkasvatusallas, eli 
rengaskanava-allas, tarkoituksena kasvattaa levää lannoitekokeeseen jätteenkäsittelyalueen 
suotovedessä (kuva 2).  
  

 
Kuva 2. Karanojan leväkasvattamokasvihuone sisältä ja ulkoa. Sisäkuvassa sekoitin oikealla. (Kuva K. 
Nieminen & AK. Elo)  
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Taulukko 1. Karanojan alueen suotoveden keskimääräinen koostumus. Kuvassa on esitetty myös 
liittymissopimuksien mukaiset raja-arvot. (Kiertokapula Oy) 

 
 
 
Leväkasvattamon suunnittelu, mukaan lukien mittausautomaatio ja ohjelmisto, materiaalien valinta 
sekä hankintojen suunnittelu, aloitettiin kevättalvella 2018. Leväkasvattamon ratkaisuissa 
huomioitiin rakentamisbudjetin rajallisuus, rakenteiden väliaikaisuus sekä riittävä sään kestävyys. 
Kasvihuone ja leväallas rakennettiin Karanojan suotovesialtaan läheisyyteen alkukesällä 2018 (kuva 
2). Altaan suunnittelu ja käytännön toteutus tehtiin osana opinnäytetyötä (Nieminen 2019)1. 
Opinnäytetyö piti sisällään myös levän kasvuolosuhteiden, kuten kasvatusajan pituuden ja 
harvestointimäärän optimointia. Leväallas tehtiin muotoilemalla sopivasta kiviaineksesta 
rengaskanava-allas, joka peitettiin allaskumikalvolla. Altaan suojaksi rakennettiin kasvihuone (kuva 
2), jonka runko rakennettiin valmiista liimapuukaarista ja se päällystettiin EVA2-kalvokatteella. 
Elokuussa 2018 altaaseen asennettiin etäseuranta- ja tiedonkeruuyksikkö lämpötilan, valon (lux & 
PAR3) ja pH:n mittaamiseksi (kuva 3). Laitteistolla pystyttiin seuraamaan valaistusta ja lämpötilaa 
vedessä ja ilmassa. Tämän laitteiston kokoonpano ja seurantaohjelmisto (Grafana) toteutettiin 
HAMK:in eri osastojen yhteistyönä. Sekoitin valmistettiin käytetystä vaihdemoottorista, 
teräsputkesta, laakereista ja vanerilevystä rakentamalla siipiratastyyppinen laite (kuva 2). Sekoitinta 
paranneltiin vuonna 2019. Altaassa käytettiin myös kompressoria leväkasvatuksen ilmastukseen. 
 
 
 

                                                           
1 Nieminen K. 2019. Ravinteiden sitominen mikrolevien avulla suotoveden allaskäsittelyssä. Opinnäytetyö. 
37 s. Hämeen ammattikorkeakoulu.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905139356 
2 etyyli-vinyyli-asetaatti 
3 photosynthetically active radiation 
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Kuva 3. Leväaltaan etäluentalaite ja sen antamaa mittausdataa etäluettavasta Grafana – ohjelmasta. 

 
 
Aiemmista fotobioreaktorissa tehdyistä laboratoriokokeista (Levarbio-hanke) saatuja tietoja 
käytettiin mm. levälajin, kasvatusajan ja ymppilaimennosten valinnan perusteena.  Levänkasvatus 
aloitettiin Scenedesmus obliquus viherlevän puhdasviljelmällä. Laboratoriossa levä kasvoi 
suotovedessä hyvin (kuva 4) ja se muodostaa keräystä helpottavia soluryhmiä. Leväymppiä 
kasvatettiin ensiksi laboratoriossa suotovedessä 30 litran fotobioreaktorissa, kontrolloiduissa ja 
optimoiduissa olosuhteissa. Tämän jälkeen puhdasviljelmä siirrettiin Karanojalle 300 litran 
avoastioihin allasympin kasvattamiseksi, joka puolestaan siirrettiin 2000 litran rengaskanava-
altaaseen. Laboratoriokantaa ei saatu kuitenkaan kasvamaan altaassa. Sen sijaan 
suotovesialtaassa kasvava paikallinen leväpopulaatio kasvoi koealtaassa hyvin. Koska hankkeen 
tavoitteiden kannalta ei ollut välttämätöntä käyttää tiettyä, vakioitua leväkantaa, allaskasvatuksia 
päätettiin jatkaa tällä suotovedessä luontaisesti kasvavalla leväpopulaatiolla, joka koostui 
pääasiassa Chlorella sp. viherlevästä sekä vähäisistä määristä sinileviä. 
 

 
 
Kuva 4. Scenedesmus obliquus -levän kasvukäyrä ja suotoveden ravinteiden vähenemä koereaktorissa. X -
akselilla kasvatuspäivät ja Y-akselilla kasvatusliuoksen ravinnepitoisuudet (mg/l). 
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Kasvatukseen valittiin erilaisten kokeilujen perusteella puolijatkuva menetelmä, jolla saatiin paras 
levän kasvu ja biomassan saanto. Menetelmässä kasvatusaika oli n. 8 vrk, jonka jälkeen puolet 
altaan sisällöstä (1 m3) poistettiin leväliuoksena ja tilalle lisättiin sama määrä tuoretta suotovettä. 
Kerätyn leväliuoksen kuiva-ainepitoisuus vaihteli välillä 1-2 g/L. Tällä tavalla leväliuosta tuotettiin 
kasvukauden aikana yhteensä noin 7 m3. Tässä määrässä saatiin laskennallisesti talteen noin 7-14 
kg levää (ka). Leväliuos kerättiin IBC4-kontteihin, missä levän annettiin laskeutua kontin pohjalle. 
Tämän jälkeen jäännös lapottiin pinnalta pois. Laskeuttamalla leväliuos saatiin konsentroitua noin 
15 % kiintoainepitoisuuteen ja tuloksena oli kiisselimäinen leväpasta (kuva 5). 
 

  
 
Kuva 5. Vasemmalla leväkasvusto viikon kasvatuksen jälkeen, keskellä ja oikealla kerätttyä ja laskeutettua 
levää ämpärissä ja IBC-kontin pohjalla. (Kuva AK. Elo & R. Malin) 
 

 

Lokakuussa 2018 levien erottamista testattiin OWA Group Oy:n laitteistolla, joka perustui 
orgaanisten yhdisteiden koagulaatioon vedessä sähkökentän avulla. Menetelmä on kehitetty 
jätevesien puhdistukseen. OWA Group Oy testasi etukäteen laitetta Ouluun lähetetyllä 50 litran 
levänäytteellä positiivisin tuloksin. Orgaaniset yhdisteet ja myös leväbiomassa vaahdottuivat 
liuoksen pinnalle muodostuvien mikrokuplien avulla. Laitetta testattiin tämän jälkeen Karanojan 
leväaltaalla (kuva 6). Allaskokeessa kuitenkin havaittiin, ettei menetelmä sovellu sellaisenaan 
leväbiomassan erotteluun suuresta nestetilavuudesta vaan olisi vaatinut jatkokehittelyä. Menetelmä 
vaatii toimiakseen varsin korkeaa liuoksen sähkönjohtokykyä, jota nostettiin lisäämällä liuokseen 
tiesuolaa (KCl). Altaan pinnalle noussutta levää ei kuitenkaan pystytty erottamaan ja korjaamaan 
talteen suuren keräyspinta-alan vuoksi, ja koaguloituneet levälautat myös hajosivat nopeasti (kuva 
6). 
 

                                                           
4 intermediate bulk container  
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Kuva 6. Levien harvestointia Owa Tec -laitteella Karanojan altaalla. (Kuva AK. Elo) 

 
 
Levien kasvatusta, kasvun seurantaa ja keräystä jatkettiin vuonna 2019 koko kasvukauden ajan 
(toukokuu-lokakuu) Karanojan rengaskanava-altaalla melko samalla tavalla kuin vuonna 2018. 
Nämä kasvatukset perustuivat myöskin altaaseen luontaisesti kasvaneeseen leväyhteisöön, joka oli 
edelleen pääasiassa Chlorella -viherlevästä koostuvaa. Levää harvestoitiin laskeuttamalla konteissa 
ja laskeuttamiseen kokeiltiin myös kartionmuotoista keräysastiaa aiemmin käytettyjen IBC-konttien 
rinnalla. Kerätystä leväbiomassasta tehtiin ravinneanalyysit. Molempina kasvukausina kasvatusta ja 
levien harvestointia haittasivat alueella jäteveden hajunpoistoon käytetty suotovesialtaaseen 
päässyt kemikaali (rauta(III)nitraatti), joka tappoi ja hajotti leväsoluja. Tämän vuoksi etenkään 
vuoden 2019 kasvatuksista ei saatu yhtenäistä datajatkumoa ja se vaikutti myös kerättyyn 
biomassan määrään. Käytännössä allas jouduttiin tyhjentämään ja pesemään, jonka jälkeen 
jouduttiin odottamaan uuden leväkasvuston muodostumista. Allaskasvatuksia jatkettiin 
kasvukausilla 2018 ja 2019 noin lokakuun puoleen väliin asti. Tämän jälkeen säiden kylmenemisen 
vuoksi levän kasvu ja ravinteiden otto hidastuivat merkittävästi ja kasvatus keskeytettiin. 
 
Levien kasvatusaltaasta analysoitiin ammoniumtypen, kokonaistypen ja kuiva-aineen määrä ennen 
leväbiomassan poistoa sekä suotoveden lisäämisen jälkeen otetuista näytteistä (Nieminen 2019). 
Parhaimmillaan ammoniumtypen reduktio oli lähes 100 % (kuva 7). Vuoden 2019 kasvatuksissa 
keskimääräinen ammoniumtypen reduktio oli parhaimmillaan 97 % (+/- 2 %). Täydellinen 
ammoniumtypen reduktio ei ollut jatkuvan kasvatuksen ylläpidon kannalta järkevää, vaan leväliuosta 
poistettiin ja uusittiin puolijatkuvassa kasvatuksessa samassa suhteessa riippumatta reduktiosta. 
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Kuva 7. Suotoveden ammoniumtyppi ja kiintoainepitoisuudet. Kiintoainepitoisuus korreloin levän kasvun 
kanssa. Kuvassa X-akselilla kasvatuspäivät ja Y-akselilla pitoisuudet (Nieminen 2019). 

 
 
Analyysien perusteella havaittiin, että typpeä poistui suotovedestä enemmän kuin leväbiomassaan 
sitoutui. Verrattaessa typen vähenemää levän kokonaistypen määrään, arvioitiin ainakin 20-25 % 
suotoveden typestä hävinneen muualle kuin leväbiomassaan. Tämä on helppo selittää pH:n 
nousulla kasvatusaltaassa. Mittauksista (kuvat 3 ja 8) havaittiin, että altaan pH alkoi nousta varsin 
nopeasti leväkasvun kiihtyessä. Tällöin ammoniumtyppi karkasi todennäköisesti kaasumaisena 
ammoniakkina ilmaan. Välillä ammoniakki selvästi tuoksuikin kasvihuoneen sisällä kasvatusten 
aikana. pH:ta ei kasvatuksissa säädetty ja altaassa kasvanut Chlorella -kanta tuntui sietävän 
huomattavan korkeita jopa pH 10 arvoja. pH:n pysyessä pidempään korkeana (>10) levien kasvu 
hidastui ja ne alkoivat vajota altaan pohjalle.  

 

Kuva 8. pH:n nousu altaassa kasvatuksen aikana (Nieminen 2019). 

 
 
Suotoveden fosforipitoisuus oli levien optimaalisen kasvun kannalta erittäin alhainen ja katsottiin, 
että se voisi olla myös levän kasvua rajoittava tekijä (taulukko 1). Kasvatusaltaaseen lisättiinkin 
fosforia fosforihapon muodossa kasvukautena 2018 mutta tällä ei näyttänyt olevan vaikutusta levän 
kasvunopeuteen tai biomassan saantoon (Nieminen 2019). Fosforihappolisäyksellä pyrittiin myös 
estämään pH:n nousua altaassa. Koska fosforihappolisäyksellä ei vaikuttanut olevan vaikutusta 
levien kasvuun, tämä jäi vain kokeiluksi. Paikallinen Chlorella -kanta vaikuttaisi olevan sopeutunut 
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kasvamaan alhaisessa fosforipitoisuudessa tai sillä on kyky uudelleen käyttää esimerkiksi hajoavista 
leväsoluista vapautuvaa fosforia. 
 

Yhteenveto 

Vaikka laboratoriossa tehdyt esikokeet auttoivat varsinaisen suuremman mittakaavan kokeen 
suunnittelussa, ei niissä saatuja tuloksia voitu soveltaa suoraan käytäntöön. Suotovedessä 
laboratorio-olosuhteissa hyvin kasvava Scenesdesmus obliguus -levä ei menestynyt rengaskanava-
altaan huomattavasti vähemmän kontrolloiduissa olosuhteissa. Hankkeen kannalta onnekas tulos 
oli paikallisen Chlorella –valtaisen leväyhteisön luontainen kasvu koealtaassa. Se osoittautui 
tehokkaaksi ravinteiden poistajaksi typpireduktion ollessa lähes 100 %. Karanojan leväyhteisö 
osoittautui myös erittäin kestäväksi, sillä se kasvoi vähillä ylläpitotoimilla ja sieti mm. altaan 
voimakkaita pH- ja lämpötilamuutoksia. 

Kaatopaikan suotovesi sopii hyvin levänkasvatukseen, koska mm. sen sisältämä ammoniumtypen 
pitoisuus on leville varsin ihanteellinen.  Suotovedessä ei myöskään ollut raja-arvoja ylittäviä määriä 
haitta-aineita. Leväkasvatuksilla päästiin lähes 100 % ravinteiden poistoon, leväsaannon ollessa 1-
2 g (ka)/l. Levän typpipitoisuus oli noin 2,4 % kuiva-aineesta (24 g/kg (ka)). Levän biomassan tuotto 
altaassa perustui luontaisiin olosuhteisiin mutta tätä olisi varmasti mahdollista parantaa mm. 
hiilidioksidilannoituksella ja pH:n säädöllä. Taulukossa 2 on esitetty yhteenvetona allaskokeiden 
laskennallinen kokonaistuotto kasvukauden aikana verrattuna suotoveden todelliseen määrään ja 
suotoveden laskennalliseen leväntuottopotentiaaliin. 

 

Taulukko 2. Leväallaskokeiden levän biomassan saanto kasvukauden aikana sekä suotovesialtaan 
laskennallinen leväntuottopotentiaali.  

