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HYVÄT ASIAKKAAT JA
YHTEISTYÖKUMPPANIT!
Vuosi on taas vierähtänyt kiireisissä merkeissä ja ehkä
jopa liiankin nopeasti, mutta paljon on saatu aikaan.

Tero Viljakainen
Toimitusjohtaja
044 761 3510

VUODEN 2019 alkupuolisko on tuonut hieman pilviä rakentamisen ylle, mutta merkittävää laskua ei ennusteiden mukaan kumminkaan ole vielä luvassa. Tietenkin on todettava
se, että mikä menee ylös, tulee myös alas.
Kuluvan vuoden aikana olemme kehittäneet
toimintaamme yhdessä kumppaneiden kanssa
monellakin osa-alueella. Olemme tuoneet
merkittävän määrän uusia tuotteita markki-

UUDET TUOTTEET JA
NIIDEN PÄIVITYKSET

noille ja luoneet uusia ohjelmistoja suunnittelijoiden tarpeisiin. Näiden kaikkien päivityksien
ja kehityksien taustalla on tietysti asiakkaidemme tarpeet.
Meille Anstarissa on erittäin tärkeää se,
että tuotteet ovat oikeasti laadukkaita ja
tuotteiden kehitys ja testaus tehdään siten,
että voimme nukkua yömme hyvin. Tämä
kaikki, mitä olemme kuluvan vuoden aikana

ALP-C

APK-C

AOK-kannake

KANNAKKEET
AOK-ontelolaatan kannake
• Tuotteen rakenne on uusittu kokonaan
• Kannakkeen jänneväli- ja kuormitusaluetta on nostettu
• Käyttöohje: AOK-ontelolaatan kannake

PILARIKENGÄT
APK-pilarinkengän uusi tuotenimi on APK-C
• Tuotteen rakenne on päivitetty sopimaan
pilarin pääraudoituksen alueelle
• Kenkäsarjaan on suunniteltu uusi keskikenkä APKK-C, joka sopii huomattavasti
pienempään tilaan
• Käyttöohje: APK-C-pilarikengät

ASL-H

ATP- ja AHP-peruspultit eriytettiin omaan
käyttöohjeeseen ja pulttivalikoimaan lisättiin
uusia pultteja
• Käyttöohje: ATP- ja AHP-peruspultit

PALKKIKENGÄT
APK-M-palkkikengän uusi tuotenimi on
APK-CM
• Liitokseen on kaksi rakennevaihtoehtoa
• Palkkikengän rakenne on päivitetty
• Uudet ankkurointipultit pilarissa
• Käyttöohje: APK-CM-palkkikengät

PERUSPULTIT
ALP-peruspulttisarjan uusi tuotenimi on
ALP-C (peruspultit ALP-LC ja ALP-PC)
• Pulttisarjan tuotteiden rakenne on päivitetty uusien vaatimusten mukaiseksi
• ALP-P2 on uusi pulttityyppi, jolla päästään hyvin lähelle perustuksen reunaa
• ALP-P2-pultin tartunnat voidaan myös
taivuttaa matalaan anturaan
• Käyttöohje: ALP-C-peruspultit

Anstarin perinteisiä kenkä- ja pulttituotteita on päivitetty
ja täydennetty uusilla tuotteilla ja tuoteryhmillä.
Tuoteryhmiin ja -nimiin on tehty seuraavia päivityksiä:

APK-CM

tehneet, on osa SMART STEEL™ -konseptia.
Merkittävänä asiana pidämme myös sitä, että
tuotteillemme myönnettiin vuoden vaihteessa
Avainlippu-merkki, mikä kertoo siitä, että tuotamme tuotteet täällä Suomessa suomalaisille.
Toivon kaikille menestystä vuodelle 2019!
Kehitetään rakentamista yhdessä kuten ennenkin: turvallisemmin, terveellisemmin ja
nopeammin!

