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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
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VUONNA 2020 alkaneen koronaepidemian ter-
veydelliset ja taloudelliset vaikutukset ovat olleet 
massiiviset sekä ihmisille että globaalille talou-
delle.  Silloin saattoi ajatella, että kaikki mahdol-
linen on nyt nähty.

Vuosi 2022 on kuitenkin näyttänyt, mitä kus-
tannuksille voi tapahtua, vieläpä erittäin nopeasti 
ja arvaamattomasti. Tämän kaiken lisäksi, vaikka 
raaka-aineiden ja energian hinnat ovat nousseet, 
Ukrainan kansa joutuu taistelemaan olemassa-
olostaan kuten aikoinaan Suomi sotavuosinaan. 
Vielä osa meistä voi samaistua näihin.

Nämä kaikki vastoinkäymiset toivottavasti 
tekevät meistä ihmisistä viisaampia ja muistaisim-
me olla toistamatta samoja virheitä uudelleen. 
Ikävä kyllä näin ei aina ole.

Toivottavasti nyt viimeistään ymmärrämme 
omavaraisuuden merkityksen yhteiskunnassam-
me ja tulemme pitämään siitä riittävällä tasolla 
huolta.

Vapaan kilpailun ja vaihdettavuuden merki-
tystä ei voi korostaa riittävästi. Kuluvat vuodet 
ovat osoittaneet sen, että meidän toimittajienkin 
tulee ymmärtää ja hyväksyä se, että kilpailu on 
hyvästä. 

Sodan vaikutukset tulevat osumaan ankarasti 
heikompiosaisiin ja kokonaisuudessaan yrityk-
siemme kilpailukykyyn muuttuvissa markkinois-
sa. Olemme nähneet vasta osan tästä surulli-
sesti näytelmästä. Vaikutukset tulevat olemaan 
merkittävät ja ne tullaan vasta tulevaisuudessa 
näkemään.

Tästä huolimatta paras vaihtoehto on katsoa 
tulevaisuuteen positiivisesti ja luottamuksella. 

Yhdessä näistäkin selvitään! 

Vaikeat ajat
näyttävät, 
mikä on tärkeää

Tero Viljakainen
Toimitusjohtaja
044 761 3510
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Anstar toimitti vakioteräsosia Kemin 
biotuotetehtaalle joka on Suomen met-
säteollisuuden historian suurin inves-
tointi Suomeen ja Anstarin suurin kohde 
viime ja tänä vuonna.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on 
valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon 
tehokkain puuta jalostava laitos. Kyseessä 
on Suomen metsäteollisuuden historian 
suurin investointi, arvoltaan 1,85 miljardia 
euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalite-
hokas tehdas toimii täysin ilman fossiilisia 
polttoaineita.

Tehdas tulee työllistämään koko suo-
rassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 
henkilöä, joista uusia työpaikkoja on noin 
1 500. Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa 
metsäpäähän: puunkorjuuseen ja -kuljetuk-
siin. Kemin biotuotetehdas lisää Suomen 
viennin arvoa puolella miljardilla eurol-
la vuosittain ja positiivinen tulovaikutus 
Suomeen on samoin puoli miljardia euroa 
vuosittain.

Tilaus oli Anstarin suurin viime ja tämän 
vuoden aikana. Anstar toimitti Kemiin 
vakioteräsosia, kuten pilarikenkiä, perus-
pultteja, raudoitusjatkoksia, ristikkoliitoso-
sia ja kiinnityslevyjä. Toimitukset alkoivat 
keväällä 2021, ja päämassa oli toimitettu 
kesäkuussa 2022. 

Jättihanke – Kemin 
biotuotetehdas

Päästötöntä rahtia

P äästöillä on kirosanan maine, syystäkin. Yhtään ylimää-
räistä ei yrityksen pitäisi päästellä. Meidän kohdal-
lamme se tarkoittaa sitä, että käytämme oletuksena 

kaikissa kotimaan posti-, paketti ja rahtituotteiden rahdeissa 
päästöttömiä kuljetuksia.  

