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Mikrolevät

Mikrolevät muodostavat valtavan suuren ja

monipuolisen joukon yksisoluisia organis-

meja, joiden koko vaihtelee 5–50 µm välillä.

Pieni koko antaa niille suhteellisen suuren

pinta-alan, jossa tapahtuu fotosynteesi ja

ravinteiden talteenotto. Mikroleviä on

tutkittu paljon ja niitä on kehitetty fossiilisen

öljyn korvaajaksi energiasektorille. Lisäksi

mikroleviä on käytetty ravitsemuksessa jo

vuosisatojen ajan, mutta niitä on viljelty

vasta muutama vuosikymmen.

Levälajeja uskotaan olevan jopa 30 000-100

000, mutta vain muutamia tuhansia säily-

tetään kokoelmakannoissa. Lisäksi satojen

levälajien kemiallista sisältöä on tutkittu,

mutta ainoastaan muutamaa lajia viljellään

teollisessa mittakaavassa kaupalliseen tarkoi-

tukseen.

Mikrolevät voivat olla joko autotrofeja, hete-

rotrofeja tai miksotrofeja niiden käyttämästä

hiililähteestä riippuen. Autotrofi käyttää hii-

lilähteenä hiilidioksidia, heterotrofi orgaa-

nista hiiltä ja miksotrofit molempia riippuen

elinympäristön olosuhteista.

Mikrolevät kasvavat sekä valossa että pime-

ässä. Valossa kasvavat fotoautotrofit tuotta-

vat tarvitsemansa energian itse fotosynteesin

avulla. Fotosynteesi on valoenergialla tapah-

tuvaa yhteyttämistä, jossa hiilidioksidista ja

vedestä syntetisoidaan hiilihydraatteja, kuten

sokereita ja tärkkelystä ja sivutuotteena

syntyy happea. Pimeässä kasvavat

mikrolevät saavat energiansa käyttämästään

hiililähteestä.
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Mikrolevien ravitsemuksellinen koostumus

Mikrolevien koostumus voi vaihdella

merkittävästi eri levälajien kesken.

Koostumus vaihtelee myös samalla levä-

lajilla riippuen sen kasvuolosuhteista.

Yleisesti levän koostumuksena kiinnostaa

proteiini-, rasva- ja hiilihydraattipitoisuuk-

sien vaihtelut, mutta levät tuottavat myös

erilaisia pigmenttejä ja antioksidantteja,

jotka ovat tärkeitä elimistön suoja-aineita.

Mikrolevien proteiinipitoisuus vaihtelee,

mutta on parhaimmillaan korkeampi kuin

tunnetuilla hyvillä proteiinilähteillä. Prote-

iinin laatu eli aminohappokoostumus saattaa

vaihdella suurestikin mikrolevien välillä

riippuen mm. kasvatusliuoksen typpiläh-

teestä. Mikrolevien keskimääräinen proteii-

nipitoisuus on n. 50 % levän kuivapainosta.

Tyypillisesti mikrolevän rasvakoostumus on

ravitsemuksellisesti hyvä, eli se sisältää

monityydyttymättömiä rasvahappoja, kuten

omega-3- (DHA:ta, EPA:a) ja omega-6-

rasvahappoja (arakidonihappoa). Näitä pit-

käketjuisia monityydyttymättömiä rasva-

happoja (LC-PUFA) ei muodostu kasveissa

eikä eläimissä. Ainoastaan mikrolevissä ne

kulkeutuvat koko ravintoketjun mukana.

Ihmiset eivät pysty itse tuottamaan omega-3

ja omega-6 rasvahappoja, vaan ne täytyy

saada ravinnon mukana.

Kuten muillakin kasveilla, myös levillä nii-

den kemiallinen koostumus vaihtelee lajeit-

tain ja alueittain. Ympäristötekijät, kuten

lämpötila, valaistus, pH, mineraalit, hiilen-

lähde, kasvutiheys ja kasvuvaihe voivat

vaikuttaa suurestikin levien kemialliseen

koostumukseen. Tämä näkyy myös mikro-

levien tuottamien erilaisten arvokkaiden

yhdisteiden pitoisuuksissa, joita ovat mm.

vitamiinit ja pigmentit. Levät ovatkin

merkittävä arvojakeiden lähde elintarvike-,

lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa.