 

 

Suurin haaste levien käytölle suotovesialtaan vesien puhdistuksessa ja ravinteiden talteenotossa on 
leväbiomassan keräys. Tässä hankkeessa käytetty laskeuttamismenetelmä oli hidas ja työläs. 
Lämpimissä olosuhteissa laskeutettava levä alkoi myös hajota, jolloin ravinteiden uudelleen 
vapautuminen oli ilmeinen riski. Chlorella -levän solut ovat pieniä (n.  5 µm) eikä niiden perinteinen 
suodattaminen onnistu. OWA group -laitteiston kaltaisella menetelmällä voisi olla potentiaalia myös 
tämän koejärjestelyn kaltaisissa olosuhteissa mutta menetelmän käyttöönotto vaatisi hyvää 
suunnittelua ja erilaisia keräysrakennejärjestelyjä. Allaskasvatuksen ohessa tehdyissä 
laboratoriokokeissa saatiin lupaavia tuloksia levien laskeuttamisen nopeuttamisesta leväliuoksen 

Karanojan leväaltaan 

laskennallinen kokonaistuotto 

mitattujen arvojen perusteella

Kaiken Karanojan suotoveden 

käsittely

Leväaltaan tilavuus 2000 l Suotoveden kokonaismäärä 60000 m3

Leväaltaan tilavuus 2 m3 Suotovettä päivässä keskiarvo 164384 l

Harvestointiväli 8 pv Koealtaan laajennustarve 1315 kertainen

Harvestointimäärä 1000 l Laajennustarve kasvukaudelle 3200 kertainen

Keskimääräinen kuiva-aine 1,5 g/l Leväaltaan tilavuus 6400000 l

Arvioitu kasvukausi 150 pv Leväaltaan tilavuus 6400 m3

Harvestointikerrat 18 kpl Leväaltaan syvyys 0,15 m

Harvestoitu levä (k-a) yht. 27 kg Leväaltaan pinta-ala 42667 m2

Leväaltaan pinta-ala 4,27 ha

Käsitelty suotovesimäära / päivä 125 l

Harvestoitu levä (k-a) yht. 86400 kg
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pH:n nostolla käyttäen tähän esim. KOH ja NaOH -emässuoloja. Tätä ei ehditty tämän hankkeen 
puitteissa testata isommassa mittakaavassa, mutta olisi mielenkiintoista jatkaa optimointia jatkossa. 
Harvestoitu ja laskeuttamalla konsentroitu leväbiomassa, ”leväpasta”, sopii sellaisenaan 
jatkokäyttöön esimerkiksi lannoitteeksi tai kompostin paranteeksi. 

 

4.2 Mikrolevät biokaasulaitoksen rejektiveden käsittelyssä (SYKE) 

SYKE:n osuus hankkeessa oli tuottaa leväbiomassaa biokaasulaitoksen rejektivedessä HAMK:ssa 
tehtäviin lannoitetestauksiin mädätysjäännöksen kuivajakeen typpirikastimena. Aikaisempien 
kokeiden perusteella keskityimme kasvattamaan Euglena gracilis silmälevää, sillä se on tähän asti 
testatuista levälajeista ainoa, joka pystyy kasvamaan vahvemmassakin rejektivedessä (50-75 %). 
Aikaisemmat kokeet oli tehty maksimissaan puolen litran pullokasvatuksina, mutta siirtyminen 
useamman litran kasvatuksiin ns. muovisukissa (2-2,5 L; kuva 8) toi uudet haasteensa esim. valon 
määrän riittävyydessä ja pH:n säädössä. Kesän 2018 puoliväliin mennessä nämä ongelmat saatiin 
viimein ratkaistua mm. muuttamalla muovisukkien asettelua V-mallista alustalle horisontaalisesti 
sijoitettuun, ja leväbiomassan tuotto pääsi alkamaan. Kasvatukset tehtiin laboratoriossa jatkuvassa 
valaistuksessa kevyellä ilmastuksella (2 kertaa päivässä 5 min). Lisäksi kasvatusten pH:ta 
kontrolloitiin syöttämällä CO2:a pH:n noustessa yli 7,1. Biomassa kerättiin laskeuttamalla kasvatusta 
n. 2 h (vähintään puolet biomassasta saatiin talteen) ja keräämällä talteen laskeutunut biomassa. 
Supernatantti, joka sisälsi myös leväsoluja, puolestaan käytettiin uuden kasvatuksen ymppinä, jolloin 
viive kasvun alussa saatiin lyhennettyä yli viikosta muutamaan päivään. Kasvatuksissa käytettiin 
keskimäärin 42 %:sta rejektivettä. Tuotantokapasiteettia kasvatettiin lisäämällä kasvatusyksiköitä 
sekä hankkimalla Nesslingin säätiön apurahalla mittatilaustyönä rejektivesikasvatusta varten tehty 
fotobioreaktorin prototyyppi (n. 20 L) 2018 vuoden lopulla. 
 

 
 
Kuva 8. Leväkasvatusta muovisukissa biokaasulaitoksen rejektivedessä. 

 
 
Vuonna 2018 kerätyissä kasvatuksissa biomassan tuotanto (kuivapaino) oli n. 0,45 g/m2/d. 
Todellinen tuotanto oli noin kaksinkertainen, sillä kyseinen luku perustuu vain laskeutuneeseen 
biomassaan. Yhdestä kasvatuksesta kerätty biomassa analysoitiin Metropolilabissa hiilen, typen, 
fosforin, kaliumin, kalsiumin, alumiinin, koboltin, magnesiumin, mangaanin, raudan, seleenin sekä 
haitallisten arseenin, elohopean, kromin, kuparin, lyijyn, nikkelin ja sinkin osalta. Fosforin, sinkin, 
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seleenin ja mangaanin osalta voidaan sanoa, että levät olivat sitoneet lähes kaiken ko. alkuaineista. 
Lukuun ottamatta kuparia, haitallisten aineiden pitoisuudet leväbiomassassa alittivat 14–100 -
kertaisesti sallitut maksimipitoisuudet. Levä ei siten näyttänyt akkumuloivan kyseisiä alkuaineita. 
Kuparia akkumuloitui kuitenkin jonkin verran, vaikka biomassan Cu-pitoisuus oli n. 7 kertaa pienempi 
kuin sallittu maksimipitoisuus. 

Leväkasvatuksissa valikoitui käytettäväksi yhteiskäyttölaitoksista Gasum Riihimäen rejektivesi, sillä 
alustavissa kokeissa Envorin rejektivesi soveltui selkeästi huonommin levien kasvualustaksi. 

Vuonna 2019 SYKE:ssä jatkettiin leväbiomassan kasvatusta rejektivedessä. 
Muovisukkakasvatusten (2-5 L) lisäksi leväbiomassaa kasvatettiin suuremmassa tilavuudessa (20 
L) litteässä fotobioreaktorissa (kuva 9). Fotobioreaktori suunniteltiin ensimmäisen vuoden 
kokemusten pohjalta maksimoimaan valon pääsy koko kasvatuksen läpi (paksuus 4-5 cm) ja 
helpottamaan leväbiomassan keräämistä (hana pohjassa). Rejektivedessä E. gracilis silmälevän 
fotoheterotrofiseen (energia valosta, hiili orgaanisista yhdisteistä) kasvutapaan liittyy biomassan 
kasvu pääasiallisesti pintoihin kiinnittyneenä, joten seiniltä raaputetun ja laskeutetun biomassan 
kerääminen hanan kautta toimi hyvin. Näin saatiin talteen jo valmiiksi konsentroitua biomassaa 
ilman, että reaktoria piti tyhjentää (vrt. muovisukat). Poistettu tilavuus oli enintään 10% ja tästä osa 
palautettiin sentrifugoinnin jälkeen seuraavan kasvatuksen ymppiin yhdessä uuden rejektiveden 
(maks. 8 % tilavuudesta) kanssa. Pitämällä kasvatusten ymppi tarpeeksi vahvana (mm. jättämällä 
pintaan kiinnittynyt ”siemenpopulaatio”) päästiin eroon lisättävän rejektiveden laimentamisesta sekä 
saatiin lyhennettyä kasvatusaikaa (maks. 2 viikkoa). Puhdasta vettä kasvatuksiin lisättiin vain 
korvaamaan haihtunut nestemäärä. Tällaisella puolijatkuvalla kasvatuksella päästiin aiempaa 
suurempiin biomassasaantoihin (2,0-2,3 g/L). Kalvosukissa tuottavuus oli parhaimmillaan 2,5 g/m2/d, 
mutta litteässä fotobioreaktorissa tuottavuus oli moninkertainen (13,1 g/m2/d). Sekä Visamäen että 
Lepaan kokeissa (kts. Kasvatuskokeet) käytetty biomassa analysoitiin alku- ja haitta-
ainekoostumuksen osalta MetropoliLab:ssa. Biomassassa oli hiiltä 44-53 %, typpeä 9-11 % ja 
fosforia 0,8-1 %. Levä ei aikaisempien tulosten tavoin näyttänyt edelleenkään rikastavan haitta-
aineita (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ja niiden pitoisuudet alittivat sallitut pitoisuudet (MMMa 24/11) 
moninkertaisesti. 

                    

  
 
Kuva 9. Leväkasvatusta rejektivedessä litteässä fotobioreaktorissa (A). Leväpintakasvustoa tyhjennetyssä 
reaktorissa (B). 

A B

A 
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Kasvatuksen päätarkoitus oli tuottaa mahdollisimman paljon leväbiomassaa lannoitekokeisiin 
(yhteensä 155 g kuivaa leväbiomassaa), joten ravinteiden määrää ei mitattu kokeen aikana kuin 
satunnaisesti. Puolijatkuvassa kasvatuksessa typenpoisto oli suurempi suhteessa lisättyyn 
rejektiveteen, joten typpipitoisuus aleni vähitellen ja oli kasvatuksen lopussa kymmenesosa 100 % 
rejektiveden pitoisuudesta (3-4 g NH4-N/L). Tarkempia ravinteidenpoistoestimaatteja varten tehtiin 
loppuvuodesta erillinen kasvatuskoe reaktorissa. Leväkasvatus poisti ammoniumista 439 mg/L ja 
fosfaatista 7,5 mg/L. Biomassassa alkuperäisestä ammoniumtypestä oli 18 % ja fosfaatista 100 %. 
Vastaavat arvot kokonaistypelle ja -fosforille olivat 539 mg/L (14 %) ja 12,9 mg/L (60 %). 
Aikaisempien tulosten tavoin levät käyttivät mangaanin ja sinkin lähes loppuun alustasta. 

Puolijatkuva, fotoheterotrofiaan perustuva kasvatustapa osoittautui parhaaksi tavaksi kasvattaa E. 
gracilis silmälevää rejektivedessä. Rejektiveden tumman värin ja korkeiden ravinnepitoisuuksien 
vuoksi levänkasvatus ei sovellu puhdistamaan isoja rejektivesimääriä ravinteista, mutta lannoitteeksi 
ja biokaasuksi hyvin sopivan leväbiomassan tuottoon rejektivesi soveltuu hyvin. Leväkasvatuksen ja 
biokaasulaitoksen integroinnin teknillis-taloudellisissa laskelmissa investointi- ja operointikulut 
määräytyvät mittakaavan mukaan. Investoinneista suurin on reaktorien hankintakulut, mutta mm. 
materiaalivalinnalla kuluihin pystytään vaikuttamaan merkittävästi. Operoinnista kuluja tulee ilman ja 
CO2:n pumppaamisesta sekä keinovalon käytöstä talviaikaan, mutta led-teknologiaa käyttämällä 
energiakulutusta pystytään pienentämään. Biomassasta tulevat hyödyt voidaan konkreettisimmin 
laskea metaanintuottona ja alentuneena jätevesimaksuna poisjohdettavan veden osalta. Karkeat 
laskelmat leväkasvatuksen operatiivisista kustannuksista tehtiin käyttäen laskelmia 
fotobioreaktorikasvatuksen kuluttamasta energiamäärästä sekä hankkeen aikana saatuja tietoja 
biomassan tuotosta. Yhden leväkilon (kuivapaino) tuottamiseen 50 % rejektivedessä 14 päivässä 
tarvitaan joko 30 reaktorillista (18 L/reaktori) kasvatuksia yksipuolisella valaistuksella tai 15 
reaktorillista mikäli reaktori on valaistu molemmin puolin. Energiankulutuksen kannalta tällä ei ole 
merkitystä kuten ei myöskään sillä, että kasvaako levä useassa pienemmässä vai muutamassa 
isommassa yksikössä. Käytettäessä valonlähteenä led-valoa (20 W) 12h:12h valo:pimeä rytmillä, 
energiankäytöstä aiheutuvat kustannukset ovat n. 6 €/kg levää. Valaistus aiheuttaa suurimman osan 
energiankulutuksesta ja Ilman keinovaloa kustannukset tippuvat alle kymmenesosaan (0,5 €/kg). 
Vaikka E. gracilis levän metaanintuotto on suhteellisen hyvä (n. 400 L CH4/kg TS), on leväkilon 
tuottamasta metaanista saatava hinta metaanin lämpöarvon ja hinnan (n. 30 €/MWh) kautta 
laskettuna vain 0,12 €. Suuremmat hyödyt tulevatkin säästetyissä jätevesimaksuissa, jotka 
Riihimäen jvp:lle lasketussa esimerkissä ovat n. 5 €/kg levää. Energiankulutuksen näkökulmasta 
levänkasvatus on kannattavaa n. 5-6 kuukautta vuodesta, jolloin auringonvaloa on riittävästi, mutta 
keinovaloa käytettäessä levänkasvatus maksaa enemmän kuin tuottaa. Koska keinovalon käyttö 
määrää pitkälti leväkilon tuottamisen kustannukset, kannattaa valonlähteen sekä -määrän 
optimoimiseen panostaa. Mikäli tähdätään ympärivuotiseen kasvatukseen, lämmitys tulee myös 
tarpeelliseksi kylminä vuodenaikoina. Tähän voitaisiin hyödyntää rejektiveden lämpöä (37 astetta) 
lämmitykseen, jolloin vältetään operatiivisten lisäkustannusten synty. 

 

4.3 Mikrolevät uuden asuinalueen jätevesien käsittelyssä ja suljetun ravinnekierron osana 
(TAU) 

TAU on tutkinut ja demonstroinut mikrolevien käyttöä ravinteiden talteenottoon Tampereen 
Hiedanrannan alueella (suunnitteilla oleva asuinalue, jossa on tällä hetkellä kulttuuri-, harrastus- ja 
demonstraatiotoimintaa) sijaitsevista erottelevista käymälöistä kerätystä virtsasta. Mikrolevien 
hyödyntäminen ravinteiden talteenottoon Hiedanrannan alueella tukee myös Tampereen kaupungin 
visiota Hiedanrannan kaupunginosasta bio- ja kiertotalouden toteuttajana suljettuine 
materiaalikiertoineen. 

