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Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuoda esille tietoa langattomasta latauksesta, sen 

käyttötarkoituksista, tekniikan tulevaisuudesta ja tuoda esille myös vaihtoehtoisia 

tekniikoita ja vertailla niitä. Aihe oli mielenkiintoinen ja ajankohtainen, mutta tiedon 

löytäminen osoittautui hankalaksi ja tiedonlähteenä toimi suurilta osin internet.  

 

Akkuja energian lähteenä käyttävät laitteet ovat yleistyneet suurissa määrin viime 

vuosina. Lähes jokaisella ihmisellä on nykyään matkapuhelin, ja sähköautot ovat 

yleistyneet viime vuosina merkittävästi. Lisääntynyt tehon tarve ja akkuteknologian 

hidas kehitys ovat saaneet yritykset keksimään erilaisia tapoja pidentää akkujen kestoa 

tai helpottaa niiden latausta.  

 

Induktiolatausta hyödyntäviä laitteita on ollut jo pitkän aikaa markkinoilla. Melkein joka 

kodista löytyvä sähköhammasharja latautuu sähkömagneettisen induktion avulla. Tällä 

vuosituhannella kuitenkin herättiin siihen, että tekniikkaa voisi käyttää matkapuhelinten 

lataukseen. Ensimmäisen langatonta latausta hyödyntävän puhelimen julkaisun jälkeen, 

langaton lataus on kehittynyt merkittävästi muutamassa vuodessa.  

 

Nykyään langatonta latausta voidaan hyödyntää jopa tieliikenteessä ja rajallisesti myös 

ilmassa lentäviä laitteita voidaan ladata. Tulevaisuudessa langaton lataus yleistyy, ja 

latausetäisyydet kasvavat. Toistaiseksi ei vielä tiedetä, lataammeko akkuja vai 

kondensaattoreita kymmenen vuoden päästä. 

 
Asiasanat: langaton lataus, sähkömagneettinen induktio, akku, tehon tarve  
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ABSTRACT 
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The main objective of this study is to present information on using wireless charging, 

technology, bring out alternative technologies and compare them. The topic was 

interesting and relevant, but finding the information turned out to be difficult and the 

Internet was the most significant source of information.  

 

Devices that use batteries as an energy source have become more common to large 

extent in recent years. Almost every person has a mobile phone these days and electric 

cars have become rapidly more popular in recent years. Increased in power demands 

and the slow development of battery technology have driven companies to come up 

with different ways to extend battery life or make charging easier. 

 

Devices that use induction charging to charge their batteries have been around for a 

long time on the market. Example an electric toothbrush charges by electromagnetic 

induction. However, this millennium, mobile companies woke up to the fact that this 

technology could be used to charge mobile phones. Wireless charging has been 

evolving tremendously after releasing the first wireless charger for a telephone.  

 

Today, wireless charging can be utilized on the road and also in the air. In the future, 

wireless charging will become even more popular and charging distances will increase. 

However, it is still unclear, whether we will charge batteries or capacitors in the future? 

 

 

Key words: wireless charging, electromagnetic induction, battery, need for power 



   4 

Sisältö	
 

1  JOHDANTO ............................................................................................................. 6 

2  HISTORIASTA NYKYAIKAAN ............................................................................ 7 

2.1  Historia .............................................................................................................. 7 

2.2  Nykyaika ........................................................................................................... 8 

3  LATAUSTEKNIIKAT ........................................................................................... 10 

3.1  Induktiolataus .................................................................................................. 10 

3.2  Sähkömagneettinen resonanssi ........................................................................ 11 

3.3  Infrapuna ......................................................................................................... 11 

3.4  Superkondensaattori ........................................................................................ 13 

3.5  Ultraääni .......................................................................................................... 14 

4  STANDARDIT MOBIILILAITTEISSA ............................................................... 15 

4.1  Qi ..................................................................................................................... 15 

4.2  PMA ja A4WP ................................................................................................ 15 

5  AUTOT ................................................................................................................... 17 

