
Glaston Oyj Abp   3

VUOSIKERTOMUS 2010

kokonais-
 ratkaisuja
     lasiteolli-
          suudelle



Sisältö
Vuosi 2010 lyhyesti  1

Glaston lyhyesti  2

Strategia 4

Glastonin tarjonta 5

Toimitusjohtajan katsaus  6

Toimintaympäristö 8

Machines  12

Services  16

Software Solutions  18

Tuotekehitys  20

Ympäristö  22

Henkilöstö  24

Hallitus ja johtoryhmä  26

Toimipaikat 28

Tietoja 
osakkeen-
omistajilleYhtiökokous

Glaston Oyj Abp:n varsinainen  
yhtiökokous järjestetään tiistaina 5. 
huhtikuuta 2011 klo 16.00 alkaen Hel-
singissä hotelli Hilton Helsinki Kalas-
tajatorpalla. Oikeus osallistua yhtiöko-
koukseen on osakkeenomistajalla, joka 
on 24.3.2011 merkittynä osakkeenomis-
tajaksi Euroclear Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, 
joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, 
tulee ilmoittaa osallistumisestaan vii-
meistään 31.3.2011 klo 16.00 mennessä 
joko:

Glaston Oyj Abp:n internet-sivuilla •	
www.glaston.net
sähköpostitse osoitteeseen  •	
tania.spare@glaston.net
puhelimitse numeroon  •	
010 500 6438 tai
telefaksilla numeroon 010 500 6515 •	
tai
kirjeitse osoitteeseen  •	
Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7,  
00100 Helsinki.

Osinko
Glastonin hallitus ehdottaa yhtiöko-
koukselle, että tilikaudelta 2010 ei 
makseta osinkoa. 

Taloudellinen informaatio vuonna 2011
Tilinpäätös tilikaudelta  •	
1.1.–31.12.2010 tiistaina  
1. maaliskuuta 2011
Vuosikertomus viikolla 11•	
1. osavuosikatsaus keskiviikkona  •	
4. toukokuuta 2011
2. osavuosikatsaus torstaina  •	
11. elokuuta 2011
3. osavuosikatsaus keskiviikkona   •	
26. lokakuuta 2011

Glaston julkaisee taloudelliset raportit 
ja tiedotteet suomeksi ja englanniksi, 
ja ne ovat saatavissa myös yhtiön koti-
sivuilta www.glaston.net.

Lisätietoja Glastonista
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja
puh. 010 500 6105
sähköposti: agneta.selroos@glaston.net
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Vuosi 2010 lyhyesti
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Henkilöstö vuoden lopussa

Machines Services SW    Muut

Lasinjalostuskoneiden kysynnässä nähtiin varovaisia merkkejä markkinoiden piristymisestä. Haastava 

markkinatilanne, toiminnan tappiollisuus ja kysynnän painopisteen siirtyminen kehittyville markkinoille 

edellyttivät muutoksia Glastonin toimintatavoissa. Kannattavuuden parantamiseksi tehostettiin osto-

toimintaa, panostettiin joustavuuden lisäämiseen ja vahvistettiin myynti- ja palveluverkostoa. Lisäksi 

toteutettiin erilaisia sopeutustoimenpiteitä, joista osan vaikutus tulee näkymään vuoden 2011 aikana.

Kysyntä jatkui aktiivisena Aasiassa ja •	
Etelä-Amerikassa. Pohjois-Ameri-
kassa ja Euroopassa markkinatilanne 
jatkui haasteellisena. 

Liikevaihto säilyi edellisen vuoden •	
tasolla ollen 149,4 miljoonaa euroa 
(151,8 milj. euroa). 

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä •	
oli -11,3 (-33,6) miljoonaa euroa eli 
-7,5 (-22,2) % liikevaihdosta.  

Machines-segmentin liiketulos jäi •	
vielä negatiiviseksi, mutta Services- 
ja Software Solutions -segmenttien 
tulos kääntyi jo voitolliseksi.  

Panostukset tuotekehitykseen jatkui-•	
vat ja asiakkaat ottivat markkinoille 
lanseeratut uudet tuotteet hyvin vas-
taan. 

Henkilöstön määrä pieneni 17,5 %:lla •	
957 henkilöön. Vähennys tapahtui 
pääosin Euroopan toiminnoista, kun 
taas Aasiassa henkilöstön määrä 
kasvoi.   
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Glaston lyhyesti

Luotettavuus
           Laatu
          Palvelu

Kattava ja laadukas tuotevalikoima sekä huoltopalvelut, 
jotka vastaavat asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin.

Monipuolinen, maailmanlaajuinen 
asiakaspalveluverkosto, joka täyttää 
kaikki asiakastarpeet.

Glaston on yksi johtavia lasiteknologia-
toimittajia maailmassa. Sen kokonais-
tarjonta kattaa konetarjonnan, palvelut 
ja ohjelmistoratkaisut. Laajan tuote-
valikoimansa ansiosta Glaston pystyy 
tarjoamaan asiakkailleen kokonaisia 
tehdas- tai linjaratkaisuja sekä lisäksi 
laitteiden koko elinkaaren kattavia 
palveluita. Glastonin tavoitteena on olla 
asiakkaidensa arvostetuin yhteistyö-
kumppani. Sen merkittävimmät asia-
kasryhmät ovat rakennus-, aurinko-
energia- ja ajoneuvolasien valmistajat 
sekä kalusteteollisuus.

Globaali toimija
Glaston toimii maailmanlaajuisesti 
ja sen laaja asiakaspalveluverkosto 
käsittää yli 20 toimipistettä eri puolilla 
maailmaa. Lasinjalostusteknologian 
tuotantoa on neljässä maassa kolmella 
mantereella. Glastonin pääkonttori 

sijaitsee Tampereella. Glastonin liike-
toiminta on jaettu kolmeen raportoi-
vaan segmenttiin, jotka ovat Machines, 
Services ja Software Solutions. Yhtiön 
osake (GLA1V) on listattu NASDAQ OMX  
Helsingin Small Cap -listalla.

Etumatkaa teknologiassa
Glastonin ratkaisut ja palvelut tukevat 
asiakasyritysten toimintaa tuotteen 
koko elinkaaren ajan. Glaston on mark-
kinajohtaja monessa tuotesegmentissä. 
Erityisen vahva asema sillä on teknolo-
gisesti vaativissa tuotteissa. Glastonin 
tuotteet näkyvät markkinoilla useilla 
vahvoilla tuotemerkeillä. 

Glastonin menestys perustuu pitkä-
jänteiseen työhön uusien tuotteiden ja 
niiden ominaisuuksien kehittämisessä. 
Sen tavoitteena on kehittää teknisiä 
sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiak-
kaat että ympäristö. Energiatehokkuus 

ja materiaalien optimaalinen käyttö ovat 
merkittävimpiä vaatimuksia lasinjalos-
tuksessa. Glastonin ratkaisuilla voidaan 
jalostaa laseja, jotka vähentävät raken-
nusten energian kulutusta sekä laseja, 
joilla voidaan tuottaa aurinkoenergiaa. 

Toimialansa merkittävä kehittäjä
Glaston on alansa merkittävä kehittäjä, 
jonka toimintaa tukee tiivis yhteistyö 
sekä asiakkaiden että alan monien toi-
mijoiden kanssa. Glaston järjestää Glass 
Performance Days (GPD) -tapahtuman, 
joka kokoaa yhteen lasinjalostusketjun 
kaikki eri sidosryhmät. Kyseessä on 
ainutlaatuinen tapahtuma, jonka tavoit-
teena on kerätä ja jakaa uusinta tietoa 
alan toimijoiden kesken sekä edistää 
uusien sovellusalueiden ja teknologisten 
ominaisuuksien kehittämistä.

2    Vuosikertomus 2010
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Glastonin teknologialla jalostettua 
huippulaatuista lasia.

GLASTON LYHYESTI

Machines

Services
Software 
Solutions

Machines-segmentti kehittää ja 
tarjoaa laajan valikoiman tuotantokoneita 
ja työkaluja lasiteollisuuden käyttöön. 
Tuotevalikoima kattaa koneet lasin 
leikkauksesta ja porauksesta reunan 
työstöön ja hiontaan sekä edelleen lasin 
tasokarkaisuun, taivutukseen, taivutus-
karkaisuun ja laminointiin. Lasin esikä-
sittelykoneiden tuotemerkki on Bavelloni 
ja lasin karkaisu-, taivutus- ja laminoin-
tikoneiden tuotemerkkejä ovat Tamglass 
ja Uniglass. Työkalujen tuotemerkkejä 
ovat Bavelloni ja AAA.

               63 %

Software Solutions -segmentti 
tarjoaa ohjelmistoratkaisuja lasinjalos-
tusteollisuudelle Albat+Wirsam- ja 
Cantor-tuotemerkeillä. Segmentin 
ohjelmistotarjonta kattaa asiakkaiden 
koko toimitusketjun tarpeet sisältäen 
tuotannonohjaus-, myynninhallinta- ja 
seurantajärjestelmät. Ohjelmistoratkai-
suja voidaan tehdä yksittäisille koneille, 
mutta myös kokonaan integroiduille ja 
automatisoiduille linjoille.

            

16 %
  Osuus liikevaihdosta  

Services-segmentti tarjoaa 
palveluita, jotka mahdollistavat 
asiakkaiden tuotantokapasitee-
tin häiriöttömän ja tehokkaan 
käytön koneiden koko elinkaaren 
ajan. Palvelut sisältävät asen-
nus-, huolto- ja kunnossapito-
palvelut, varaosatoimitukset, 
 lisävarusteet, koneiden päivityk-
set ja modernisoinnit, etäval-
vonnan ja diagnostiikan sekä 
koulutuksen ja konsultoinnin.
            

21 %

  Osuus liikevaihdosta  

  Osuus liikevaihdosta  Luotettavuus
           Laatu
          Palvelu
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Panostuksia kasvun ja 
kannattavuuden tukemiseen
Glastonin strategia tukee yhtiön kasvu- 
ja kannattavuustavoitteita ja sen tavoi-
tetta olla alansa edelläkävijä myös tule-
vaisuudessa. Vuoden 2010 aikana Glas-
ton keskittyi kasvuedellytystensä vah-
vistamiseen ja kannattavuutensa pa-
rantamiseen. 

Muutokset toimintaympäristössä 
edellyttävät Glastonilta  kykyä sopeutua 
nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja 
vastata uusiin haasteisiin. Merkittävim-
mät muutokset liittyvät kasvun paino-
pisteen siirtymiseen kehittyville mark-
kinoille ja kysynnän painottuminen en-
tistä laadukkaampien lasien valmistuk-
seen soveltuvaan tuotantoteknologiaan. 
Vuonna 2010 Glastonin toimenpiteet 
kohdistuivat voimakkaasti myynti- ja 
palveluverkoston laajentamiseen, tuo-
tantotoiminnan optimointiin lähelle 
kasvavia markkinoita, toimitusketjun 
tehostamiseen sekä tuotevalikoiman ja 
tuotehallinnan vahvistamiseen.

