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ALKANUT vuosi 2020 on ollut poikkeuksel-
lisen haastava ja ennalta arvaamaton. Itse en 
ainakaan olisi osannut odottaa, että tällainen 
pandemia tässä mittakaavassa pääsisi leviä-
mään näin nopeasti ja voimakkaasti.

Onneksi vielä toistaiseksi olemme Suo-
messa selvinneet suhteellisen pienillä tartun-
tamäärillä, mutta tulevaisuus näyttää mitä 
tulee tapahtumaan. Joka tapauksessa talous 
tulee kokemaan kovan kolhun.

Vaikka vastaan tulee mitä, on aina katsot-

tava eteenpäin. Se on kehityksen edellytys. 
Olemme viime vuosien aikana kehittäneet 
toimintaamme ja investoineet merkittävästi 
tuotekehitykseen sekä tuotantoomme. Hyvä 
kysyntä on mahdollistanut kehittämisen ja 
olemme tietenkin kiitollisia Teille asiakkail-
le. Toivomme, että investointimme ovat 
olleet onnistuneita ja vahvistavat asemaam-
me tulevaisuudessa. Olemme koko yrityk-
sen 39-vuotisen historian ajan kehittäneet 
tuotteita ja tuoneet paljon uusia tuotteita 

markkinoille.
 Mielestämme tämä on ollut asiakkai-

den etu ja kuten tiedämme, vapaa kilpailu 
alalla kuin alalla varmistaa sen, että kehitystä 
voi tapahtua. Meille myös on tärkeää, että 
pelaamme markkinoilla reilusti asiakkaiden 
ja kilpailijoiden suuntaan. Me haluamme 
kehittää ja palvella asiakkaitamme mahdolli-
simman hyvin. Toivotan menestystä vuoteen 
2020 ja pysytään terveinä sekä huolehditaan 
toisistamme!

Tero Viljakainen
Toimitusjohtaja
044 761 3510

KEHITYS EDELLÄ
Vaikka vastaan tulisi mitä, kehitämme 
toimintaamme – asiakkaidemme parhaaksi.

SMART STEEL™ –
ANSTARIN KEHITYSTYÖTÄ
TIESITKÖ, että Anstar on liittopalkkien ja 
liitostekniikoiden uranuurtaja Suomessa? 
A-BEAM W®- ja A-BEAM S® -liittopalkit 
ovat Anstarin oman kehitystyön tuloksia, 
ja liittopalkkien valmistaminen on aloitettu 
jo vuonna 2003. Tuotteiden lisäksi Anstar 
tarjoaa suunnittelijoiden ja rakentajien käyt-
töön myös mitoitusohjelmia, joita käytetään 
rakennuksen kantavan rungon suunnittelus-
sa. Mitoitusohjelmien avulla toteutettavat
rakenneratkaisut ja liitokset voidaan 
suunnitella uusimpien suunnittelunormien 
mukaan. Ohjelmilla määritetään rungon 
liitoksien kestävyys ja käyttöasteet Anstarin 
tuotteiden kanssa.

A-BEAM W®- ja A-BEAM S® -liittopal-
keista sekä mitoitusohjelmista muodos-
tuu kokonaisuus, joka on keskeinen osa 
Anstarin SMART STEEL™ -konseptia, joka 
tarkoittaa älykästä rakentamista. SMART 
STEEL™ mahdollistaa tehokkaan ja moder-
nin rakentamisen vaikeissakin olosuhteissa.

Anstarin tekemisessä korostuvat:
• kotimaisuus
• kokemus
• loistava sijainti.

Näiden asioiden ansiosta voimme tarjota 
oikea-aikaisia ja varmoja toimituksia. Yh-
dessä päätetyt tekniset ratkaisut puoles-

taan helpottavat ja nopeuttavat rakenta-
misprosessia. Tarjoamamme A-BEAM® ja 
Anstarin liitostekniikka muodostavat osan 
runkojärjestelmästä, joka tarjoaa kustannus-
tehokkuutta ja joustavuutta rakentamiseen.

AEP®-PIILOKONSOLI ON 
ANSTARIN TUOTEKEHITYSTÄ
Liittopalkkien ja mitoitusohjelmien lisäksi 
AEP®-piilokonsoli on Anstarin omaa tuote-
kehitystä. Konsolia on käytetty jo 25 vuotta
betonipilareiden ja -palkkien liitoksissa, ja 
se on saavuttanut johtavan markkina-ase-
man elementtirakentamisen liitostekniikas-
sa.