5.1  Henkilöautot .................................................................................................... 17 

5.2  Joukkoliikenne ................................................................................................ 19 

6  Langaton lataus sähköasennuksissa. ....................................................................... 20 

7  YHDISTÄMINEN MUIHIN TEKNIIKOIHIN ..................................................... 21 

8  HAITAT ................................................................................................................. 22 

9  HYÖDYT ............................................................................................................... 23 

10  Yhteenveto .......................................................................................................... 24 

LÄHTEET ....................................................................................................................... 25 

 

 

  



   5 

ERITYISSANASTO		
 

Sähkömagneettinen induktio   Magnetiikan avulla syntyvä sähkökenttä 

Resonanssi     Fysiikan ilmiö myötävärähtelystä 

Infrapuna      Sähkömagneettinen säteily (700nm-1mm) 

PMA      Langaton lataus -standardi 

A4WP      Langaton lataus -standardi 

Wi-Charge     Langaton lataus -tekniikka 

ATEX      Räjähdysvaarallisen tilan standardi 

NFC      Near Field Connection 



   6 

1 JOHDANTO	

 

 

Nykyään mobiililaitteita on jo lähes jokaisella ihmisellä ja tekniikka on kehittynyt 

huimasti laitteissa. Laitteiden prosessoritehot ovat nousseet moninkertaisiksi ja 

mobiililaitteissa ovat yleistyneet korkearesoluutioiset näytöt. Sähköautoilu on 

moninkertaistunut ja niillä haluttaisiin päästä yhä pidempiä matkoja ilman pitkiä 

pysähdyksiä akun latauksen takia. 

 

Akkuteknologia ei ole kuitenkaan pysynyt perässä, joten laitteita joudutaan lataamaan 

lähes päivittäin. Johdot yleensä hankaloittavat laitteen kanssa työskentelyä, mikä vie 

yleensä esimerkiksi matkapuhelimen tarkoituksen lähemmäs lankapuhelinta. Sekä 

useasti ladattaessa laitteen liittimet kuluvat ja valmistajat saattavat joutua tekemään 

takuukorjauksia liittimien vaurioituessa liiallisen kytkemisen takia. Sähköautojen 

pisimmät ajomatkat jäävät yleensä vain noin 200 km hyvissä olosuhteissa ja latausaika 

venyy useampaan tuntiin normaaleilla pistotulppaan laitettavilla latureilla. 

 

Langattomalla latauksella voidaan edistää akullisten laitteiden käytettävyyttä. 

Esimerkiksi tietokoneen näyttövalmistajat ovat tuoneet markkinoille näyttöjä, joiden 

jalustaan on integroitu lataustelakka. Sähkömagneettista resonanssia hyödyntämällä 

laitteen liikkuvuus helpottuu ja laseria käyttämällä pystytään lataamaan jopa 

lentokoneita. Toisaalta tulevaisuudessa kokonaiset valtatiet voivat olla yhtä 

latausalustaa, joka toimii tiehen integroiduilla aurinkopaneeleilla. Tekniikka kehittyy 

vauhdilla ja pian kuitenkin akut saattavat olla historiaa superkondensaattoreiden 

pyrkiessä markkinoille akun korvaajina. 

 



   7 

2 HISTORIASTA	NYKYAIKAAN	

 

2.1 Historia	

 

Langaton lataus on perinteisesti induktiolatausta, mikä perustuu sähkömagneettiseen 

induktioon. Tätä tekniikka on jo käytetty pitkään ja sähkömagneettisen induktion esi-

isänä voidaan pitää Michael Faradia. 1831 Faraday keksi sähkömagneettisen induktion 

havaittuaan ensin keskinäisinduktanssin kahden johtimen välillä, sitten havaitsemalla 

sähkövirran synnyn käämissä magneetin kulkiessa sen läpi.( Michael Faraday 

Biography 2013) 

 

Ensimmäisen idean langattomasta energian siirrosta keksi Nikolai Tesla. Sen jälkeen 