Kasvavat asiakastoimialat
Glaston toimii kasvavilla markkinoilla ja 
yhtiön merkittävimmät asiakastoimialat 
eli rakennus-, aurinkoenergia- ja ajo-

neuvolasien valmistus ovat kasvavia 
aloja pitkällä aikavälillä. Näissä asia-
kastoimialoissa Glaston pystyy hyödyn-
tämään nykyistä vahvaa markkina-ase-
maansa ja osaamistaan. Määrätietoisia 
panostuksia asiakkaiden palvelemiseen 
jatkettiin vuoden 2010 aikana kehittä-
mällä Glastonin tuotteita ja palveluja 
sekä  siirtymällä kohti agentti- ja jakeli-
japohjaista toimintamallia. 

Vahva markkina-asema Aasiassa
Glastonin toiminnan painopiste on lyhy-
essä ajassa siirtynyt enemmän Euroo-
pan ja Pohjois-Amerikan kypsiltä mark-
kinoilta Aasian ja Etelä-Amerikan kas-
vaville markkinoille. Glastonin päämää-
ränä on markkina-aseman vahvistami-
nen kasvavilla markkinoilla, erityisesti 
Kiinassa ja muualla Aasiassa. Vuoden 
2010 aikana Glaston jatkoi palveluky-
kynsä vahvistamista nopeasti kehitty-
villä markkina-alueilla, joissa tuotan-
non ja tuotekehityksen resursseja lisät-
tiin samaan aikaan kun Euroopan ja 
Pohjois-Amerikan toimintoja sopeutet-
tiin vastaamaan markkinatilannetta.

Palveluliiketoiminnan kehittäminen
Glastonin tavoitteena on toimia asiak-
kaansa kumppanina koneiden ja laittei-
den koko elinkaaren ajan. Sen kilpailu-
kykyä ja vahvaa markkina-asemaa vah-
vistaa kilpailijoita kattavampi tuote- ja 
palvelutarjonta, joka käsittää lasitekno-
logian lisäksi koneiden ja laitteiden 
tarvitsemat huolto-, kunnossapito- ja 
koulutuspalvelut ja teknologian vaati-
mat ohjelmistot. 

Vuoden 2010 aikana Glaston jatkoi 
palveluliiketoimintansa kehittämistä 
muun muassa tuomalla markkinoille 
uusia lopputuotteen laatua parantavia 
laitteita ja palveluverkostoa vahvista-
malla. 

Strategia

4    Vuosikertomus 2010
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GLASTONIN TArjONTA

Kestävää kehitystä kattavalla  
tuote- ja palveluvalikoimalla
Glastonin kokonaistarjonta kattaa 
lasinjalostuskoneet, palvelut ja ohjel-
mistoratkaisut. Laajan tuotevalikoi-
mansa ansiosta Glaston pystyy tarjoa-
maan asiakkailleen kokonaisia teh-
das- tai linjaratkaisuja. Glaston on 

myös lasinjalostusteknologian ja 
 lasinjalostuskoneisiin liittyvien huol-
topalvelujen edelläkävijä, yhtiöllä on 
maailmanlaajuisesti yli 20 huolto- ja 
myyntipistettä. Tuotekehitys on asia-
kaslähtöistä ja tuotteita kehitetään 
jatkuvasti vastaamaan markkinoiden 
kysyntään. Energiatehokkuus ja laatu 

ovat tuotekehityksen avainlähtökohtia.
Glastonin tuotteet näkyvät markki-

noilla useilla vahvoilla tuotemerkeillä 
kuten Tamglass ja Uniglass turvalasi-
koneissa, Bavelloni esikäsittelyko-
neissa, Albat+Wirsam ohjelmistorat-
kaisuissa sekä Bavelloni ja AAA esikä-
sittelykoneiden työkaluissa. 

Leikkuu
Huolto

Teräväsärmähionta

Työkalut

Ohjelmistot

Taivutus

Kokonais-
tarjonta

ReunakäsittelyTasokarkaisu

Tasolaminointi

Poraus

Taivutuskarkaisu
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Lähtötilanteemme vuoden 2010 alussa 
oli haastava, sillä tuotteidemme ja pal-
veluidemme kysyntä oli edelleen erit-
täin alhaisella tasolla ja toimintamme 
oli vahvasti tappiollista. Tehostamistoi-
met oli käynnistetty jo vuoden 2009 
 aikana, mutta suurin työ kannattavuu-
den kääntämiseksi on tehty vuoden 
2010 aikana. Kulunut vuosi merkitsikin 
Glastonille lukuisia muutoksia, tiukkaa 
kulukuria ja mittavaa työmäärää.

Glastonin markkinat säilyivät koko-
naisuudessaan edelleen haastavina, 

Pääpaino toiminnan tehostamisessa
vaikka joillakin alueilla kasvu oli hyvinkin 
vahvaa. Kysyntä tärkeimmällä markkina-
alueellamme Euroopassa pysyi alhaise-
na, joskin Saksassa markkinat kehittyi-
vät hyvin. Kiinassa ja Brasiliassa kasvu 
oli huomattavaa, sen sijaan muut Etelä- 
ja Pohjois-Amerikan markkinat säilyivät 
epävakaina. Kilpailu alalla jatkui kireänä. 
Glaston onnistui hieman nostamaan 
saamiensa konekauppojen katetasoa 
jättäytymällä alhaisen kannattavuusta-
son tuotteista.

Asiakkaidemme lasinjalostajien in-
vestointitarvetta ohjaa ennen kaikkea 
lasin kysynnän kehitys. Vaikka lasin 
käyttö kasvoi rakennus- ja autoteollisuu-
den nousun myötä, niin asiakkaamme 
pystyivät tyydyttämään kasvaneet tarpeet 
pääosin vielä olemassa olevalla tuotan-
tokapasiteetillaan. Sen sijaan kapasitee-
tin käyttöasteen kohoaminen näkyi 
myönteisesti palveluiden ja ohjelmisto-
ratkaisuiden kysynnässä. Pitkällä aika-
välillä lasin tarve tulee kuitenkin vaati-
maan panostuksia uuteen ja entistä  

” Vuoden 2010 
aikana saavutimme  
selviä taloudellisia 
etuja ostotoimintamme 
tehostamisella ja  
hankintaketjumme  
kehittämisellä.
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tehokkaampaan tuotantokoneistoon. 
Prosessoitu lasi toimii myös tärkeimpä-
nä komponenttina aurinkopaneeliteolli-
suudessa. Tähän uusiutuvaan energia-
lähteeseen suunnitellut mittavat inves-
toinnit sisältävät myös huikean tulevai-
suuden kasvupotentiaalin Glastonin 
tuotteille.

Kannattavuus parani 
Glastonin liikevaihto säilyi edellisvuoden 
tasolla jääden 149,4 miljoonaan euroon 
(151,8 milj. euroa). Liiketuloksemme 
parani selvästi, mutta jäi vielä tappiolli-
seksi -11,3 miljoonaan euroon (-33,6 
milj. euroa). Muun muassa sopeutustoi-
menpiteistä johtuvien kertaluonteisten 
kustannusten määrä oli 13,7 miljoonaa 
euroa. Tuloksemme kohentuminen on 
osoitus sopeutus- ja tehostamistoimen-
piteidemme toimivuudesta. Services-
segmentti saavutti jo hyvän tulostason 
ja Software Solutions tyydyttävän, mutta 
Machines-segmentin tulos jäi tappiolle, 
jota vielä syvensi liikearvon alaskirjaus 
5,8 miljoonalla eurolla.

Viime vuodet ovat olleet haastavia 
myös henkilöstöllemme. Olemme jou-
tuneet tehostamaan toimintaamme ja 
läpikäymään kahdet yhteistyöneuvotte-
lut. Niiden seurauksena henkilöstömme 
on vähentynyt 203 henkilöllä pääasiassa 
Euroopasta. Toisaalta olemme palkan-
neet lisää työntekijöitä Kiinan toimipis-
teeseemme. Myös organisaatiomme ja 
johtoryhmämme on uudistunut vuoden 
aikana. Henkilöstömäärämme vuoden 
lopussa oli 957, mutta se tulee vielä 
hieman alenemaan vuoden 2010 lopus-
sa toteutettujen sopeutustoimien takia. 

Painopiste kehittyville markkinoille
Glastonin tuotantolaitokset sijaitsevat 
Suomessa, Italiassa, Kiinassa ja Brasi-
liassa. Osana organisaatiomme ja toi-
mintatapojemme muutosta olemme 
siirtäneet painopistettämme vahvasti 
kasvaville markkinoille Aasiaan ja Ete-
lä-Amerikkaan. Lasintuotanto on teho-
kasta sijoittaa lähelle loppuasiakasta, ja 

siksi myös teknologian toimittajan ja 
palvelujen tarjoajan on tärkeää toimia 
lähellä asiakasta. Olemmekin vahvista-
neet sekä tuotantoa, ostotoimintaa että 
tuotekehitystä Kiinassa ja Brasiliassa 
toimivilla tehtaillamme. Olemme kehit-
täneet näille kasvaville markkinoille 
hyvin sopivia tuotteita ja saavuttaneet 
vahvan markkina-aseman molemmissa 
maissa.

Yhteistyöllä joustavuutta toimintaan
Glastonin joustavan toimintatavan mu-
kaisesti keskitymme konetuotannossa 
tuotekehitykseen ja loppukokoonpa-
noon. Osien ja komponenttien hankin-
nassa hyödynnämme globaalia alihank-
kijoiden verkostoamme. Vuoden 2010 
aikana saavutimme selviä taloudellisia 
etuja ostotoimintamme tehostamisella 
ja hankintaketjumme kehittämisellä. 
Myös myynti-, markkinointi-, ja huolto-
organisaatiotamme vahvistaa kattava 
agenttiemme ja jakelijoidemme verkos-
to, jonka toimintakykyä paransimme 
vuoden aikana. 

Tuotekehityksessä suuria harppauksia 
eteenpäin
Glastonin asema lasiteknologian kehit-
täjänä on vahva ja tuotemerkkiemme 
tunnettuus markkinoilla on erinomai-
nen. Tuotekehityksemme ansiosta olem-
me edelläkävijä monissa tuotteissa ku-
ten esimerkiksi lämpökäsittelyteknologi-
assa ja tuotanto-ohjelmistoissa. Tuote-
kehityksessä otimme suuria harppauk-
sia eteenpäin vuoden 2010 aikana. 
Toimme onnistuneesti markkinoille lu-
kuisia uusia tuotteita, joissa kaikissa on 
lähtökohtana asiakkaittemme tuotanto- 
ja energiatehokkuuden huomattava pa-
rantaminen sekä luonnollisesti korkea 
laatu. Tuotteiden suojaaminen patentein 
on myös tärkeää. Vuoden lopussa voi-
timme kahden karkaisu- ja taivutustek-
niikkaa koskevan patentin loukkaamista 
koskevan oikeudenkäynnin, joka käytiin 
Kanadassa. 

