
Levien avulla ravinteet   
talteen ja kiertoon  
Tuloksia Leväsieppari-tutkimushankkeesta     

RAVINTEIDEN POISTO JÄTEVESISTÄ ONNISTUU MIKROLEVIEN AVULLA                       
Parhaimmillaan poistui lähes 100 % liukoisista ravinteista 

Leväsieppari-hankkeen tutkimuksissa osoitettiin, että on mahdollista tehostaa jäte-
vesien puhdistamista ja ravinteiden kierrätystä mikrolevien avulla.  

 

Mikroleviä kasvatettiin neljässä erilaisessa jätevedessä: käsitellyssä yhdyskuntajä-
tevedessä, erilliskerätyssä ihmisvirtsassa, biokaasulaitoksen rejektivedessä ja 
jätteidenkäsittelyalueen suotovedessä. Tehokkaimmillaan levät poistivat jätevedes-
tä lähes kaiken fosfaattifosforin ja ammoniumtypen. Levien avulla saatiin jäteve-
destä kerättyä sekä typpeä (25–905 g N/m2) että fosforia (3,6 –91 g P/m2).  

HAITTA-AINEET 
Ei lannoitevalmistelain rajat 
ylittäviä raskasmetalli-
pitoisuuksia 
 
Kerätyssä leväbiomassassa ei ollut 
lannoitevalmistelain rajat ylittäviä 
raskasmetallipitoisuuksia.  
 
Jäteveden alkuperällä oli vaikutusta 
leväbiomassan haitta-ainesisältöön. 
Niissä leväbiomassoissa, jotka oli 
kasvatettu puhdistetussa jäteveden-
puhdistamon  jätevedessä, oli ras-
kasmetallien lisäksi pieniä jäämiä 
lääkeaineista. Puhdistetussa jäte-
vedenpuhdistamon  jätevedessä 
kasvatetussa levämassassa ha-
vaittiin myös pieniä pitoisuuksia 
muita yhdisteitä (muovin pehmen-
tämiseen käytettyjä ftalaatteja sekä 
tekstiilien käsittelyainetta). 
 
Jäteveden haitta-ainepitoisuuksien 
ja jätevedessä kasvatettujen levien 
haitta-ainepitoisuuksien välistä suh-
detta tulisi tutkia lisää. 
 
 

HAASTEITA KERÄYKSESSÄ JA KUSTANNUSTEHOKKUUDESSA  
Suuret kustannukset per kerätty ravinnekilo 

RAVINTEIDEN JA VALON PUUTE VOI RAJOITTAA KASVUA 
Kasvatusolojen optimointi välttämätöntä 

Hankkeessa testattiin levän kasvatusta laboratoriossa muovisukassa (2,5 l) ja 
fotobioreaktorissa (20 l) sekä kenttäolosuhteissa säiliöissä (1 m3) ja ns. rengas-
kanava-altaissa (2 000 l). Lisäksi arvioitiin leväntuotanto rakennetussa kosteikos-
sa (40 000 000 l). Parhaaksi kasvatustavaksi osoittautui fotobioreaktori, jossa 
kasvustoa voi valaista kaikista suunnista. Suljetussa astiassa pystyy myös kas-
vattamaan tiettyä levää puhtaana viljelmänä, mikä ei välttämättä avoimissa on-
nistu. Fotobioreaktorissa sujuu myös levän talteenotto vedestä tehokkaimmin.  

 
Esimerkiksi neljän hehtaarin suuruisessa Lammin yhdyskuntajätevedenpuhdista-
mon jälkikäsittelyaltaassa levät pystyivät keräämään vuodessa tuhat kiloa typpeä 
ja 145 kiloa fosforia. Ravinteiden talteen saanti oli laboratorio-oloissa jopa kym-
meniä kertoja tehokkaampaa. 
 
Valon lisäksi  monet muut tekijät voivat rajoittaa levien kasvua. Levien kasvatus-
olosuhteita pyrittiin optimoimaan kokeissa mm. jätevettä laimentamalla, ilmas-
tamalla, tehostamalla valaistusta, säätämällä pH:ta leville sopivaksi, sekä lisää-
mällä hivenaineita tai glukoosia. 

Yhdessä jätevesilitrassa pystyttiin tuottamaan keskimäärin 1-2 g leväbiomassaa. 
Vaikka tarkkoja työkustannuksia hankkeessa ei laskettukaan, tuli leväbiomassan 
tuottaminen kalliiksi. Leväbiomassan tuotantoa pitää kehittää vielä paljon, jotta 
päästään sellaiseen mittakaavaan, että tuotanto on kustannustehokasta.  
 
Levämassan keräys ja käsittely käyttökelpoiseen muotoon aiheuttaa jopa yli puolet 
koko tuotantoprosessin kustannuksista. Levän kerääminen jätevedestä osoittautui-
kin haasteelliseksi. Levämassan keräykseen ei ole olemassa yhtä teknologiaa, joka 
soveltuu kaikkiin tarkoituksiin. Keräystavan valintaan vaikuttaa mm. levälaji, tuo-
tantoskaala ja levämassan käyttötarkoitus. Koska käytetty keräysmenetelmä vai-
kuttaa seuraaviin prosessivaiheisiin, kokonaisketju pitää olla mielessä alusta asti.  
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Leväsieppari-hanke (1.12.2017-
31.3.2020) oli viiden kumppanin yh-
teishanke, jossa testattiin levien kas-
vatusta ja talteenottoa erilaisissa 
jätevesissä ja sitä, kuinka kasvatettu 
leväbiomassan soveltuu lannoitteek-
si.  