Hiedanrannan alueelle rakennettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa kaksi raceway- eli 
rengaskanava-allasta (noin 400 ja 2000 L) ja niitä suojaava kasvihuone vuosien 2016 ja 2017 aikana 
(kuva 10). Ennen käsittelyä erilliskerättyä virtsaa säilytettiin vähintään kuuden kuukauden ajan noin 
20 °C:ssa mahdollisten patogeenisten mikro-organismien inaktivoimiseksi. Koeajossa käytettäväksi 
leväksi valittiin Scenedesmus acuminatus, koska aiemmissa hankkeissa sen on osoitettu kasvavan 
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hyvin niin erilliskerätyssä virtsassa kuin muissakin jätevesissä (esim. biokaasureaktoreiden 
rejektivesi) laboratoriomittakaavan kokeissa. Mikrolevät tarvitsevat kasvuunsa riittävästi ravinteita, 
mutta liian korkea ammoniumtyppi-pitoisuus inhiboi levien kasvua. Aiemmassa hankkeessa S. 
acuminatus –levän kasvua ja ravinteiden talteenottoa erilliskerätystä, seisotetusta virtsasta tutkittiin 
laboratoriossa eri prosessiolosuhteissa muuttaen mm. käytettävän virtsan pitoisuutta. Koska 
seisotuksen aikana virtsan sisältämät levien kannalta tärkeät hivenaineet, kuten magnesium, usein 
saostuvat, laboratoriokokeissa tutkittiin myös hivenaineiden vaikutusta ravinteiden talteenottoon 
mikrolevien avulla. Laboratoriomittakaavan panoskokeiden perusteella magnesiumin, mangaanin ja 
raudan lisääminen seisotettuun virtsaan tehosti S. acuminatus -viljelmän kasvua ja ravinteiden 
talteenottotehokkuutta. 

Tämän hankkeen aikana Hiedanrannassa tehtiin kasvatuksia isossa rengaskanava-altaassa kesä- 
ja syyskausien aikana, vuonna 2018 heinäkuusta lokakuun alkupuolelle ja vuonna 2019 kesäkuusta 
syyskuun loppuun. Näitä demonstraatio-kasvatuksia varten S. acuminatus mikrolevää kasvatettiin 
ensin laboratoriossa ja sitten Hiedanrannassa pienemmässä rengaskanava-altaassa (3 m x 0,5 m x 
0,4 m), josta siirrostettiin isoon altaaseen (7 m x 1 m x 0,6 m) 100-350 litraa S. acuminatus –viljelmää 
seisotetusta virtsasta valmistettuun kasvatusalustaan (kuva 7). Isossa altaassa viljelmää kasvatettiin 
ensin panoskasvatuksena, minkä jälkeen aloitettiin virtsan (laimennus 1:14) jatkuvatoiminen syöttö. 
Kesällä 2018 tuotetun levämassan jatkuvatoiminen poisto altaasta aloitettiin noin neljä viikkoa 
syötön käynnistämisen jälkeen, korkean lämpötilan aiheuttaman haihtumisen takia. Kesällä 2019 
jatkuvatoiminen tuotetun leväliuoksen poistaminen aloitettiin yhtä aikaa jatkuvatoimisen syötön 
aloittamisen kanssa. Hydraulinen viipymä altaassa oli noin 15 päivää. Koeajon aikana seurattiin 
syötetyn virtsan koostumusta, mikrolevien kasvua sekä typen ja fosforin poistumista virtsasta 
laboratorioanalyysien avulla, joita varten otettiin näytteitä 2-3 kertaa viikossa. Lisäksi altaaseen 
asennettiin vuoden 2018 kokeiden ajaksi online-anturit, joiden avulla seurattiin valon voimakuutta 
(HAMK) sekä altaan pH:ta, lämpötilaa ja nestepinnan korkeutta (yhteistyössä TTY:n Automaatio ja 
hydrauliikka laboratorion kanssa, hankkeen ulkopuolinen rahoitus). 

 
A 

 

B 

 
C 

 
 
Kuva 10. Hiedanrannan leväaltaiden kaaviokuva (A) sekä valokuva kasvihuoneesta (B) ja isosta 
rengaskanava-altaasta (C). 

 
 
Altaaseen syötetyn laimennetun virtsan ammoniumtyppipitoisuus vaihteli välillä 120-380 mg/L ja 
fosfaattifosforipitoisuus välillä 8-16 mg/L. Vuoden 2018 demonstraatiokokeissa syötteen ja poistetun 
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leväliuoksen pitoisuuksien perusteella laskettu ammoniumin poistotehokkuus oli tyypillisesti 50-70 
% ja fosforin 40-50 %. Parhaimmillaan ammoniumtypestä saatiin poistettua 97 %. Vuoden 2019 
kokeissa ammoniumin poistotehokkuus oli 57-85 %, mutta fosforin poistuma vain 5-26 %. 

Altaan leväliuoksen kuiva-ainepitoisuus vaihteli välillä 0,3-1 g/L. Korkeimmat kuiva-ainepitoisuudet 
saavutettiin heinäkuussa auringonvalon määrän ja lämpötilan ollessa korkeimmillaan. 
Biomassapitoisuus oli matalimmillaan syys-lokakuussa. Online-mittaukset osoittivat, että 
rengaskanava-altaan pH ja lämpötila vaihtelivat vuorokauden ajan mukaan. Vuorokausivaihtelu 
altaan pH:ssa oli korkeimmillaan 0,5 pH-yksikköä ja lämpötilan vuorokausivaihtelu aurinkoisina 
päivinä jopa 10 °C. 

Vaikka hivenaineiden osoitettiin laboratoriomittakaavan panoskokeissa tehostavan 
mikroleväviljelmän kasvua ja ravinteiden talteenottoa, niiden lisäämisellä jatkuvatoimisesti isoon 
altaaseen vuoden 2019 demonstraatiokokeiden aikana ei havaittu olevan selkeää positiivista 
vaikutusta. Syyskuussa 2019 ison altaan syötteeseen lisätiin 1,25 g/L glukoosia tavoitteena tehostaa 
ravinteiden talteenottoa valon saatavuuden vähentyessä. Glukoosilisäyksen uskottiin tehostavan 
levien miksotrofista kasvua, jolloin osa kasvuun tarvittavasta energiasta ja hiilestä tulisi glukoosista 
ja osa auringonvalosta ja ilmakehän hiilidioksidista. Glukoosilisäyksen aikana fosforin 
poistotehokkuus oli aiempaa korkeampi, ollen 64-98 %. Sen sijaan ammoniumin poistotehokkuus ei 
merkittävästi muuttunut ja oli 61-71 %. Glukoosilisän vaikutusta esimerkiksi bakteerien kasvuun ei 
kuitenkaan selvitetty. 

Leväbiomassan talteenottoa altaasta poistetusta leväkasvatuksesta (näytetilavuus 200 L) tutkittiin 
kalvosuodatuksen avulla syyskuussa 2018 yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
kanssa. Kalvosuodatuksella leväbiomassasta saatiin talteen 95,9 %. Kalvosuodatuksen avulla 
talteen otetusta biomassasta havaittiin pieniä pitoisuuksia lääkeaineita. Konsentraatin ja huuhtelun 
kiinteissä fraktioissa pakastamisen jälkeen oli seuraavia lääkeaineita: naprokseeni (<0,20 mg/kg 
kuiva-ainetta), parasetamoli (<0,50 mg/kg), paroksetiini (0,10-0,12 mg/kg), propanonoli (0,02-0,03 
mg/kg), siprofloksasiini (2,2-2,8 mg/kg), sitalopraami (0,22-0,23 mg/kg), ja tetrasykliini (1,0-1,4 
mg/kg). 

Vuoden 2018 aikana tuotetun mikroleväbiomassan biokaasupotentiaalia ilman biomassan 
esikäsittelyä tutkittiin panoskokeissa 35 °C:ssa 19 päivän ajan. Saavutettu metaanintuotto oli 
148(±17) L/kg-VS. Aiemmissa, ennen tämän hankkeen alkamista tehdyissä, kokeissa virtsassa 
kasvatetusta S. acuminatus leväbiomassasta saatu metaanintuotto5 oli 187-285 L/kg-VS. Ilman 
leväbiomassan esikäsittelyä metaanisaannot ovat olleet alle 200 L/kg-VS, kun taas kylmäkuivauksen 
jälkeen mikroleväbiomassan metaanintuotto on ollut tyypillisesti yli 250 L/kg-VS. 

 

4.4 Mikrolevät yhdyskunnan jätevedenpuhdistamon ravinnekierron mahdollistajana (HY) 

LBA:n selvitti HS-Veden Lammin jätevedenpuhdistamon jälkikäsittelyaltaan (4 ha) levätuotantoa, 
sekä sitä, paljonko lammikon levätuotantoa olisi mahdollista kasvattaa päästämällä puhdistamolta 
enemmän fosforia altaaseen. Fosforin ylijäämä voitaisiin saostaa kemiallisesti jälkikäsittelyaltaan 
jälkeen. Saatujen tulosten perusteella arvioitiin ravinteiden kierrätyspotentiaali vastaavaa 
menetelmää käyttäen pienillä-keskisuurilla jätevedenpuhdistamoilla koko Suomessa olettaen, että 
tuotettu biomassa saadaan kerättyä talteen. 

Aiempien hankkeiden tulosten perusteella lammikko pidättää nykyisellään puhdistamolta tulevasta 
typestä vuositasolla noin puolet ja myös jonkin verran fosforia. Kesäaikaan fosfori on pääasiassa 
sidottuna leväbiomassaan ja mikäli levämassa saadaan kerättyä talteen, lammikon puhdistustehoa 
voidaan edelleen parantaa ja ravinteita voidaan palauttaa kiertoon. Hankkeen aikana aiempaa 

                                                           
5 Chatterjee ym. 2019. Microalgae grow on source separated human urine in Nordic climate: Outdoor pilot-scale 
cultivation. J. Environ. Manage. 237, 119-127. (doi: 10.1016/j.jenvman.2019.02.074). 
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tulosaineistoa on työstettiin käsikirjoitukseksi6, joka julkaistiin 25.10.2018 ja on myös osa 
väitöskirjaa7. 

Jälkilammikon levätuotannon määrittämiseksi altaaseen laitettiin jatkuvatoimiset 
happipitoisuusmittarit kahdelle syvyydelle toukokuun 2018 alkupuolella. Myöhemmin toukokuussa 
lisättiin vielä toinen anturipari. Altaan ravinnebudjetin arviointia varten ravinteet määritettiin tulevasta 
ja lähtevästä vedestä kolmen viikon välein. Fosforinlisäysdemonstraation toteuttamisesta 
puhdistamojätevedellä pidettiin palaveri HS-Veden kanssa 21.12.2017. Koska fosforin lisääminen 
jälkialtaaseen vaatisi muutosta puhdistamon ympäristölupaan, kokeet toteutettiin 
läpivirtaussysteeminä 1000 litran konteissa (6 kpl) Lammin biologisella asemalla (kuva 11). 
Levätuotannon tehostamisen arvioimiseksi fosforilisäyksellä tehtiin kolme koetta kasvukauden 
aikana, touko-, heinä-elo- ja lokakuussa 2018. Vesi haettiin kontteihin 6 km:n päässä sijaitsevan 
puhdistamon jälkikäsittelyaltaasta tankkiautolla. Syötteenä kontteihin käytettiin käsiteltyä jätevettä, 
joka haettiin puhdistamolta 5–7 päivän välein 1000–1400 litran erissä. Syötevettä ilmastettiin 
kuplittamalla ulkoilmalla jatkuvatoimisesti, jotta jäteveden nitraatti ei alkaisi muuttua ammoniumiksi 
tai typpikaasuksi. Syötevesi pumpattiin kontteihin letkupumpulla nopeudella, jolla veden 
laskennallinen viipymä konteissa saatiin vastaamaan jälkialtaan keskimääräistä 40 päivän viipymää. 
Kolmeen konttiin tehtiin fosforilisäys, jolla N:P suhde saatiin lähelle ns. Redfieldin-suhdetta (~7:1 
massasuhde); sama lisäys tehtiin myös syöteveteen. P-lisäyksellä haluttiin varmistaa, ettei fosfori 
rajoita levätuotantoa. Kolme konttia toimi kontrolleina, joihin ei lisätty fosforia ja syötevetenä toimi 
puhdistamolta haettu käsitelty jätevesi ilman fosforilisäystä. Kontteihin laitettiin jatkuvatoimiset 
happianturit levätuotannon arvioimiseksi, ja tuotantoa arvioitiin myös päivittäisillä 
klorofyllifluoresenssin sekä pH:n mittauksilla. Kokeen kuluessa otettiin lisäksi ravinne- ja 
klorofyllinäytteitä sekä kasvi- ja eläinplanktonnäytteitä. 

 
 
Kuva 11. Fosforinlisäysdemonstraation läpivirtauskontit Lammin biologisella asemalla. 

 
 
Hankesuunnitelmassa mainittua Daphnia–koetta ei pystytty toteuttamaan, koska sen vaatimaa 
ulkopuolista rahoitusta ei saatu. Sen sijaan heinä-elokuun kokeesta kerättiin konteissa kasvanutta 
eläinplanktonbiomassaa mahdollisia myöhempiä analyyseja varten. Myös leväbiomassan 
harvennus koejärjestelyssä valo-olosuhteiden parantamiseksi ja leväntuotannon tehostamiseksi 
osoittautui haastavaksi. Tämän vuoksi teimme kokeen keinovalon käytöstä valaistusolosuhteiden 
parantamiseksi loka-marraskuussa fosforinlisäyskoetta vastaavalla tavalla. Tähän käytettiin toisessa 

                                                           
6 Uusheimo, S. ym. 2018. High nitrogen removal in a constructed wetland receiving treated wastewater in a cold 
climate. Environ. Sci. Technol. 52, 13343-13350 (DOI: 10.1021/acs.est.8b03032). 
7 Uusheimo, S. 2019. Mitigating anthropogenic nitrogen loading with constructed wetlands in a boreal climate. 
Helsingin yliopisto 
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hankkeessa hankittuja LED-valaisimia (kts alla). Sen jälkeen LED-valot asennettiin jälkilammikkoon 
jään alle marraskuussa 2018 siten, että valaisu tapahtui pohjasta pintaan päin ja valaistu ala oli noin 
30 m2 (kuva 12). Valaistun alueen ja verrokkialan happi-, ravinne- ja klorofyllipitoisuuksia mitattiin 
valon vaikutuksen selvittämiseksi. Lisäksi selvitettiin pullokokeiden avulla opinnäytetyönä8 valon 
vaikutusta levien tuotantoon/kasvuun jään alla. 