AEP®-piilokonsoli oli ensimmäinen kau-
pallinen piilokonsolisovellus Suomessa. 
Se perustui Anstarin tuotekehitykseen ja 
patenttiin. AEP®-piilokonsoli avasi uudet 
mahdollisuudet myös betonielementtirun-
kojen piiloliitostekniikan kehittämiseen. 
AEP®-piilokonsolista on tehty sovellukset 
myös A-BEAM S®- ja -W®-liittopalkeille be-
toni- ja liittopilarirakenteisiin.

Anstarin tuotekehityksen merkittävin 
saavutus 1980-luvulla oli kuumatyssäys-
menetelmän kehittäminen harjateräkselle. 
Menetelmää sovelletaan raudoitusjatkok-
sen laajennetun kierteen valmistuksessa. 
Menetelmää alettiin käyttää myös lyhyiden 
peruspulttien ankkurikappaleiden valmis-
tuksessa, jolloin voitiin luopua hitsatun 
levyankkurin käytöstä peruspulteissa.

KIINNITYSLEVYT PÄIVITETTY 
UUTEEN EURONORMIIN

KIINNITYSLEVYJEN osalta SBKL-kiinnitys-
levy vaihtuu AKL-kiinnityslevyyn. Levyjen 
kestävyysarvot on päivitetty ja tuotevalikoi-
maa uudistettu ja täydennetty. Levyn kiin-
nitysalustan betonille voidaan tehdä myös 
käyttötilanteen halkeamaleveystarkastelu 
ja käyttöikämitoitus reunasijoituksessa. Kai-
kille tuotteille voidaan nyt myös määrittää 
onnettomuustilanteen kestävyydet SFS-EN 
1090-4:2018 mukaan.

ASTEEL-MITOITUSOHJELMA UUSITTU
Kiinnityslevyjen mitoitus tehdään ASTEEL-
ohjelmalla, johon on lisätty uudet liitostyypit 

kiinnityslevyille sekä ristikkoliitoksille. Mitoi-
tusohjelmalla voidaan suorittaa levyn pro-
jektikohtainen suunnittelu usealle kuormalle 
ja reunasijoitukselle sekä liittyvälle profiilille. 
Ohjelma tuottaa laskelmat kiinnityslevystä 
sekä liittyvän profiilin hitsistä.

KÄYTTÖOHJEET PÄIVITETTY
Kiinnityslevyjen käyttöohje on kirjoitettu 
kokonaan uudelleen SFS-EN 1992-4:2018 
-normin vaatimusten mukaiseksi. Kiinnitysle-
vyjen raudoitusohjeet on yksinkertaistettu. 
Käyttöohjeessa on esitetty levyjen maksimi-
kestävyydet laajassa betonissa sekä kestä-
vyysarvot myös rakenteen reunasijoituksella.

Levyille on annettu ohjeelliset mini-
mireunaetäisyydet eri murtokriteereiden 
mitoitusarvoilla. Levyjen kestävyysarvot on 
päivitetty ja tuotevalikoimaa on uudistettu 
ja täydennetty. Levyjen suunnitteluohjeet 
on uudistettu kokonaan uusimman normin 
vaatimusten mukaisiksi.

Tuotepäivitykset

RISTIKKOLIITOSTUOTTEEMME
ON UUDISTETTU

RISTIKKOLIITOSTEN tuotevalikoimaa on 
päivitetty ja uudistettu normivaatimusten 
mukaiseksi, ja tuotteiden suunnittelu ja 
käyttö voidaan nyt tehdä kokonaan euro-
normien vaatimusten mukaan.

Tuotteet on uudistettu, mutta tuotteiden 
kestävyydet ja liityntämitat eivät ole muut-
tuneet. Tuotevalikoimaa on täydennetty 
kahdella raskaalla liitostyypillä sekä pilarin 
läpi menevillä liitoksilla kaikissa kokoluokis-
sa. Ristikkoliitosten käyttöohje on kirjoitettu 

kokonaan uudelleen SFS-EN 1992-4:2018 
-normin vaatimusten mukaiseksi. Kaikil-
le tuotteille voidaan nyt myös määrittää 
onnettomuustilanteen kestävyydet SFS-EN 
1090-4:2018 mukaan. 

RISTIKKOLIITOSTEN SUUNNITTELU 
ASTEEL-OHJELMALLA 
Tuotteiden suunnitteluperusteet on uu-
distettu, ja ristikkoliitoksen voi suunnitella 
ASTEEL-ohjelmalla projektikohtaisten ma-
teriaalien ja pilarimittojen mukaan. Ohjel-
ma suorittaa liitoksen betonikestävyyden 
mitoituksen pilarissa annetuilla mitoilla ja 
betonilujuudella. Ohjelma suorittaa myös 
jäykistyssauvan ruuviliitoksen ja liityntälevy-
jen mitoituksen ja tuottaa niiden laskelma-
tiedoston.