Tähän kun yhdistää sen, että valmistamme tuotteemme 
kotimaassa, pystymme minimoimaan kuljetuksen aiheuttamat 
päästöt. Ulkomaisessa tuotannossa rahti Suomeen on pääs-
töjen suhteen melkoinen taakka. 

 Meille kotimaisuus – tuotannossa ja suunnittelussa – on 
aina lähtökohta, josta olemme erittäin ylpeitä. Päästelem-
me menemään jatkossakin vähillä päästöillä, koska niin sen 
kuuluu olla. 

toimitettua tuotetta
41 vuoden aikana

Yli 10 miljoonaa 
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Anstar oli mukana Tikkurilan kirkon 
rakennusprojektissa. Vaativaan 
kohteeseen toimitettiin Anstarin 
muurauskannakkeita.

Tammikuussa 2021 käyttöön vihitty 
Tikkurilan kirkko on Tikkurilan seu-
rakunnan ja ruotsinkielisen Vanda 
svenska församlingin kotikirkko. 
Lisäksi siellä toimivat Vantaan seura-
kuntien hallinto ja yhteinen seura-
kuntatyö. Anstar toimitti teknisesti ja 
arkkitehtonisesti vaativaan julkisivu-
kohteeseen muurauskannakkeita.

Ensimmäisen kerroksen yläpuoli-
nen tiilijulkisivu ripustettiin Anstarin 
muurauskannakkeilla. Kannateltavan 
seinän korkeus on suurimmillaan 
jopa 19 metriä ja pituus 83 metriä. 
Muurauskannakkeiden toimitukset 
ajoittuivat syksyyn 2019.

– Projekti sujui oikein hyvin. Ak-
tiivisessa yhteistyössä arkkitehdin,  
rakennesuunnittelijan, urakoitsijan ja 
tiilitoimittajan kanssa lopputuloksena 
on näyttävä ja moderni kirkkoraken-
nus, Anstarin suunnittelupäällikkö 
Hannu Lumiaho kertoo. 

SMART STEEL™ -konseptimme 
mahdollistaa tehokkaan ja mo-
dernin rakentamisen vaikeissa-
kin olosuhteissa. Tämä vaatii laa-
tua, toiminnan joka vaiheessa. 
Suunnittelemme ja toteutamme 
kaikki tuotteemme itse Suomes-
sa, joten laadunvalvontamme 
on täysin omissa käsissämme. 
Tuotteiden valmistukseen kuu-
luu myös toimitusketjun hal-
linta sekä vastuullisuus. Meillä 
toimitusketju on läpinäkyvä ja 

tiedämme, mistä raaka-aineet 
tulevat. 

Laadukas suunnittelu takaa 
onnistumisen tuotannossa ja ra-
kentamisessa. Virheiden määrä 
ja suuruus kasvavat, jos suunnit-
telupöydällä tehdään laadullisia 
virheitä. Meillä suunnittelua ei 
ole ulkoistettu, vaan omat in-
sinöörimme tekevät tuotesuun-
nittelua ja -kehitystä Lahden 
Villähteellä, oman kattomme 
alla. 

Laatua alusta loppuun

MEILLÄ on hommat niin sanotusti omissa näpeissä, on aina ollut. Katto-
jemme alla Villähteellä valmistuvat paitsi tuotteemme myös niitä varten 
kehitetyt suunnitteluohjelmat. Voisi puhua aika lailla kotimaisesta teke-
misestä vai mitä? Vähän kuin lähiruokaa suomalaisille rakennustyömaille.

Ja onhan se niin sanotusti aika 
”soiva peli”, kun tuote- ja ohjelmisto-
kehitys juttelee sujuvasti ja ymmärtää 
toisiaan. Siihen kun yhdistetään vielä 
yhteistyö asiakkaiden kanssa, kehit-
täminen kulkee notkeasti eteenpäin. 
Jotain asioita kannattaa ulkoistaa, 
mutta uskomme vahvasti, että ydi-
nosaaminen kannattaa pitää oman 
talon sisällä. 