Levämassaa kerättiin haitta-aineanalyysejä ja kasvatuskoetta varten jälkilammikosta 
maksimibiomassan aikaan sekä fosforilisäyskokeesta jokaisen koejakson päätyttyä. Veden erotus 
tehtiin nostamalla pH:ta (NaOH-lisäys), jolloin levät muodostavat flokkeja ja vajoavat helpommin 
astian pohjalle. Ylimääräinen vesi dekantoitiin pois ja konsentroitunut leväliuos sentrifugoitiin. 
Levämassoista otettiin näytteet, jotka pakastettiin ja toimitettiin myöhemmin analysoitavaksi Eurofins 
-laboratorioon.  Levämassoista määritettiin kuiva-aine- ja alkuainepitoisuuksia, 
yhdyskuntajätevesien vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista olennaisimmiksi listattuja 
aineita sekä EU:n tarkkailulistan lääkeaineita. Niiden lisäksi laboratorion analyysipaketit sisälsivät 
paljon muitakin aineita. Lannoitevalmistelain raja-arvot ylittäviä raskasmetallipitoisuuksia ei 
levämassoista havaittu. Lääkeaineista havaitsemisrajan ylittäviä pitoisuuksia löytyi diklofenaakkia, 
karbamatsepiinia, metropololia, propanololia, sitalopraamia, tetrasykliiniä, trimetoprimia ja 
venlafaksiini. Muista analyysipakettien aineista havaittiin pieniä määriä 4-
Nonyylifenolidietoksylaattia ja Di-2-etyyliheksyyliftalaattia (DEHP). 

 
Kuva 12. LED-valot asennettuna Lammin jätevedenpuhdistamon jälkikäsittelykosteikon jään alle 
marraskuussa 2018.  

 
 
Levän keräämisen helpottamiseksi levämassan voi pH:n nostamisen lisäksi flokkuloida erilaisilla 
polymeereillä, joita käytetään myös jätevedenpuhdistamoilla lietteen erotuksessa. Separ Chemie 
GmbH yritykseltä Saksasta saatiin kokeiltavaksi kuusi erilaista kasvipohjaista biopolymeeria. 
Levämassan flokkuloimiseksi tehtiin biopolymeereillä koe, jossa verrokkina käytettiin Lammin 
jätevedenpuhdistamolta saatua polyakryyliamidipohjaista polymeeriä (Milllfoc Q40). Viidellä 
kuudesta biopolymeerista saatiin 44-79 %:n flokkulointiteho sameuden muutoksella mitattuna, kun 
yhdellä biopolymeerillä sameus kasvoi. Verrokkina käytetyn polymeerin teho oli 88 %. Kokeessa 
käytettiin samaa annostelua kaikille polymeereille, eikä annostusta optimoitu. Annostuksen 
optimoinnilla tehoa on kenties mahdollista kasvattaa ja asia vaatii lisää selvitystä. 

Potentiaaliselvitystä varten kerättiin VAHTI-tietokannasta tietoja puhdistamojen kuormista ja tehoista 
paikkatietoaineistoksi (kuva 13). Sen pohjalta arvioitiin yhdessä puhdistamodemonstraation 
tuottaman tiedon kanssa, kuinka paljon potentiaalia Suomessa olisi sitoa puhdistamojätevesien 
ravinteita leväbiomassaan. 

                                                           
8 Aaltonen E. 2019. Levien kasvatus jätevedenpuhdistamolla: Valon määrän vaikutus levien kasvuun jään alla 
jälkikosteikossa. Opinnäytetyö, Lahden ammattikorkeakoulu 
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Kuva 13. VAHTI-tietokannasta löytyneet Suomen jätevedenpuhdistamot kartalla (n = 487). Aineisto sisältää 
myös viime vuosina lakkautettuja puhdistamoja. 

 
 
Demonstraatiota tukevien kokeilujen toteuttamiseksi haettiin lisärahoitusta, jota ei ollut sisällytetty 
Leväsiepparin hankesuunnitelmaan. Hämeen liitto myönsi pienen AIKO-rahoituksen talviaikaiseen 
LED-valojen käyttöön levätuotannon tehostamiseksi jään alla tavoitteena ravinteiden tehokkaampi 
sidonta leväbiomassaan talvella. Myös tutkimukseen jälkilammikon vaikutuksesta haitta-aineisiin 
haettiin rahoitusta kahdesta rahoituslähteestä. Näistä toteutui toinen AIKO-rahoitus. Hankkeen 
yhtenä osana on alustava selvitys jälkilammikon vaikutuksesta taudinaiheuttajamikrobien ja 
antibioottiresistenssigeenien esiintymiseen. Myös levänkeräysmenetelmien testaamiseen ja 
kehittämiseen haettiin hankerahoitusta Hämeen rahastolta ilman menestystä. 

Vuoden 2019 aikana aloitettiin yhteistyö BioRaiser Oy:n kanssa levän keräämiseksi puhdistamon 
jälkilammikosta BioRaiser Oy:n menetelmällä, jota kokeiltiin jälkilammikossa 20.5.2019 (mukana 
myös Clewat Oy). Yhteistyötä levän keräysmenetelmän kehittämiseksi Lammin puhdistamon 
jälkilammikosta tullaan jatkamaan yrityksen kanssa tulevana kesänä ja myös muita 
yhteistyösuunnitelmia on vireillä rakennettujen kosteikkojen/leväaltaiden hyödyntämiseksi 
ravinnevalumien hillinnässä. 

Puhdistamon jälkilammikon jatkuvatoimisia happipitoisuuden mittauksia jatkettiin vuonna 2019. 
Happituloksista levätuotanto määritettiin Odumin (1956)9 periaatteiden mukaisesti käyttäen Staehr 
ym.:n (2010)10 esittelemää laskentaa veden happipitoisuuden muutoksista. Levien hiilensidonta 
oletettiin vastaavan ainemäärältään hapentuotantoa, ja leviin sidotun hiilimassan perusteella 
arvioitiin levätuotantoon tarvittava typen ja fosforin määrä levämassasta määritettyjen hiili-typpi-
fosfori-suhteiden perusteella. 

Mittausten perusteella jälkilammikon levien nettotuotanto on positiivista 5-6 kuukautta huhtikuulta 
syys-lokakuulle, jolloin levät pidättävät puhdistamolta tulevia ravinteita. Levien typentarve oli 
suurimmillaan noin 15 kg N/d puhdistamolta tulevan typpikuorman ollessa 20-30 kg N/d. Fosforin 
osalta levätuotannon tarve oli suurimmillaan noin 2 kg P/d, kun puhdistamolta tuleva kuorma vaihteli 

                                                           
9 Odum, H. T. 1956. Primary production in flowing waters. Limnol. Oceanogr. 1:102-117 
(doi:10.4319/lo.1956.1.2.0102). 
10 Staehr, P. ym. 2010. Lake metabolism and the diel oxygen technique: State of the science. Limnol Oceanogr.; 
Methods 8: 628-644 (DOI 10.4319/lom.2010.8.628). 
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välillä 0,1-0,5 kg P/d. Levätuotannon fosforikuormaa suurempi fosforintarve viittaa levien 
hyödyntävän kasvussaan sedimentin fosforivarastoja. Ilmeisesti sedimentoitunut tuore levämassa 
myös hajotetaan nopeasti, jolloin ravinteita vapautuu uudelleen käytettäväksi. Vuotta kohti 
laskettuna ravinteiden tarve oli noin 1000 kg N ja 145 kg P, eli 25 g N/m2 ja 3,6 g P/m2. 
Fosforilisäyskokeessa vaste levätuotantoon oli selvä kahdessa kokeessa kolmesta. Konttien 
levätuotanto ei kuitenkaan noussut jälkilammikon levätuotantoa korkeammaksi fosforilisäyksestä 
huolimatta. Typpeä jälkilammikko poistaa vuoden ympäri. Mikäli jälkilammikon typenpoisto lasketaan 
puhdistamoon kuuluvaksi, päästään Lammin puhdistamon typpireduktiossa 80 %:n tasolle. 

Kokeen ja jälkilammikon tuloksista voidaan päätellä, että nykytilanteessa levätuotannon 
kasvattaminen jälkilammikossa fosforilisäyksellä olisi tuskin kovin tehokasta. Muut tekijät, ennen 
muuta valo ja epäorgaaninen hiili, tulevat nopeasti kasvua rajoittaviksi tekijöiksi. Mikäli päivittäinen 
levätuotanto saataisiin kerättyä pois jälkilammikosta, ja lammikon sedimentin fosforivaraston 
täydentyminen sedimentoituvalla levämassalla pienenisi, alkaisi myös fosfori todennäköisesti 
rajoittaa levänkasvua. Siinä tilanteessa puhdistamolta saatava fosforilisä tehostaisi levän kasvua 
jälkilammikossa ja jäteveden ravinteita saataisiin tehokkaammin sidottua ja kierrätettyä levämassan 
avulla. Mikäli päivittäinen levien nettotuotanto pystyttäisiin keräämään lammikosta pois, saataisiin 
levämassan mukana kasvukauden aikana typpeä ja fosforia talteen luokkaa 1000 kg N ja 145 kg P. 
Tulokset keinovalon käytöstä viittaavat siihen, että levien kasvua on mahdollista tehostaa jopa jään 
alla, mutta kasvun lisäys oli tehdyssä kokeessa varsin pientä ja lisäselvitykset aiheesta ovat tarpeen. 
AIKO-hankkeen suppean aineiston tulosten perusteella jälkilammikko poistaa tehokkaasti 
puhdistamolta tulevaa suolistoperäisten mikrobien kuormaa. Tämän varmistaminen olisi syytä tehdä 
kattavammalla aineistolla. 

Ravinteiden sitomista yhdyskuntajätevedestä kasvibiomassaan selvitettiin myös opinnäytetyössä 
Mikkelin ammattikorkeakoululle kokeella, jossa kasvatettiin rihmalevää, pikkulimaskaa ja vesiruttoa 
puhdistamolle tulevassa jätevedessä. Kokeen tulosten analysointi on vielä kesken, mutta 
pikkulimaskan ravinteiden sidonta osoittautui kokeilluista organismeista tehokkaimmaksi. 

Yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen velvoitetarkkailutietojen mukaan asukasvastineluvultaan >100 
yhdyskuntajätevedenpuhdistamoille tuleva ravinnekuorma vuonna 201711 oli  32 700 t N/v ja 4300 t 
P/v ja puhdistamojen lukumäärä oli 350. Tästä kuormasta pienille (<10 000 avl) laitoksille tuleva 
osuus on noin 10 %. Typpireduktion ollessa 50 % ja fosforireduktion 95% pienten laitosten 
puhdistetuissa jätevesissä olisi vastaanottavia vesistöjä rasittavaa ravinnekuormaa jäljellä 1 600 t 
N/v ja 21,5 t P/v. Lammin jätevedenpuhdistamon jälkikosteikon tuloksia sovellettaessa tästä 
määrästä leväbiomassaan olisi sidottavissa 150 t N/v ja 21,5 t P/v olettaen, että kaikille 
puhdistamoille olisi rakennettavissa vastaava kosteikko ja pohjoisen lyhyempi kasvukausi 
kompensoituu päivän pituudella. Tämän ravinnemäärän kiertoon saattaminen edellyttäisi siis 
päivittäisen levätuotannon keräämistä kasvukauden aikana ja pinta-alaa avovesikosteikoille 
yhteensä 600 ha. Rakennettu kosteikko toimii kuitenkin typenpoistajana tehokkaammin ja 
vastaanottavan vesistön typpikuormaa voisi olla mahdollista keventää Lammin tutkimusten 
perusteella7 kosteikon denitrifikaation ansiosta noin 1000 t N/v.  Tämä vastaa noin 2 % 
ihmistoiminnan aiheuttamasta ja vajaa 13 % yhdyskuntien aiheuttamasta Itämeren 
typpikuormasta.12 

Levien ravinteiden sidonta sekä denitrifikaation kautta tapahtuva typen poisto jälkilammikossa on 
kustannustehokasta ekosysteemipalvelua. Ravinteiden kierrättämiseksi levämassa pitäisi kuitenkin 
saada myös kerättyä kustannustehokkaasti. Ekosysteemipalvelun taloudellista arvoa voidaan 
arvottaa toisaalta kustannuksilla, jotka puhdistamoilla syntyisi vastaavan ravinnemäärän 
puhdistamisessa ja toisaalta vastaavan ravinnemäärän hintana kaupallisessa lannoitteessa. 
Ravinteiden puhdistuksen marginaalikustannukset (€/kg) jätevedenpuhdistamoilla13 kasvavat 
puhdistamon koon pienentyessä. Marginaalikustannuksia arvioineessa artikkelissa13 pienimmän 

                                                           
11 https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Vesihuoltoraportit/Yhdyskuntien_jatevesien_kuormitus_vesiin 
12 https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Meri/Mika_on_Itameren_tila/Itameren_typpikuorma_Suomesta(31457) 
13 Hautakangas ym. 2014. Ambio 43:352–360 
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puhdistamokokoluokan 10 000 – 80 000 avl puhdistamossa typpi ja fosforikilon puhdistuksen 
hinnaksi muodostui noin 6 €/N kg ja 16 €/kg P puhdistamon reduktion ollessa 50 % typelle ja 95 % 
fosforille. Huomionarvoista on, että marginaalikustannus kasvaa reduktion kasvaessa. Näillä 
marginaalikustannuksilla ja yllä mainituilla leväbiomassaan sitoutuvilla ravinnemäärillä laskettuna 
puhdistuskustannuksissa säästettäisiin typen osalta 900 000 € ja fosforin 344 000 €. Vastaavat 
summat Lammin puhdistamon kohdalta ovat 6000 € (N) ja 2300 € (P). Lammin jälkikosteikon 
denitrifikaation typenpoistolukuja sovellettaessa kaikille ale 10 000 avl:n puhdistamoille säästöjä 
voidaan laskea tulevaksi 6 000 000 €. 

Lannoitteen hintana vastaavat ravinnemäärät vaihtelevat lannoitteesta riippuen, mutta esimerkiksi 
perus NPK-lannoitteen, missä N:P suhde on lähellä levämassan ravinnesuhteita, hinta on 330-400 
€/tn (maatalousisokarhu.fi, 26.2.2020). Tällöin levämassaan sidottujen ravinteiden määrä 
lannoitteessa olisi hinnaltaan 215 000 – 260 000 €. Huomion arvoista on, että sellaisenaan 
levämassa ei ollut lannoitevaikutukseltaan kaupallisen väkilannoitteen veroista (kts. 
Kasvatuskokeet). 