Odotuksia kasvusta
Tärkein tavoitteemme alkaneelle vuo-
delle on toiminnan kannattavuuden  
selkeä parantaminen. Tehtyjen mittavi-
en toimenpiteiden ansiosta lähtökoh-
tamme ovat kohtuullisen hyvät. Edelly-
tykset kannattavalle toiminnalle ovat jo 
luotuina, mutta tulemme edelleen ke-
hittämään asiakaslähtöisyyttämme ja 
ostotoimintaamme sekä henkilöstöm-
me osaamista. Tavoitteenamme on en-
tistä vahvempi ja yhtenäisempi Glaston.

Odotuksemme markkinoiden kehi-
tyksestä alkaneen vuoden aikana ovat 
edelleen varovaiset, mutta aiempaa 
valoisammat. Alkuvuodesta markkinat 
vaikuttavat vielä haasteellisilta, mutta 
vuoden jälkimmäisen puolen odotamme 
olevan jo vilkkaampi. Pitkällä aikavälillä 
toimialan kehitystä ohjaava lasin käyttö 
näyttää selvästi lisääntyvän ja tarve 
erilaisille kehittyneille lasiratkaisuille 
luo markkinoille aivan uutta potentiaa-
lia. Lasi tarjoaa merkittäviä etuja taiste-
lussa energiatehokkuuden puolesta ja 
ilmastonmuutosta vastaan. 

Esitän lämpimät kiitokseni kaikille 
glastonilaisille hyvästä työstä sekä yh-
teistyökumppaneillemme ja osakkeen-
omistajillemme luottamuksesta työ-
tämme kohtaan. Pyrimme jatkossa ylit-
tämään odotuksenne.

arto Metsänen
toimitusjohtaja

TOIMITuSjOHTAjAN KATSAuS
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Markkinoilla kasvupotentiaalia

TOIMINTAYMPÄrISTÖ

Vuoden 2008 lopussa alkaneen poikke-
uksellisen voimakkaan laskun jälkeen 
lasiteknologian kysynnässä nähtiin hie-
noisia piirteitä piristymisestä vuoden 
2010 aikana. Asiakkaiden investointiha-
lukkuus kasvoi, neuvotteluja käynnistet-
tiinkin aiempaa enemmän ja joitain vii-
västettyjä projekteja lähdettiin uudel-
leen toteuttamaan. Myös konepäivitys-
ten kysyntä kasvoi. Kysynnän elpyminen 
oli kuitenkin vielä varovaista ja vaihteli 
maantieteellisesti. Monilla alueilla lasin 
tuotantokapasiteettia oli vielä vajaakäy-
tössä. Lisäksi investointien rahoitus oli 
haasteellista erityisesti vuoden alussa. 

Glaston on jakanut markkina- 
alueensa EMEA-alueeseen, Aasiaan ja 
Amerikkaan. EMEA-alue, joka muodos-
tuu Euroopasta, Afrikasta ja Lähi-idäs-
tä, Venäjästä ja IVY-maista, on edelleen 
merkittävin markkina-alue. Vuonna 
2010 sieltä tuli noin puolet liikevaihdos-
ta. Euroopassa kehitys oli epätasaista; 
Saksassa ja Itä-Euroopassa kysyntä 
kasvoi, mutta muualla investoinnit säi-
lyivät alhaisella tasolla johtuen lasinja-
lostuksen ylikapasiteetista. Aasian 
markkina-alue kasvaa voimakkaasti ja 
sen osuus liikevaihdosta nousi 24 %:iin. 
Erityisesti aurinkoenergia- ja rakennus-
teollisuudelle lasia tuottavat asiakkaat 
investoivat aktiivisesti uusiin tuotanto-
linjoihin. Samalla kysyntä painottui ai-
empaa enemmän tehokkaisiin, luotetta-
viin ja korkealaatuista lasia valmistaviin 
koneisiin.

 Amerikan markkinat jakautuvat 
Pohjois-Amerikkaan, joka on viime vuo-
sina hieman taantunut ja nopeasti ke-

hittyvään Etelä-Amerikkaan. Amerikan 
osuus liikevaihdosta oli 26 % vuonna 
2010. Etelä-Amerikassa kysyntä lähti 
kasvuun, mutta samaan aikaan markki-
noille tuli uusia kilpailijoita, joten kilpai-
lu kiristyi. Euron heikkeneminen suh-
teessa moniin paikallisiin valuuttoihin 
lisäsi Glastonin Euroopassa valmistet-
tujen koneiden ja ohjelmistotuotteiden 
kilpailukykyä. Sen sijaan Pohjois-Ame-
rikan markkinoilla jatkui epävarmuus ja 
investoinnit säilyivät alhaisella tasolla 
rakennusalan taantuman takia. Lasin-
jalostuksessa oli edelleen ylikapasiteet-
tia ja asiakkaat keskittyivät tehosta-
maan toimintaansa.

Pitkäaikaisia investointeja
Lasinjalostuskoneet ovat asiakkailleen 
pitkäaikaisia investointeja, sillä ko-
neesta riippuen niiden käyttöaika 
voi olla varsin pitkä, jopa 15–20 
vuotta. Siitä syystä koneiden te-
hokkuus, luotettavuus ja muun-
neltavuus ovat tärkeimpiä ominai-
suuksia valintaa tehtäessä. Mer-
kittävä osa koneiden käyttökus-
tannuksista tulee energian 
hinnasta. Siksi konei-
den tuotantokapasi-
teetti ja energiate-
hokkuus ovat asi-
akkaille yhä mer-
kittävämpiä tekijöi-
tä. Energiatehokas 
teknologia vähentää 
samalla myös hiilidi-
oksidipäästöjen määrää. 

Toinen merkittävä tuotantokustan-
nus tulee materiaalista, joten hävikin 
vähentämiseksi on pidettävä huolta 
lopputuotteen laadusta, kuten esimer-
kiksi lasin tasomaisuudesta. Teknisesti 
vaativia laseja tehdessä koneen ajan-
mukaisuus on ehdoton edellytys loppu-
tuotteen korkean laadun varmistami-
seksi. Koneiden päivitys ja huolto mah-
dollistavatkin korkeatasoisen lasin val-
mistamisen. Palveluiden saatavuus ja 
laatu ovat yhä tärkeämpiä kilpailuteki-
jöitä lasiteknologian myynnissä.

Glaston palvelee tasolasin prosessoijia kehittämällä ja toimittamalla lasinjalostuskoneita, koneiden 

elinkaaren aikaisia palveluja ja tuotannossa käytettäviä ohjelmistoja. Glastonilla on maailmanlaajuinen 

toimintaverkosto ja sen asiakaskuntaan kuuluu merkittävimmät lasijalostajat. Glastonin tuotteiden 

kysyntään vaikuttaa tasolasin kysynnän kehitys ja sitä kautta lasiteollisuuden investointitarpeet.
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EAST TIMOR

Amerikka Etelä-Amerikassa 
kysyntä lähti kasvuun. Pohjois-
Amerikassa asiakkaiden 
investoinnit säilyivät alhaisella 
tasolla rakennusalan taantuman 
takia. 26%

Kilpailukenttä hajanainen
Lasiteknologian markkinat ovat vielä 
hajanaiset ja alalla on paljon kilpailijoi-
ta. Haasteellisen markkinatilanteen 
johdosta alan toimijoiden yhdistyminen 
on vauhdittunut viime vuosina. Pienet 
toimijat ovat kärsineet eniten yhä kove-
nevasta kilpailusta, mutta markkinoi-
den pienentyminen ja marginaalien 
kaventuminen ovat vaikuttaneet kaikki-
en toimintakykyyn. Merkittävää on myös 
Kiinasta tuleva kilpailu. Siellä paikalli-
set toimittajat ovat onnistuneet kiri-
mään länsimaisten ja alalla pitkään 
toimineiden yritysten teknologista etu-
matkaa pienemmäksi. 

Lasin tarve kasvaa
Vuonna 2009 raakalasin kokonaismark-
kinat olivat noin 52 miljoonaa tonnia, 
joka vastaa arvoltaan noin 22 miljardia 
euroa. Jatkojalostetun lasin markkina-
arvo nousi noin 52 miljardiin euroon. 
Pitkällä aikavälillä lasin käyttö on kas-
vanut noin 4–5 % vuosittain. Viimeisten 
20 vuoden ajan lasin kysyntä on ylittänyt 
keskimääräisen bruttokansantuotteen 
kasvun ja viimeisten 10 vuoden aikana 
kasvu on ollut jopa 3 % yli kansantalou-
den kasvun. Sen sijaan vuosien 2008–
2009 aikana lasin kysyntä laski. Vuoden 
2010 aikana lasin käyttö lisääntyi taas 
hieman, mutta elpyminen oli hidasta.

Rakennusteollisuus suurin käyttäjä
Noin 80 % maailmassa tuotetusta taso-
lasista käytetään rakennusteollisuu-
dessa, joten investoinnit lasiteknologi-
aan seuraavat selkeästi rakentamisen 
syklejä. Määrä jakautuu puoliksi uudis-
rakennusten ja korjausrakentamisen 
kesken. Toinen merkittävä asiakasala 
on autoteollisuus, joka käyttää noin  
10 % lasista. Loput 10 % käytetään 
muissa kohteissa, kuten esimerkiksi 
kalusteissa, laitteissa ja aurinkopanee-
leissa.

Lasiteknologian kysyntää ohjaa voi-
makkaasti uudis- ja korjausrakentami-
sen kehittyminen. Yleensä rakentami-
nen lisääntyy muutaman prosenttiyksi-
kön bruttokansantuotteen kasvua 
enemmän. Toisaalta myös lasin käyttö 
rakennuksissa on selvästi lisääntynyt, 

koska oikein suunnitellulla lasin käytöllä 
voidaan pienentää rakennuksen energi-
ankulutusta, parantaa äänieristystä ja 
samalla lisätä valoisuutta. Ympäristö-
tietoisuus ja energian hinta ovat merkit-
tävät lasin käyttöä lisäävät tekijät. Myös 
ihmisten mieltymykset lisäävät lasien 
käyttöä rakennusmateriaalina. 

Rakennuksissa käytettävän lasin 
vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, joten 
ominaisuuksiltaan aiempaa vaativampi-
en, monipuolisempien ja laadukkaam-
pien lasien käyttö kasvaa. Energian-
säästötavoitteiden saavuttamiseksi hyö-
dynnetään yhä enemmän eristys- ja 
energiansäästölaseja. Turvamääräysten 
takia käytetään erilaisia turvalaseja. 
Yleisesti ottaen lasin koko-, pinnoite- ja 
taivutettavuusvaatimukset lisääntyvät ja 
pitkälle jalostetun lasin tarve kasvaa. 