Chlorella Spirulina

Energiaa, kcal 343 333

Proteiinia, g 54 55

Hiilihydraatteja, g 14 11

Rasvaa, g 18 7

Rautaa, mg 120 217

Magnesiumia, mg 276 500

Jodia, µg 500

Kaliumia, mg 2000

Seleeniä, µg 30

GLA, mg 762

K-vitamiini, mg 2000

Beetakaroteeni, mg 375

B12, µg 220

E-vitamiini, µg 18



Mikrolevien yksi merkittävimmistä omi-

naisuuksista on niiden lajikohtainen ja

yksilöllinen väri. Fotosynteesiin liittyvän

pääpigmentin, klorofyllin lisäksi mikro-

levät muodostavat lukuisia erilaisia lisä-

pigmenttejä, kuten fykobiliproteiineja ja

karotenoideja. Nämä luonnolliset pigmen-

tit pystyvät edistämään levien valoenergian

hyödyntämistä suojaamalla niitä auringon-

säteilyyn liittyviltä haitallisilta vaikutuk-

silta. Eläimillä rehun mukana saadut karo-

tenoidit kerääntyvät esimerkiksi lihaan ja

kananmunaan.

Tärkeimmät mikrolevien tuottamat karote-

noidit ovat Dunaliella salinan tuottama β-

karoteeni ja Heamatococcus pluvialis:n

tuottama astaksantiini. β-karoteeni on

välttämätön ravintoaine ja sillä on valtava

kysyntä luonnollisten elintarvikeväriainei-

den, kosmetiikkalisäaineiden sekä terveys-

ruokien markkinoilla. Astaksantiinilla sa-

notaan olevan lukuisia terveyshyötyjä. Se

parantaa mm. silmien terveyttä, lihas-

voimaa ja kestävyyttä sekä suojaa ihoa en-

nenaikaiselta vanhenemiselta. Mikrolevät

ovat erinomainen luonnollisten väriai-

neiden ja ravinteiden lähde ja niillä voisi

korvata synteettisiä valmisteita.

Mikrolevät voivat sisältää runsaasti

vitamiineja ja hivenaineita. Osa mikro-

levistä pystyy tuottamaan B12-vitamiinia.

B12-vitamiinia esiintyy vain eläinperäisissä

tuotteissa ja ihmisen on saatava sitä

ravinnon mukana. Muita mikrolevien tuot-

tamia vitamiineja ovat mm. riboflaviini ja

tokoferoli. Riboflaviini eli B2-vitamiini

toimii elimistössä lähinnä koentsyyminä

hapetus-pelkistysreaktioissa sekä rasva-

happojen hajotuksessa ja synteesissä.

Tokoferoli on rasvaliukoinen E-vitamiini

ja tärkeä elimistön antioksidantti. Tärkeitä

E-vitamiinin lähteitä ovat kasviöljyt ja -

margariinit sekä kokojyvävalmisteet. Le-

välajeista Euglena on eniten tokoferoleja

tuottava mikrolevä.

Lähde: CSIRO

Mikrolevien pigmentit ja vitamiinit



Kaupallisesti tuotettuja mikroleviä
Chlorella vulgaris

Chlorella vulgarista on käytetty vaihto-

ehtolääkkeenä Kaukoidässä muinaisista

ajoista lähtien ja se tunnetaan perinteisenä

ravintona itämaissa. Chlorellaa tuotetaan ja

markkinoidaan yleisesti ravintolisänä monis-

sa maissa, mm. Kiinassa, Japanissa, Euroo-

passa ja Yhdysvalloissa, vaikka se ei ole

saanut yleisesti turvallisena pidettyä GRAS-

arvoa (Generally Recognized as Safe).

