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40 VUOTTA ÄLYKKÄÄN
RAKENTAMISEN PUOLESTA

Tero Viljakainen
Toimitusjohtaja
044 761 3510

LAHTELAINEN perheyritys Anstar Oy viettää
parhaillaan juhlavuotta. Betonirakenteiden liitososien sekä liittopalkkien myyntiin ja valmistukseen erikoistunut yritys perustettiin vuonna
1981, joten takana on 40 vuotta liiketoimintaa
rakentamisen maailmassa.
Anstarista on vuosikymmenten myötä kasvanut kansainvälinen toimija, jolla on liiketoimintaa ympäri maailmaa. Yhtiö suunnittelee ja
valmistaa itse tuotteensa sekä suunnitteluohjelmistot asiakkailleen. Kotimaisuus onkin ollut
Anstarille aina tekemisen lähtökohta.

vaikeissakin olosuhteissa. Anstar valmistaa
kaikki tuotteensa itse. Kotimainen tuotanto
onkin ollut Anstarin kilpailuetu läpi vuosikymmenten.
– Olemme kasvaneet ja kehittyneet alan ja
asiakkaidemme mukana. Olen erittäin ylpeä,
missä olemme nyt, mutta samaan aikaan
katsomme vahvasti tulevaan 40 vuoteen.
Aiomme pitää saman ideologian alan suunnannäyttäjänä toiminnan keskiössä tulevaisuudessakin, Anstarin toimitusjohtaja Tero
Viljakainen kertoo.

SMART STEEL™ -KONSEPTI
KAIKEN KESKIÖSSÄ
Anstar on tuonut vuosikymmenten varrella
monia tuotteita ja ohjelmistoja markkinoille. Ensimmäiset piilokonsolit, liittopalkit ja
ohjelmistot osuvat kaikki 2000-luvun taitteen
molemmin puolin.
SMART STEEL™ on Anstarin työn filosofia.
Se tarkoittaa älykästä rakentamista ja mahdollistaa tehokkaan ja modernin rakentamisen

PERHEYRITYKSEN TOIMINTAPERIAATTEILLA MENESTYKSEEN
Viljakainen johtaa Anstaria isänsä Kari Viljakaisen jalanjäljissä. Perheyrityksessä on aina ollut
keskeistä henkilöstön hyvinvointi ja arvostaminen. Tero Viljakainen jakaakin vuolaasti kehuja
omilleen.
– Meillä porukka ei ole ainoastaan töissä
täällä, he todella ovat kiinnostuneita siitä,
miten meillä menee ja miten meistä tulisi yhä

parempia. Toimintakulttuurimme kuuluu, että
kaikki ideoivat ja kehittävät Anstaria. Se motivoi ja antaa työlle merkitystä.
TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ VALOISALTA
Neljänkymmenen vuoden ikään ehtinyt Anstar
ei aio tehdä suuria muutoksia liiketoimintansa ideologiaan. Sen sijaan uudistuksia ja
kehitysaskeleita on varmasti tiedossa, sillä ideologiakin velvoittaa seuraamaan kehitystä – ja
tekemään sitä.
– Materiaalien ja esimerkiksi 3D-tulostuksen suhteen muutoksia on varmasti luvassa
näinkin perinteiselle alalle. Aina keksitään
parempia tapoja tehdä asioita. Teknologia
tulee yhä vahvemmin mukaan myös rakennusteollisuuteen.
– Etenemme kasvun ja kehityksen tiellä.
Haluamme, että 40 vuoden päästäkin Anstar
on innovatiivinen ja yhä kansainvälisempi toimija alallaan. Tämä juhlavuosi on kerrassaan
hieno asia, mutta katsomme jo vahvasti kohti
tulevaa ja uusia askelia, Viljakainen sanoo.

1981 Hollola

1988 Villähde

1990-luku

KARI Viljakainen
perustaa Anstar Ky:n
Hollolan Alikartanoon.
Henkilöstöä 2.

UUDET toimitilat
Villähteelle, Nastolan
kuntaan. Henkilöstöä 10.

AEP®-PIILOKONSOLI
tuodaan markkinoille
ja liitoksesta tulee
markkinoiden käytetyin.

