
02
SMART STEEL™
ARKKITEHDIT
SUUNNITTELIJAT

03
ELEMENTTITEHTAAT
RAKENNUSLIIKKEET
KONE- JA LAITERAKENTAJAT

04
REFERENSSIT
ANSTAR WAY

ANSTARnews
ANSTAR OY:N ASIAKASLEHTI        anstar.fi        1 / 2018 



2

HYVÄT YHTEISTYÖ-
KUMPPANIT!

Asiakaslehtemme esittelee Teille uuden, 
nykyaikaisemman Anstarin. Kerromme 
entistä asiakaslähtöisemmästä tavastamme 
palvella. Tämän lehden myötä näette myös 
raikastuneen visuaalisen ilmeemme. Tulem-
me jatkossa toimimaan entistä paremmin ja 
nopeammin ja sen lisäksi kehitämme ainut-
laatuista SMART STEEL™ -konseptiamme 
vastaamaan modernia rakennustapaa.

Olemme saaneet nauttia voimakkaasta 
rakentamisen ajasta viime vuosina. Alkanut 
vuosi on ollut työntäyteinen, ja toivomme, 
että tämä jatkuu myös tulevaisuudessa.

Olemme uudistaneet toimintaamme 
merkittävästi kuluneen kahden vuoden 

ajan ja panostaneet kokonaisvaltaiseen 
liiketoimintamme kehittämiseen jokaisel-
la osa-alueella. Toimitimme monille Teistä 
asiakastyytyväisyyskyselyn ja haluamme 
kiittää kaikkia, jotka siihen ansiokkaasti vas-
tasivat. Osallistumalla kyselyihimme myös 
jatkossa saamme Teiltä arvokasta palautet-
ta toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. 
Haluamme myös jatkossa tehdä rakentami-
sen prosesseista entistä tehokkaampia ja 
turvallisempia. Näistäkin lisää myöhemmin 
tässä lehdessä. 

 Haluan myös avata, mitä SMART 
STEEL™ tarkoittaa. Tuotteidemme ja pal-
velujemme takana on merkittävä määrä 

osaamista, tutkimusta, kokemusta, laa-
tua sekä innovatiivista ajattelua. SMART 
STEEL™ kertoo, että ohjelmistomme, alan 
paras tekninen tuki, tuotteemme ja palve-
lumme ovat täysin kotimaisia ja konseptoitu 
palvelemaan laadukasta, kustannusteho-
kasta ja modernia rakentamista vaikeissakin 
olosuhteissa.

 Meille Anstarilla on erittäin tärkeää, että 
voitte luottaa meihin nyt ja jatkossa – kuten 
SMART STEEL™. Since 1981. -sloganimme 
lupaa. 

Rakennetaan yhdessä terveellisemmin, 
nopeammin ja turvallisemmin parempi huo-
minen!

Anstar jatkaa vahvaa uudistumistaan. Olemme mukana 
kehityksessä rakentamassa Teidän, hyvien yhteistyö-
kumppaniemme kanssa, yhä terveellisemmin, nopeammin 
ja turvallisemmin Suomen haastavissa rakennusolosuhteissa.

Tero Viljakainen
Toimitusjohtaja
044 761 3510

ARKKITEHDIT
Luovuutta ja vapautta

SUUNNITTELIJAT
Luotettavuutta ja helppoutta

LUOVUUS. Anstar tarjoaa arkkitehdeille luovuutta suun-
nitteluun. AR-muurauskannake on markkinoiden ainoa ko-
timainen ratkaisu muurattujen julkisivujen kannattamiseen 
niin uudis- kuin saneerauskohteissa. Työmaalla muurattavat 
tiiliseinät tai betoniset julkisivuelementit voidaan ripustaa 
rakennuksen kantavasta rungosta kierreliitoksin kiinnitettä-
vällä kannakejärjestelmällä. Tämä mahdollistaa aivan uudet 
mahdollisuudet rakennusten ulkonäköön. 