Teräsrakentamisen lähiruokaa

Näyttävä ja 
moderni – 
Tikkurilan 
uusi kirkko

Suunnitteluohjelmamme: 
ACOLUMN  
ASTEEL 
ABEAM 

Ladattavissa täältä:
anstar.fi/ohjelmat
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Tyynenä
myrskyssä – 
teräsrakenne-
liiketoiminnan
hurjat vuodet
Lähihistorian myllerrykset näkyvät yhtä lailla myös 
teräsrakennemarkkinoilla. Lyhytaikaisten muutosten lisäksi 
alan trendi on menossa jatkuvasti vihreämpään suuntaan.

TEKSTI: VILLE FORSBY
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Viimeisimmät vuodet ovat olleet poikkeuksel-
lisen poikkeuksellista aikaa maailmassa ja yhtä  
lailla teräsrakenneteollisuuden parissa. Korona-
pandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan  
ovat aiheuttaneet suuremman luokan myrskyn 
markkinoille. 

Päällimmäisenä esiin nousee kolme asiaa: 
materiaalien hinnat ja niiden muutos, markki-
noiden epävarmuus ja markkinoiden muutos.

Hintarallia kaasu pohjassa
Teräksen hinnat ovat tehneet melkoista rallia 
viimeisimpien kahden vuoden aikana. Koro-
napandemian lisäksi Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainaan on näkynyt hinnoissa radikaalisti. 
Näitä asioita ei voinut ennustaa, eikä niihin 
voi juurikaan täältä käsin vaikuttaa.

Välillisesti kohonneet kustannukset vai-
kuttavat kohteiden valmistumiseen ja uusien 
kohteiden aloittamiseen. Myös esimerkiksi 
puun ja rakennustarvikkeiden hinnat ovat 
nousseet, mikä näkyy kokonaisvaltaisesti ra-

V
Tyynenä
myrskyssä – 
teräsrakenne-
liiketoiminnan
hurjat vuodet

Teräksen hinnat ovat 
tehneet melkoista 
rallia viimeisimpien 

kahden vuoden 
aikana.
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kentamisen kannattavuudessa.
Markkinat ovat tällä hetkellä menossa taas 

hieman normaalimpaan suuntaan. Epävarmuus 
markkinoilla hälvenee, kun materiaalien hinnat 
ovat taas laskusuunnassa. Näin uhkakuvien mää-
rät vähenevät ja uusienkin kohteiden suunnittelu 
ja aloittaminen vilkastuu.

Yhä vihreämpää tuotantoa
Markkinoilla tapahtuu muutoksia myös pysyväm-
mällä tasolla. Vastuullisuusvaatimukset ja myös 
-mahdollisuudet kasvavat jatkuvasti. Omalta osal-
tani olen huomannut, kuinka etenkin Ruotsissa 
vaatimukset vastuulliselle toiminnalle ovat mer-
kittävät. Tästä esimerkkinä EPD- (Environmental 
Product Declaration) sertifikaatti, joka on hyvin 
laajalti käytössä Ruotsissa.

Samoja kriteereitä käytämme tietenkin kaikes-
sa tekemisessämme, joten esimerkiksi Suomen 
ja Baltian markkinassa olemme vaatimuksia kor-
keammalla tasolla toiminnassamme. Parempi täs-
säkin asiassa olla hieman edellä kuin jälkijunassa.

Myös teräsrakentamisessa digitalisaatio tekee 
yhä vahvemmin tuloaan. Meidän tapauksessam-
me digitaalinen kehitys on keskeinen strateginen 
valinta, jota kehitämme jatkuvasti asiakkaidemme 
parhaaksi. Yhtenä esimerkkinä on 3D-mallinnuk-
set. Rakennusliikkeet saavat tarvittaessa palkeis-
tamme 3D-mallit rakennuskohteeseensa, osaksi 
kohteen kokonaissuunnitelmaa.