Chlorella sisältää tyypillisesti proteiinia n.

puolet, rasvaa n. 20 % ja hiilihydraatteja n.

15 % kuivapainosta. Vaikka Chlorellan pro-

teiinipitoisuus on korkea, näyttäisi sen tär-

kein aine olevan beetaglukaani, joka on pit-

käketjuinen hiilihydraatti ja jota esiintyy

myös mm. kaurassa ja ohrassa.

Beetaglukaani on tärkeä ravintokuitu, joka

on aktiivinen immuunijärjestelmän stimu-

loija, vapaaradikaalien keräilijä ja veren

rasva-arvojen alentaja.

Chlorellaa pidetään myös monien ravinto-

aineiden, kuten karotenoidien, vitamiinien ja

mineraalien lähteenä. Se onkin yleisesti

käytetty tuote terveysruokana, eläinten

rehuissa ja vesiviljelyssä.

Haematococcus pluvialis

Haematococcus pluvialis on tunnistettu

organismiksi, johon voi akkumuloitua

kaikkein suurimmat pitoisuudet astak-

santiinia luonnossa (1,5-3,0 %/ka). Tällä

hetkellä Haematococcus on kaupallisesti

tärkein astaksantiinin luonnollinen lähde,

erityisesti lohen ja taimenen vesiviljelyssä.

Haematocococcus pluvialis –levän proteiini-

pitoisuus on alhainen, mutta sekä hiili-

hydraatti- ja rasvapitoisuudet voivat olla

jopa 40 % kuivapainosta.

Proteiinit
54 %

Hiilihydraatit
14 %

Rasvat
18 %

Muu osuus
14 %

Chlorella vulgaris

Proteiinit
10 %

Hiilihydraatit
40 %

Rasvat
41 %

Muu osuus
9 %

Haematococcus pluvialis



Dunaliella salina

Dunaliella salina on halotolerantti (suolai-

suutta sietävä) mikrolevä, jota esiintyy suo-

lajärvissä. D. salinan proteiinipitoisuus on

korkea, lähes 60 % kuiva-aineesta. Lisäksi

Dunaliella pystyy tuottamaan suuria määriä

β-karoteenia, joka on karotenoidipigment-

teihin kuuluva yhdiste. β-karoteenia käyte-

tään pääasiassa luonnollisena elintarvi-

kevärinä ja provitamiini A:na (retinoli).

D. salina voi sisältää karotenoidia jopa 14 %

kuivapainosta. Osa Dunaliella -kannoista

voi sisältää β-karoteenia jopa 10 % kuiva-

painosta, jos ravinteita on niukasti ja suolaa

sekä valoa runsaasti. β-karoteenin lisäksi

Dunaliella tuottaa myös toista arvokasta

ainetta, glyserolia.

Arthospira eli Spirulina

Arthospira eli Spirulina kasvaa runsaasti

tietyissä emäksisissä järvissä Meksikossa ja

Afrikassa ja sitä on käytetty paikallisen

väestön ravintona jo antiikin ajoista lähtien.

Spirulinaa tuotetaan laajamittaisesti ympäri

maailmaa (3000 tonnia/vuosi) ja sitä käyte-

tään yleisesti ravinto- ja rehulisänä johtuen

sen korkeasta proteiinipitoisuudesta ja

erinomaisesta ravitsemuksellisesta arvosta,

kuten korkeasta gammalinolihap-

popitoisuudesta (GLA). Lisäksi Spirulinassa

on monia terveyttä edistäviä vaikutuksia.

Spirulina on myös tärkein luonnollinen

fykosyaniinin lähde, jota käytetään luon-

nollisena väriaineena elintarvikkeissa ja

kosmetiikassa. Suomessa myydään lisära-

vinteena ainakin kahta Spirulina-lajiketta S.

platensista ja S. maximaa.