Kokeilluista leväkasvatusmenetelmistä tehokkain horisontaalista pinta-alaa kohti laskettuna oli 
fotobioreaktorikasvatus biokaasulaitoksen rejektivedessä, 905 g N/m2/v ja 91 g P/m2/v, ja vastaavasti 
tehottomin jätevedenpuhdistamon jälkikosteikko 25 g N/m2/v ja 3,6 g P/m2/v. Etenkin 
laboratoriokasvatusten neliömetriperusteisia tehoja on mahdollista kasvattaa. 
Rengaskanavakasvatukset olivat teholtaan lähempänä jälkikosteikkoa kuin bioreaktoria. 
Jälkikosteikossa levä kasvaa ilmaiseksi ja fotobioreaktorissa kustannuksia aiheutuu valaistuksesta, 
ilmastuksesta, hiilidioksidisyötöstä ja automaatiota hoitavan tietokoneen sähkönkulutuksesta. 
Rengaskanava-altaissa kustannukset aiheutuivat ajoittaisista pumppauksista ja altaan vettä 
liikuttavan siipirattaan pyörittämisessä käytettävän moottorin sähkönkulutuksesta. Mikäli 
fotobioreaktorikasvatuksissa voitaisiin hyödyntää luonnonvaloa kohdassa 4.2 esitetyllä tavalla 
leväkasvun kärsimättä, lähestytään levämassan tuotantokuluissa vastaavan typpi- ja fosforisisällön 
omaavien lannoitteiden hankintakustannuksia.  Lisäksi kustannuksia aiheutuu vedenerotuksesta, 
sekä työvoima- ja tilakustannuksista kasvatusmenetelmästä riippuen vaihtelevalla tavalla, joten 
pelkästään lannoitteiden ravinteiden arvoa vertaamalla taloudellisesti kannattavaan levätuotantoon 
on vaikea päästä. Kun mukaan lasketaan lavämassan jalostamisesta lannoitteeksi aiheutuvat 
kustannukset, jäädään vielä kauas kaupallisten väkilannoitteiden hinnasta. Leväkasvatusten 
kokonaistaloudellinen kannattavuus on kuitenkin mahdollista, jos mukaan lasketaan jäteveden 
tuottajalle leväkasvatuksista tulevat säästöt jätevesimaksuissa sekä puhdistamoilla laskennallisesti 
säästetyissä marginaalikustannuksissa. 

 

4.5 Kasvatus- ja kommpostikokeet (HAMK) 

4.5.1 Komposti, toksisuus ja esikasvatuskokeet levällä 

Karanojan leväaltaassa vuoden 2018 aikana kasvatetulla, kerätyllä ja konsentroidulla 
leväbiomassalla tehtiin kompostointi-, kasvatus- ja toksisuuskokeita kevään ja kesän 2019 aikana. 
Eri allaskasvatuseristä kootut leväbiomassat yhdistettiin (jatkossa ”leväpasta”) ja säilytettiin 
pakastettuna jatkokokeita varten. Tämä leväpasta koostui pääosin Karanojan alueen 
suotovesialtaan luontaisesta Chlorella -viherlevästä. 

Leväpastasta lähettiin näyte ravinne- ja raskasmetallianalyyseihin Eurofins Agro -laboratorioon. 
Leväpastan typpipitoisuudeksi saatiin analyyseissä n. 24 g/kg levää (kuiva-aine), fosforipitoisuus oli 
68 mg/kg ja leväpastan kuiva-ainepitoisuus 16,9 %. Myöhemmät kokeet suunniteltiin näiden 
pitoisuuksien pohjalta. Määritetyt raskasmetallit eivät ylittäneet Ruokaviraston lannoitevalmisteelle 
asetettuja ylärajoja, ja olivat arseenia lukuun ottamatta hyvinkin alhaiset (taulukko 3). 
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Taulukko 3. HAMK levän raskasmetallipitoisuudet Eurofins-analyysien mukaan verrattuna Ruokaviraston 
lannoitevalmisteille asetettuihin enimmäispitoisuuksiin. 
 

mg/kg ka 
 

 
HAMK Levä Enimmäispitoisuus* 

Arseeni (As)   22 25 

Elohopea (Hg)  0,07 1 

Kadmium (Cd)  0,1 1,5 

*Kromi (Cr) 20 300 

Kupari (Cu) 14 600 

Lyijy (Pb) 5,6 100 

Nikkeli (Ni) 4,1 100 

Sinkki (Zn) 190 1500 

*) Ruokaviraston lannoitevalmistesäädös 

 

Kompostikoe 

Leväbiomassaa käytettiin muutoin ravinneköyhän haravointijätepohjaisen kompostin 
typpirikastimena. Kokeen tarkoituksena oli selvittää vaikuttaako typpipitoisen levän lisäys 
kompostointiprosessiin tai lopputuotteen laatuun ja parantaako levän kompostointikäsittely sen 
sisältämien ravinteiden saatavuutta kasvualustassa. Kokeet toteutettiin osana keväällä 2020 
valmistuvaa opinnäytetyötä (Ilona Lahti). 

Leväpastaa lisättiin valmiiseen kompostituotteeseen halutun typpimäärän mukaiseksi eli 2,5 
L/komposti, joka vastasi noin g typpilisää/komposti (200 L). Kompostikokeet tehtiin Biolan – 
lämpökompostoreissa, ja niiden kypsymistä seurattiin mm. lämpötilaa ja pH:ta seuraamalla n. 3 kk 
ajan. Komposteista valmistettiin kasvualustat ja tehtiin kasvatuskokeita soveltaen OECD:n 
standarditestiä sekä VTT:n testejä14. Kompostikokeissa ei havaittu juurikaan eroa itse 
kompostoitumisprosessissa levärikastetun ja pelkän haravointijätekompostin välillä. 
Kompostointilopputuotteet lähetettiin ravinneanalyyseihin Eurofins Agro -laboratorioon. Analyysin 
perusteella voitiin sanoa, että lisätty levämäärä ei vaikuttanut lopputuotteen typpitasoon vaan se 
pysyi n. 4 g/kg tuorepainoa tasolla, joka oli verrokkikompostissakin. Kompostoinnin aikana typpeä 
haihtuu todennäköisesti joko ilmaan NH3 –muodossa tai karkaa valumien mukana, jolloin 
typpipitoista levääkin pitäisi jatkossa lisätä kompostointiprosessiin huomattavasti nyt käytettyä 
määrää enemmän, mikäli toivottaisiin typpipitoisempaa lopputuotetta. 

 

Esikasvatus ja toksisuuskokeet 

Kompostin kypsyyttä sekä toksisuutta arvioitiin kasvatuskokeissa, joissa seurattiin vaikutusta kasvin 
itämiseen, kasvuun, juurtumiseen tai kasvun estymiseen. Samoissa kasvatuskokeissa tarkasteltiin 
myös suotovedessä kasvatetun levän vaikutusta sellaisenaan. 

Toksisuustesti tehtiin soveltaen standardia sekä VTT:n testejä5. Kasvualustoina toimivat samat 
alustat kuin kypsyyskokeessakin. Testissä 10 krassinsiementä kylvetään petrimaljan yläreunaan. 
Siemeniä idätetään 72 tuntia pimeässä maljat pystyasennossa. Tämän jälkeen lasketaan juurten 
itävyys sekä pituus (kuva 14). Toksisuustestin mukaan levä, tai kompostoitu levä, eivät ole 
myrkyllisiä kasveille vaan itävyys ja juurten kasvu ovat kontrollien kanssa samaa tasoa. 

 

                                                           
14 Itävaara, M. ym. 2006. Kompostin kypsyystestit. VTT TIEDOTTEITA 2351. 
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Kuva 14. Esimerkkikuva kasvualustan toksisuuskokeesta. 

 
 
Esikasvatuskokeissa kylvettiin retiisin siemenet viiteen rinnakkaiseen ruukkuun. Kokeet tehtiin sekä 
HAMK:n omalla leväpastalla sekä kompostoituna, että sellaisenaan ja SYKE:n toimittamalla 
levämateriaalilla. Nämä tuotteet sekoitettiin lannoittamattomaan ja pH säädettyyn kasvuturpeeseen. 
Kasvatuskokeissa oli mukana kontrollina pelkkä kasvuturve sekä lannoitekontrolli (Kekkilän 
Puutarhalannoitetta NPK 12-5-14). Sekä leväpitoisen kompostin, HAMK ja SYKE -levien että 
kontrollilannoitteen määrä säädettiin kokonaistypen määrältään samaksi, eli 360 mg typpeä 
kuhunkin ruukkuun. Kasvatettava koekasvilaji oli retiisi ja kasvatusaika 14 vuorokautta (kuva 15). 
Kasvatuksen jälkeen kasvit leikattiin aivan mullan pinnalta, samalla arvioitiin itävyys. Versojen 
pituudet mitattiin sekä punnittiin ja määriteltiin kuivapaino. Lisäksi juurien kuntoa ja määrää arvioitiin 
silmämääräisesti. 

Näissä kokeissa ei havaittu levälannoitteen vaikuttavan haitallisesti itävyyteen tai kasvuun ja 
molempien indeksit ylittivät hyväksymisrajat. Lyhyen kokeen perusteella lannoitevaikutusta ei voitu 
havaita. Varsinaiset lannoitevaikutuskokeet tehtiin HAMK Lepaan yksikön kasvihuonetiloissa syksyn 
2019 aikana. 

 

 

Kuva 15. Esikasvatuskokeiden retiisiruukut kontrolli- ja levälannoitteilla. 

 
 

4.5.2 Kasvatuskoe Lepaan koeosastossa 

Eri osahankkeissa kerättyjen ja konsentroitujen levämassojen lannoitusvaikutuksia tutkittiin HAMK 
Lepaan yksikön kasvihuoneen tutkimusosastossa syksyllä 2019. Levämassojen 
lannoitusvaikutusten testaamisesta laadittiin erillinen tutkimussuunnitelma. Tärkein 
tutkimuskysymys oli: onko levätuotteilla lannoitusvaikutuksia? Muut tutkimuskysymykset liittyivät 

Kontrollilannoite ja pelkkä kasvuturve Levä HAMK ja levä Syke 
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kasvun laatuun sekä puristeneste- ja kasvianalyysitulosten vertailuihin käsittelyjen välillä. 
Lannoituskäsittelyistä keskusteltiin ja yhteisymmärryksessä päädyttiin kahdeksaan käsittelyyn, joista 
kaksi oli referenssikäsittelyjä. Tilanpuutteen vuoksi leväkäsittelyjä jouduttiin vähentämään 
suunnitellusta. 

Kokeita toteutettiin  samassa koeosastossa yhtä aikaa kaksi, joista toisessa oli koekasvina 
kasvihuonekurkku ja toisessa yksivuotinen raiheinä. Molemmissa kokeissa oli kahdeksan toistoa ja 
samat lannoituskäsittelyt. (taulukko 4, kuva 16). Kokeiden lannoitussuunnittelun pääperiaate oli, että 
lannoituksessa annettu kokonaistyppimäärä olisi laskennallisesti saman suuruinen mahdollisimman 
monessa eri käsittelyssä, jotta käsittelyjen vaikutuksia voitaisiin verrata toisiinsa. Kokeet olivat 
tyypiltään nk. ryöstöviljelykokeita, joissa seurattiin ravinteiden riittävyyttä ja mobilisoitumista 
lannoitteista lisäämättä kasvinravinteita alkulannoituksen jälkeen. Kasvualustana käytettiin Kekkilä 
Oy:n peruskalkittua, mutta lannoittamatonta keskikarkeaa AirBoost 630 BB -turvetta, johon oli lisätty 
sammalta ja joka oli kalkittu dolomiittikalkilla siten, että puristenesteen pH oli noin 6,0. Kokeissa oli 
kaksi referenssikäsittelyä: kaupallisessa viljelyssä käytettävä hallitusti liukeneva 
moniravinnelannoite tyypillisellä 3 kg m-3 lannoitustasolla ja lannoittamaton käsittely. Kurkkukoe kesti 
41 vuorokautta ja raiheinäkoe 52 vuorokautta. Syksyn edetessä luonnonvalon määrä väheni, joten 
kasveja valaistiin HPS-lampuilla15 päivittäin 6 tuntia  kokeen puolivälistä kokeen loppuun. 

 
Taulukko 4. Lannoituskäsittelyt, lannoituskäsittelyjen laskennalliset kokonaistyppimäärät sekä lannoitetypen 
lähteet. 
 

Käsittelyn numero Lannoituskäsittely 
Lisätty Ntot 
mg/astia, 
laskennallinen 

Typen lähde 

1 Haravointijätekomposti, HAMK 198 100 % komposti 

2 Gasum humusvoima 198 100 % komposti 

3 
Haravointijätekomposti + levä, 
HAMK 

396 
50% komposti, 50% 
levä 

4 
Gasum humusvoima + Levä, 
SYKE 

396 
50% komposti, 50% 
levä 

5 Levä, Lammi 396 100 % levä 

6 Levä, HAMK 396 100 % levä 

7 Osmocote Start (12-5-14) 396 100 % Osmocote 

8 Ei 0   

Reunakasvit Osmocote Start (12-5-14) 396 100 % Osmocote 

 
 

                                                           
15 Suurpainenatriumlamppu (HPS = High Pressure Sodium) 
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Kuva 16. Yleiskuva koeosastosta 10.10.2019. Etualalla raiheinäkoe ja takana kasvihuonekurkkukoe. (Kuva T. 
Kanniainen) 
 
Taulukko 5. Kokeen lannoitteiden ominaisuudet. Lukemat ovat mitattuja, laskennallisia tai valmistajan 
ilmoittamia. 

 

Toimitettu tuote 
Ntot g kg-1 
kuiva-aine 

Kuiva-aine g kg-1 
Märkätilavuuspaino 

g dm-3 

Haravointijätekomposti, 
HAMK 

13 312 760 

Gasum humusvoima 33 295 606 

Levä, HAMK 24 169 1200 

Levä, SYKE 110 70 1000 

Levä, HY Lammi 190 43 1000 

Osmocote Start (12-5-14) 120 noin 1000 ** 

** Ei tietoa 
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Analyysitulosten perusteella levätuotteiden ominaisuudet poikkesivat paljon toisistaan (taulukko 5). 
HAMK:n levämassa oli kuiva-ainepitoisuudeltaan korkea, mutta typpipitoisuudeltaan matala. SYKEn 
ja HY Lammin levämassat olivat puolestaan kuiva-ainepitoisuuksiltaan matalia, mutta 
typpipitoisuuksiltaan korkeita. Tampereen yliopiston toimittaman levämassan kuiva-ainepitoisuus oli 
niin matala, ettei sitä olisi pystynyt teknisistä syistä ottamaan mukaan kokeeseen ilman 
konsentrointia. Tämän takia  se jätettiin pois kokeesta. 