Viime vuosien maailman myllerryksistä huoli-
matta elämä jatkuu. Kriisistä toiseen on menty, 
mutta kaikesta on selvitty. Tärkeintä on pysyä 
optimistisena. Yhdessä eteenpäin! 

Ville Forsby
Aluemyyntipäällikkö (Baltia ja Ruotsi)
+358 44 481 1877
ville.forsby@anstar.fi

Ville Forsby on tuotantotalouden 
insinööri ja Anstarin vientimyynnin 
päällikkö. Villellä on yli 20 vuoden 
kokemus teräsrakenteiden osta-
misesta ja myynnistä, Suomesta ja 
Ruotsista. Villen näkemys ja kokemus 
molemmin puolin pöytää auttaa ym-
märtämään asiakkaitamme ja heidän 
tarpeitaan.
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Koolla on väliä,
myös piilokonsoleissa
Rakentaminen kehittyy jatkuvasti. Siksi piilokonsolienkin 
vaatimukset ovat kasvaneet. Niiden fyysinen koko tulee 
entistäkin ratkaisevampaan rooliin.

TEKSTI: JUHA PULKKANEN
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P iilokonsolilla kiinnitetään betoniele-
menttipalkki tai liittopalkki betonie-
lementtipilarin, liittopilarin, beto-
nielementtiseinän tai toisen palkin 

kylkeen. Konsoli toimii nivelliitoksena palkin-
pään taivutuksen suhteen, ja se siirtää palkin 
vääntömomentin pilarille ilman asennusaikais-
ta tuentaa.

Piilokonsolin vaatimukset laadukkaassa 
rakentamisessa ovat kasvaneet. Kun aikoinaan 
työskentelin rakennesuunnittelijana, beto-
nilujuudet olivat luokkaa K40 tai jopa K30. 
Lujuudet ovat kasvaneet merkittävästi, ja tänä 
päivänä runkorakenteissa käytetään vähintään 
K60-lujuusluokan betonia.

Betonilujuuden kasvaessa rakentaminen 
on muuttunut. Lujempi betoni mahdollistaa 
hoikemmat betonirakenteet, mikä tarkoittaa 
teräksen määrän lisääntymistä rakenteissa 
betonin pinta-alaan nähden. Pilareissa on näin 
ollen vähemmän tilaa muille osille.

Mekaaninen raudoitussuhde eli betonin ja 
teräksen pinta-alan välinen suhde on pysy-
nyt ennallaan, eli terästä saadaan pilareihin 

enemmän. Toisekseen sisäinen momenttivarsi 
on pienentynyt. Vanhastaan betonipeitteitä 
oli pilareissa vähintään 25 mm, kun nykyään 
peite on 30–35 mm. Aiemmin betoninormeis-
sa mitattiin etäisyys pääraudoituksen pintaan, 
nykyään hakaraudoituksen pintaan, joten 
momenttivarsi on pienentynyt, mikä osaltaan 
vaatii enemmän terästä ja tarkoittaa vähem-
män tilaa.

Piilokonsolin fyysinen koko 
nousee ratkaisevaksi
Rakentamisen kehitysaskelien myötä piilokon-
soleidenkin on pitänyt kehittyä vastaamaan 
nykytasoa. Betonilujuudet ja vähentynyt tila pi-
lareissa vaativat piilokonsoleilta yhä solakam-
paa muotoilua. Mitä kompaktimpi piilokonsoli 
on, sitä paremmin se mahtuu rakenteeseen.

Elementtirakentamisen toleransseista eli 
hyväksytyistä mittapoikkeamista puhutaan pal-
jon. Itse koen, että virallisten toleranssikirjojen 
hyväksytyt poikkeamat ovat aivan liian suuria. 
Toki toleranssit tarvitaan, sillä esimerkiksi pila-
rin muotti antaa betonoidessa hieman periksi, 

Betonilujuuksien ja vähen-
tyneen tilan myötä piilo-
konsoleilta vaaditaan yhä 
solakampaa muotoilua.
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Juha Pulkkanen
Tehdaspäällikkö
+358 44 757 4751
juha.pulkkanen@anstar.fi

