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WLT® on Aalto Haitek Oy:n uusi innovatiivinen ratkaisu puurakentamiseen 

Wave layered timber (WLT®) on toholampilaisen Aalto Haitek Oy:n rakennusteollisuudelle kehittämä massiivinen 
puuelementtiratkaisu. Lisäaineeton WLT® on vahva, kestävä ja erittäin monipuolinen innovaatio – universaali 
puukomponentti kaikentyyppiseen rakentamiseen, mukaan lukien suuret rakennukset ja sillat. WLT® on kehitetty 
teollisen mittakaavan tuotantoon ja sitä voidaan valmistaa eri puulajeista ympäri maailmaa. Visuaalisesti 
miellyttävä ja helposti asennettava WLT® -ratkaisu tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia innovatiiviseen 
suunnitteluun ja kustannustehokkaampaan rakentamiseen. 

”WLT® laskee puurakentamisen kustannuksia joustavuutensa ja yksinkertaisuutensa ansiosta ja on kilpailukykyinen 
ratkaisu koko rakennusalalle. Sen tuotannossa ei käytetä liimaa, lisäaineita tai kemikaaleja, kuten ei myöskään 
rakennusvaiheessa. WLT® on ympäristöystävällinen ja vastuullinen valinta rakennusyrityksille ja rakennusten 
loppukäyttäjille”, sanoo Aalto Haitek Oy:n toimitusjohtaja Tiina Kapela. 

 

WLT® tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia 

WLT®:n nerokas aaltoprofiilin ja kuivaamiskäsittelyn yhdistelmä luo elementeille yhtenäisen, halkeilemattoman ja 
jäntevän rakenteen. Aaltoprofiilin yhdistämistekniikka ja saman suuntaiset puun syyt luovat myös poikkeuksellisen 
lujia puurakenteita, mikä tekee WLT®:stä ekologisen ja taloudellisen vaihtoehdon myös teknisesti ja esteettisesti 
vaativille rakenteille. Komponentin aaltoprofiilin kireys mukautuu luonnostaan sään ja ilmaston aiheuttamiin 
kosteuden muutoksiin jousimaisen ominaisuutensa ansiosta. 

WLT® mahdollistaa käytännölliset ja kauniit ratkaisut jopa vaativissa olosuhteissa, kuten kriisiympäristöissä ja 
erilaisissa haastavissa kohteissa rakennuksen muodosta, koosta, logistisista rajoituksista tai työmaavaatimuksista 
riippumatta. WLT® on helppo asentaa, joten esimerkiksi silta tai pieni talo voidaan rakentaa myös vaikeasti 
saavutettavaan kohteeseen. 

WLT®-komponentit ovat kaarevia tai suoria. Mahdollisuus luoda pyöreitä muotoja etenkin puurakennuksissa on 
merkittävä uutuus, joka tukee arkkitehtien ja suunnittelijoiden luovuutta. 

 

WLT®:n hyödyt rakentajille  

WLT® voi merkittävästi vähentää rakennuskustannuksia ja rakennusalan ympäristövaikutuksia. Hyödyt ovat lukuisat: 

1) Lyhyt toimitus-, tuotanto- ja rakennusaika 

2) Mahdollistaa useiden puulajien sekä kierrätyspuun käytön (Suomessa Aalto Haitek Oy:n pääraaka-aine on 
pohjoismainen mänty) 

3) Soveltuu moduli- ja elementtirakennusmenetelmiin sekä mahdollistaa pala-palalta kasaamisen  

4) Jätteetön ja kustannustehokas vaihtoehto WLT®:n optimoidun tuotannon, rakennelujuuden ja kevyen painon 
ansiosta 



5) Mahdollistaa käytännölliset, ekologiset ja kauniit ratkaisut myös muotojen ja teknisen suorituskyvyn kannalta 
vaativiin tarkoituksiin 

6) Massiivinen, 100 % lisäaineeton puurakenne on kierrätettävä ja biohajoava purkamisen jälkeen 

 

WLT® sopii monenlaisiin suuriin ja pienimuotoisiin rakennusprojekteihin, mukaan lukien rakennukset ja sillat sekä 
kaarevat, korkeat, paksut ja ohuet rakenteet. Massiivinen, hengittävä rakenne tarjoaa esteettisesti miellyttävän, 
eristävän, ja paloturvallisen ratkaisun. Kantokykyinen ja kevyt WLT® 
-rakenne sopii rakennuksen kaikkiin rakennusosiin.  

Aalto Haitek Oy on toteuttanut keskisuuria pilottiprojekteja vuodesta 2017 lähtien ja käynnistää WLT®:n 
massatuotannon uudella Toholammin tehtaalla vuoden 2019 aikana. 

 

WLT® voi hyödyntää myrkytöntä käsittelyä 

WLT® soveltuu myös moniin käsittelyprosesseihin kuten Accoya®, joka on patentoitu asetylointiprosessi ja 
modifioidun puun tuotemerkki. Asetylointi tekee luokan 1 puusta kestävän, mittapysyvän ja ihanteellisen materiaalin 
korkealaatuisten puutuotteiden valmistukseen. Accoya® -sertifioitu puu on luotettavaa, myrkytöntä ja täysin 
pyöreää puuta, jolla on 50 vuoden takuu maanpäällisissä rakenteissa, sekä maakosketuksessa 25 vuoden takuu. 

 
Tähtäin kansainvälisille markkinoille  
 
Aalto Haitek Oy osallistuu Tokiossa järjestettävään Japan Home and Building messuille 13-15.11.2019. Maan suurin 
ja merkittävin alan tapahtuma järjestetään vuosittain. Aalto Haitek on Business Finlandin mukana Finland Pavilion 
osastolla W1Z-25.  
 

Lisätietoja:   

Tiina Kapela 
CEO, Aalto Haitek 
Tiina.Kapela@aaltohaitek.fi  
Puh. 044 – 738 9662 

 
AALTO HAITEK on kestävän kehityksen edelläkävijä, joka suunnittelee, kehittää ja tuottaa innovatiivisia, 
lisäaineettomia sekä terveellisiä tuotteita puurakennusalan tarpeisiin. Toiminnassamme patentoidut teknologiamme 
yhdistyvät kuuden sukupolven mittaiseen kokemukseen. Olemme osa Suomen kasvavaa bio- ja kiertotaloutta. 

www.aaltohaitek.fi 