 

Hankkeen tavoitteena oli myös arvi-
oida, miten paljon ravinteita voitai-
siin Suomessa kerätä jätevesistä le-
vien avulla ja kuinka paljon niiden 
avulla voitaisiin vähentää ravinne-
päästöjä jätevedenpuhdistamoille ja 
sieltä vesistöihin. 

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 434 
000 €. Ympäristöministeriö rahoitti 
hanketta 347 200 eurolla. Hanke 
toteutti osaltaan Suomen vesienhoi-
don ja merenhoidon toimenpideoh-
jelmia, joissa esitetään toimet vesien 
hyvän tilan saavuttamiseksi.  

LEVÄBIOMASSASTA LANNOITETTA  
Ravinteiden palauttaminen kiertoon leväpohjaisena lannoitteena 

Hankkeessa havaittiin, että kaikilla kasvatetuilla 
levämassoilla oli lannoitusvaikutus, mutta levämas-
san alkuperällä on väliä. Lannoitusvaikutus oli suo-
tovedessä kasvatetulla levällä noin 20–45 %, rejek-
tivedessä kasvatetulla levällä noin 20– 30 %, ja jäte-
vedenpuhdistamon puhdistetussa jätevedessä kas-
vatetulla levällä noin 5-20 % kaupallisen väkilannoi-
tuskäsittelyn lannoitusvaikutuksesta. Leviin sitoutu-

neet ravinteet liukenivat hitaasti kasvien käyttöön. Esimerkiksi typpi oli pääosin 

ammoniumina, kun kasvit hyödyntäisivät selvästi paremmin nitraattityppeä. Levä-

biomassan hyödyntäminen on myös kallista verrattuna teollisiin lannoitteisiin. 

Kuinka paljon levälannoitteita voitaisiin tuottaa? 
Sama ravinnemäärä, mikä pienten puhdistamoiden jätevedestä olisi levillä jälkikos-
teikoissa sidottavissa—eli  150 t N/v ja 21,5 t P/v—voitaisiin potentiaalisesti käyttää 
lannoitetuotantoon. Tämä vastaa 1-2 promillea 
Suomessa maatiloille vuosittain myydystä ravin-
nemäärästä. Lähellä päästölähdettä potentiaali 
olisi suurempi. 

 

Vähentyisikö vesistöjen ravinnekuormitus? 
Levien avulla voidaan vähentää ravinnepäästöjä jäteve-
denpuhdistamoille ja sieltä vesistöihin. Rakennettu 
kosteikko poistaa typpeä tehokkaasti. Sen avulla vas-
taanottavan vesistön typpikuormaa voi olla mahdollista 
keventää noin 1 000 t N/v. Tämä vastaa noin 2 % ihmis-
toiminnan aiheuttamasta ja vajaata 13 % yhdyskuntien 
aiheuttamasta Itämeren typpikuormasta.  Kasvattamal-
la levää fotobioreaktorissa voidaan ravinnepoistumaa 

ainakin teoriassa tehostaa vielä enemmän kuin jälkikosteikossa. 
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Paljonko ravinteita jätevesistä voisi kerätä levien avulla? 
Suomalaisille yhdyskuntajätevedenpuhdistamoille tuli vuonna 2017  33 000 tonnia 
typpeä ja 4 300 tonnia fosforia. Pienillä puhdistamoilla (avl <10 000) olisi leväbio-
massaan sidottavissa  150 t N/v ja 21,5 t P/v olettaen, että kaikille pienille puhdista-
moille olisi rakennettavissa Lammin puhdistamon kaltainen jälkikosteikko. Tämän 
ravinnemäärän kiertoon saaminen edellyttäisi kasvatettujen levien keräämistä joka 
päivä kasvukauden aikana ja pinta-alaa avovesikosteikoille valtakunnallisesti yhteen-
sä 600 ha. Hankkeen tutkimuksissa fotobioreaktori  osoittautui tehokkaimmaksi 
tavaksi kasvattaa levää.  Jatkotutkimuksin olisi tarpeen selvittää fotobioreaktorin 
soveltuvuutta yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden käyttöön. 

LEVIEN KASVATUKSEN JA HYÖDYNTÄMISEN POTENTIAALI SUOMESSA 
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Kannattaako levänkasvatus taloudellisesti? 
Mikrolevien kasvatuksen taloudellisen kannattavuuden tarkastelussa pitäisi ottaa 
huomioon niin jätevettä tuotavalle taholle jätevesimaksuissa tulevat säästöt, puh-
distamoilla saatavat säästöt keventyneestä ravinnekuormasta, lannoitetuotannon ja 
muun levää hyödyntävän tuotannon tulot sekä ympäristön kuormituksen kevenemi-
sen tuomat säästöt. Todellisen potentiaalin selvittäminen vaatisi laajemman teknis-
taloudellisen tarkastelun, joka jää jatkohankkeiden tehtäväksi.  