Tesla työskenteli ideansa parissa vuodesta 1900 eteenpäin ja sai rahoituksen 

paikalliselta pankkiirilta.  Wadenclyffen torni pystytettiin New York Long Islandille, 

jossa Nikolai Tesla testasi langatonta energiansiirtoa. Projekti kuitenkin kaatui 

rahoituksen loppumiseen ja tekniikan huonoon kaupalliseen hyödyntämiseen.( Ultra 

11/2013) 

 

 

KUVA 1. Wadenclyffen torni (Tiedetuubi 2013) 
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2.2 Nykyaika	

 

Nykyään melkein joka kodissa on induktiolatausta hyödyntäviä laitteitta, sillä 

perinteisesti sähköhammasharjat ja ladattavat partakoneet käyttävät tätä 

lataustekniikkaa. Lisäksi moni matkapuhelin valmistaja on tuonut markkinoille mallit 

jotka tukevat erilaisia langattomia energian siirtoja. 

 

 Induktio lataus on ensimmäinen tekniikka jota on käytetty langattomasti akkujen 

lataamiseen. Induktio latauksessa energiaa siirretään induktiosilmukoiden tai käämien 

välillä. Käämejä käytetään kuitenkin enemmän johtuen niiden paremmasta 

tehokkuudesta energian siirrossa. Normaalilla induktiolaturilla hyötysuhde on vain 

noin 70 %, mutta tekemällä nanoteknologialla käämeistä tarpeeksi ohuita ja 

käyttämällä tietokoneohjattujapiirejä, voidaan päästä hyötysuhteessa hyvin lähelle 

langallista laturia. 

 

Sähköautoilu on lisääntynyt ja sähköautoille on kehitelty omia langattomia 

lataustapoja. Lisäksi on kokeiltu myös ladata lentävän ultrakevyen lentokoneen akkua 

maasta käsin. Kokeessa ladattiin akkua kymmenen metrin päästä 4000W milloin 

lentokone vastaan otti 1000W tehoa. Tehon häviö on suuri, mutta tekniikkaa 

kehittämällä isompia lentokoneita voitaisiin ladata ilmasta käsin, jolloin niiden ei 

tarvitsisi laskeutua akun tyhjetessä, vaan voisivat lautautu ilmassa. (Mike Szczys 2012) 
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KUVA 1. Lentokoneen lataus ilmassa (Mike Szczys 2012) 
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3 LATAUSTEKNIIKAT	

 

 

Nykyään langatonta latausta on monenlaista tyyppiä. Sähkömagneettista induktiota 

hyödyntävä on se perinteisin tapa. induktiosta on kehitelty resonanssia hyödyntävä 

lataus. Sillä mahdollistetaan vapaampi laitteen sijoittelu. Sittemmin on kehitetty laserin 

kautta lataava laturi, joka mahdollistaa entistä pidemmät välimatkat ja jopa 

lentokoneen ilmassa lataamisen. 

 

3.1 Induktiolataus	

 

Induktio lataus on ensimmäinen tekniikka jota on käytetty langattomasti akkujen 

lataamiseen. Induktio latauksessa energiaa siirretään induktiosilmukoiden tai käämien 

välillä. Käämejä käytetään kuitenkin enemmän johtuen niiden paremmasta 

tehokkuudesta energian siirrossa. Normaalilla tekemällä käämeistä tarpeeksi ohuita, 
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voidaan päästä hyötysuhteessa 80-85 %.(Powerbyproxy 2015)hyötysuhde on vain 

induktiolaturilla Noin 70 %, mutta  

 

 

KUVA 2. Induktiolataus (Powerbyproxy 2015) 

 

3.2 Sähkömagneettinen	resonanssi	

 

Tekniikka hyödyntää magneettista resonanssia, jossa kaksi käämiä on viritetty samalle 

taajuudelle.  Lähettävän ensiökäämin saadessa energiaa, se muodostaa 

magneettikentän, jolloin vastaanottava toisiokäämi absorboi magneettikentän luomaa 

energiaa sähkövirraksi ja välittää sen laitteessa olevaan akkuun. 