AHK-kenkäsarjaan on julkaistu uusi 		
keskikenkä
• AHK-K-kenkä on suunniteltu suorakaidepilarin keskikengäksi sekä pyöreän
pilarin kengäksi
• Käyttöohje: AHK-pilarikengät
ASL-seinäkengät on uudistettu kokonaan
ja kenkäsarja on nimetty uudestaan
• ASL-H-kengät on suunniteltu kevyiden
seinäelementtien liitoksiin
• ASL-P-kengät on suunniteltu jäykistysseinäelementtien järeisiin liitoksiin
• Käyttöohje: ASL-seinäkengät

LIITTOPALKIT
A-BEAM W®

Liittopalkit A-BEAM W® ja A-BEAM S®
• Palkkien suunnittelu on päivitetty
viimeisimpien euronormien mukaisiksi
• Palkkien ominaisvärähdysajan laskenta on
lisätty ABeam-ohjelmaan
• Palkeille on laadittu uudet suunnittelu- ja
asennusohjeet

ANSTARIN
W- JA S-TYYPIN
liittopalkkien päivitetyt profiilit
löytyvät nyt Tekla Warehousesta
ja ProdLibin Anstar-tuotekirjasto
on myös uudistettu!
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SUUNNITTELUOHJELMISTOT
Anstarin suunnitteluohjelmat on laadittu
suunnittelijoiden apuvälineeksi tuotteiden
käytön detaljisuunnittelua varten. Anstarin
kotisivulta voi ladata alla olevat ohjelmat.
OHJELMIEN KÄYTTÄMÄT NORMIT:
•
•
•
•

Suunnittelunormit Eurocode 1, 2 ja 3
Suomen, Ruotsin ja Saksan NA
CEN/TS 1992-4-2
Tulossa EN 1992-4

ACOLUMN 4.0*

ASTEEL 1.5*

ABEAM 4.10*

Ohjelma on laadittu betonielementtisuunnittelijoiden käyttöön. Ohjelmalla suunnitellaan
Anstarin pilarikenkä- ja peruspulttiliitokset.
• Betonipilarin jatkos- ja perustusliitos
• Seinäelementin jatkos- ja perustusliitos
• Momenttijäykkä palkki-pilariliitos

Ohjelma on laadittu teräsrakennesuunnittelijoiden
käyttöön. Ohjelmalla suunnitellaan teräspilarin
pohjalevyn peruspulttiliitos perustukseen. Ohjelmaan on tulossa uudet liitostyypit ristikkoliitoksen,
kiinnityslevyjen liittopilareiden ja kone- ja laiteperustuksen suunnittelua varten.

Ohjelma on laadittu elementtirakennesuunnittelijoiden käyttöön tuoteosakaupan
suunnittelua varten.

Ohjelmassa on seuraavat pääominaisuudet:
• Kenkä- ja pulttiliitos voidaan suunnitella
yksilöllisesti projektin käyttökohdetta varten
• Liitos voi olla joko symmetrinen tai epäsymmetrinen rakenteen ja tuotesijoituksen osalta
• Ohjelma tarkistaa liitoksen geometrian ja
rakenteiden tilantarpeen
• Ohjelma tarkistaa elementtien pääraudoituksen
liitoksen alueella
• Ohjelma laskee tuotteiden vaatiman lisäraudoituksen
• Ohjelmalla voi suorittaa myös pulttivauriotapausten laskennan
• Lujuuslaskelmat rakennusvalvontaa varten

Ohjelman versiossa 1.5 on seuraavat
pääominaisuudet:
• Pilarin pohjalevy- ja peruspulttiliitos voidaan
suunnitella yksilöllisesti käyttökohdetta varten
• Pohjalevyliitos voi olla joko symmetrinen tai epäsymmetrinen rakenteen ja tuotesijoituksen osalta
• Ohjelma tarkistaa liitoksen geometrian,
pilariprofiilin ja pulttien tilantarpeen
• Pohjalevyn kestävyyden FEM-laskenta suoritetaan
jäykän tai joustavan liitoksen menetelmällä,
tulokset saadaan 3D-grafiikkana
• Ohjelma laskee peruspulttien kestävyyden
perustuksessa ja mitoittaa tarvittaessa myös
leikkausvaarnan
• Lujuuslaskelmat rakennusvalvontaa varten