Autoteollisuuteen turvalasia
Autoteollisuuden käyttämän lasin mää-
rä on suoraan suhteessa tuotettujen 
autojen määrään. Vuoden 2009 aikana 
autojen tuotantomäärät laskivat voi-
makkaasti maailmantalouden taantu-

man vuoksi. Autoteollisuus virkosi kui-
tenkin taantumasta melko ripeästi ja 
vuoden 2010 aikana autojen tuotanto-
määrät nousivat taas vauhdilla. Myös 
autoteollisuudessa vaatimukset lasien 
ominaisuuksista kasvavat jatkuvasti 
esimerkiksi ajoneuvojen lasipintojen 
kasvaessa.

Aurinkopaneelit merkittävä  
käyttökohde
Vaihtoehtoisten energiamuotojen mer-
kitys on kasvamassa, koska fossiiliset 
polttoaineet vähenevät ja ilmaston läm-
penemisen hidastaminen edellyttää 
kestävää kehitystä tukevien energiarat-
kaisujen lisäämistä. Aurinkopaneelien 
hyödyntäminen energiantuotannossa on 
merkittävä vaihtoehto puhtaampaan 
energiantuotantoon. Monet valtiot anta-
vat taloudellista tukea aurinkopaneelien 
käyttöönottoon yltääkseen sovittuihin 
päästötavoitteisiin. Toisaalta taantuman 
aikana investoinnit aurinkoenergiaan 
vähenivät selvästi, koska rahoituksen 
saanti alalla oli hyvin haastavaa. Vuoden 
2010 loppupuolella oli havaittavissa 
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Aasiassa kasvu 
jatkui ja erityisesti 
aurinkoenergia-  
ja rakennusalalle  
lasia tuottavat asi-
akkaat investoivat 
uusiin tuotanto-
linjoihin. 

kuitenkin lisääntyvää aktiviteettia aurin-
kopaneelien valmistajilta. 

Painopiste kehittyvillä markkinoilla
Suurimmat lasia käyttävät markkinat 
ovat Kiinassa, johon myös rakennetaan 
eniten uutta tuotantokapasiteettia.   
Aasiassa käytetään noin 60 % tuotetusta 
lasista. Toiseksi suurin markkina-alue 
on Eurooppa, joka käyttää noin 16 % 
lasista. Pohjois- ja Etelä-Amerikan 
yhteenlaskettu osuus on 12 %. Loput   
10 % käytöstä jakautuu Venäjän, muiden 
IVY-maiden, Australian ja Afrikan kes-
ken. Lasin ja erityisesti korkeatasoisen 
ja jalostetun lasin käyttö lisääntyy kehit-
tyvillä markkinoilla kuten Aasiassa ja 

osassa Etelä-Amerikkaa. Kehittyneillä 
markkinoilla kasvu on tasaisempaa.

Markkinapotentiaali Aasiassa
Vaikka lasin käyttö ja erityisesti jaloste-
tun lasin tarve näyttäisi kasvavan tule-
vaisuudessa, toimialan investointiha-
lukkuuden ei arvioida lisääntyvän sel-
västi vielä lähivuosien aikana. Rahoituk-
sen saanti on edelleen haastavaa ja 
epävarmuus talouden suunnasta monil-
la alueilla tekee investoijat varovaisiksi. 

Koska lasin kuljettaminen on epäta-
loudellista, lasinjalostus keskittyy yleen-
sä lähelle sen markkinoita. Suurin kas-
vupotentiaali onkin odotettavissa Aasian 
alueelta, jossa lasin tarve kasvaa voi-

makkaammin nopean rakentamisen, 
aurinkoenergian käytön yleistymisen ja 
autoteollisuuden elpymisen ansiosta. 
Glastonin oma tuotantolaitos Kiinassa 
mahdollistaa kilpailukykyisten tuotteiden 
valmistamisen paikallisille markkinoille. 

Euroopassa ja muualla EMEA-alu-
eella asiakkaiden investointiaktiivisuu-
den odotetaan kasvavan hieman tietyillä 
alueilla kuten esimerkiksi Keski-Euroo-
passa, Venäjällä ja osassa Itä-Euroopan 
maita. Euroopassa monet investoinnit 
kohdistuvatkin lopputuotteen laadun 
varmistamiseen. Pohjois-Amerikassa on 
edelleen paljon epävarmuustekijöitä. 
Sen sijaan Etelä-Amerikasta on odotet-
tavissa lisääntyvää kysyntää.

TOIMINTAYMPÄrISTÖ

50%  
Euroopassa 
kehitys oli 
epätasaista, mutta 
kokonaisuudessaan 
kysyntä pysyi alhai-
sella tasolla. 24%
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Machines
Machines-segmentti kehittää ja tarjoaa laajan valikoiman tuotantokoneita lasiteollisuuden  

käyttöön. Segmentin osaaminen kattaa lasin esikäsittely- ja turvalasiteknologiat. Lisäksi seg-

mentti vastaa esikäsittelykoneissa käytettävistä työkaluista. glastonin tuotevalikoima kattaa  

koneet lasin leikkauksesta ja porauksesta reunan työstöön ja hiontaan sekä edelleen lasin  

tasokarkaisuun, taivutukseen, taivutuskarkaisuun ja laminointiin. tiettyjä esikäsittelykone- 

teknologioita hyödynnetään myös kiventyöstössä. 
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Vuosi 2010 oli Machines-segmentille 
edelleen haasteellinen, vaikka tietyillä 
markkinoilla näkyi elpymisen merkkejä. 
Markkinakehitys oli kuitenkin hajanaista, 
sillä osassa markkina-alueista lasinja-
lostuksessa oli vielä ylikapasiteettia ja 
rahoitusmarkkinoiden epävakauden 
takia asiakkaiden rahoituksen saanti 
säilyi usealla alueella haasteellisena. 
Segmentin liikevaihto nousi 95,0 miljoo-
naan euroon, jossa on kasvua 3 % vuo-
teen 2009 verrattuna (92,5 milj. euroa). 
Myös liiketappio pieneni –8,5 miljoonaan 
euroon (-22,4 milj. euroa). 

Kannattavuuden parantamiseksi 
jatkettiin jo vuoden 2009 aikana aloitet-
tuja sopeutustoimia ja tehostamistoi-
menpiteitä. Tuotantokustannuksia saa-
tiin alenemaan lisäämällä tuotantoa 
alhaisen kustannustason maissa ja te-
hostamalla hankintoja, mutta sopeutus-
toimet edellyttivät myös henkilöstövä-
hennyksiä. Vuoden 2010 lopussa seg-
mentin palveluksessa oli 577 työntekijää 
(688), mutta joulukuussa käytyjen yt-
neuvottelujen pohjalta henkilöstöluku 
tulee vielä hieman pienenemään vuoden 
2011 alkupuolella. Vuoden 2010 lopussa 
segmentin tilauskanta oli 37,4 miljoonaa 
euroa (39,8 milj. euroa).

Investointihalukkuus heräsi
Lasinjalostuskoneiden kysyntä kehittyi 
epätasaisesti eri markkina-alueilla. Ky-
syntä jatkui aktiivisena Aasiassa, jossa 
sekä rakentaminen että autoteollisuus 
tarvitsivat entistä suurempia määriä 
lasia. Myös aurinkopaneelien tuotanto 
aktivoitui uudelleen, mutta jatkoi samal-
la siirtymistä Aasiaan ja erityisesti Kii-
naan. Tämä näkyi kysynnän lisääntymi-
senä Aasiassa, joskin samanaikaisesti 
paikallisten kilpailijoiden aktiviteetti li-
sääntyi ja kilpailu kiristyi. Myös muissa 
Aasian valtioissa, esimerkiksi Intiassa, 
oli nähtävissä talouden elpymisen merk-
kejä. Etelä-Amerikan alueella markkinat 
pysyivät aktiivisina erityisesti Brasilian 

vetämänä. Myös Pohjois-Amerikan 
markkinoilla näkyi pieniä piristymisen 
merkkejä, joskin kokonaismarkkinat 
olivat edelleen alhaisella tasolla verrat-
tuna vuosikymmenen alkupuoleen.

Lasin kysynnän kasvaessa ja näky-
mien parantuessa lasinjalostajien inves-
tointihalukkuus heräsi. Myös työkalujen 
kysyntä lisääntyi lasinjalostus koneiden 
käyttöasteiden kohotessa. Aiemmin kes-
keytettyjä hankkeita käynnistettiin ja 
myös monia uusia neuvotteluja aloitettiin 
kysynnän kohdistuessa melko tasaisesti 
kaikkiin Glastonin tuotteisiin. Lisäänty-
neistä neuvotteluista huolimatta inves-
toijien varovaisuus näkyi edelleen pitkit-
tyneenä päätöksentekoaikana. 

Toimialan johtavia yrityksiä
Glaston on selvä markkinajohtaja läm-
pökäsittelyyn perustuvissa turvalasiko-
neissa ja esikäsittelyteknologiassa se on 
yksi maailman johtavista yrityksistä. 
Lasin esikäsittelykoneiden tuotemerkki 
on Bavelloni ja lasin karkaisu-, taivutus- 
ja laminointikoneiden tuotemerkkejä 
ovat Tamglass ja Uniglass. Työkalujen 
tuotemerkkejä ovat Bavelloni ja AAA. 
Esikäsittelykoneet myydään pääsääntöi-
sesti vakiotuotteina, mutta karkaisu-, 
taivutus- ja laminointikoneita toimite-
taan myös räätälöityinä ratkaisuina.

Useita tuoteuutuuksia
Vuoden 2010 aikana Glastonin koneiden 
tuotetarjontaa vahvistettiin aktiivisesti. 
Tuotevalikoima täydentyi kolmella uu-
della tasokarkaisukoneella, uudella au-
tomaattisella tasokarkaisukoneiden 
laadunmittausjärjestelmällä, uudella 
ohjausjärjestelmällä ja kahdella uudella 
leikkuulinjalla. 