 

Kasvihuonekurkkukoe 

Kasvien kuivapainojen perusteella kasvualustakäsittelyjen lannoitusvaikutuksissa oli eroja (Kuva 17 
ja 18). Suurin sato saatiin Osmocote Start -käsittelystä ja pienin sato lannoittamattomasta 
käsittelystä. Kaikilla levätuotteilla oli lannoitusvaikutus mutta ei niin suuri kuin väkilannoitteella. 
Varianssianalyysin ja parivertailujen perusteella useiden käsittelyjen välillä oli tilastollisesti 
merkitseviä tai erittäin merkitseviä eroja. 

Sadon kuiva-aineen typpipitoisuudet vaihtelivat käsittelyjen välillä siten, että lannoittamattomassa 
kontrollissa oli suurin pitoisuus ja haravointijätekompostissa pienin (kuva 19). Aineistosta laskettiin 
sadossa poistunut kokonaistyppimäärä kertomalla kuiva-aineen määrä kasviaineksen 
typpipitoisuudella ja suhteutettiin se annettuun typpilannoitusmäärään (kuva 20). Näin arvioitu typen 
käytön tehokkuus oli korkein Osmocote Start -käsittelyssä ja alhaisin 
haravointijätekompostikäsittelyssä, mutta kaikissa  käsittelyissä sadossa poistunut typpimäärä oli 
vähemmän kuin puolet siitä, mitä oli lannoitteena annettu (kuva 20). Koska huuhtoutuminen oli 
aluslautasilla estetty, loput typestä oli luultavasti sitoutunut kasvien juuriin, denitrifioitunut, 
immobilisoitunut tai oli vielä vapautumatta lannoitteesta. Kuvassa 21 on esitetty kasvien typen oton 
tehokkuus käsittelyittäin siten, että Osmocote-käsittelyn poistama typpimäärä on vertailulukuna 100 
% ja lannoittamattoman vertailulukuna 0 %. 
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Kuva 17. Kasvihuonekurkkukokeen sadon kuivapainot käsittelyittäin kokeen lopussa. 
 

 
Kuva 18. Kurkkukokeen lannoitusvaikutukset kuivapainoina sekä kuivapainona suhteessa lannoitteena 
annettuun kokonaistyppimäärään (lannoittamaton = 0 %, Osmocote Start = 100 %). 

 

 
Kuva 19. Kurkkukokeen typpipitoisuudet sadon kuiva-aineessa käsittelyittäin (g kg-1). 
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Kuva 20. Kurkkukokeen sadossa poistunut typpimäärä suhteessa lannoitteena annettuun typpimäärään. 
Haravointijätekomposti- ja Gasum humusvoima -käsittelyiden vaste on laskennallinen, koska niiden todellinen 
typpilannoitusmäärä oli puolet muiden käsittelyjen typpilannoitusmäärästä. Haravointijätekomposti -
käsittelystä sadon mukana poistunut typpimäärä oli pienempi kuin lannoittamattomasta käsittelystä poistunut 
typpimäärä. Tämän vuoksi sen lukema on negatiivinen. 
 

 
Kuva 21. Kasvien typenoton tehokkuus käsittelyittäin prosentteina Osmocote Start -käsittelyn tehokkuudesta 
(Osmocote Start (12-5-14) = 100 %, Ei lannoitusta = 0 %). Haravointijätekomposti- ja Gasum humusvoima -
käsittelyiden vaste on laskennallinen, koska niiden todellinen typpilannoitusmäärä oli puolet muiden 
käsittelyjen typpilannoitusmäärästä. 
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Kurkkukokeen kasvien typenoton tehokkuus viittaa siihen, että HAMK levä -tuotetta kannattaisi 
sekoittaa haravointijätteeseen, koska yhteisvaikutuksella on suurempi vaikutus typen 
kulkeutumiseen verrattuna pelkkään levälannoitukseen. Samoin SYKE levä -käsittelyllä näyttäisi 
olevan suuri lannoitusvaikutus silloin, kun siihen on sekoitettu Gasum humusvoimaa. HY Lammin 
levälisäyksellä saatiin vain pieni kasvien typenottoa edistävä vaikutus, ja haravointijätelisäyksellä 
kasvien typenotto oli pienempi kuin lannoittamattomalla käsittelyllä. 

Kurkkukokeen kuiva-ainesadoista laskettiin myös sadon ottamat fosforimäärät (kuva 22). Suurin 
fosforisaanto oli Osmocote Start-käsittelyssä ja pienin lannoittamattomassa. 

Kurkun lehdistä mitattiin ruuduittain kokeen lopussa klorofyllipitoisuus SPAD-käsimittarilla (Konica 
Minolta SPAD 502). Jokaisesta ruudusta tehtiin 20 toistomittausta, joiden keskiarvoja käytettiin 
analyyseissä. HAMK haravointijäte -käsittelyn klorofyllipitoisuudet olivat pienimpiä ja 
lannoittamattomien kurkkujen lehtien pitoisuudet suurimpia (kuva 23). Lehtien klorofyllipitoisuudella 
ja kasviaineksen typpipitoisuudella oli selvä riippuvuussuhde (kuva 24). 

 

 
 
Kuva 22. Kurkkukokeen kuiva-ainesadon mukana poistunut fosforimäärä astiaa kohden 
(= kuiva-aineen määrä (g) * kuiva-aineen fosforipitoisuus (%). 
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Kuva 23. Kurkun lehtien klorofyllipitoisuudet mittarin ilmoittamana SPAD-lukuna. 

 
 

Kuva 24. Kurkun lehtien klorofyllipitoisuuden (SPAD-luku) ja kasviaineksen typpipitoisuuksien välinen suhde. 

 
 
Kokeen alussa ja lopussa puristenesteiden johtokyvyt ja pH-luvut poikkesivat toisistaan. 
Käsittelyissä, joihin oli lisätty HAMK levää, johtokyvyt olivat korkeimmat. Samoin HAMK levä oli 
lisätyistä materiaaleista selvästi emäksisin. Puristenesteiden johtokyvyt laskivat kokeen aikana. Sen 
sijaan pH-luvut joko pysyivät saman suuruisina tai nousivat. Yleisesti ottaen puristenesteiden 
johtokyvyt olivat kokeen aikana matalalla tasolla. Tämä johtui luultavasti siitä, että astioita kasteltiin 
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R² = 0,7175
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pelkällä vedellä, ja siitä, että käytetyt lannoitteet olivat pääosin orgaanisia yhdisteitä, joista ravinteet 
vapautuvat hitaasti mikrobitoiminnan seurauksena. 

Gasum humusvoima - ja HAMK levä -lisäykset näkyivät korkeina puristenesteiden 
klooripitoisuuksina. Lähtötilanteessa Osmocote Start -käsittelyn puristenesteessä oli selvästi muita 
käsittelyjä enemmän liukoista nitraattityppeä, kaliumia, magnesiumia, fosforia ja rikkiä. Kokeen 
alussa nitraattimuodossa olevaa typpeä ei ollut käytännössä missään muussa kuin Osmocote Start 
-käsittelyssä. Jokaisen käsittelyn puristenesteessä oli kuitenkin sekä magnesiumia että kalsiumia, 
mikä johtui luultavasti siitä, että kaikki käsittelyt kalkittiin etukäteen dolomiittikalkilla. 

Sadon ravinnepitoisuudet mitattiin kurkkukokeen lopussa. Kasvianalyysit tehtiin lehtien sijaan koko 
kasvista. Yleisesti ottaen Osmocote Start -käsittelystä löytyivät korkeat ravinnepitoisuudet, mutta 
muut käsittelyt sisälsivät esimerkiksi enemmän magnesiumia ja kalsiumia (taulukko 6). Osmocote 
Start -käsittelystä ei myöskään löytynyt korkeinta kasviaineksen typpipitoisuutta.  

Käsittelyjen tyyppikasvit valokuvattiin kokeen lopussa. Kuvista 25, 26, ja 27 voi nähdä, että 
käsittelyssä 1, 3 ja 5 esiintyi kloroosia, ja käsittelyssä 2 ja 4 sekä kloroosia että nekroosia. 
Käsittelyissä 6, 7 ja 8 ei esiintynyt kloroosia eikä nekroosia. Kloroottisuutta esiintyi eniten niissä 
käsittelyissä, joiden kasviaineksen typpipitoisuus oli matalin. 

 
Taulukko 6. Kurkkukokeen kuiva-ainesadon ravinnepitoisuuksien erot Osmocote Start-käsittelyyn verrattuna 
(%). Jos pitoisuus on ylittänyt 200 % tai alittanut 50 %, niin lukema on väriltään punainen. 

 

Käsittely Boori Kalsium Kupari Rauta Kalium Magnesium Mangaani Typpi Fosfori Rikki Sinkki 

Haravointijätekomposti, 
HAMK 175 153 33 54 72 96 121 34 105 63 113 

Gasum humusvoima 175 208 100 93 50 216 141 82 102 129 128 

Haravointijätekomposti, 
HAMK + levä, HAMK 219 227 67 83 74 161 128 111 60 115 126 

Gasum humusvoima + 

Levä, SYKE 181 287 117 159 38 279 203 110 120 144 169 

Levä, Lammi 100 196 33 61 42 181 124 50 71 90 123 

Levä, HAMK 238 322 67 93 75 172 303 135 57 134 121 

Osmocote Start (12-5-
14) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ei lannoitusta 56 142 67 139 56 108 217 171 30 105 149 
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Kuva 25. Kurkkukokeen käsittelyt kokeen lopussa. Käsittelyt ovat järjestyksessä 1 – 8 vasemmalta oikealle. 
(Kuva M. Niemeläinen) 

 

 
 
Kuva 26. Gasum humusvoima + SYKE levä -käsittelyn nekroottinen lehti kurkkukokeen loppuvaiheessa 
8.10.2019. (Kuva T. Kanniainen) 
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Kuva 27. Gasum humusvoima -käsittelyn nekroottinen lehti kurkkukokeen loppuvaiheessa 8.10.2019. (Kuva 
T. Kanniainen) 

 

 
 
Kuva 28. Kurkkukokeen käsittelyjen juuret kokeen lopussa. (Kuva M. Niemeläinen) 

 
  



Leväsieppari LOPPURAPORTTI 31.3.2020 

34 
 

Raiheinäkoe 

Kasvien kuivapainojen perusteella kasvualustakäsittelyjen lannoitusvaikutuksissa oli eroja (kuva 29 
ja 30). Suurin sato saatiin Osmocote Start -käsittelystä ja pienin sato lannoittamattomasta 
käsittelystä. Kaikilla levätuotteilla oli lannoitusvaikutus mutta ei niin suuri kuin väkilannoitteella. 
Varianssianalyysin ja parivertailujen perusteella useiden käsittelyjen välillä oli tilastollisesti 
merkitseviä tai erittäin merkitseviä eroja. 

 
Kuva 29. Raiheinäkokeen sadon kuivapainojakaumat käsittelyittäin kokeen lopussa. 

 
 

 
Kuva 30. Raiheinäkokeen lannoitusvaikutukset kuivapainoihin käsittelyittäin sekä kuivapainona suhteessa 
lannoitteena annettuun kokonaistyppimäärään (lannoittamaton = 0 %, Osmocote Start = 100 %). 
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Kuiva-aineen typpipitoisuus oli suurin Gasum humusvoima + levä –käsittelyssä ja pienin 
haravointijätekompostissa (kuva 31). Typenkäytön tehokkuus oli raiheinäkokeessa keskimäärin 
hieman suurempi kuin kasvihuonekurkkukokeessa ja käsittelyjen väliset erot olivat saman suuntaiset 
kurkkukokeen kanssa (kuva 32 ja 33). Eniten typpeä suhteessa annettuun typpimäärään saatiin 
talteen Osmocote Start –käsittelystä, hieman yli puolet, ja vähiten 
haravointijätekompostikäsittelyssä. 

 

 
 
Kuva 31. Raiheinäkokeen kuiva-ainesadon typpipitoisuudet käsittelyittäin (g kg-1). 

 
 

 
 

Kuva 32. Raiheinäkokeen sadossa poistunut typpimäärä suhteessa lannoitteena annettuun typpimäärään. 
Haravointijätekomposti- ja Gasum humusvoima -käsittelyiden lukema on laskennallinen, koska niiden 
todellinen typpilannoitusmäärä oli puolet muiden käsittelyjen typpilannoitusmäärästä. Haravointijätekomposti 
-käsittelystä sadon mukana poistunut typpimäärä oli pienempi kuin lannoittamattomasta käsittelystä poistunut 
typpimäärä. Tämän vuoksi sen lukema on negatiivinen. 
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Kuva 33. Käsittelyjen sadossa poistuneet typpimäärät verrattuna Osmocote-käsittelyyn (Osmocote Start (12-
5-14) = 100 %, Ei lannoitusta = 0 %). Haravointijätekomposti- ja Gasum humusvoima -käsittelyiden vaste on 
laskennallinen, koska niiden todellinen typpilannoitusmäärä oli puolet muiden käsittelyjen 
typpilannoitusmäärästä. Haravointijätekomposti -käsittelystä sadon mukana poistunut typpimäärä oli pienempi 
kuin lannoittamattomasta käsittelystä poistunut typpimäärä. Tämän vuoksi sen lukema on negatiivinen. 

 
 
Raiheinäkokeessa HAMK levä + haravointijäte -käsittelyllä ei saatu samaa yhteisvaikutusta kuin 
kurkkukokeessa. Pelkällä HAMK levälannoituksella saatiin suurempi määrä typpeä kulkeutumaan 
kasveihin kuin HAMK levä + haravointijäteseoksella (kuva 33). Sama ilmiö oli nähtävissä Gasum 
humusvoima + SYKE levä -käsittelyllä; leväkäsittelyn vaikutus typen kulkeutumiseen oli pienempi 
kuin Gasum humusvoiman. Sekä HAMK levä – että SYKE levä -käsittelyillä oli kuitenkin kasvin typen 
ottoa lisäävä vaikutus. HY Lammin levälisäyksellä saatiin vain pieni kasvin typenottoa edistävä 
vaikutus, ja haravointijätelisäyksellä typpeä kulkeutui kasveihin vähemmän kuin lannoittamattomasta 
käsittelystä. 

Taulukossa 7 on esitetty raiheinäsadon ravinnepitoisuuksien suhteita. Raiheinäsadon fosfori-, 
kalium- ja kuparipitoisuudet olivat korkeimpia Osmocote Start -käsittelyssä. Sen sijaan esimerkiksi 
kalsiumin ja magnesiumin pitoisuudet olivat Osmocote Start -käsittelyssä pienempiä kuin muissa 
käsittelyissä. 