A-BEAM®
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NORMIPÄIVÄ –
MEILLE.

Anstarin SMART STEEL™ tarkoittaa älykästä
rakentamista. Ensimmäisenä ja ainoana toimijana
Suomessa, tuotteemme on päivitetty uuden
euronormin SFS-EN 1992-4:2018 määräysten
mukaiseksi. Tuotteiden suunnittelu ja käyttö
voidaan nyt tehdä kokonaan euronormien
vaatimusten mukaan.

Anstarin mitoitusohjelmat on laadittu
suunnittelijoiden apuvälineiksi tuotteiden
käytön detaljisuunnittelua varten. Anstarin
verkkosivuilta saat lisätietoja ohjelmista ja
voit ladata kaikki ohjelmat omaan käyttöösi.
Me autamme kaikessa teknisessä tuessa!

MITOITUSOHJELMAT

ACOLUMN 5.0*

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

Ohjelmaan on tehty seuraavia päivityksiä:
• Käyttöliittymän liitosvalinta on päivitetty ja havainnollista 

grafiikkaa on lisätty.
• Ohjelmassa on kuusi liitostyyppiä pilari-, palkki- ja seinä-

kenkäpulttiliitoksille.
• Laskentatulosten käyttöasteiden tarkastelu ja hyväksyntä 

on tehty hyvin nopeaksi ja havainnolliseksi.
• Kenkien ja pulttien raudoitusohjeita on yksinkertaistettu.
• Käyttöohjeissa on tuotteiden kestävyysarvojen mukainen 

maksimilisäraudoitus.
• Ohjelma tuottaa laskentatilanteen voimien mukaiset  

minimiraudoitteet.

ASTEEL 2.0*

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

Ohjelmaan on tehty seuraavia päivityksiä:
• Käyttöliittymän liitosvalinta on päivitetty ja havainnollis-

ta grafiikkaa on lisätty.
• Ohjelmaan on lisätty uudet liitostyypit kiinnityslevyille 

sekä ristikkoliitoksille.
• Laskentatulosten käyttöasteiden tarkastelu ja hyväksyn-

tä on tehty hyvin nopeaksi ja havainnolliseksi.
• Pilariprofiileina voi nyt käyttää myös vakiotuotannossa 

olevia valssattuja profiileja ja suorakaideputkia.
• Raudoitusohjeita on yksinkertaistettu.

ABEAM 4.10*

Ohjelma on laadittu elementtirakennesuunnittelijoiden 
käyttöön tuoteosakaupan suunnittelua 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 5.0

OHJELMIEN KÄYTTÄMÄT NORMIT:

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

*versio 1.5.2020 

Mitoitusohjelmien uudet versiot suunnittelun tueksi:

SFS-EN 1992-4:2018

ASTEEL-OHJELMALLA voidaan myös suunnitel-
la mitoituspalveluna projektikohtaiset erikois-
kiinnityslevyt tilanteisiin, joissa vakiolevyt eivät 
sovellu käyttöön. Tarjoamme uutuutena myös
mitoituspalvelun, joka on tarkoitettu projekti-
kohtaisille kiinnityslevyille.
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Referenssit

UUSI Jyväskylän Keljonkankaan koulukeskus 
tuo alueelle kasvun vaatimat riittävät nykyai-
kaiset yläkoulu-, sisäliikunta-, kirjasto- ja nuo-
risotilat. Kaikkiaan noin 10 000 m2 rakennus-
ta tehdään Terve talo -periaatteilla tosissaan 
niin, että rakennus ei nouse tulevaisuudessa 
otsikoihin sisäilmaongelmien pesänä. Ansta-
rin A-BEAM W® -palkkien käyttö välipohjissa 
tukee tavoitetta. 

– Panostamme laajasti ja monella tapaa 
kosteuden hallintaan ja Terve talo -ajatte-
lun mukaiseen toteutukseen. Rakennuksen 
kerroksissa käytettävät valmiiksi täytetyt 
A-BEAM W® -matalaleukapalkit ovat kosteu-
denhallinnassa oiva apu, kiittää hankkeen 
pääurakoitsijana toimivan Peab Oy:n työ-
päällikkö Kimmo Hänninen.

A-BEAM W® -palkkien betonitäyttö 
tehdään konepajalla vähemmän kostealla 
betonilla kuin työmaalla käytetään. Lisäksi 
konepajalla tehty betonitäyttö ehtii kuivua 
hieman ennen kuin palkit asennetaan pai-
koilleen.