Proteiinit
55 %

Hiilihydraatit
11 %

Rasvat
7 %

Muu osuus
27 %

Spirulina platensis

Proteiinit
57 %

Hiilihydraatit
32 %

Rasvat
6 %

Muu osuus
5 %

Dunaliella salina

Kaupallisesti tuotettuja mikroleviä



Mikrolevien kasvatus
Mikrolevien kasvatukseen soveltuu monen-

laiset kasvatusjärjestelmät, kuten avoimet ja

suljetut kasvatusjärjestelmät, jatkuvatoimi-

set järjestelmät ja panoskasvatusjärjestel-

mät. Autotrofiset levät tarvitsevat kasvaak-

seen ainoastaan valoa, hiilidioksidia, vettä,

ravinteita ja hivenaineita. Kaikkein tärkeim-

mät olosuhdetekijät, jotka säätelevät levän

kasvua ovat lämpötila, pH, ravinteiden

määrä ja laatu, valo, sekoitus sekä suola-

pitoisuus. Optimaaliset olosuhteet ovat laji-

kohtaisia ja ne voivat olla toisistaan riippu-

vaisia. Kasvuolosuhteet, jotka ovat ihanteel-

lisia yhdelle lajille, eivät välttämättä toimi

toisella.

Suurin osa mikrolevistä viihtyy 16-27 °C

välillä, optimaalisen lämpötilan ollessa 24-

27 °C. Alhaisessa, alle 16 °C lämpötilassa,

levien kasvu alkaa hidastua ja monille

lajeille yli 35 °C:n lämpötila on tappava.

Monet levälajit viihtyvät pH-alueella 7-9,

optimin ollessa pH 8,2-8,7. Levän kiihtyvä

kasvu nostaa pH:ta, jolloin voidaan yltää

jopa pH-arvoon 9. pH:ta voidaan säätää

hiilidioksidin avulla alemmas ja lähelle lajin

ihanteellista pH-arvoa.

Kuten kasveille, valo toimii energian-

lähteenä myös mikroleville. Valointensiteetti

on tärkeässä roolissa, mutta sen vaatimukset

vaihtelevat suuresti kasvusyvyydestä ja

tiheydestä riippuen. Liian voimakas valo-

intensiteetti, suora auringonvalo tai liian

lähellä keinovaloa, saattaa aiheuttaa fotoin-

hibition. Lisäksi monet mikrolevät eivät

viihdy jatkuvassa valossa, vaan tarvitsevat

lepoajan pimeässä. Monesti käytetäänkin

valo-pimeä- syklejä, joissa maksimi valo-

pimeä -aikasuhde on 16:8, normaalin

vaihdellessa 14:10 tai 12:12 vuorokaudessa.

Merilevät ovat äärimmäisen sietokykyisiä

korkeille suolapitoisuuksille. Monet meri-

levälajit kasvavat parhaiten, kun suola-

pitoisuus on hieman laimeampi kuin niiden

normaaliolosuhteissa. Optimaalinen suola-

pitoisuus merileville on 20-24 g/l.

Kuva: Satu Nokkonen



Mikrolevät ihmisravitsemuksessa

Mikrolevien hyvälaatuisesta ja korkeasta

proteiinipitoisuudesta huolimatta ne eivät

vielä ole saavuttaneet paikkaansa merkit-

tävänä elintarvikkeena tai perinteisten elin-

tarvikkeiden korvikkeena. Suurimmat haas-

teet ovat kuivan ja jauhemaisen

lopputuotteen korkeat tuotantokustannukset

verrattuna perinteisiin proteiinilähteisiin,

tumman vihreä väri ja kevyesti kalamainen

haju, jotka rajoittavat leväjauheen

sisällyttämistä useisiin tavanomaisiin ruoka-

aineisiin.

Monenlaisia kokeiluja on tehty elintarvi-

ketuotteiden kanssa. Levämassaa on mm.

yhdistetty leipä- ja nuudelitaikinaan.