Raiheinäkokeen kuiva-ainesadosta laskettiin sadon ottamat fosforimäärät (kuva 34). Käsittelyjen 
tyyppikasvit valokuvattiin jokaisen sadonkorjuun yhteydessä. Viimeisen sadonkorjuun kuvasta 35 
näkyy, että kaikissa levälannoituskäsittelyssä esiintyi kloroosia. 

  

-20

0

20

40

60

80

100

120
%

Käsittely



Leväsieppari LOPPURAPORTTI 31.3.2020 

37 
 

Taulukko 7. Raiheinäkokeen kuiva-ainesadon ravinnepitoisuuksien eroja Osmocote Start-käsittelyyn 
verrattuna (%). Jos pitoisuus on ylittänyt 200 % tai alittanut 50 %, niin lukema on väriltään punainen. 
 

Käsittely Boori Kalsium Kupari Rauta Kalium Magnesium Mangaani Typpi Fosfori Rikki Sinkki 

Haravointijätekomposti, 
HAMK 90 166 28 90 77 127 146 41 70 70 104 

Gasum humusvoima 90 146 40 118 28 123 85 91 53 103 113 

Haravointijätekomposti, 
HAMK + levä, HAMK 100 179 20 108 59 127 77 63 38 79 121 

Gasum humusvoima + 
Levä, SYKE 90 242 44 103 30 195 61 102 66 70 102 

Levä, Lammi 90 167 20 161 22 171 185 55 64 113 152 

Levä, HAMK 90 258 24 118 29 185 177 94 35 64 102 

Osmocote Start (12-5-
14) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ei lannoitusta 100 199 32 118 39 176 262 55 27 113 150 

 
 
 

 
Kuva 34. Raiheinäkokeen kuiva-ainesadon mukana poistunut fosforimäärä astiaa kohden 
(= kuiva-aineen määrä (g) * kuiva-aineen fosforipitoisuus (%). 
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Kuva 35. Raiheinäkokeen käsittelyt kokeen lopussa juuri ennen viimeistä sadonkorjuuta. Käsittelyt ovat 
järjestyksessä 1 – 8 vasemmalta oikealle. (Kuva M. Niemeläinen) 

 

 
 
Kuva 36. Raiheinäkokeen käsittelyjen juuret kokeen lopussa. (Kuva M. Niemeläinen) 
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Kuva 37. Raiheinäkokeen käsittelyjen tyyppikasvit 10.12.2019. Varsinaisen kasvatuskokeen jälkeen jätettiin 
muutama tyyppikasvi kasvamaan siten, että niitä kasteltiin pelkällä vedellä. Käsittelyt ovat 
käsittelyjärjestyksessä 1 - 8 vasemmalta oikealle. (Kuva T. Kanniainen) 

 
 
Tiivistelmä kasvihuonekokeiden tuloksista 

Kaikilla levätuotteilla oli lannoitusvaikutus. Lannoitusvaikutus näkyi sekä sadonlisäyksenä että 
kasvien ottaman typen määränä (kuva 38). Lannoitusvaikutuksen suuruus oli HAMK levällä noin 20–
45 %, SYKE levällä noin 20–30 %, ja Lammin levällä noin 5 - 20 % Osmocote Start –
väkilannoituskäsittelyn lannoitusvaikutuksesta. Kokeissa olleista tuotteista suurin lannoitusvaikutus 
oli Gasum humusvoima -tuotteella. Haravointijätekompostituotteella ei ollut selvää 
lannoitusvaikutusta. 

Raiheinäkokeessa HAMK levä -käsittelyn typpi- ja satovaste olivat suurempia kuin kurkkukokeessa. 
Kurkkukokeessa sato- ja typpivasteet olivat pääosin tiiviissä riippuvuussuhteessa toisiinsa. 
Poikkeuksen teki vain HY Lammin levä -käsittely, jossa syntyi satoa, jonka typpipitoisuus oli pieni. 
Raiheinäkokeessa sekä HY Lammin levä- että haravointijätekomposti + HAMK levä -käsittelyjen 
kasvien typpipitoisuus oli pieni. 

Koe oli suhteellisen lyhytaikainen, joten kaikki orgaanisessa muodossa oleva typpi ei ehtinyt 
vapautua kasvien käyttöön. Kaupallisen viljelyn mukaisissa ravinneliuossuosituksissa liukoisen 
typen pääasiallinen muoto on nitraatti (NO3

-). Kuitenkin vain Osmocote Start-käsittelyssä oli kokeen 
alussa nitraatteja. On mahdollista, että osa käsittelyjen satoeroista johtui siitä, että levälannoitteiden 
typpi oli ammonium-muodossa. 

Kurkun lehtien nekroottisuus ei johtunut korkeista pääravinteiden pitoisuuksista. Kuiva-aineen 
kaliumpitoisuus oli pieni, vaikkakaan oireet eivät vastanneet tyypillisiä kaliumin puutosoireita. 
Nekroosi saattoi johtua jostain muusta syystä, jota ei kokeessa mitattu. Nekroottisuutta esiintyi 
käsittelyissä, joissa oli Gasum humusvoima –tuotetta. 
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Kuva 38. Kasvien kuiva-aine- ja typpivasteet suhteessa Osmocote-käsittelyyn (Osmocote Start = 100 %, Ei 
lannoitusta = 0 %). Haravointijätekomposti- ja Gasum humusvoima -käsittelyiden vaste on laskennallinen, 
koska niiden todellinen typpilannoitusmäärä oli puolet muiden käsittelyjen typpilannoitusmäärästä. 

 

4.6. Kysely maatalousyrittäjien suhtautumisesta jätevesissä tuotettujen levälannoitteiden 
käyttöön 

Maatalousyrittäjien suhtautumista jätevesissä tuotettujen levälannoitteiden käyttöön selvitettiin 
nettipohjaisella monivalintakysymyksellä (Liite). Kyselyä jaettiin MTK Hämeen facebook-sivuston 
kautta sekä heidän kuukausittaisen sähköpostitse jaettavan uutiskirjeen mukana. Facebook-sivuilla 
on 870 seuraajaa ja uutiskirje jaetaan 3500 osoitteeseen. Ilmoitus kyselystä oli näkyvillä Facebook-
sivuilla 3 viikkoa ja siitä annettiin kaksi muistutusta. 

Vastauksia tuli määräaikaan mennessä vain 17 kpl. Suhtautuminen levälannoitteisiin oli pääasiassa 
positiivista, sillä 65 % (11) vastaajista oli valmis käyttämään jätevesissä tuotettuja levälannoitteista, 
kun vain 12 % (2) vastaajista suhtautuminen oli kielteistä. Suotuisimmin hankkeen 
jätevesivaihtoehdoista levän kasvatuksessa suhtauduttiin biokaasulaitoksen rejektiveteen (13) ja 
sen jälkeen virtsaan (11). Yhdyskunnan jätevedessä kasvatettua levää lannoitteena olisi ollut valmis 
käyttämään 9 vastaajista ja jätteidenkäsittelyalueen suotovedessä kasvatettua levää 8. 
Tärkeimmiksi kohteiksi levälannoitteiden kehityksessä nähtiin lannoitteen soveltuvuus nykyisin 
levityslaitteisiin, haitta-aineettomuus sekä edullinen hinta. Suosituin muoto lannoitteelle vastaajien 
keskuudessa oli rae. Ongelmaksi nähtiin ruokateollisuuden kielteinen suhtautuminen jätevesissä 
tuotettujen lannoitteiden käyttöön viljan viljelyssä. Avoimissa vastauksissa nostettiin erikseen esille 
myös lannoitteen riittävä saatavuus, säilyvyys, puhtaus/haitta-aineettomuus, kotimaisuus sekä hinta-
laatusuhde/kustannus-tehokkuus. 
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5. Hankkeen vaikuttavuus/vaikutukset 

Hankkeen vaikuttavuus tulee näkyviin viiveellä riippuen siitä, miten kokeiltuja menetelmiä otetaan 
käyttöön jätevesien ravinteiden poistossa ja kierrätyksessä. Menetelmillä on mahdollista sitoa 
jätevesien ravinteita lähellä päästölähdettä ennen viemäriverkkoon laskemista ja myös pienillä 
jätevedenpuhdistamoilla, missä on mahdollista hyödyntää rakennettua allasta tai luonnon 
kosteikkoa. Näin saadaan puhdistamojen ja vastaanottavien vesistöjen ravinnekuormaa 
vähennettyä. Erityisesti levien fosforin sidonta oli tehokasta kaikissa kokeilluissa kohteissa virtsaa 
lukuun ottamatta. Virtsassa fosforia oli suhteessa typpeen enemmän kuin muissa jätevesissä, mutta 
fosforinsidontaa saatiin tehostettua virtsassakin lisäämällä glukoosia liuokseen. Typpeä poistui 
jätevesistä myös muiden prosessien kuin levien ravinteiden sidonnan kautta. Leväkasvatuksen 
hyödyntäminen jätevesien haitallisten aineiden sidonnassa ja vesistökuormituksen vähentämisessä 
ei ollut hankkeen päätarkoitus, mutta tulosten perusteella levien haitta-ainepitoisuudet olivat niin 
pieniä, etteivät levät ilmeisesti kerää haitta-aineita merkittävässä määrin. Erityisesti lääkeaineiden 
osalta vaaditaan kuitenkin lisätutkimuksia. Sen sijaan kosteikon hyödyntämisestä suolistoperäisen 
mikrobikuormituksen vähentäjänä saatiin rinnakkaishankkeessa selviä viitteitä. Asian selvittäminen 
jatkuu uudessa vuonna 2019 alkaneessa EAKR-hankkeessa. 

Myös ravinteiden kierrätys levän avulla jätevesistä takaisin ruoantuotantoon on mahdollista, mutta 
levän jalostus lannoitteeksi vaatii kehitystyötä levän lannoitusvaikutuksen parantamiseksi. Levän 
kasvatus pelkästään lannoitetarkoitukseen ei ole nykyisillä lannoitteiden hinnoilla taloudellisesti 
järkevää. Lannoitetuotanto tulee nähdä osana muuta levien suurta kasvupotentiaalia  hyödyntävää 
toimintaa, jolloin jäteveden puhdistus yhdistyy arvokkaiden jakeiden tuotantoon. Näin 
tarkasteltaessa toimina on kokonaistaloudellisesti kannattavaampaa. 

Hankkeen tulokset tukevat kärkihankkeen vaikutuksia niin vesien- ja merenhoidon kuin ravinteiden 
kierrätyksen osalta. Nähdäksemme hankkeessa onnistuttiin myös luomaan positiivista kuvaa levien 
hyödyntämisessä jätevesien ravinteiden sitomisessa ja kierrätyksessä. 

 

6. Viestinnän toteutuminen ja tulokset 

6.1 Viestinnän organisointi 

Vanajavesikeskus vastasi hankkeen viestinnästä, mutta projektipäällikön ja myös muiden 
hankekumppaneiden rooli viestinnän toteutuksessa oli merkittävä. Kaikki kumppanit panostivat 
näkyvyyden ja vaikuttavuuden saavuttamiseen mm. esittelemällä koejärjestelyitä vieraille, 
kertomalla hankkeesta erilaisissa tilaisuuksissa sekä esittelemällä työnsä tuloksia Leväpäivässä, 
hankkeen loppuseminaarissa. Kaikki kumppanit osallistuivat aktiivisesti myös sisäisen viestinnän 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

Arvio onnistumisesta: Hankkeen myötä havaittiin, että oli hyvä ratkaisu ottaa hankekonsortioon 
mukaan toimija, joka vastasi hankkeen viestinnästä. Sen myötä tutkijat saivat keskittyä 
tutkimustyöhön ja hankkeeseen saatiin lisää viestintäosaamista. Tällaista käytäntöä voi suositella 
muillekin vastaavanlaisille hankkeille. 

 

6.2 Viestinnän sisällöt 

Leväsiepparin viestinnän tärkeimpinä tavoitteina oli viestiä hankkeen olemassaolosta, tavoitteista, 
toimenpiteistä ja tuloksista erityisesti hankkeen aihepiiriin liittyville toimijoille Suomessa. 

Eniten hankkeessa viestittiin levänkasvatuskokeista ja levälannoituskokeentuloksista. 
Vastaanottajille hahmottui käsitys siitä, millaisin menetelmin levää voi kasvattaa erilaisissa 
jätevesissä, millaisia haasteita levän kasvatuksessa on, kuinka paljon levää voi kasvattaa ja miten 



Leväsieppari LOPPURAPORTTI 31.3.2020 

42 
 

levämassa toimi lannoitteena. Levien hyötykäytön potentiaalista päästiin keskustelemaan hankkeen 
lopussa.  

Arvio onnistumisesta: Aiheet kiinnostivat uutuutensa vuoksi  ja olivat konkreettisina varsin helppoja 
viestittää. Viestinnällisesti oli haasteellista, että mielenkiintoisimmat tulokset valmistuivat vasta 
hankkeen lopussa, jolloin ei ollut enää paljon aikaa niistä tiedottamiseen. Onneksi hanke sai kolme 
kuukautta jatkoaikaa. Silti osa hankkeen tulosten viestinnästä jää toteutettavaksi hankkeen 
päättymisen jälkeen. Esimerkiksi osa kansantajuisten artikkeleiden ja tieteellisten artikkeleiden 
kirjoittamistyöstä käynnistyy vasta keväällä 2020. Jatkossa tämän voisi huomioida esimerkiksi siten, 
että hankeaikaa jatketaan vielä noin 4-6 kk arvioidusta tutkimustulosten valmistumisajankohdasta, 
jotta tuloksista ehditään viestiä kunnolla ja hankkeen tulokset saavat ansaitsemansa huomion. 

 

6.3 Viestinnän kohderyhmät 

Hankkeen kohderyhmiä olivat 

- viranomaistahot: puhdistamoprosessien valvojat ja luvittajat sekä lannoitevalmisteiden 
hyväksyjät ja valvojat 

- maataloustuottajien etujärjestöt 
- jätevesien puhdistamisen ammattilaiset 
- vesihuoltoalan järjestöt 
- biomassaperäisen energian tuottajat 
- YM, MMM, TEM 
- alan tutkijat ja tutkimuslaitokset 
- maatalouden, vesitekniikan ja energia-alan oppilaitokset 
- aluekehittäjät 
- muiden, aihepiiriä sivuavien hankkeiden toimijat 
- media 
- vesienhoito-organisaatiot (Pyhäjärvi-instituutti, Vesijärvisäätiö ym.) 

Arvio onnistumisesta: Kaikkien kohderyhmien jäseniä osallistui Leväsiepparin tilaisuuksiin. Alan 
tutkijat osoittautuivat kiinnostuneimmaksi kohderyhmäksi. Se oli hyvä asia, sillä siten hankkeen 
tulokset tulevat toisten tutkijoiden tietoon ja yhteinen levien hyödyntämistutkimuksen osaaminen 
vahvistuu Suomessa. Tulokset kiinnostivat myös viranomaisia ja vesienhoito-organisaatioita. Media 
tavoitettiin hyvin ja sen edustajat näkivät paljon vaivaa hyvien artikkeleiden ja uutisten 
julkaisemiseksi. 