Tamglass FC 500™ on korkealaa-
tuisen Low-E-lasin karkaisuun ja suu-
riin tuotantomääriin tarkoitettu kone, 
jossa on patentoitu energiaa säästävä 
lämmitysjärjestelmä. Tamglass 
RC200™ taas on asiakkaiden perustar-
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peisiin kohdistettu hinnaltaan kilpailu-
kykyinen kone. Tuotteella tavoitellaan 
myös uusia asiakasryhmiä, joilla ei 
aikaisemmin ole ollut taloudellisia 
edellytyksiä omaan turvalasituotan-
toon. RC200™ on saanut erityisen 
hyvän vastaanoton aasialaisten asiak-
kaiden keskuudessa. Tamglass Power 
Control™-konetyyppi lanseerattiin 
alkuvuodesta Etelä-Amerikan kasva-
ville Low-E-lasimarkkinoille. Uudet 
tasokarkaisukoneet herättivät suurta 
kiinnostusta asiakkaiden keskuudessa. 
Suurempien lasikokojen käytön yleisty-
essä myös Etelä-Amerikassa ProE 
MAGNUM™ -tuoteperheen valmistus 
laajennettiin Brasilian tehtaalle Suo-
men lisäksi. Glaston toi myös markki-
noille kehittämänsä turvalasikoneiden 

95,0

181,1

92,5

-8,5

5,3

-22,4



14    Vuosikertomus 2010

Glaston tarjoaa kattavan valikoiman 
esikäsittelykoneissa käytettäviä timant-
ti- ja hiontatyökaluja. Nämä soveltuvat 
monimuotoiseen rakennus-, kaluste-,  
ajoneuvo- ja energialasien tuotantoon. 
Työkaluvalmistus pe-
rustuu omaan tuoteke-
hitykseen ja tuotantoon. 
Glastonin valmistamat 
työkalut soveltuvat 
myös muiden laiteval-
mistajien koneisiin.

Glastonilla on mittava osaa-
minen lasin hionnassa. Tästä 
esimerkkinä ovat V-sarjan 
hiontakoneet, jotka soveltuvat 
korkealaatuisten arkkitehtuu-
ri- , kaluste- ja aurinkoener-
gialasien tuotantoon. Lasin 
hiontakoneet valmistetaan 
Glastonin Italian tehtaalla.     

iControL- ohjaus- ja automaatiojärjes-
telmän, joka muun muassa lisää 
koneiden käyttäjäystävällisyyttä, asiak-
kaiden tuotannon tehokkuutta ja luo-
tettavuutta. 

Volyymien kasvaessa aasialaiset 
asiakkaat panostavat prosessinsa tehok-
kuuteen automatisoiden työvaiheita. 
Markkinoiden painopisteen muuttuessa 
Glaston siirsi lasin leikkuukoneiden val-
mistuksen Italiasta Kiinan tehtaalleen. 
Aasian markkinoiden tarpeisiin kehitet-
tyjen Bavelloni Dragon™ ja Bavelloni 
ProCut™ –leikkuulinjojen tuotanto käyn-
nistyi onnistuneesti.

Syksyllä Glaston ja suomalainen 
Beneq Oy solmivat yhteistyösopimuksen 
ohutkalvopinnoitetun aurinkopaneelila-
sin tuotantoteknologian kehittämisestä 
ja toimittamisesta asiakkaille. Yhtiöiden 
yhdessä kehittämä ainutlaatuinen  
Beneq-Glaston TFC 2000™ -konelinja 

esiteltiin Glasstec-messujen yhteydessä 
syyskuussa 2010. 

Asiakasvaatimukset kasvavat
Machines-segmentin laaja asiakaskunta 
koostuu lasinjalostajista, jotka palvelevat 
rakennus-, ajoneuvo-, kaluste- ja laite-
teollisuutta sekä aurinkoenergiateolli-
suutta. Glastonin kilpailuetuja ovat vahva 
teknologinen osaaminen, tuotteiden 
korkea laatu, edistyksellinen tuotetar-
jonta ja kattava myynti- ja huoltoverkos-
to. Sen tuotetarjonta perustuu itse kehi-
tettyihin teknologioihin, joista monet 
tuovat sille selvää kilpailuetua. Asiakkai-
den vaatimukset lasin laadusta ja omi-
naisuuksista kasvavat jatkuvasti. Samal-
la halutaan yhä suurempia lasikokoja.

Lasinjalostuksen tuotantoteknologian 
taso on asiakkaalle erittäin merkittävä 
asia. Lasinjalostuskoneet ovat asiakkaille 
pitkäikäisiä investointeja. Taloudellisesti 

kannattava tuotanto edellyttää sekä al-
haisia tuotantokustannuksia että loppu-
tuotteen korkeaa laatua. Glastonin teho-
kas tuotantoteknologia mahdollistaa 
tuotannon korkean kapasiteetin, mate-
riaalin pienen hävikin, alhaisen ener gian-
kulutuksen, korkealaatuiset lopputuot-
teet ja häiriöttömän tuotannon. 

Tuotanto lähellä asiakkaita
Glastonilla on lasinjalostuskoneiden 
tuotantoa Italiassa, Brasiliassa, Kiinassa 
ja Suomessa. Työkaluvalmistus on kes-
kitetty Italiaan, Kiinaan ja Brasiliaan. Eri 
maissa toimivissa tehtaissa on erilaiset 
valmiudet, joten ne ovat keskittyneet 
pääosin tiettyjen koneiden tuottamiseen. 
Työkaluvalmistuksessa Glaston hoitaa 
koko tuotantoketjun, mutta konevalmis-
tuksessa tehtaat keskittyvät loppuko-
koonpanoon, testaukseen ja laadunval-
vontaan. 
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Turvalasin osuus rakentamisessa on kasvussa. 
Energialasin käyttö rakennuksissa säästää mer-
kittävästi rakennusten lämmityskustannuksia ja 
vähentää samalla hiilioksidipäästöjä.  
Korkeakapasiteettinen  
Tamglass FC500™ taso-
karkaisulinja soveltuu 
vaativien Low-E-lasien 
karkaisuun ja siinä on 
energiaa säästävä kier-
toilmajärjestelmä.

Glastonilla on vahva osaaminen aurinkoenergian 
tuotannossa tarvittavien erikoislasien tuotanto-
teknologiasta. Korkeaa optista laatua ja taivutetta-
vuutta vaativia laseja käytetään aurinkokennoissa 
ja –kerääjissä. Glaston solmi syyskuussa 
2010 yhteistyösopimuksen  Beneq Oy:n 
kanssa ohutkalvopinnoitetun aurin-
kopaneelilasin tuotantotekno-
logiasta. Beneq-Glaston 
TFC2000™ konelinja esi-
teltiin Glasstec-messujen 
yhteydessä syyskuussa 
2010.

MACHINES

Glaston hyödyntää tuotannossaan 
laajaa toimittaja- ja alihankkijaverkosto-
aan. Valmistuksen hajauttaminen lähelle 
loppuasiakasta mahdollistaa muun mu-
assa tuotevalikoiman muokkaamisen 
asiakkaan tarpeen mukaiseksi, kuljetus- 
ja tullimaksujen optimoinnin sekä tuo-
tannon painopisteen siirtämisen edulli-
semman kustannustason maihin. Glas-
ton onkin siirtänyt tuotantoaan entistä 
enemmän Kiinan tehtaalle ja pyrkii edel-
leen vahvistamaan paikallista toimittaja-
verkostoaan.

Tavoitteet kannattavuuden  
parantamisessa
Machines-segmentin markkinoilla on 
merkkejä elpymisen jatkumisesta myös 
vuoden 2011 aikana. Erityisesti kysynnän 
oletetaan säilyvän hyvänä Aasiassa ja 
Etelä-Amerikassa. Myös Itä-Euroopassa 

ja Venäjällä näkymät ovat myönteiset. 
Lisäksi Pohjois-Amerikassa on paljon 
potentiaalia talouden noustessa. Vaikka 
kilpailu alalla on voimakasta, niin hinta-
tason odotetaan vaiheittain normalisoi-
tuvan kasvavan kysynnän ansiosta. Glas-
tonin kilpailukykyinen tuotetarjonta, uu-
det lanseeratut tuotteet ja kokonaispal-
velun tarjoaminen vahvistavat sen ase-
maa kilpailijoihin nähden erityisesti 
asiakastarpeiden ja lopputuotteen laatu-
vaatimusten kasvaessa.

Segmentin tavoitteena on keskittyä 
kannattavuuden parantamiseen. Alentu-
neet tuotantokustannukset ja kustan-

nustehokkuuden eteen tehdyt toimenpi-
teet mahdollistavat segmentin tuloksen 
kääntämisen positiiviseksi. Tuotetarjon-
nan järkeistämistä jatketaan ja tarjontaa 
laajennetaan tuoteperheiden sisällä. 
Uusia lanseerauksia on työn alla ja 
iControL-ohjaus- ja automaatiojärjestel-
mää tullaan tarjoamaan muihinkin ko-
netyyppeihin. Toimenpiteitä oman tuo-
tannon joustavuuden parantamiseksi 
valmistusmenetelmiä kehittämällä jat-
ketaan edelleen ja alihankintaketjua 
tullaan vahvistamaan aiempaa tehok-
kaammalla ostojen keskittämisellä.

Vuoden 2010  aikana Glastonin  
tuotetarjontaa vahvistettiin aktiivisesti.
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Services
glaston tarjoaa palveluita, jotka mahdollistavat asiakkaiden tuotantokapasiteetin  

häiriöttömän ja tehokkaan käytön koneiden koko elinkaaren ajan. Palvelut sisältävät  

huoltosopimuspalvelut sekä muut huolto- ja kunnossapitopalvelut, varaosatoimitukset,  

lisävarusteet, koneiden päivitykset ja modernisoinnit, koneiden siirtopalvelut sekä  

koulutuksen ja konsultoinnin. 
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Vuoden 2010 aikana markkinat elpyivät 
edellisen vuoden notkahduksen jälkeen. 
Tehtyjen huoltosopimusten määrä nousi 
ja erityisesti päivitysten ja modernisoin-
tien kysyntä lisääntyi. Services-segmen-
tistä kertyi liikevaihtoa 32,0 miljoonaa 
euroa (37,7 milj. euroa). Segmentin liike-
tulos nousi voitolliseksi 3,3 miljoonaan 
euroon (-2,4 milj. euroa). Liiketoiminnan 
kannattavuus parani sisäisten tehosta-
mistoimien, palveluvalikoiman ja alue-
kohtaisten markkinointikampanjoiden 
ansiosta. 

Aktiivista asiakasmyyntiä
Glastonin tavoitteena on kasvattaa palve-
luliiketoimintaansa ja nostaa sen osuut-
ta yrityksen liikevaihdosta. Liikevaihdon 
kasvua pyrittiin edistämään kohdistetuil-
la markkinointikampanjoilla ja tarjoa-
malla palveluita entistä aktiivisemmin jo 
konehankintojen yhteydessä. Vuoden 
aikana asiakasmäärä kasvoi ja huoltoso-
pimusten solmiminen laitteen hankinta-
vaiheessa on nyt yhä yleisempää. Jo noin 
puolet Glastonin toimittamista koneista 
huolletaan Glastonin tarjoamana palve-
luna.