Artikkelin kirjoittajalla, Juha Pulkkasella, 
on yhteensä lähes 40 vuoden kokemus 
betonielementtien valmistamisesta ja 
suunnittelusta, rakennustuoteteollisuu-
desta sekä betonielementtitehtaiden 
johtamisesta. Tehdaspäällikön roolissa 
Juhalle on erityisen tärkeää rakentami-
sen ja tuotteiden laatu, jotta Anstarin 
asiakkaat saisivat vain markkinoiden 
parasta palvelua.

ja mittaustulokset ovat aina likiarvoja.
Toimiessani elementtitehtaiden tehdaspääl-

likkönä puolitin sallitut toleranssit, jotta raken-
tamisen laatu säilyi järkevänä. Huomattavasti 
pienemmät toleranssit ovat mahdollisia, kun 
piilokonsolin koko on riittävän pieni. Se vaatii, 
että mittaukset ja työ pitää tehdä huolella.

Oleellista betonielementtien valmistamises-
sa on, että valmiiksi raudoitettu ja varusteltu 
muotti mitataan ennen betonoimista ja valmiit 
elementit muotin purkamisen jälkeen.

Matala palkki ei pääse kääntymään vinoon
Pituussuunnassa piilokonsolin korkeus – tai 
sen mataluus – nousee keskeiseen rooliin. Eli 
jälleen kerran, koolla on väliä. Pituussuuntai-
sesti rakenteeltaan riittävän matala piilokonsoli 
ei pääse kääntymään vinoon betonointivai-

heessa, vaan pysyy paikoillaan, mikä vähentää 
osaltaan toleranssiheilunnan tarvetta.

Anstarin SMART STEEL™ -konsepti mah-
dollistaa tehokkaan ja modernin rakentamisen 
vaikeissakin olosuhteissa. Tästä piilokonsolim-
me ovat hyvä esimerkki. Piilokonsolit, joissa 
koolla on todellakin merkitystä. Suunnittelem-
me ja valmistamme ne itse Suomen Villähteel-
lä, suomalaisiin olosuhteisiin. 

Anstarin SMART STEEL™ 
-konsepti mahdollistaa 
tehokkaan ja modernin 
rakentamisen vaikeissakin 
olosuhteissa.
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kierrätettyä terästä
YLI 30 % 

A-BEAM® ja Anstarin liitostekniikka muo-
dostavat osan runkojärjestelmästä, joka
tarjoaa kustannustehokkuutta ja jousta-
vuutta rakentamiseen.

A-BEAM® on Anstarin kehittämä laa-
taston sisään sijoittuva betonitäytteinen 
teräspalkki. Tehokkaan liittovaikutuksen 

myötä päästään edullisesti pitkiin jännevä-
leihin ja muuntojoustaviin tilaratkaisuihin. 
Ontelolaattojen lisäksi palkilla voidaan 
kannatella myös kuorilaattoja, liittolaat-
toja sekä paikallavalettuja betonilaattoja. 
Liittorakenteet on mahdollista mitoittaa 
jopa R180-paloluokkaan ilman työmaalla 

A-BEAM®

20 vuotta
A nstar on tuonut vuosikymmen-

ten varrella monia tuotteita ja 
ohjelmistoja markkinoille. En-
simmäiset piilokonsolit, liitto-

palkit ja ohjelmistot osuvat kaikki 2000-lu-
vun taitteen molemmin puolin. A-BEAM®

tuotiin markkinoille vuonna 2003. Myö-
hemmin markkinoille on tuotu uusia variaa-
tioita, kuten uudistettu A-BEAM W® -palkki 
palvelemaan erityisesti talvirakentamista.

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. Aiom-
me pitää saman ideologian alan suunnan-
näyttäjänä toiminnan keskiössä tulevaisuu-
dessakin”, Anstarin toimitusjohtaja Tero 
Viljakainen kertoo.