 

3.3 Infrapuna	

 

Infrapunan avulla laitteiden lataaminen onnistuu myös pitkällä etäisyydellä, mutta 

hyötysuhde tippuu etäisyyden kasvaessa maksimi etäisyyden jäädessä kymmeneen 
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metriin. Tekniikan hyvänä puolena on pitkä kantama ja latausta pystytään tehokkaasti 

kohdistamaan objektiin. 

 

Wi-Charge -teknologia hyödyntää kahta eri tekniikkaa. Infrapunaa ja reflektiivisiä 

peilejä. Esteen tullessa säteen eteen, taustalla olevat peilit heijastavat sivuilta säteen 

laitteeseen, jolloin sijoittelu on hyvin vapaata laitteen maksimi lataus alueella. Wi-

Charge -teknologiaa voidaan yhdistää myös kameroihin ja palovaroittimiin, mikä olisi 

eduksi esimerkiksi kerrostalosaneerauskohteissa, joissa jouduttaisiin uudet johdotukset 

asentamaan pintana. (Wi-Charge teknology 2015) 

 

Suuremmalle mittakaavalle vietynä ja tehokasta infrapunalaseria käyttämällä voidaan 

jopa ladata lentokoneita ilmassa. Tekniikka valitettavasti vaatii paljon tehoa ja vain 

murto-osa saadaan siitä käytetty. Tehokas laseri on myös vaarallista terveydelle ja 

suojaetäisyydestä olisi pidettävä tarkkaa huolta. 

 

 

KUVA 3. Wi-Charge (Wi-Charge 2015) 
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3.4 Superkondensaattori	

 

Tulevaisuudessa superkondensaattorit tulevat korvaamaan ainakin osan akuista. 

Uudenlaisen tekniikan avulla kondensaattori varastoi sähköisesti varautuneita ioneita 

huokoisen materiaalin pinnalle. Kondensaattorit pystyvät uudella tekniikalla 

varastoimimaan suuren määrään virtaa lyhyessä ajassa ja latauskertoja voi olla jopa 

miljoonia, ilman että kondensaattori menettää virrananto kykynsä. Lisäksi 

kondensaattori pystytään purkamaan lyhyessä ajassa verrattuna akkuihin. 

Tulevaisuudessa sähkölaitteita ei tarvitse kytkeä sen paremmin johdolla seinään kuin 

asettaa langattomaan laturiinkaan. Virta voidaan yksinkertaisesti varata laitteisiin 

itseensä, ovatpa ne sitten kämmenen kokoisia puhelimia tai ihmisen ajamia autoja. 

(Tiede 2014) 

 

 

 

KUVA 4. Kondensaattori auton koriin rakennettuna (Auto muuttuu akuksi 2014) 
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3.5 Ultraääni	

 

uBeam on yritys, joka on kehitellyt markkinoille uudenlaisen langattoman 

latauslaitteen. Laite hyödyntää ultraääniaaltoja ja yrityksen mukaan sen avulla pystyy 

lataamaan useampaa laitetta samassa huoneessa sijainnista riippumatta. Tekniikassa on 

kuitenkin varjopuolena se, että latauksen hyötysuhde tippuu nopeasti välimatkan 

kasvaessa ja latauksella ei vielä päästä seinien läpi.  
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4 STANDARDIT	MOBIILILAITTEISSA	

 

 

Tällä hetkellä mobiiliteknologiassa vallitseva standardia on Qi. Lisäksi kolme muuta 

standardia ovat pyrkineet kehitykseen mukaan. WPA, Power Matters Alliance (PMA) 

ja Alliance for Wireless Power (A4WP) (Elektroniikkalehti 2014) 

 

4.1 Qi	

 