Leipään voidaan kuitenkin lisätä vain hyvin

pieniä määriä leväjauhetta, koska suurempia

määriä käytettäessä ulkonäkö, taikinan

koostumus ja maku muuttuvat epä-

miellyttäväksi. Nuudeleiden ulkonäkö muut-

tuu epämiellyttäväksi ruskeaksi väriksi. Le-

vien yhdistäminen ravioli-tyyppisiin elin-

tarvikkeisiin peittää värjäysvaikutuksen,

mutta muuttaa myös makua huomattavasti.

Tällä hetkellä mikrolevävalmisteiden mer-

kittävimpiä tuotteita, kuten levätabletteja,

myydään pääasiassa luontaistuote-

kaupoissa. Esimerkiksi Chlorella -tabletteja

markkinoidaan ravintoainepankkina, joka

ravitsee ja puhdistaa kehoa. Esim.

puhdistamon Chlorella sisältää yli 65 %

proteiinia kuivapainostaan sekä runsaasti

mm. β-karoteenia, kalsiumia ja magnesiu-

mia. Lisäksi Chlorella on loistava raudan ja

B12-vitamiinin lähde, joista kasvissyöjillä on

usein vajetta. Spirulina –levää markkinoi-

daan planeettamme ravinnetiheimpänä

superfoodina, joka sisältää varsinkin

urheilijoille ja kasvissyöjille arvokkaita

ravinteita, proteiinia ja vitamiineja.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että mikrole-

vien käyttö lisäravinteena olisi hyvä rajoit-

taa 20 g/vrk, jotta vältytään haitallisilta

sivuvaikutuksilta, kuten pahoinvoinnilta.

Suomessa myytävissä tuotteissa päivittäinen

suositusannostus vaihtelee 4-10 gramman

välillä.

Kuva: Satu Nokkonen



Mikrolevät rehuna
Mikrolevien käyttö eläinten rehuna on

alkanut vasta viime vuosina. Levä-

biomassan ravitsemukselliset ja toksikolo-

giset tutkimukset ovat osoittaneet levien

olevan hyvä proteiinin lähde kotieläinten

ruokinnassa. Niillä voidaan joko täydentää

tai jopa korvata perinteisiä proteiinilähteitä,

kuten soijaa ja kalajauhoa.

Ruokinnassa jo vähäisenkin mikrolevien

käyttömäärän on todettu vaikuttavan

positiivisesti eläinten kasvuun ja

vastustuskykyyn. On arvioitu, että noin 30

% nykyisestä levätuotannosta myydään

eläinten rehuksi. Eniten sitä käytetään

siipikarjan ja kalojen rehuihin.

Proteiinin laatu ja sulavuus ovat tärkeitä te-

kijöitä arvioitaessa rehujen käyttöarvoa.

Kokeet, joissa erilaisia mikroleväbiomas-

soja syötettiin vastavieroitetuille porsaille,

broilereille ja muniville kanoille osoittivat,

että mikrolevillä voidaan korvata 8–15 %

soijarouheesta ja maissista. Tätä suurempi

määrä voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

Haittavaikutukset tosin voivat liittyä

levälajien valintaan ja ruokintaan paremmin

sopivia leväkantoja on tarve tutkia lisää.

Rehukäyttöä varten tutkittujen mikrolevien

aminohappokoostumus on melko saman-

lainen kuin soijalla. Lisäksi mikrolevien

välttämättömien aminohappojen pitoisuudet

vastaavat yksimahaisten ravitsemuksellisia

vaatimuksia. Mikrolevät sisältävät mm. ly-

siiniä sekä metioniinia, jotka ovat keskeisiä

aminohappoja erityisesti sikojen, siipikarjan

ja kalojen ruokinnassa. Proteiinin lisäksi

mikrolevät sisältävät arvokkaita omega-3 -

rasvahappoja.

Mikrolevät sopivat myös märehtijöiden

ruokintaan. Tätä on Suomessa tutkittu

Helsingin yliopiston maataloustieteiden

laitoksella lypsylehmillä tehdyissä ruokin-

takokeissa.

Lähde: Centre for Sustainable Aquatic Research, Swansea University
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