
AMSLIFT 
BRÄNDIN TARINA 
AMSLIFT on perustettu Suomen vanhimmassa 
kaupungissa Turussa vuonna 1997. 
Tehtävämme on rakentaa ”moderneja 
klassisia” hissejä suojelluille historiallisille 
rakennuksille kaikkialle Suomeen. 
Toimitusjohtaja Juha Kiviranta on yksi 
yrityksen perustajista. 

JUHA KIVIRANTA: 
Toimitusjohtaja, Suomi 

Juha toteaa: Yksi hissiratkaisujen tärkeimmistä 
tarpeista löytyy Suomen kerrostaloista. 
Tilastokeskuksen mukaan 68 000 asuntoa ja 
yhteensä 92 000 asukasta sijaitsi vuonna 2018 
kerrostaloissa, joissa on yli kolme kerrosta, 
eikä hissiä. 
 Asukkaista 15 000 oli yli 65-vuotiaita. 
 Kolmikerroksisissa taloissa hissi oli vielä 
harvinaisempi. Kolmikerroksisissa taloissa, 
joissa ei ole hissiä, asui 374 000 suomalaista. 
75 000 niistä oli yli 65-vuotiaita. Samalla on 
täytettävä erityiset arkkitehtoniset ja 
tilavaatimukset, ja tässä kohtaa AMSLIFT astuu 
erityisratkaisuillaan kuvioihin. 

meneillään rakennusbuumi. Näitä rakennuksia käytetään 

 Näihin rakennuksiin ei ole koskaan suunniteltu hissiä, ja ne 

RAKENNUSBUUMI 
Vuosina 1930–1950 Suomen kehittyvillä kaupunkialueilla oli  

edelleen toimisto- ja asuinrakennuksina. 

ovat tärkeä osa suomalaista arkkitehtuuriperintöä. 

Esimerkiksi alla olevat rakennukset, vuonna 
1921 rakennettu Eerikinkadun asuintalo ja 
1903 rakennettu ”Materinkiaa Esplanada”, 
ovat historiallisesti suojattua arkkitehtuuria, 
joissa ei alun perin ollut hissiä. 

AMSLIFTIN RATKAISU 
RÄÄTÄLÖITY MODERNI KLASSIKKO 

Näissä rakennuksissa on puutetta sekä tilasta että 
kiinnityskohdista, eikä niiden suunnittelussa saa 
tapahtua merkittäviä muutoksia. Niihin tarvitaan 
hyvin moderneja, tehokkaita ja tilaa säästäviä 
ratkaisuja. Niiden tulisi myös sopia rakennuksen 
historialliseen perintöön. 

Siksi AMSLIFTin hissiratkaisut ovat räätälöityjä 
moderneja klassikkoja, joiden muotoilu on 
1900-luvulta, mutta turvallisuus ja tekniikka 
2020-luvulta. 

AMSLIFT on rakentanut liiketoimintaansa viimeisen 
kolmen vuosikymmenen aikana suunnittelemalla 
ja asentamalla yli 1000 räätälöityä hissiratkaisua 
ympäri Suomea Turusta käsin. 

KUUSI TOIMIPISTETTÄ 

Vuonna 2018 AMSLIFT liittyi ruotsalaiseen Cibes Lift Groupiin, ja Cibes Amsliftilla on tällä 
hetkellä toimipisteet Turussa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Vaasassa, Outokummussa ja 
Muuramessa. Työllistämme tällä hetkellä noin 40 omistautunutta oman alansa 
asiantuntijaa ympäri Suomea.

HELSINKI 

MUURAME 

TURKU 

HYVINKÄÄ 

OUTOKUMPU 

VAASA 

AMSLIFTIN 
MODERNIT KLASSIKOT 

AMSLIFTin moderni klassikko on hissi, joka täyttää erityisvaatimukset. Sen suunnittelu on historiallisesti 
tarkka, ja se sopii rakennukseen ikään kuin se olisi rakennuksen alkuperäinen hissi. 

Suurimmassa osassa rakennuksia ei koskaan ole jätetty tilaa hissiä varten. Modernissa klassikossa yhdistyvät iso 
kori ja pieni tilantarve. 

MODERNIN KLASSIKON TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 

Tyylikkäästä verkkorakenteesta valmistettu 
kuilu, jossa on mittatilaustyönä tehty 
perinnekuvio

Erikoisvalmisteiset 
kääntöovet 

Mukautetut puukorit 

Erittäin pieni jalanjälki 

Vain 150 mm:n 
hissikuoppa 

Ylätila vain 2 550 mm 

Nopeus jopa 0,63 m/s ja 
jopa 8 pysähdystasannetta  

KUKA TARVITSEE AMSLIFTIN MODERNIN KLASSIKON? 

AMSLIFTin ratkaisu soveltuu 
erityisen hyvin asuinrakennuksiin, 
joissa on 3–7 kerrosta sekä 
rajoitetusti tilaa. Se sopii 
parhaiten historiallisiin 
rakennuksiin (ennen 1950-lukua 
rakennetut), joissa ei ole hissiä. 

Hissimme soveltuvat hyvin 
myös julkisiin historiallisiin 
rakennuksiin, kuten 
rautatieasemille, museoihin 
ja muihin historiallisiin 
paikkoihin.

LUOMME SINULLE MIELELLÄMME TÄYDELLISEN RAKENNUKSEN AIKAKAUDEN 
MUKAISEN HISSIN SIJAINNISTA RIIPPUMATTA 

OTA YHTEYTTÄ 
info@amslift.fi tai käy 
verkkosivuillamme www.amslift.fi 
saadaksesi lisätietoja! 

mailto:info@amslift.fi
http://www.amslift.fi/
http://www.amslift.fi/
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