1980-luku

1989 Anstar Oy

1992 Coljoint

PÄÄTUOTTEINA
kiinnityslevyt, APK®pilarikengät sekä ATPja ALP®-peruspultti.

KY:STÄ Oy:ksi. Tuotannon
automatisointi aloitetaan
hankkimalla ensimmäinen
hitsausrobotti.

PIKAMITOITUSOHJELMA
Coljoint julkaistaan
pulttien ja pilarikenkien
mitoittamiseen.
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YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPI
A-BEAM W® -LIITTOPALKKI
ANSTAR tuo markkinoille uutuuden, maailman
suomalaisimman ja moderneimman A-BEAM W®
-liittopalkin. Liittopalkin lisäksi myös palkkiin liittyvä ABEAM-ohjelma päivittyy versioon ABEAM
5.0. Uudessa ohjelmaversiossa palkin rakenne on
uudistettu. Samalla palkkivalikoimaa ja kuorilaattarakenteita on lisätty.
MONELLA TAPAA EDISTYKSELLINEN:
• Valmistuksessa on hyödynnetty myös
kierrätettyä terästä
• Mahdollisuus käyttää ekologista betonia
• Valmistus uusiutuvalla energialla Suomessa
• Ympäristöystävällisempi: EPD-sertifikaatti
• Kevyempi
• Vähäpäästöisempi
• Kustannustehokkaampi
– Uusi A-BEAM W® -liittopalkkimme on kotimainen uuden sukupolven tuote, jollaista ei muilta
löydy. Tälläkin kertaa olemme onnistuneet innovoimaan selkeästi jotain uutta ja parempaa, mikä
sopiikin hienosti juhlavuoteemme Tero Viljakainen
sanoo.

”Uusi A-BEAM W® -liittopalkkimme
on kotimainen uuden sukupolven
tuote, jollaista ei muilta löydy.”

ABEAM-OHJELMA
SUUNNITTELUUN
ABEAM-ohjelmalla suoritetaan ontelolaattatasossa A-BEAM S®- ja W®-tyypin
liittopalkkien esisuunnittelu tuoteosakaupan viitesuunnitelmia varten.
• Ohjelmalla mitoitetaan kuormaperusteisesti liittopalkkien alustavat
dimensiot
• Ohjelma käyttää A-BEAM W®- ja
A-BEAM S® -tyyppipalkkivalikoimaa
• Anstar vastaa palkkien lopullisesta
mitoituksesta
Laitaa päivitetty ABEAM 5.0
verkkosivuiltamme
www.anstar.fi/ohjelmat

OMAA AURINKOENERGIAA
VASTUULLISUUS on kaiken keskiössä Anstarin toiminnassa. Se on aina
ollut lähtökohtanamme, liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. Esimerkiksi
energiankulutus on suurta kaltaisellamme yrityksellä. Tehtaamme
katolle on asennettu aurinkopaneeleja, joista saamme jopa 20 % vuosittaisesta energiankulutuksestamme.
Muutenkin käytämme ainoastaan
alkuperätakuumerkittyä energiaa,
joka on 100 % uusiutuvaa.
Haluamme omalta osaltamme
osallistua ympäristötalkoisiin ja tehdä
voitavamme kestävän kehityksen
eteen. Ympäristöasiat huomioidaan
myös muilla osa-alueilla, kuten logistiikassa. Käytämme kuljetusyhtiöitä,
jotka pyrkivät määrätietoisesti vähentämään päästöjä ja polttoaineenkulutusta.

TUOTELUETTELO 2021
ON ILMESTYNYT
OLEMME julkaisseet vuoden 2021
tuoteluettelon. Tuotteidemme lisäksi
luetteloon on kerätty hyödyllistä tietoa,
kuten tuotekohtaiset kestävyyslaskelmat
ja kiinnityspinta-alan laskentaprofiilit
sekä tietoa suunnitteluun soveltuvista

mitoitusohjelmista. Pidä huoli, että sinulta löytyy viimeisimmät tuotetiedot.
Lataa tuoteluettelo osoitteesta
www.anstar.ﬁ/ajankohtaista

2000 kasvu

2007 laajennus

2012 Eurooppa

UUSI tuotantohalli, jossa
keskitytään valmistamaan
ansaita, peruspultteja
sekä pilarikenkiä.