VAPAUS. Anstarin matalapalkkiratkaisut puolestaan 
tarjoavat lisää kerroskorkeutta ja vapautta rakennusten 
tilaratkaisuihin, koska isotkin jännevälit ovat saavutettavis-
sa. Nopean rakentamisen ja ainutlaatuisen kosteudenhal-
linnan lisäksi liittorakenteet mahdollistavat mitoitukset jopa 
R180-paloluokkaan ilman työmaalla tehtäviä lisäsuojauksia. 

Kysy meiltä lisää, autamme kaikessa teknisessä tuessa, 
jotta suunnittelu olisi inspiroivaa ja helppoa. 

Jarmo Vaskelainen
Projekti-insinööri
044 763 0990

LUOTETTAVUUS. Anstar tekee suunnittelun hel-
poksi, mutta luotettavaksi. Tarjoamme monipuo-
liset suunnitteluohjeet ja -ohjelmat, jalostetut ja 
valmiit liitosratkaisut, vakiotuotteet, ainutlaatui-
sen kokemuksen ja tiedon, kehitystyön, lujuuslas-
kennat, tehokkaan valmistustekniikan ja läpime-
non sekä nopeat ja oikea-aikaiset toimitukset 
suoraan työmaalle.

HELPPOUS. Kattavat tekniset käyttöohjeet ja 
suunnitteluohjelmamme helpottavat suunnittelua. 
Tämän lisäksi saat meiltä joustavan ja nopean tek-
nisen tuen. Olemme lähellä ja kaikki palvelumme 
ja tuotantomme on Suomessa.

Autamme kaikessa teknisessä tuessa, jotta 
suunnittelu olisi helppoa ja joustavaa.

Hannu Lumiaho 
Suunnittelupäällikkö 
040 592 0852
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A-BEAM® S

• Betonoidaan työmaalla saumavalun yhteydessä 
• Kevyt käsitellä ja kuljettaa 
• Toimii tehokkaasti ilman rakenteellista pintabetonia 
• Läpiviennit helppo toteuttaa
• CE-merkittyjä jopa luokkaan EXC 4 asti 
• Nopea liitostekniikka AEP- ja AEL-liitoksilla

A-BEAM® W

• Betonoidaan sisätiloissa voimakkaasti notkistetulla betonilla
• Märkätöiden väheneminen helpottaa kosteudenhallin- 

taa, nopeuttaa rakentamista ja tuo kustannussäästöjä
• Erittäin hyvä talviasennettavuus ja vääntöjäykkyys
• Toimii tehokkaasti pintabetonin kanssa
• CE-merkittyjä jopa luokkaan EXC 4 asti
• Nopea liitostekniikka AEP- ja AEL-liitoksilla

SUUNNITTELIJAT KONE- JA
LAITERAKENTAJAT
Yksilöllisyyttä ja toimintavarmuutta

YKSILÖLLISYYS. Anstar toimittaa kone- ja laiteraken-
tajille laadukkaiden peruspulttien lisäksi erikoismalleja 
asiakaslähtöisesti. Käyttöohjeet ja tuotteet on suun-
niteltu vaativiin kone- ja laiteasennuksiin ja takaavat 
luotettavuuden yksilöllisissä kohteissa. 

TOIMINTAVARMUUS. Anstar tunnetaan toiminta-
varmuudesta. Sijaitsi kohde missä päin maailmaa tahan-
sa, kokemus mitä erilaisimmista toimitusvaatimuksista 
takaa tuotteiden varman ja oikea-aikaisen toimituksen. 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää asiakaskohtaisesta 
palvelustamme. 

OPTIMIRATKAISUT
SUOMEN OLOSUHTEISIIN

ELEMENTTITEHTAAT 
Ketteryyttä ja kokonaisedullisuutta

KETTERYYS. Anstar pystyy takaamaan elementtiteh-
taille joustavan ja nopean palvelumallin, sillä toimim-
me kaikki samassa kiinteistössä Suomessa. Etuna on 
myös se, että käytössämme on ainutlaatuiset, toimin-
tavarmat resurssit.

KOKONAISEDULLISUUS. Teknisesti erinomaisten 
tuotteiden ja teknisen tuen lisäksi asiakaskohtainen 
palvelumme kattaa kaikki elementtitehtaiden tarpeet. 
Tuotteidemme nopea asennusaika muotteihin varmis-
taa kokonaisedullisen ratkaisun suunnittelupöydältä 
valmiisiin tuotteisiin. 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää asiakaskohtaises-
ta palvelustamme. 