Wireless Power Consortium julkaisi heinäkuussa 2010 langattomaan lataukseen 

soveltuvan Qi-standardin. Standardi perustuu sähkömagneettiseen induktioon, jossa 

siirretään energiaa käämien välillä vaihtojännitteen avulla. Energiaa vastaanottavassa 

laitteessa tapahtuu myös latauksen ohjaus jolla säädetään energian tarvetta.  Tällä 

hetkellä tehoa lataukseen saadaan vain noin 5W, mutta 120W tulevaisuudessa. Lataus 

tapahtuu 100-205 kHz taajuudella. Etäisyys on maksimissaan 40mm. Tätä tekniikka 

käytetään pääasiassa puhelinten ja tablettien lataukseen, mutta myös kehitteillä on 

kannettaviin tietokoneisiin tuleva lataus.( Elektroniikkalehti 2014) 

 

4.2 PMA	ja	A4WP	

 

 Powers Matters Alliance (PMA) hyödyntää sähkömagneettista induktiota Qi:n tavoin, 

mutta PMA tekniikkaa voidaan hyödyntää ohjelmiston avulla, jolloin latauspisteitä 

voidaan kontrolloida. (Elektroniikkalehti 2014) 

 

Alliance for Wireless Power (A4WP) tekniikka käytetään siirtämään energiaa 

tyypillisesti langattomassa latauksessa. Tekniikka perustuu induktiiviseen energian 

siirtoon, mutta muista poiketen se luo laajemman magneettikentän, jolloin laitteen 

sijoittelu on vapaampaa ja lataukseen laitetta ei tarvitse sijoittaa tiettyyn asentoon vaan 

laite lataantuu myös etäälläkin laturista. Lisäksi standardi sallii monen laitteen 

lataamisen yhtä aikaa samassa magneetti kentässä.( The Verge 2015) 
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Yhtiöt yhdistyivät ja muuttivat nimekseen Airfuel Allianceksi. Yhdistyneet yhtiöt 

olivat kuitenkin sovittaneet tekniikkansa yhteensopiviksi. AirFuel Allianceen kuuluu 

muun muassa suuryritykset kuten AT&T ja Starbucks. Suomalainen yritys Powerkiss 

kuuluu myös tähän organisaatioon. (The Verge 2015) 
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5 AUTOT	

 

5.1 Henkilöautot	

 

Sähköautoilun lisääntyessä on mietitty helppoja tapoja ladata autoja latauspaikkojen 

vähyydestä johtuen. Yksi sovellutus on tehdä kokonaisia teitä integroiduilla 

induktiosilmukoilla, jotka laitaisivat autoa koko ajan liikuttaessa eteenpäin. Vuonna 

2013 Etelä-Korea teki 12km pitkästä tiestä kokonaan sähköautoille tehdyn 

latausalustan, jolloin tiellä ajaessa autoa ei tarvitse pysäyttää latautumaan. ( Tekniikka 

ja Talous 2015) 

 

 

KUVA 5. sähköauton langaton latausalusta (Pluglesspower 2015) 

 

Toukokuussa 2015 Tukholmassa esiteltiin Evatranin langaton latausalusta, jolla voi 

ladata yleisimpiä sähköautoja langattomasti. Amerikkalaisvalmisteinen malli on 

mahdollista asentaa esimerkiksi autotalliin ja upottaa se maahan. Seinään asennetaan 

ohjauslaite, joka näyttää valosymbolein optimaalisen paikan auton akun lataukselle. 

Sähköalan ammattilainen puolestaan asentaa autoon vastaanottimen, joka mahdollistaa 

sähkömagneettisen induktioenergian siirtymisen auton akkuun. Evatran on 

kaupallistanut tuotteensa ja tarjoaa alustalleen todella kilpailu kykyisen hinnan 
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ollessaan vain noin 30 % kalliimpi verrattuna langalliseen plug-in -laturiin.(EVGA 

2015) 

 