YLI 30 % 

20 vuotta
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Haluatko kuulla lisää W-palkista?
Tutustu W-palkin ominaisuuksiin ja 
lataa mitoitusohjelmat suunnittelun tueksi.
www.anstar.fi /tuotteet/a-beam

m viikossa500
Kapasiteetti

Valmistettu

SUOMESSA

EPD-
sertifi kaatti

Haluatko kuulla liittopalkista?
Tutustu liittopalkin ominaisuuksiin ja 
lataa mitoitusohjelmat suunnittelun tueksi.
www.anstar.fi /tuotteet/a-beam

tehtäviä lisäsuojauksia. Palkin palomitoitus 
on uudistettu ja se suoritetaan viimeisten 
euronormien mukaan.

Palkkityypin valinta ja liittorakenteen 
alustava mitoitus suoritetaan ABEAM-pika-
mitoitusohjelmalla. Myös asiantuntijamme 
auttavat sinua mielellään! 

500

Valmistettu

SUOMESSA

sertifi kaatti

toimitettuja projekteja 

Satoja 
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Liittopalkkimme ovat 
uudistuneet ja kehit-
tyneet monella tapaa 
viime vuosien aikana.
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S uunnittelemme, valmistamme 
ja kehitämme tuotteemme itse, 
oman katon alla. SMART STEEL™ 
-konseptimme mukaisesti pyrimme 

tekemään kaiken jatkuvasti paremmin, mikä 
näkyy konkreettisesti esimerkiksi liittopalk-
kiemme kehityksessä. Kehitystyö ei lopu kos-
kaan eikä ole ikinä valmis, mutta paremmaksi 
voi tulla joka päivä.

Omalta osaltamme haluamme olla kehittä-
mässä rakennusalaa jatkuvasti paremmak-
si. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitkä ovat 
tuoreimpia kehitysaskeleita A-BEAM S®- ja 
W®-palkkien osalta ja miten ne kehittävät 
rakentamista entisestään. Kehitystä on ta-
pahtunut palkkien rakenteiden, valikoimalaa-
jennuksien ja liitosjärjestelmien osalta sekä 
talviolosuhteiden rakentamisessa.

Palkkien käyttöaluetta 
ja palkkivalikoimaa on laajennettu
A-BEAM S®- ja W®-palkkien vakiovalikoimaa 
on laajennettu yleisesti käytössä oleviin be-
toni- ja liittopilarimittoihin. Se mahdollistaa 

sopivan kokoisen palkin valinnan pilarin ja 
ontelolaattojen mittojen mukaan. Se yksin-
kertaistaa siten tasorakenteita ja mahdollis-
taa helposti sekarunkojen käytön. Palkkien 
korkeusmitat on suunniteltu eri pintamateria-
lain mukaan, jolloin voidaan saavuttaa vaadi-
tut ympäristöluokan mukaiset suojabetoni-
kerrokset sekä palotilanteen vaatimukset.

S-ja W-palkeille on tehty myös sovel-
lus jatkuviin kuorilaattarakenteisiin, minkä 
ansiosta nykyään voidaan saavuttaa hyvin 
hoikkia laattarakenteita. Laatan jatkuvuudella 
voidaan toteuttaa myös vaativat lattian pinta-
rakenteet. Tämän lisäksi palkeille on tulossa 
myös sovellus paikallavalulaattoja varten.

Palkkien rakenne on uudistettu – 
molempia palkkeja samassa rungossa
S- ja W-palkkien rakenne- ja mittajärjestelmä 
on uudistettu. Siten S- ja W-palkkeja voidaan 
nyt käyttää samassa rungossa palkin erilais-
ten ominaisuuksien mukaan. Rakentamisessa 
tämä näkyy joustavuutena ja uusina mahdol-
lisuuksina.

Maailma muuttuu, 
rakentaminen 

muuttuu – 
liittopalkkimme 

kehittyvät
Liittopalkit ovat osaamisemme ytimessä. 

Mietimme jatkuvasti, miten voimme tehdä tuotteistamme 
entistäkin parempia, asiakkaidemme tarpeisiin.