• Ohjelma suorittaa liittopalkkien A-BEAM W®
ja A-BEAM S® alustavan mitoituksen
käyttämällä tuotteiden vakioprofiileja
• Ohjelma suorittaa ontelolaatan pään
kestävyyden laskennan betoninormikortin
BY18 mukaan

AColumn 4.0
*versio 1.6.2019

KÄYTTÖOHJEIDEN UUSIMINEN
Jokaiselle tuoteryhmälle on laadittu uudet käyttöohjeet, jotka selventävät
projektin eri osapuolien tarpeita tuotteiden valinnassa, käytössä ja
laadunvalvonnassa. Käyttöohjeet löydät verkkosivuiltamme www.anstar.ﬁ.
Käyttöohjeiden sisältö on suunnattu kappalekohtaisesti projektin eri osapuolien käyttöön:
KAPPALEET 1 JA 2.
Tuotteiden yleisesittely ja tuotteen
käyttöalueen valinta ja tuotevalikoima

KAPPALE 4.
Ohjeet päärakennesuunnittelijalle ja tuotteiden mitoitusperusteet ja kestävyydet

KAPPALE 6.
Ohjeet elementtitehtaalle. Asennus,
raudoitus, poikkeamat ja laadunvalvonta

KAPPALE 3.
Tuotteiden materiaalit, pintakäsittelyt ja
laadunvalvonta ja tuotehyväksyntä

KAPPALE 5.
Tuotteiden detaljisuunnittelu mitoitusohjelmalla ja käyttöikämitoitus

KAPPALEET 7 JA 8.
Ohjeet rakennustyömaalle. Asennus, tarkastus, laadunvalvonta ja dokumentointi

TUOTEPÄIVITYKSET
ANSTARIN tuotteet on päivitetty vastaamaan
EU:n rakennustuoteasetuksen (305/2011)
määräyksiä, jotka tulivat voimaan Suomessa
2014/07. Tämä asetus aiheutti useita muutoksia ja lisävaatimuksia tuotteiden detaljisuunnitteluun sekä käyttöön elementtitehtailla ja
rakennustyömailla. Asetus toi myös lisävaatimuksia tuotevalmistukseen ja niiden käytön
tarkastukseen, laadunvalvontaan ja dokumentointiin.
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REFERENSSIT

TUOTTEIDEN RÄÄTÄLÖINTIÄ
VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN
OULUN ENERGIAN
BIOVOIMALAITOS, OULU
•
•

Ristikkoliitoksia, noin 100 kpl
Palkkikenkäliitoksia, noin 100 kpl

Rakennesuunnittelu:
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Rakentaja: Lujatalo Oy

KYS UUSI SYDÄN, KUOPIO
•
•

Ristikkoliitokset
Pultit ja kengät

Rakennesuunnittelu:
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Rakentaja: Rakennusliike Lapti Oy

Raudoitusjatkokset

VAHVAN suunnittelun ja asiantuntijuuden
siivittämänä Anstar räätälöi tuotteita myös
tavanomaista vaativampiin olosuhteisiin.
Tästä esimerkkinä kesällä 2020 valmistuva
Oulun Energian uusi voimalaitos, joka on
erittäin merkittävä kohde teräsrakentamiselle.
Anstar on hankkeessa mukana järeän
betonielementtirungon jäykistämiseen
käytettävillä liitoksilla. Pilarilinjan yläpään
vaakavoimat siirretään ADE-vaakasauvaliitoksilla päätyjen jäykistysristikoille. Ristikko
muodostuu betonipilareiden väliin ADKliitososilla kiinnitettävistä vinosauvoista.
Suuria kuormia siirtävät teräsrakenteet
saadaan näin luotettavasti kiinnitettyä
betonipilareihin pulttiliitoksin.
Poikittaisessa suunnassa on käytetty elementtipilareista ja -palkeista muodostuvaa
jäykkää kehärakennetta. Momenttijäykkä
liitos on toteutettu APK-M-palkkikenkiä ja
niihin liittyviä ankkuripultteja sekä ARJ-raudoitusjatkoksia hyödyntäen.
Betonirakenteiden poikkeuksellisen järeät
vaatimukset tekivät tästä projektista erittäin
mielenkiintoisen. Voimalaitoksen rungon
betonirakenteet edellyttivät sellaista voimien
hallintaa, että vakiotuotteita piti räätälöidä
kohteen vaatimuksia vastaaviksi. Työmaan
massiivisimmat pilarit painavat 58 tonnia ja
ovat pituudeltaan 32-metrisiä, mikä erottaa
rakennuksen selvästi toimistorakennuksista.