Metropolia ammattikorkeakoulu testasi myöhemmin Kostallin tekemää 

erikoisrekisterikilvessä olevaa lataustekniikkaa, joka jää vain 2-3 % yksikköä 

vastaavanlaisen tehoisesta langallisesta laturista. Tuote oli kuitenkin vielä vain 

prototyyppi, joten hyötysuhde saattaa vielä muuttua mahdollisen kaupallistumisen 

yhteydessä. Tällä hetkellä Metropolia vertaa Kostallin tuotetta Evatranin jo 

markkinoilla olevaan auton pohjaan asennettavaan lataustekniikkaan. (Sähköinen 

liikenne 2015) 

 

Autoihin ovat tulleet myös puhelimille tarkoitetut langattomat latausalustat. Toyota 

julkaisi vuonna 2012 Avalon malliin kojelautaan rakennetun latausalusta, jonka jälkeen 

muutkin valmistajat ryhtyivät lisäilemään malleihinsa langattomia latureita. Tällä 

hetkellä ainakin Audi, BMW, Chevrolet, GMC. Cadillac, Jeep, Lexus, ja Toyota ovat 

ottaneet tekniikan käyttöönsä. Monet näistä valmistajista hyödyntävät Qi-standardia.     

(Autonews 2013) 

 

 

KUVA 6. Autossa oleva langaton latausalusta (Autonews 2013) 
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5.2 Joukkoliikenne	

 

Monessa kaupungissa on havaittu sähköbussien tuoma energiasäästö 

joukkoliikenteessä, jossa joudutaan pysähtymään ja kiihdyttämään usein. Sähköautojen 

tekniikka on juuri kehitelty tällaista ajoa varten, mutta pelkkä jarrutuksen tuoma 

energia ei riitä lataamaan akkuja tarpeeksi edes joukkoliikenteen ajoreiteillä Aiemmin 

sähköbussien ajomatkat ovat olleet lyhyitä, rajallisen akkukapasiteetin takia.  

Langattomia latureita asentamalla pysäkeille voidaan pidentää huomattavasti ajoaikaa 

ja painavan akkukapasiteetin tarvetta autossa.  

 

 

KUVA 7. Sähköbussi (Transportblog 2014) 
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6 LANGATON	LATAUS	SÄHKÖASENNUKSISSA	

 

 

Latauksen tekniikka on kehittynyt ja ainakin yksi iso kahvila ketju on tuonut 

langattomat latauspisteet kahviloihinsa pöytiin integroituna. Lisäksi Ikea on tuonut 

valikoimaansa kokonaisen kalusteperheen, joihin kaikkiin on integroitu kalusteen 

sisälle langaton laturi. Sähköautojen latauspisteet ovat yleensä kiinteitä jolloin ne tulee 

ottaa huomioon sähköasennuksia tehtäessä. 

 

 Tulevaisuudessa kuitenkin varmasti sähköasennuksissa yleistyvät langattomat laturit 

sekä kotona että toimistoissa ja myös teillä asfalttiin upotettuna. Langattomilla 

latureilla voidaan vähentää laitteiden johtojen tarpeita ja näin ollen esimerkiksi 

toimistoissa voidaan saada vapaampi kalusteiden sijoittelu välittämättä pistorasioiden 

paikoista toimistolaitteiden ottaessa virtansa ilmasta. Lisäksi erilaisia järjestelmiä 

voidaan asentaa ilman johdotusta, niiden kommunikoidessa ilmassa liikkuvalla tiedolla 

ja niiden toimiessa ilmasta otetulla energialla. 
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7 	 YHDISTÄMINEN	MUIHIN	TEKNIIKOIHIN	

 

 

Induktio lataus ja NFC-teknologia sopivat hyvin yhteen. Esimerkiksi ravintolaan 

mennessä voi puhelimen pistää pöydälle, jolloin se alkaa lataantumaan. Lisäksi NFC- 

yhteyden kautta puhelimeen siirtyy vaikkapa päivän ruokalista. Lataukseen 

asennettaessa NFC- tekniikan avulla voidaan välittää viesti laitteelle, jolloin laturi 

kytkee sopivan lataustavan päälle. 