TEKSTI: TONI RÄTY
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Palkkien liittorakennetoiminta on uudistettu 
ja sen tehokkuutta on lisätty. Tämä mahdol-
listaa saman taivutuskestävyyden saavutta-
misen kevyemmällä ja siten 
taloudellisella teräsprofiililla. 
Liittorakennetoiminnan opti-
mointi suoritetaan tietokone-
ohjelmalla, joka mahdollista 
kevyimmän profiilin valinnan 
kuhunkin käyttökohtaan.

Talvirakentamisen ja 
lattian pintarakenteiden 
erityisvaatimukset
Varsinkin W-palkin rakennetta 
on kehitetty myös talviraken-
tamisen olosuhteisiin. Rakennetta on kehitetty 
niin, että teräksen käyttö voidaan optimoida ja 
laskennallisesti tarkistetaan, mihin terästä käy-

tetään. Valmiiksi betonoitu W-palkki soveltuu 
hyvin talvirakentamiseen. Betonointi tapahtuu 
tehdasolosuhteissa, jolloin kosteus on hyvin 

hallittavissa.

S- ja W-palkkien liitos-
järjestelmä tuo nopeutta 
ja vaihdettavuutta
Anstarin piilokonsolijärjes-
telmää ollaan uudistamassa. 
Palkkien liitosjärjestelmän yh-
teensovitus ei siten ole enää 
palkki- ja pilarimateriaalista 
riippuva vaan järjestelmän 
liitokset sopivat sekä betoni-, 
liitto- että teräspilariraken-

teisiin. Tämä mahdollistaa runkomateriaalin 
paremman vaihdettavuuden myös nopealla 
aikataululla. 

Kerromme mielellämme lisää tuotteistamme, 
jotka ovat kehitetty ja valmistettu Suomessa, 
vastaamaan suomalaisia olosuhteita.

Toni Räty
Tuotantopäällikkö 
+358 41 730 6614
toni.raty@anstar.fi

Artikkelin kirjoittajalla, Toni Rädyllä, on vuosi-
kymmenien kokemus tuotannossa valmistetta-
vista teräsrakenteista, erityisesti teräspalkeista. 
Tonin intohimona on palkin valmistusprosessien 
jatkuva parantaminen, jotta tuotanto tehostuisi 
ja asiakkaat saisivat entistä parempaa laatua, 
entistä nopeammassa aikataulussa.

Haluatko kuulla
lisää S- ja W-palkki-
ratkaisuistamme? 

Toimitusaika ja 
toimitusvarmuus 

asiakaskokemuksen 
keskiössä

Rakennetta on 
kehitetty niin, että 

teräksen käyttö 
voidaan optimoida 
ja laskennallisesti 

tarkistetaan, mihin 
terästä käytetään.
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Haluatko kuulla
lisää S- ja W-palkki-
ratkaisuistamme? 

Toimitusaika ja 
toimitusvarmuus 

asiakaskokemuksen 
keskiössä

Rakentamisen rytmi on kiivas. Oikeat tuotteet pitää olla
oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Meidän tehtävämme
on varautua ja ennakoida asiakkaidemme tilaustarpeita

mahdollisimman hyvin. Tässä kokemus auttaa.

TEKSTI: JARI VILKMAN
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A siakkaitamme kiinnostaa – hin-
nan lisäksi – kaksi vahvasti toisiin-
sa liittyvää asiaa: toimitusaika ja 
-varmuus. Mitkä muuttujat näihin 

asioihin sitten vaikuttavat?
Toimitusajan suhteen 90 prosenttia tilauksis-

tamme on toimitettu viikon sisällä tilauksesta. 
Teemme tuotteemme itse tehtaallamme Lah-
den Villähteellä, mikä ei ole 
tällä alalla aivan tavanomaista. 
Tällä tavoin pystymme kuiten-
kin vaikuttamaan positiivisesti 
toimitusaikoihin- ja varmuu-
teen, kun tuotanto on vahvas-
ti omissa käsissämme.