HALLIN laajennus,
jossa aloitetaan kasvanut
liittopalkkituotanto.

ANSTAR jatkaa
kansain-välistymistään:
Ruotsi, Saksa, Baltia.

2003 uutta
A-LIITTOPALKKIEN
valmistus aloitetaan
ja markkinoille tuodaan
A-BEAM® sekä
pikamitoitusohjelma.

2010–2020 tuoteuudistusvaihe
TUOTTEET euronormien
mukaiseen järjestelmään ja uusien
tuotteiden ja suunnitteluohjelmien
voimakas kehitys- ja julkaisuvaihe.

2021 juhlavuosi
ANSTAR viettää
40-vuotisjuhlavuotta.
Henkilöstöä 70.
Toimituksia 30 eri maahan.
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Referenssit

A-BEAM W® -LIITTOPALKKIA
KYS UUSI SYDÄN -SAIRAALAAN
ANSTARILLA on toimituksessa noin 5,5 kilometriä valmiiksi betonoitua A-BEAM W®
-liittopalkkia sekä muita liitososia PohjoisSavon uuteen sairaalaan. Valmiiksi betonoitu liittopalkki nopeuttaa rakentamisaikaa ja
huomioi kosteudenhallinnan. A-BEAM W®:n
ominaisuudet helpottavat rakentamista ahtaissa tiloissa, olemassa olevien rakennusten
keskellä. Toimitukset alkoivat kesällä 2020
ja jatkunevat loppuvuoteen 2021 asti. Uusi
Sydän -sairaala on laaja, noin 60 000 brm2:n
sairaalakokonaisuus. Pääsairaalan uudis- ja

perusparannustyöt jatkuvat vaiheittain vuoteen 2025 saakka.
Mietimme tarjouspyynnön saatuamme,
miten tämä hanke oli mielestämme järkevintä toteuttaa. Päädyimme tarjoamaan
esitäytettyjä A-Beam W-palkkeja, joista asiakas saa tässä kohteessa selkeää etua sekä
työmaatoteutuksessa että kustannuksissa
etenkin kokonaisuutena katsottuna, Anstarin
projektipäällikkö Jarmo Vaskelainen kertoo.
Kun yhteistyö Anstarin kanssa sujui hyvin
vaiheessa 1, oli luontevaa pyytää tarjous

heiltä myös vaiheeseen 2. Kun meidät palkittiin vaiheen 1C1 urakoinnista, koimme
palkinnon tulleen nimenomaan hyvästä
yhteistyöstä sekä allianssin sisällä että
valitsemiemme kumppanien kuten Anstarin
kanssa. Kun Anstar tarjosi kakkososaan työmaalla täytettävien A-Beam S-palkkien sijaan
vielä tehtaalla esivaletut A-Beam W-palkit,
oli helppo valinta tilata teräspalkit Anstarilta
myös osaan 1C2. Esitäytetty palkki helpottaa työmaatyötä selvästi, arvioi Rakennusliike Laptin työpäällikkö Pentti Leskinen.

OIKEUSTALO,
CASTELLUM AB,
JÖNKÖPING, RUOTSI
•
•

A-BEAM® -liittopalkkeja 1,4 km
Kokonaispinta-ala noin 60 000 brm2

Pääsuunnittelija: Stiba AB
Rakentaja: Serneke AB
Runkourakoitsija: Nybergs Svets AB
A-BEAM®
AEP®-piilokonsoli
AOK®-kannake

KYS UUSI SYDÄN, KUOPIO
•
•

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

NEXT KEILANIEMI, HELSINKI
•
•

A-BEAM®

A-BEAM W® -liittopalkkeja 2,5 km
Kokonaispinta-ala noin 18 750 brm2

Rakennesuunnittelu: Optiplan Oy
Rakentaja: NCC Property Development

Konsolit
Pultit ja kengät

A-BEAM W®
AEP®-piilokonsoli
Pultit ja kengät

LUKUJA

+70

henkilöstöä

+30

kohteita eri maissa

yli 7 milj.
toimitettua tuotetta

40

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