 

6.4 Viestinnän määrä ja laatu 

Järjestetyt tilaisuudet 

Hankkeessa järjestettiin 5 sidosryhmätilaisuutta: syksyllä 2018 kolme tilaisuutta 
levänkasvatuskokeiden esittelemiseksi Hämeenlinnassa, Tampereella ja Helsingissä, syksyllä 2019 
levälannoituskokeen esittelytilaisuus Lepaalla ja 24.1.2020 Leväpäivä Hämeenlinnassa (kuva 39) 
hankkeen tuloksista viestimiseksi. Näiden lisäksi järjestettiin 9 muuta leväkokeiden esittelytilaisuutta. 

 

Tilaisuuksiin osallistui yli 350 henkilöä, asiantuntijoita, virkamiehiä ja muita asiasta kiinnostuneita eri 
puolilta Suomea. 
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Kuva 39. Leväsiepparin loppuseminaariin Leväpäivään osallistui 60 asiantuntijaa ja muuta kiinnostunutta 
ympäri Suomea. 

 

Hanke-esittelyt konferensseissa ja seminaareissa 

Hanketta esiteltiin 6 kansainvälisessä konferenssissa ja hankkeen tuloksia tullaan esittelemään 
ainakin vielä yhdessä kesäkuussa 2020. Hanketta esiteltiin myös 2 kotimaisessa seminaarissa. 

 

Medianäkyvyys 

Hankkeen mediatiedotteet ja muut yhteydet tiedotusvälineisiin tuottivat 20 lehtijuttua sekä 5 radio- 
ja tv-uutista (kuva 40). Sosiaalisessa mediassa julkaistiin ainakin 23 Leväsieppari-aiheista 
Facebook-päivitystä, 10 twiittiä Twitterissä, 2 instagram-päivitystä ja 3 blogikirjoitusta. Hankkeen 
tuloksista on valmisteilla kansantajuiset artikkelit Promaint-lehteen, Uusiouutisiin, Vesitalous-lehteen 
sekä yhteen puutarha-alan lehteen. 

 

Hankkeesta kirjoitetut artikkelit on linkitetty hankkeen www-sivuille 
http://www.vanajavesi.fi/levasieppari-hanke-ravinteet-talteen-ja-kiertoon-luonnonmukaisesti/. 
 

http://www.vanajavesi.fi/levasieppari-hanke-ravinteet-talteen-ja-kiertoon-luonnonmukaisesti/
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Kuva 40. Hankkeen viestintä meni hyvin läpi niin printtimedioissa kuin radiossa ja televisiossakin. 

 

Tieteelliset julkaisut 

Hankkeen aihepiiristä julkaistiin yksi tieteellinen artikkeli ja yksi konferenssi-abstrakti. Tekeillä on 7 
tieteellistä artikkelia hankkeen tuloksista: yksi hankekumppaneiden yhteinen artikkeli 
hyödyntämispotentiaalista sekä hankekumppaneiden omia artikkeleita kokeistaan. 

 

Opinnäytetyöt 

Hankkeesta valmistui kaksi opinnäytetyötä ja kolme on tekeillä. 

 

Valmistuneet materiaalit 

Hankkeessa laadittiin esite, A0-kokoinen posteri konferenssikäyttöön, powerpoint-dia sekä www-
sivut. Hankkeen tuloslehtinen on valmisteilla. 

 

Tarkempi erittely hankkeen viestintätoimista on tämän raportin liitteenä (Mediaseuranta). 

 

Arvio onnistumisesta: Viestinnän määrä ja laatu toteutui erinomaisesti. Hankkeen tilaisuuksia oli 
lukuisia ja niissä kävi yli 350 henkeä. Tämän lisäksi hankkeesta kuulivat tuhannet medioiden ja 
konferenssien välityksellä. Leväsiepparin tilaisuudet olivat pidettyjä ja kasvatuskokeissa riitti 
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vierailijoita varsinaisten sidosryhmätilaisuuksien ulkopuolellakin. Erityisesti Leväpäivästä ja sen 
monipuolisuudesta ja hyvistä keskusteluista saatiin paljon myönteistä palautetta. Mediassa 
hankkeen uutiset menivät hyvin läpi sekä printtimediassa että radiossa ja tv:ssä, mitä voi pitää 
erittäin hyvänä saavutuksena. Kansainvälisestikin Leväsieppari näkyi hyvin – kiitos 
hankekumppaneiden ansiokkaiden konferenssiesitysten. 

 

6.5 Sisäinen viestintä 

Sisäisessä viestinnässä keskityttiin hankkeen esittelymateriaalien laadintaan yhteistuumin 
kumppaneiden kesken sekä tiedonkulkuun kumppaneiden välillä. Erityisen hyödyllistä oli käydä 
tutustumassa hankekumppaneiden koejärjestelyihin, jolloin levänkasvatuksen haasteita voitiin 
ratkoa yhdessä. 

 

Arvio onnistumisesta: Sisäinen viestintä oli tärkeätä, koska hankekonsortio oli uusi eivätkä kaikki 
kumppanit tunteneet toisiaan entuudestaan. Sisäinen viestintä onnistui kokousten ja sähköpostin 
välityksellä hyvin. Samoin yhteistyö esitteiden ja postereiden laadinnassa onnistui. Yhteydenpito 
hankkeen valvojan kanssa sujui mutkattomasti. Hieman kehitettävääkin on: jälkikäteen ajateltuna 
hankkeen tulosten yhteiselle käsittelylle hankekumppaneiden kesken olisi voinut varata enemmän 
aikaa. 

 

6.6 Arvio viestintäsuunnitelman toteutumisesta 

Viestintäsuunnitelma toteutui hyvin sekä määrällisesti että laadullisesti. Vesitalous-lehden artikkelin 
kirjoittamista lukuun ottamatta kaikki suunnitellut toimet tehtiin hankeaikana ja Vesitalous-artikkelikin 
on valmisteilla. Hankkeen kuluessa viestintäsuunnitelmaan lisättiin myös uusia toimia (mm. kokeiden 
esittely paikan päällä ja hankkeen esittely kotimaisissa tilaisuuksissa), jotka nekin toteutuivat. Lisäksi 
hankekumppanit sitoutuivat hankkeen päättymisestä huolimatta laatimaan hankkeen tuloksista 
useita tieteellisiä ja kansantajuisia artikkeleita, joita ei suunnitelmassa mainita. 

Laadultaan hankkeen viestintä oli hyvää ja vaikuttavaa. Hankkeen viestintä tavoitti hyvin 
kohderyhmänsä ja meni hyvin läpi medioissa. Hanke nosti levien hyötykäytön mahdollisuudet 
julkiseen keskusteluun. Sen lisäksi, että hankkeen tilaisuudet olivat hyviä paikkoja kertoa hankkeen 
tutkimuksista ja tuloksista, ne myös edistivät eri puolilla Suomea alalla toimivien osaajien 
verkostoitumista ja ajatusten vaihtoa. 

 

7. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen 

Ravinteiden sitominen levien avulla soveltuu monenlaisiin kohteisiin missä ravinteikkaita jätevesiä 
syntyy, kunhan levien kasvuolosuhteista huolehditaan. Tämä osoitettiin eri kokoluokan 
demonstraatioissa suuressa tilavuudeltaan 40 000 000 litran rakennetussa kosteikossa, 
pienemmissä 2000 litran rengaskanava-altaissa sekä laboratorio-olosuhteissa 20 litran 
fotobioreaktoreissa. Suurten vesimäärien käsittelyssä ja ravinnemäärien sitomisessa pinta-ala tulee 
helposti rajoittavaksi tekijäksi, mikäli kasvatus halutaan tehdä kustannustehokkaasti luonnon valoa 
hyödyntämällä. Mitä luonnontilaisempi kasvatussysteemi on, sitä vaikeammin se on 
kontrolloitavissa. Avoimia altaita käytettäessä kontaminaatioriski on suuri. Halutun levälajin 
korvautuminen toisella levällä, bakteerilla tai muulla mikrobilla on koko ajan olemassa. Jos levän 
jatkokäyttö vaatii puhdasviljelmää, ainoa vaihtoehto on tehdä kasvatukset suljetussa systeemissä. 

Levän kasvattaminen pelkkää lannoitekäyttöä varten ei ole kustannustehokasta. Tamän takia se 
tulee nähdä osana jäteveden puhdistusta ja/tai arvokkaampien jakeiden tuotantoa, jolloin toiminnan 
kokonaistaloudellisuus paranee. Levien lannoitekäytöstä tulee myös säästöjä hiilidioksipäästöjen 
vähenemisen muodossa. On esitetty, että kilo levää lannoitteena vähentäisi väkilannoitetuotannon 
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hiilidioksidipäästöjä 0,27 kg hiilidioksidiekvivalenttia16. Levien sitomien ravinteiden lisäksi myös muut 
prosessit, lähinnä anaerobiset mikrobit, voivat poistaa ravinteita, erityisesti typpeä, liuoksesta. 

Hankkeen tulosten pohjalta  olisi perusteltua tehdä kokonaisvaltainen arvio levämassan 
hyödyntämismahdollisuuksista ja tutkittujen lähestymistapojen potentiaalisista sovelluskohteista. 
Keskinen ongelma leväkasvatuksen ja -massan hyödyntämisessä on levän keräyksen ja veden 
erotuksen huono kustannustehokkuus. Jos leväntuotanto tapahtuu pienissä yksiköissä lähellä 
päästölähdettä, voivat logistiset kysymykset jatkojalostuksen osalta olla ongelmallisia. 

Koska jätevesien hyödyntäminen leväkasvatuksissa tarkoittaa sitä, että toisen jäte on toisen raaka-
aine, olemassa olevia mahdollisuuksia tulisi tarkastella yhteistyössä jätevedentuottajien, 
leväntuottajien ja mahdollisten jatkohyödyntäjien kanssa. Jokaisen hankkeen kannattavuus on 
selvitettävä kohdekohtaisesti. 

 

8. Talousraportti (kustannuserittelylomake) 

Hankkeen budjetti toteutui pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Pieniä muutoksia budjetin 
kululajien välillä aiheutui erityisesti arvioitua suuremmista analyysi- ja materiaalikuluista. Lisäksi 
hankeajan jatkaminen tuloksista viestimisen mahdollistamiseksi hankeajan puitteissa aiheutti 
tarpeita partnerien väliseen budjetin uudelleen allokointiin. ALV-kulujen eriyttäminen budjetista 
koettiin hankalaksi. 

 

9. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten   

Tärkein ratkaisematon kysymys leväkasvatuksien hyödyntämisessä on kustannustehokas 
levänkerääminen ja vedenerotus leväliuoksesta. Tulevissa hankkeissa on tärkeä myös huomioida 
se, miten leväkasvatusten  tarjoamat ekosysteemipalvelut voidaan maksimoida ja näin parantaa  
toiminnan kokonaistaloudellisuutta. Tämä pitää sisällään niin jäteveden ravinteiden puhdistamissa 
saatavat hyödyt kuin levämassan optimaalisen hyödyntämisen lannoitteena ja muina arvokkaina 
jakeina. 

-laajempi teknis-taloudellinen tarkastelu ja sovelluskohteiden selvitys 

-leväkasvatuksen kustannustehokkuuden parantaminen 

-levän keräyksen kustannustehokkuuden parantaminen 

-biomassan optimaalinen käyttö 

-lannoitetuotteistus 

-symbioosit 

 

10. Johtopäätökset /Yhteenveto hankkeesta ja päätuloksista 

Leväkasvatuksilla voidaan sitoa jätevesien ravinteita. Kun kasvatukset tehdään lähellä 
päästölähdettä, puhdistamojen ravinnekuorma kevenee ja jätevesiä tuottavan toimijan on 
mahdollista saada säästöjä jätevesimaksuissa. Samalla myös puhdistamojen on helpompi päästä 
ympäristöluvassa asetettuihin puhdistustavoitteisiin. Lupaehtojen mukaisesti käsitellyissä 
jätevesissä on levän kasvulle vielä riittävästi ravinteita. Puhdistetussa jätevedessä voidaan 

                                                           
16Craggs, R. ym. 2012.  Wastewater Treatment Pond Algal Production for Biofuel; Teoksessa: The Science 
of Algal Fuels (toim Gordon R. & Seckbach, J.) ss. 425-455. 
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kasvattaa leviä ja saada näin myös vastaanottavien vesistöjen ravinnekuormaa kevennettyä. Pienille 
puhdistamoille soveltuvat kosteikot poistavat leväkasvun sitomien ravinteiden lisäksi tehokkaasti 
typpeä luontaisen denitrifikaatioprosessin kautta. 

Levien jätevesistä sitomat ravinteet on mahdollista palauttaa ravinnontuotantoon lannoitteena. 
Levien lannoitusvaikutus sellaisenaan ei vastaa kaupallisen väkilannoitteen lannoitustehoa, koska 
levissä ravinteet ovat sitoutuneena orgaaniseen aineeseen, mistä ne vapautuvat hitaasti mikrobien 
hajotustoiminnan tuloksena. Väkilannoitteessa ravinteet ovat kasveille valmiiksi käyttökelpoisessa 
muodossa. Siten levämassaa tulisi jalostaa sopivalla tavalla, mikäli tavoitteena on väkilannoiteita 
vastaava lannoitusvaikutus. 

Levien kasvattaminen pelkästään lannoitekäyttöön ei ole kustannustehokasta, jos verrataan 
ravinteiden sitomiseen levien kasvatuksessa kertyneitä kustannuksia kaupallisten lannoitteiden 
sisältämien ravinteiden hintaan. Fotobioreaktorissa leväkasvatuksen neliömetrikohtaiset ravinteiden 
sitomistehot ovat huomattavasti avoaltaita paremmat, mutta kustannuksia kertyy erityisesti sillon, 
kun joudutaan käyttämään keinovaloa. Luonnonvalon hyödyntämisetä fotobioreaktorikasvatuksissa 
sekä levien keräämistä ja veden erotusta, jotka aiheuttavat myös paljon kustannuksia, pitää tutkia ja 
edelleen kehittää. 

Leväkasvatusten kannattavuus pitäisi laskea tapauskohtaisesti huomioiden niin säästöt 
ravinnekuormituksen pienentymisessä kuin selvittää koko leväbiomassan optimaalinen 
hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti osana symbioosia, missä jätevesien tuottajat, puhdistajat, 
leväkasvattajat ja levämassan hyödyntäjät ovat samassa veneessä. 