Suuri osa näistä yli 700 
tuotteestamme löytyy varas-
tostamme vakiotuotteina, mikä luonnollisesti 
nopeuttaa toimitusaikaa. Hyvin usein tällaiset 
varastotuotteista koostuvat tilaukset lähtevät 
asiakkaallemme jo seuraavana päivänä.

Valmiiden varastotuotteiden lisäksi varas-

toimme niin sanottuja puolivalmiita tuotteita, 
joista voi tehdä monia erilaisia vakiotuotteitam-
me. Tämän päälle tulee vielä tuotteet, joita läh-
detään tekemään nollasta, mikä voi viedä aikaa 
viikosta useampaan viikkoon.

Myös vakiopakkauskoot nopeuttavat toimi-
tusaikaa. Siksi vinkkaammekin asiakkaillemme 
mahdollisuuksien mukaan vakiopakkausten 

tilaamisesta, jos alkuperäinen 
tilaus on lähellä vakiopakkauk-
sen kappalemäärää.

Toimitusaikaan voi vaikut-
taa tietenkin merkittävästi 
myös tilaamalla ennakkoon. 
Aina kun vain mahdollista, 
tuotteet kannattaa tilata ajois-
sa ja sopia toimituspäiväksi 

toivottu päivämäärä. Näin toimitusaika on juuri 
haluttu. Mitä aikaisemmin tilauksen pystyy teke-
mään sitä parempi. Aina ennakointi ei onnistu, 
mutta tämä kannattaa pitää mielessä ja toteut-
taa mahdollisuuksien mukaan.

Ennakointi ja ajan hermolla 
oleminen on keskeistä, 
jotta pystymme nopeisiin 
toimitusaikoihin ja hyvään 
toimitusvarmuuteen. 

Teemme
tuotteemme itse 
tehttaallamme 

Lahden Villähteellä.
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Asiakaskin 
voi vaikuttaa 
toimitusvarmuuteen.

Lähettämön riittävä kapasiteetti 
toimitusvarmuuden takeena
Nopeisiin toimituksiin ei riitä, että tavaraa on 
hyllyssä. Sen lisäksi toimitusvarmuuteen vaikuttaa 
ennen kaikkea lähettämön resurssit. Jos lähettä-
mössä on ruuhkaa, tavara ei liiku mutkattomas-
ti hyllystä eteenpäin. Siksi mitoitus on tärkeää 
tälläkin puolella.

Tämän olemme huomanneet käytännössä. Sik-
si lähettämöömme on palkattu lisää henkilöstöä, 
vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Asiakaskin voi vaikuttaa tilaustensa toimi-
tusvarmuuteen. Esimerkiksi tilausta tehdessä 

huolellisuus on valttia. Jos tiedot ovat kerralla 
oikein, ei tilausta tarvitse muuttaa enää käsittely-
vaiheessa. Vaikka muutos koskisi pientäkin osaa 
tilauksesta, sillä voi olla merkittävä ajallinen vai-
kutus toimituksissa. Kerralla kuntoon ja nopeasti 
tien päälle toimitukseen, siihen on hyvä pyrkiä! 

Jari Vilkman
Avainasiakaspäällikkö, elementtitehtaat
+358 400 830 091
jari.vilkman@anstar.fi

Jari Vilkmanilla on yhteensä yli 30 vuoden 
kokemus Anstarilta ja vakioterästuottei-
den maailmasta. Avainasiakaspäällikkönä 
Jarille on erityisen tärkeää sujuva yhteis-
työ asiakkaiden kanssa ja asiakaskoke-
muksen jatkuva parantaminen.
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ETTEI TULISI
LUNTA TUPAAN
• Valmiiksi tehtaalla betonoitu palkki,    

ei tarvitse poistaa lunta ennen asennusta
• Vältä kosteusongelmia
• Nopea asentaa
• Suunniteltu ja valmistettu Suomessa
• EPD-sertifi kaatti

www.anstar.fi 

• Nopea asentaa
• Suunniteltu ja valmistettu Suomessa
• EPD-sertifi kaattiEPD-sertifi kaatti

A-BEAM W®
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