 

 

KUVA 8. Starbucks -kahvilan lataustelakka (Abcnews 2014) 
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8 HAITAT	

 

 

Langaton lataus on nykypäivää, mutta se ei ole vielä energiatehokasta. Latauksessa 

hyötyprosentti on yksinkertaisella tekniikalla noin 70, jolloin paljon energiaa jää 

hyödyntämättä. Lisäksi uutena sovelluksena se on vielä kallis ratkaisu. Yhtiöt kuitenkin 

kehittelevät vielä parempia tekniikoita, jotta saataisiin kustannustehokkaampia laitteita 

markkinoille. Monet yritykset ovat myös luoneet omia standardeja jotka eivät ole 

yhteensopivia muiden tekniikoiden kanssa. Lisäksi akkuja ovat syrjäyttämässä 

kondensaattorit moninkertaisella latausnopeudella. Parantuneella 

aurinkopaneeliteknologialla laturit voidaan integroida laitteisiin, jolloin latauksen tarve 

suurimmassa osassa laitteita jää lähes olemattomaksi. 
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9 HYÖDYT	

 

 

Teknisesti langaton lataus säästää liittimiä, sillä laitetta laitettaessa lataukseen ei tule 

valokaaria tai kipinöitä. Näin ollen liittimet eivät kärsi korroosiovaurioita. 

Langatonta latausta voitoisiin hyödyntää tulenaroissa tiloissa, jotta ylimääräisiltä 

riskeiltä luoda kipinöitä ja valokaaria vältyttäisiin esimerkiksi ATEX-tiloissa. 

 

Sähköautoissa langattoman latauksen integroiminen teihin ja bussipysäkkeihin 

vähentäisi huomattavasti latauksen tarvetta ja näin ollen pidentäisi toimintaetäisyyttä 

kulkuneuvoilla. Hyödyntäen tietokone ohjausta ja nanoteknologiaan voidaan kuitenkin 

päästä hyötysuhteessa lähelle langallista latausta. Mercedeksen ja BMW:n tekemän 

yhteisen tutkimuksen mukaan jää ja lumi eivät haittaa merkittävästi latausta. (TL-

verkkotoimitus 2014) 
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10 Yhteenveto	

 

 

Langaton lataus on tullut jäädäkseen teknisiin laitteisiin ja sen kehitys on ottanut ison 

harppauksen 2010-luvulla. Langattomasti latautuvat linja-autot ovat yleistyneet 

liikenteessä ja autovalmistajat tekevät jo autojaan sopiviksi langatonta latausta varten.  

  

Maailmassa kuitenkin panostetaan energiatehokkuuteen ja pyritään vähentämään 

energian käyttöä valtavasti. Langaton lataus edistää toisaalta sähköautoilun 

yleistymistä, mutta kuitenkin latausalustojen heikko hyötysuhde heikentää 

sähköautojen tuoman ympäristöystävällisyyden lähemmäksi polttomoottorilla kulkevaa 

ajoneuvoa. Sekä matkapuhelimien latausalustat hukkaavat energiaa noin 

kolmanneksen. 

 

Terveyshaittoja induktiolatauksesta ei ole vielä kattavissa määrin tehty mutta 

induktioliettä voidaan magneettisesti verrata induktiolataukseen.. SGS Fimkon 

tekemän testin perusteella ainakin isoilla tehoilla sydämentahdistaja voi häiriintyä 

induktiolatauksesta tulevasta säteilystä. Esimerkiksi sähköbussit, jotka latautuvat 

induktion avulla, saattavat olla vaarallisia tahdistimille, ellei säteilyä pystytä jotenkin 

eristämään. (HS testi 2013) 

 

Langaton lataus on parhaimmillaan mukavuustekijä ja arjen helpottaja, sekä oikealla 

tekniikalla ympäristöystävällisyyttä edistävä tekniikka. Langaton lataus voi helpottaa 

erilaisten sähköä vaativien taloteknisten laitteiden sijoittelua ja välttämättä kaikille 

laitteille ei enää tarvitse asentaa johdotusta, niiden ottaessa kaikki vaatimansa energia 

ilmasta. 
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