– Laskimme palkkivertailussa myös hinnan 
työmaalla täytölle sekä arvioimme siihen 
liittyvät riskit ja päädyimme siten Anstarin 
tuotteisiin, Kimmo Hänninen toteaa.

– Kohteessa käytetään paljon rakenteel-
lista pintalaattaa, minkä tekoa A-BEAM® 
-palkit myös tukevat hyvin, lisää Anstarin 
projektipäällikkö Jarmo Vaskelainen.

Rakennuksen reuna-alueilla ja yläpohjissa 
käytetään rakentamisen kokonaisuuteen liit-
tyvistä käytännön syistä työmaalla täytettäviä 
A-BEAM S® -palkkeja. Niihin on asennettu 
kosteuden hallitsemiseksi lämmityslangat 
nopeuttamaan työmaalla tehtävien betoni-
täyttöjen kuivumista.

Uusi koulukeskus koostuu kahdesta suo-
rakaiteen muotoisesta osasta ja niiden väliin 
toisen kerroksen tasoon tulevasta siltaraken-
teesta.

– Arkkitehti halusi rakenteeseen pitkäai-
kaista muuntojoustavuutta, joka on toteutet-
tu väljällä pilarijaolla ja Anstarin matalaleu-
kapalkeilla. Kun kantavia seiniä on vähän ja 
teräspalkki antaa tilaa tekniikalle, rakennus 
voi elää tulevien tarpeidenkin kanssa hyvin. 
Välipohjat ja yläpohjat on tehty teräspalk-
kien varassa olevilla ontelolaatoilla lukuun 
ottamatta liikuntasalia ja aulamaista ruoka-
latilaa, joissa yläpohjat on tehty TT-laatoilla, 
hankkeen rakennesuunnittelusta vastaava 
WSP Finlandin Marko Pitkänen kuvaa raken-
netta.

– Palkkien pituus on keskimäärin 7–8 met-
riä, samoin ontelolaattojen. Näillä pituuksilla 
värähtely jää vähäiseksi. Yhdyssilta päätettiin 
myös tehdä Anstarin palkeilla ja ontelolaa-
toilla. Sillassa on järeät 16 metriä pitkät 600 
millimetrin A-BEAM® -palkit, joilla saatiin 
halutunlainen valoisa avara tila, Pitkänen 

tiivistää rakenteet.
– Yksi Anstarin palkeilla saatu etu oli, 

että kulkusillan voi tehdä myöhemmin kuin 
ristikkosillan olisi voinut tehdä. Näin silta ei 
haittaa työmaaliikennettä, Kimmo Hänninen 
toteaa.

Anstarille Keljonkankaan koulukeskus on 
ollut noin 1,5 kilometrin palkkitoimitus. Ans-
tar on vastannut palkkien mitoituksesta WSP 
Finlandilta saatujen lähtötietojen pohjalta 
sekä myös toimittanut AEP®-piilokonsolei-
ta betonipilarit toimittaneelle Lujabetoni 
Oy:lle.

– Pääsimme hankkeeseen mukaan niin 
ajoissa, että saatoimme vaikuttaa liitoksiin ja 
palkkien rakenteisiin, mistä on aina etua ko-
konaisuudelle, kiittelee Jarmo Vaskelainen.

RAKENNETAAN 
TERVETTÄ KOULUA

+60
henkilöstöä

+30
kohteita eri maissa

yli 7 milj.
toimitettua tuotetta

39
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 kiinnitys-
ongelmiin. Anstarin SMART STEEL™ -konsepti mahdollistaa tehokkaan ja modernin rakentamisen vaikeissakin olosuhteissa.

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

LUKUJA
 

• Arvioitu valmistumisvuosi 2021 
•  Kokonaispinta-ala noin 120 000 brm2

Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy
Runkoelementtien toimitus:   
Betonimestarit

TAMPEREEN KANSI, TAMPERE 

AEP®-piilokonsoli

• Valmiiksi betonoitua A-BEAM W® 
-liittopalkkia n. 5,5 km

• Kokonaispinta-ala noin 60 000 brm2

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

KYS UUSI SYDÄN, KUOPIO

A-BEAM® 

Konsolit

Pultit ja kengät

A-BEAM S®

• A-BEAM® -palkkia n. 1,5 km
• Kokonaispinta-ala noin 10 000 m2 

Rakennesuunnittelu: 
WSP Finland Oy
Rakentaja: Peab Oy

KELJONKANKAAN 
YHTENÄISKOULU, JYVÄSKYLÄ

AEP®-piilokonsoli

A-BEAM® 