Glaston toi markkinoille myös kaksi 
uutta päivitystuotetta, jotka ovat reaaliai-
kainen lasin optisen laadun ja koon mit-
tausjärjestelmä iLooK™ sekä Vortex 
Pro™ konvektioratkaisu. iLooK™ voidaan 
liittää tasokarkaisulinjaan, jossa se mit-
taa ja luokittelee lasit aaltomaisuuden ja 
päätytaipuman perusteella ennalta mää-
ritettyjen laatutasojen mukaan. 
iLooK™in avulla jokainen lasinjalostaja 
voi luoda yksilölliset laatustandardinsa 
ja toimittaa asiakkailleen aina oikean-
laatuista lasia. Tämä tehostaa tuotantoa 
ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Vortex 
Pro™ –konvektiojärjestelmä parantaa 
tuotantolinjan kapasiteettia ja lasin laa-
tua ainutlaatuisella kohdennetulla läm-
mönohjauksella. Molemmat uutuustuot-
teet saivat hyvän vastaanoton markki-
noilla, eikä vastaavanlaisia ole tarjolla 
Glastonin kilpailijoilla. 

Vahva teknologinen osaaminen
Glastonin asiantunteva huoltopalvelu 
perustuu lasinjalostuksen teknologian ja 
tuotantoprosessin vahvaan osaamiseen 
ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämi-
seen. Services-segmentissä työskente-
lee noin 150 ammattilaista, jotka toimi-
vat aluetoimistoissa ja toimituskeskuk-
sissa ympäri maailmaa. Palveluverkos-
toa täydentävät agentit ja jakelijat. Asi-
akkaan lähellä toimiminen, reagointikyky 
sekä nopeat varaosatoimitukset ovat 
tärkeitä kilpailutekijöitä huoltopalveluis-
sa. Glastonin saamat arviot asiakastyyty-
väisyysmittauksissa osoittavatkin sen 
onnistuneen palveluntarjoajana erin-
omaisesti.

Luotettava palveluntarjoaja, joka 
pystyy takaamaan tuotantolinjan tehok-
kuuden ja tuen koko sen elinkaaren 
ajan, on asiakkaalle ensiarvoisen tärke-
ää. Lasijalostusprosessin merkittävim-
mät tuotantokustannukset tulevat ener-
gia-, materiaali- ja henkilöstökuluista. 
Tuotantolinjan oikeanlaisella ohjaami-
sella on suuri merkitys sekä kustannuk-
siin että lopputuotteen laatuun. Laatu-
vaatimusten ja lasien ominaisuuksien 
kasvaessa myös palveluliiketoiminnan 
tarve kasvaa. Koneiden modernisoin-
neilla ja päivityksillä on mahdollista saa-
da olemassa oleva tuotantolinja vastaa-
maan uusia vaatimuksia. 

Palvelut tukevat myös Glastonin ko-
nemyyntiä. Muilla teknologiatoimittajilla 
ei ole vastaavaa palvelutarjontaa ja eri-
tyisesti suuret asiakkaat asettavat huol-
topalvelujen saatavuuden konehankin-
nan ehdoksi. Palveluiden avulla Glaston 
pysyy jatkuvasti läheisessä yhteydessä 
asiakkaisiinsa ja saa tarpeellista tietoa 
tuotekehitystään varten.

Kasvumahdollisuuksia monilla  
rintamilla
Vuoteen 2011 lähdetään aiempaa pa-
remmista lähtökohdista. Markkinat ovat 
edellisvuotta myönteisemmät, toiminnan 
kannattavuus on parantunut ja segmen-
tin olemassa oleva tilauskanta on koh-

SErVICES

tuullinen. Segmentin tavoitteena on 
edelleen kasvaa ja lisätä palveluiden 
osuutta Glastonin liikevaihdosta. Tavoit-
teiden saavuttaminen edellyttää aktiivis-
ta asiakasmyyntiä, kustannustehokkuut-
ta ja uusin tuotteiden kehittämistä.

Merkittävin kasvupotentiaali on 
Glastonin vahvat asiakassuhteet ja sen 
laaja konekanta. Asiakkaiden pyrkimys 
ulkoistaa ydinliiketoimintaansa kuulu-
mattomia toimintoja tarjoaa myös kas-
vumahdollisuuksia. Lisäksi uusimman 
teknologian laitevalmistaja kykenee tar-
joamaan parhaimman osaamisen myös 
uusien laitteiden ylläpioon. Glastonin 
laaja päivitystuotevalikoima ja prosessi-
osaaminen antavat asiakkaalle mahdol-
lisuuden tuotteiden elinkaaren pidentä-
miseen, energiatehokkuuden lisäämi-
seen ja laadun parantamiseen. 
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Software Solutions
Software Solutions -segmentti tarjoaa ohjelmistoratkaisuja lasinjalostus- ja ikkunateollisuu-

delle albat+Wirsam- ja Cantor-tuotemerkeillä. Segmentin ohjelmistotarjonta kattaa asiak-

kaiden koko toimitusketjun tarpeen pitäen sisällään tuotannonohjaus-, myynninhallinta- ja 

seurantajärjestelmät. Ohjelmistoratkaisuja voidaan tehdä yksittäisille koneille, mutta myös 

kokonaan integroiduille ja automatisoiduille linjoille.
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Glastonin tuotannonohjausjärjestelmät 
käsittävät tuotannon optimointiin sekä 
koneiden, materiaalien ja tuotantopro-
sessien hallintaan liittyvät ohjelmistot. 
Myyntiprosessihallinnan tuotevalikoima 
sisältää ohjelmistoja asiakashallintaan, 
hinnoitteluun ja tilausten käsittelyyn, 
tuotannon ja kapasiteetin suunnitte-
luun, kustannuslaskentaan, materiaali-
hallintaan sekä laskutukseen. Seuran-
tajärjestelmät tukevat tuotantoproses-
seja ja mahdollistavat koneiden keski-
näisen toiminnan materiaalin ja työnku-
lun ohjauksessa. 

Liikevoitto kasvussa
Ohjelmistoratkaisujen kysyntä vilkastui 
Keski-Euroopassa, kun taas muilla 
markkina-alueilla kysyntä hieman laski. 
Vuoden loppua kohti virinneet uudet 
koneinvestoinnit lisäsivät myös ohjel-
mistojen myyntiä. Segmentin liikevaihto 
säilyi edellisen vuoden tasolla ollen 23,9 
miljoonaa euroa (23,9 milj. euroa). Lii-
kevoitto parani nousten 1,1 miljoonaan 
euroon (0,4 milj. euroa). Markkinakehi-
tyksestä johtuen segmentti vähensi 
henkilöstömääräänsä supistuvilla 
markkina-alueilla säilyttäen kuitenkin 
hyvän palvelukyvyn kaikilla markkinoil-
la. Vuoden lopussa segmentin palveluk-
sessa oli 214 henkilöä.  
                                                        
Toimialansa erikoisosaaja
Glaston on ohjelmistoratkaisujen toi-
mittajana alan johtavia yrityksiä ja sen 
tarjonta on alan kattavimpia. Segmentin 
tuotteet sopivat useille eri lasi- ja ikku-
nateollisuuden aloille ja niitä hyödynne-
tään myös Glastonin kilpailijoiden val-
mistamissa tuotantokoneissa. 

Lasi- ja ikkunateollisuuden liiketoi-
minta- ja tuotantoprosessien yhteenso-
pivuus lisää asiakkaiden toimitusketjun 
tehokkuutta. Glastonin kokonaisosaa-
minen lasintuotannossa edistää myös 
ohjelmistotuotteiden kehittämistä.  

Ohjelmistot voivat käsittää jopa koko-
naisen tehtaan tuotannon ja työnkulun 
suunnittelun sekä siihen sopivat integ-
roidut ohjelmistoratkaisut. Segmentillä 
on myös helppokäyttöisiä ohjelmistoja 
niiden asiakkaiden tarpeisiin, joiden 
koneiden automaatiotaso on alhainen. 

Segmentin tarjoamien ratkaisujen 
avulla asiakas voi tehostaa tuotantonsa 
kannattavuutta vähentämällä materiaa-
lin hävikkiä, lisäämällä kapasiteettia ja 
pienentämällä tuotantokustannuksia. 
Nämä ohjelmistot seuraavat lasinjalos-
tuksen koko prosessia reaaliajassa, kun 
taas kilpailijat käyttävät eräprosessoin-
timenetelmiä. 

Automaation tarve kasvaa
Segmentin laaja asiakaskunta koostuu 
lasinjalostajista ja ikkunanvalmistajista. 
Eniten ohjelmistoratkaisuja käyttävät 
suuret ja globaalisti toimivat lasinjalos-
tajat, joiden lopputuotteiden vaatimusta-
so on korkea, toimitusajat lyhyet ja joille 
tuotannon joustavuus on tärkeä. Erityi-
sesti vaativien arkkitehtuurilasien ja 
aurinkoenergialasien tuotannossa ohjel-
mistoratkaisulla on suuri merkitys. Suu-
rin asiakaspotentiaali on Keski-Euroo-
passa, jossa automaatiolla lisätään tuo-
tannon kilpailukykyä. Itä-Euroopassa, 
Aasiassa ja Tyynenmeren alueella olevat 
asiakkaat haluavat usein standardimuo-
toisempia ja suoraviivaisempia järjestel-
miä. 

Vuoden 2011 näkymät antavat odot-
taa segmentille kohtuullista kasvua. 
Suuret ja globaalit asiakkaat ovat jo 

SOFTWArE SOLuTIONS

käynnistäneet investointeja. Lisäksi 
automaation tarve tulee edelleen kas-
vamaan erityisesti segmentin tärkeim-
mällä markkina-alueella Euroopassa, 
jossa työikäinen väestö vähenee nope-
asti ja työvoimakustannukset ovat kor-
keat.                                
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glaston on yksi johtavia lasiteknologian toimittajia maailmassa. Sen asema on erityisen vahva 

teknologisesti vaativimpien tuotteiden kehittäjänä. tuotekehityksen lähtökohtana ovat asiak-

kaiden tarpeet ja vaatimukset, jotka kasvavat jatkuvasti toimintaympäristön muutosten muka-

na. Jatkuva tuotekehitys ja innovatiivisuuden tukeminen ovatkin glastonille elinehtoja edellä-

kävijän aseman säilyttämiseksi.

etumatkaa teknologiassa
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TuOTEKEHITYS

Jokainen segmentti vastaa omien tuot-
teidensa kehittämisestä ja tuotekehitystä 
tehdään neljässä maassa. Myös seg-
menttien välinen yhteistyö tuotekehityk-
sessä on aktiivista ja huoltotoimien yh-
tey  dessä saatuja tietoja ja kokemuksia 
pyritään hyödyntämään uusia tuotteita ja 
niiden komponentteja suunniteltaessa. 