Jari Vilkman
Avainasiakaspäällikkö
040 083 0091

RAKENNUSLIIKKEET 
Joustavuutta ja toimintavarmuutta

JOUSTAVUUS. Anstarin tarjoama palvelu rakennus-
liikkeille on joustavaa ja yksilöllistä. Pystymme reagoi-
maan yllättäviinkin kysymyksiin nopeasti ja tarjoamaan 
teknistä tukea laajalla kokemuksella ja kotimaisella 
ammattitaidolla. 

TOIMINTAVARMUUS. Anstar tunnetaan toimin-
tavarmuudesta ja luotettavuudesta. Anstar pystyy 
tarjoamaan vaativiin Suomen rakennusoloihin suunni-
teltujen liittopalkkien lisäksi koko betonirakentamisen 
osaamisen ja tuotevalikoiman.  

Ota yhteyttä, yhteistyö kanssamme on joustavaa. 
Tero Viljakainen
Toimitusjohtaja
044 761 3510

Juha Pulkkanen
Tehdaspäällikkö
044 757 4751

A-BEAM® ja Anstarin liitostekniikka muodostavat osan runkojärjestelmästä, joka 
tarjoaa kustannustehokkuutta ja joustavuutta rakentamiseen. Palkkeja käytetään 
sekä yksiaukkoisena että jatkuvana rakenteena ja se suunnitellaan ilman erillis-
tä palosuojausta paloluokkaan R180 asti. Vakioliitoksena teräsbetonipilariin on 
AEP-piilokonsoli sekä liittopilariin AEL-piilokonsoli. Palkille on laadittu liitoskirjasto 
myös tavanomaisia liitoksia varten erilaisiin runkorakenteisiin. Palkkityypin valinta ja 
liittorakenteen alustava mitoitus suoritetaan A-BEAM®-pikamitoitusohjelmalla. 



4

ANSTAR WAY – SUUNNITTELUSTA TUOTANTOON

1. VALITSE

Hankesuunnitteluvaiheessa 
päätetään 80 % lopullisista 
kustannuksista. 

2. SUUNNITTELE 

Hyödynnä parhaat 
suunnitteluvälineet 
ja tekninen tuki. 

3. TILAA 

Kotimaisuus, kokemus ja 
sijainti takaavat oikea-aikaisen 
ja varman toimituksen. 

4. TOTEUTA 

Yhdessä päätetyt tekniset 
ratkaisut helpottavat ja nopeut-
tavat rakentamisprosessia. 

REFERENSSIT

ANSTAR OY
Anstar on vuodesta 1981 toiminut suomalainen perheyritys. Tarjoamme Suomessa valmistettuja betoni-
rakenteiden liitoksia ja liittopalkkeja asiakkaillemme maailmanlaajuisesti. Anstarin tekninen neuvonta 
auttaa kaikissa betoniin kinnittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Anstarin asiantuntijat voivat kehittää 
ratkaisun myös asiakkaan erikoistapauksia koskeviin kiinnitysongelmiin. Anstarin SMART STEEL™ -konsepti 
mahdollistaa tehokkaan ja modernin rakentamisen vaikeissakin olosuhteissa. 

ANSTAR OY
Erstantie 2, 15540 Villähde
anstar@anstar.fi
www.anstar.fi

Medisiina D, Turku

• Valmiiksi valettua A-BEAM® W -liittopalkkia noin 2,2 km 
• AEP-liitokset
• Pinta-ala noin 26 000 m2

Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Rakentaja: NCC Rakennus Oy

A-BEAM®

• AEP-piilokonsoliliitoksia noin 4 000 kpl
• Kokonaispinta-ala noin 100 000 m2

Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy
Rakentaja: SRV Rakennus Oy

AEP-piilokonsoli

Keski-Suomen Sairaala, Jyväskylä

• Muurauskannaketta noin 2,4 km
• Muurattua seinää 7 000 m2

Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy
Rakentaja: SRV Rakennus Oy

AR-muurauskannake

Aalto-yliopisto, Espoo

AEP-piilokonsoli