LUKUJA

Projekti on vaatinut tavanomaista enemmän suunnittelutyötä. Oulun biovoimalan
rakennuksien ja niiden betonielementtien
suunnittelusta vastaavan A-Insinöörien
kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. ”Projektia ja suunnittelua vietiin eteenpäin ja alkoi
hahmottua, tarvittavat tuotteet, ja samalla
selvitä, ettei pärjätä vakiotuotteilla. Siitä lähti
tiiviimpi yhteistyö Anstarin kanssa käyntiin ja alettiin selvitellä tiettyjen tuotteiden
räätälöintimahdollisuuksia.” A-Insinöörien
suunnittelupäällikkö ja projektin vastaava
rakennesuunnittelija Jussi Rantanen kertoo.
”Vastaanotto [Anstarilla] räätälöintitarpeeseen oli hyvä. Aikataulullisesti tilanne oli
todella kireä, mutta saatiin hyvin nopealla ajalla vastauksia, tehtiin puolin ja toisin
yhteensovittamista. Hyvä ja nopea reagointi
asioihin ja pääsimme jouheasti eteenpäin.”,
hän lisää.
A-Insinöörit ovat myös aikaisemmissa
projekteissa käyttäneet Anstarin vastaavia
vakiotuotteita eikä syvemmälle yhteistyölle
ole ollut aikaisemmin tarvetta. Jussi Rantanen kokee tässä räätälöintiä vaatineessa
projektissa yhteistyön Anstarin kanssa sujuneen hyvin. ”Toinen rakennus on jo valmis,
ja toinen etenee hyvää vauhtia. Suunnitelmat saatiin ajoissa ja toimitukset ovat olleet
aikataulussa. Tällaisen tarkastelun valossa
hommat saatiin maaliin onnistuneesti. Omalta osin ja kokonaisuuden osin olemme hyvin

A-BEAM®-liittopalkkia noin 2,4 km
Kokonaispinta-ala noin 60 000 brm2

A-BEAM®

tyytyväisiä yhteistyöhön.”
Jussi Rantanen näkee, että räätälöintitarpeita voi syntyä monista eri syistä eikä vakiotuotteilla aina pärjätä: ”Heidän [toimittajien] toiminnan kannalta olisi jossain määrin
ennakkoedellytys, että löytyy tarvittaessa
vastapeluria rakennesuunnittelun puolelle.
Hyvä tietää myös jatkossa, että Anstarilta
löytyy kapasiteetti ja osaaminen vastaavaan
toimintaan.”
Tehokkaan yhteistyön tuloksena syntyneet
järeät liitokset tulevat nyt myös Anstarin vakiotuotevalikoimaan ja suunnittelun aputyökaluihin.

Konsolit
Pultit ja kengät

HELSINKI OUTLET, VANTAA
•
•
•

AHK-pilarikenkiä
ATP-peruspultteja
Kokonaispinta-ala noin 15 500 m2

Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy
Rakentaja: Fira Oy
Projektin vastaava rakennesuunnittelija Jussi
Rantanen tarkastelemassa vinosideliitosta työmaalla Oulussa. Uusi biovoimalaitos valmistuu
Oulun Laanilaan vuonna 2020.

Pultit ja kengät
Konsolit

50

30

yli 7 milj.

38

henkilöstöä

kohteita eri maissa

toimitettua tuotetta

vuotta alalla

Anstar on vuodesta 1981 toiminut suomalainen perheyritys. Tarjoamme Suomessa valmistettuja betonirakenteiden 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