Tuoteuutuuksien vuosi 
Vuonna 2010 tutkimus- ja tuototekehi-
tyskulut olivat 9,8 miljoonaa euroa (13,6 
milj. euroa), mikä vastaa noin 6,6 % kon-
sernin liikevaihdosta (8,9 %). Tuotekehi-
tyksen painopiste oli uusien tuotteiden 
tuomisessa markkinoille. Vuoden aikana 
lanseerattiin lukuisia tuoteratkaisuja, 
joista merkittävimmät olivat tasokar-
kaisukoneet Tamglass FC500™ ja 
 Tamglass RC200™, Tamglass Power 
Control™, leikkuulinjat Bavelloni 
 Dragon™ ja Bavelloni ProCut™ sekä 
iControl™-ohjaus- ja automaatiojärjes-
telmä, iLooK online™ -laadunmittaus-
järjestelmä ja Vortex Pro™ -konvektio-
järjestelmä. Lisäksi ohjelmistoratkai-
suissa kehitettiin uusia ominaisuuksia 
AWFactory- ja Panorama -tuotteisiin.

Machines-segmentin kehittämä 
Tamglass FC500™ -tasokarkaisukone 
sopii korkealaatuisen Low-E-lasin kar-
kaisuun ja siinä on Glastonin patentoima 
energiaa säästävä lämmitysjärjestelmä. 
Tamglass RC200™ on keskisarjan taso-
karkaisukone, jonka hankintakustannus 
on kohtuullinen. Tamglass Power 
 Control™ kehitettiin erityisesti ajatellen 
Etelä-Amerikan kasvavia energialasi-
markkinoita. Tasokarkaisukoneisiin ke-
hitetty iControL™-ohjaus- ja automaa-
tiojärjestelmä varmistaa tuotannon te-
hokkuuden ja luotettavuuden. Lisäksi 
Kiinan markkinoita ajatellen kehitettiin 
Bavelloni Dragon™- ja Bavelloni 
 ProCut™ -leikkuulinjat.

Services-segmentin markkinoille 
tuoma iLooK™online -laadunmittausjär-

jestelmä antaa reaaliaikaista palautetta 
ja parantaa siten lopputuotteen laatua, 
mikä lisää tuontantokapasiteettia. Myös 
Vortex Pro™ -konvektiojärjestelmä mah-
dollistaa suuremman tuotantokapasitee-
tin ja parempilaatuisen lasin valmistami-
sen.

   
Tuotekehitystä yhteistyössä
Glaston tekee tuotekehitystään tiiviissä 
yhteistyössä sekä asiakkaidensa että 
monien yhteistyökumppaneidensa, ku-
ten tutkimuslaitosten, teknisten korkea-
koulujen ja oppilaitosten, kanssa. 

Syyskuussa 2010 Glaston solmi yh-
teistyösopimuksen suomalaisen Beneq 
Oy:n kanssa ohutkalvopinnoitetun aurin-
kopaneelilasin tuotantoteknologian ke-
hittämisestä. Yhteistyön ensimmäisenä 
tuloksena kumppanit esittelivät Glas-
stec-messuilla 2010 Beneq-Glaston TFC 
2000™ -konelinjan. 

Kehittämisen lähtökohtana  
asiakkaiden tarpeet
Glaston pyrkii parantamaan kilpailuky-
kyään kehittämällä entistä tehokkaam-
paa teknologiaa, joka vastaa asiakkaiden 
ja markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. 
Asiakkaiden toimintaympäristön muut-
tuessa myös tuotantoteknologioiden 
vaatimukset kasvavat. Merkittävimmät 
kuluerät asiakkaiden tuotannossa muo-
dostuvat materiaalista ja energiasta, 
joten materiaalin hävikkiä ja energian-
kulutusta pienentämällä voidaan alentaa 
tuotantokustannuksia. Näiden kehittä-
miskohteiden lisäksi lasinjalostustuo-
tannossa merkittäviä tekijöitä ovat ko-
neiden kapasiteetti, joustavuus, käytet-
tävyys ja erityisesti lopputuotteen korkea 
laatu. 

Asiakkaiden lopputuotteilta vaadi-
taan jatkuvasti korkeampaa laatua ja 
monipuolisempia ominaisuuksia. Tuo-
tantokoneiston onkin kyettävä valmista-
maan entistä suurempia, tasaisempia ja 

ohuempia lasipintoja. Tuotantoa on myös 
pystyttävä muuttamaan joustavasti val-
mistamaan erilaisia laseja. Myös auto-
maation taso on nopeasti lisääntymässä. 

Lasia käyttävien loppuasiakkaiden 
tarpeet vaihtelevat. Rakennusteollisuu-
dessa merkittävimpiä suuntauksia ovat 
lasipintojen kasvava koko ja energiaa 
säästävien Low-E-lasien käytön yleisty-
minen. Aurinkoenergian hyödyntämises-
sä lasinjalostuskoneiden kannalta kes-
keiset tavoitteet liittyvät ensisijassa tek-
nologian antamaan hyötysuhteeseen. 
Alalla ei vielä ole teknologiaa ohjaavia 
standardeja, joten Glastonilla on tässä 
kehityksessä merkittävä rooli. 

Etumatkaa teknologiassa 
Glaston on lasinkarkaisun ja -taivutuk-
sen teknologiajohtaja, jolla on hallus-
saan huomattavan kattava patenttikanta, 
joka käsittää noin 100 patenttiperhettä ja 
yli 500 patenttia. Vaikka lasinjalostuksen 
toimialalla on perinteisesti kunnioitettu 
patenttioikeuksia, on niiden valvominen 
kuitenkin tärkeää. Vuoden 2010 lopussa 
Glaston voitti merkittävän oikeudenkäyn-
nin Glastonin omistamien kahden paten-
tin loukkaamista koskevassa riidassa. 
Patentit koskevat Glastonin kehittämää 
ainutlaatuista karkaisu- ja taivutustek-
niikkaa. 

Kilpailukykynsä vahvistamiseksi 
Glaston pyrkii tuotekehityksessään myös 
alentamaan tuotteidensa tuotantokus-
tannuksia komponenttien suunnittelulla 
ja valmistusmenetelmien kehittämisellä. 
Glastonin tuotteilla on vahva laatumieli-
kuva ja laadun varmistamiseksi käytössä 
on sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjes-
telmä Suomessa, Italiassa ja Kiinassa. 
Myös alihankkijoiden ja toimittajien audi-
tointi tehdään huolella.
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rakennusten 
energiatehokkuutta 
lisäämällä voidaan 
vähentää jopa 

30 % 
niiden energian-
kulutuksesta.
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YMPÄrISTÖ

Glaston on jo pitkään kehittänyt tuottei-
densa energiatehokkuutta ja sen käyt-
tämät teknologiat ovatkin edistyksellisiä 
energiankäytön suhteen. Energiatehok-
kaiden lasinjalostuskoneiden käytön 
lisäksi asiakkaat voivat vähentää ener-
giankulutustaan tuotantoprosessin te-
hokkuutta parantavilla Glastonin palve-
luilla ja ohjelmistoratkaisuilla. Energia-
tehokkaampi tuotanto on energian hin-
nan noustessa myös kannattavaa ja 
lisäksi se on ympäristön kannalta puh-
taampaa. Energiansäästö vähentää 
energian tuotannosta tulevia haittoja ja 
samalla myös hiilidioksidipäästöjä.

Energiatehokasta teknologiaa
Koska Glastonin valmistamat lasinja-
lostuskoneet ovat pitkäikäisiä, niiden 
koko elinkaaren aikaisen tehokkuuden 
vaikutus on merkittävä tekijä ympäris-
tönäkökulmasta. Lasinjalostuskoneet 
suunnitellaan ja valmistetaan kestä-
mään jatkuvaa käyttöä korkealla tuo-
tantokapasiteetilla. Säännönmukaiset 
huoltovälit pidentävät tuotteiden elin-
kaarta sekä tuotteiden turvallisuutta. 
Koneen modernisointi uusilla teknisillä 
ominaisuuksilla pidentää osaltaan ko-
neiden elinkaarta ja laskee energianku-
lutusta lasinjalostusprosessissa. 

Glaston kiinnittää erityistä huomiota 
koneiden materiaalien kierrätettävyy-
teen, etenkin usein vaihdettavien ja 
kuluvien komponenttien osalta.

Energialasin käyttö hidastaa  
ilmastonmuutosta 
Rakennusten lämmitys ja viilennys vas-
taa noin puolta maailman energianku-
lutuksesta. Rakennusten energiatehok-
kuutta lisäämällä voidaan vähentää jopa 
30 % niiden energiakulutuksesta. Lasi-
teollisuus on aktiivisesti kehittänyt tuot-
teita, jotka olennaisesti vähentävät läm-
mityksen ja viilennyksen tarvetta. Näis-
tä energiansäästölasi saa lämpösäteilyn 
heijastumaan suurelta osin takaisin 
sisälle, kun taas auringonsuojalasi vä-
hentää auringonenergian läpäisyä ja 
pienentää näin viilentämisen tarvetta. 

Suurin potentiaali energiankulutuk-
sen pienentämiseksi on olemassa olevi-
en rakennusten uudistamisessa. Yhden 
vanhan ikkunan vaihtaminen energiala-
siksi pienentää lämmityksestä ja viilen-
nyksestä aiheutuvaa hiilidioksidikuor-
maa noin 90 kiloa joka vuosi, kun ikku-
nan valmistuksesta aiheutuva kerta-
luonteinen hiilidioksidikuormitus on 
vain noin 25 kiloa. Kallistuva energia ja 
tiukentuva lainsäädäntö ohjaavat kohti 
energialasin käyttöä sekä uudis- että 
korvausrakentamisessa. Glastonin val-
mistamat koneet soveltuvat vaativien 
energialasien valmistukseen ja sen 
tuotekehityksessä tärkeä lähtökohta on 
löytää parhaat ratkaisut näiden vaativi-
en lasiratkaisujen tuotantoon.

Aurinkopaneeleilla puhtaampaa 
energiaa
Maailman väestön kasvaessa energian 
tarpeen ennakoidaan lähes kaksinker-
taistuvan ja nykyisin tunnettujen öljyva-
rantojen loppuvan vuoteen 2050 men-
nessä. Samaan aikaan ilmastonmuu-
toksen hidastumisen kannalta välttä-
mätön hiilidioksidipäästöjen vähentämi-
nen edellyttää fossiilisten poltto ainei-
den osittaista korvaamista uusiutuvilla 
energianlähteillä, kuten esimerkiksi 
aurinkoenergialla. Tällä hetkellä aurin-
koenergialla tuotetaan vain noin pro-
sentti maailman energiatarpeesta. 
Aurinkoenergian tuotantoa on pyritty 
lisäämään valtiollisten tukipäätösten 
turvin ja sen arvioidaan kasvavan mer-
kittävästi tulevien vuosikymmenien 
aikana. 

Glastonilla on vahva osaaminen 
aurinkoenergian tuotannossa tarvitta-
vien erikoislasien tuotantoteknologi-
asta, ohjelmistoista ja palveluista. Näitä 
laseja käytetään aurinkokennoissa ja 
-kerääjissä. Aurinkoenergian tuotan-
nossa käytettäviltä laseilta edellytetään 
korkeaa optista laatua ja taivutetta-
vuutta. Glaston kehittää aktiivisesti 
tehokkaampia teknologioita aurinko-
energialasien tuotantoon.

Alansa johtavana teknologian toimittajana Glaston pyrkii kestävän kehityksen edistämiseen sekä 

asiakkailleen tarjoamien ratkaisujen että oman toimintansa osalta. Glastonin oman tuotantotoimin-

nan ympäristörasitus on vähäinen ja sen pienentämiseksi tähtääviä toimenpiteitä tehdään jatkuvasti. 

Glastonin asiakastoimialojen suurin ympäristövaikutus tulee energiankäytöstä. Merkittävimmät ym-

päristötekijät liittyvät Glastonin koneiden energiatehokkuuteen ja niillä tuotettavien lasiratkaisujen 

vaikutukseen energiankulutuksessa ja -tuotannossa. 

Energiatehokkaampia ratkaisuja
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Osaava ja sitoutunut 
henkilöstö
Globaalien henkilöstökäytäntöjen kehitys ja harmo-

nisointi jatkuivat suunnitellusti vuoden 2010 aikana. 

Kehitystyö keskittyi erityisesti palkitsemiskäytäntöihin, 

talent managementiin, Glastonin arvojen määrittelyyn 

ja valittujen avainosaamisalueiden edistämiseen.  

Vuoden lopussa Glastonilla työskenteli 957 henkilöä.
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HENKILÖSTÖ

Henkilöstön kehittäminen
Myyntihenkilöstön kehittäminen jatkui 
tuotekoulutuksilla käsittäen koko 
 Glastonin tuotevalikoiman ja erityisesti 
uudet tuotteet, kuten iControL™, iLooK™ 
ja uudet tasokarkaisulaitteet. Myös huol-
lon ja asennusvalvonnan koulutukset 
keskittyivät uusiin tuotteisiin. Lisäksi 
tuotehallintaa varten luotiin kehittämis-
ohjelma, jonka toimenpiteet aloitetaan 
2011. Kaiken kaikkiaan osaamisen kehit-
tämisen toimenpiteissä käytettiin enene-
vässä määrin aluekohtaista toimintata-
paa, jossa paikalliset tarpeet voidaan 
ottaa paremmin huomioon.

Vuoden 2010 aikana Glastonissa 
otettiin käyttöön uusi, globaalisti vuosit-
tain toteutettava talent management 
–prosessi, jossa analysoidaan koko or-
ganisaatio, sen avainroolit ja osaamiset. 
Tämä prosessi varmistaa organisaation 
toimivuuden ja resursoinnin kestävällä 
pohjalla tavoitteena oikea osaaminen ja 
sitoutunut henkilöstö erityisesti avain-
rooleissa, nyt ja tulevaisuudessa. Ana-
lyysi ja sen pohjalta tehty suunnitelma 
valmistui loppuvuodesta 2010. Toimen-
piteet aloitetaan suunnitelman mukai-
sesti alkuvuonna 2011 Glastonin johdon 
ja henkilöstöhallinnon ohjauksessa.

Glaston Way
Glastonin organisaation ja työkulttuurin 
kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi 
aloitettiin vuonna 2010 hanke, jossa 
etsittiin ja määriteltiin yhdessä Glasto-
nille arvot. Hankkeen aikana järjestet-
tiin useampia työpajoja, joissa kerättiin 
työntekijöiden näkemyksiä mikä Glasto-
nin toimintatavan, Glaston Wayn pitäisi 
olla. Koko henkilöstöllä oli mahdolli-
suus antaa mielipiteensä aiheesta ja yli 
300 työntekijää osallistui työpajoihin. 
Työpajojen palaute oli hyvin yksimielistä 
ja siten Glastonin johdon oli helppo 
tehdä lopullinen päätös Glastonin ar-
voista. Glaston Wayn käytäntöön viemi-
nen alkoi vuoden 2010 jälkipuolella ja 
se jatkuu vuonna 2011.

Glaston Way, toimintatapaamme  
ohjaava voima, on:
Rakkaudesta lasiin

Innostumme lasista ja hyödynnämme •	
lasiteollisuuden laajoja  
mahdollisuuksia.
Kuuntelemme ja ymmärrämme  •	
asiakkaiden tarpeita – asiakas  
etusijalla. Luomme uusia ratkaisuja 
aktiivisesti auttaaksemme asiakkai-
tamme liiketoiminnan kehittämi-
sessä.
Olemme ylpeitä työstämme.  •	
Uskomme siihen, mitä teemme.

Seeing it through 
Kannamme vastuumme ja teemme •	
ripeästi sen, mitä lupaamme.
Pidämme luotettavana kumppanina •	
huolta asiakkaistamme.
Työskentelemme yhdessä avoimella •	
ja rakentavalla tavalla. 

Yksi Glaston
Työskentelemme yhdessä  •	
saavuttaaksemme yhteiset tavoitteet 
koko yrityksen eduksi.
Toimimme avoimesti kollegoiden  •	
kesken. Tartumme ongelmiin ja  
ratkaisemme ne rakentavasti.
Iloitsemme ja olemme ylpeitä  •	
onnistumisistamme.
Luotamme toisiimme ja kunnioitam-•	
me toisiamme, myös erilaisuutta.

Tulevaisuutta rakentamassa
Työskentelemme turvallisen, ekologi-•	
sen ja visuaalisen elinympäristön 
eteen. Kaikki, mitä teemme, rakentaa 
kestävää ja kannattavaa tulevaisuutta.
Työskentelemme lisätäksemme arvoa •	
lasille, tuotteillemme, asiakkaillem-
me ja omistajillemme.
Uskomme jatkuvaan oppimiseen. •	
Kaikkien panos on tärkeä.

Palkitseminen suoriutumisen ja  
tulevaisuuden potentiaalin mukaan
Vuonna 2010 Glaston jatkoi palkitse-
miskäytäntöjen kehittämistä määrittäen 
palkkauksen periaatteet kokonaisvaltai-

sesti ja linjaten palkitsemisen yrityksen 
arvojen ja strategisten tavoitteiden mu-
kaisesti. Palkitsemisen käytännöt ovat 
tärkeä tekijä työntekijöiden houkuttele-
misessa, sitouttamisessa ja motivoin-
nissa. Lisäksi palkitseminen on yksi 
merkittävimmistä keinoista suoriutumi-
sen johtamiseen. Palkitsemisen peri-
aatteiden kommunikointiin ja koulutta-
miseen on panostettu paljon. Palkkauk-
sen ja palkitsemisen läpinäkyvyys on 
myös tärkeä tekijä Glastonille. 

Glaston noudattaa kokonaispalkka-
uksen periaatetta, mikä tarkoittaa, että 
kaikkia palkkauksen ja palkitsemisen 
osa-alueita tarkastellaan ja käsitellään 
yhtenä kokonaisuutena. Nämä pitävät 
sisällään peruspalkan, lyhyen ja pitkän 
aikavälin kannustimet ja kaikki muut 
henkilöstöedut. Muut palkitsemisen ja 
kannustamisen keinot, kuten osaami-
sen kehittäminen ja urakehitysmahdol-
lisuudet, otetaan myös huomioon.

Henkilöstö maanosittain

 

Suomi 19 %

Italia  19 %

Muu Eurooppa 25 %

Aasia  23 %

Amerikka 14 %
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Hallitus

Andreas Tallberg, s. 1963
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen puheenjohtaja  
vuodesta 2007
Riippumaton yhtiöstä. Merkittävän 
osakkeenomistajan GWS Trade Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja sekä Oy 
G.W.Sohlberg Ab:n toimitusjohtaja.

Osakeomistus 31.12.2010: 
ei osakkeita

Päätoimi: Oy G.W. Sohlberg Ab, 
toimitusjohtaja vuodesta 2007

Keskeinen työkokemus:
EQT, Senior Partner, 1997–2006
MacAndrews & Forbes International, 
President, 1992–1995
Amer Group, Director, Business 
Development, 1987–1991

   
Christer Sumelius, s. 1946
Diplomiekonomi
Hallituksen varapuheenjohtaja,  
jäsen vuodesta 1995
Riippuvainen yhtiöstä, riippumaton 
merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2010: 
2 624 200 kpl sisältäen myös  
lähipiirin ja määräysvaltayhtiöiden 
omistuksessa olevat osakkeet

Päätoimi: Oy Investsum Ab, hallituk-
sen puheenjohtaja vuodesta 1984

Keskeinen työkokemus:
Se-Center Oy, toimitusjohtaja,  
1987–2007
Graphex GmbH, johtaja, 1979–1988
Pyramid Advertising Co. Ltd. (Lagos), 
puheenjohtaja, 1983–1985
Pyramid Paper Products Ltd. (Lagos), 
toimitusjohtaja, 1982–1984
Pyramid Inks Manufacturing Co. Ltd. 
(Lagos), johtaja, 1981–1985
Finska Papperbruksföreningen, 
Finnpap, (Singapore), alue-edustaja, 
1980–1981

Klaus Cawén, s. 1957
Oikeustieteen kandidaatti, LL.M.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2004

Osakeomistus 31.12.2010: 6 000 kpl

Päätoimi: KONE Oyj, Yritysjärjestelyt 
ja strategiset allianssit, Venäjä ja 
lakiasiat, johtokunnan jäsen  
vuodesta 1991

Keskeinen työkokemus:
KONE Oyj:n palveluksessa vuodesta 
1983
KONE Oyj:n johtokunnan jäsen  
vuodesta 1991

Carl-Johan Rosenbröijer, s. 1964
Kauppatieteiden tohtori
Hallituksen jäsen vuodesta 1996
Riippuvainen yhtiöstä, riippumaton 
merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2010: 12 600 kpl

Päätoimi: Arcada Nylands Svenska 
Yrkeshögskola, yliopettaja vuodesta 
2003

Keskeinen työkokemus:
Svenska handelshögskolan, opettaja 
ja tutkija, 1990–2001
Oulun Yliopisto, opettaja, 2001–2003
Head Consulting Oy, johtava  
konsultti, 2001–2003

Claus von Bonsdorff, s. 1967
Diplomi-insinööri, kauppatieteiden 
maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2006

Osakeomistus 31.12.2010: 
122 600 kpl

Päätoimi: Nokia Siemens Networks, 
Customer Operations, Strategia, 
liiketoiminnan kehitys ja 
 markkinointi, johtaja vuodesta 2007

Keskeinen työkokemus:
Nokia Oyj:n asiantuntija- ja  
johtotehtävissä 1994–2007
Nokia Siemens Networks  
johtotehtävissä vuodesta 2007

 
Jan Lång, s. 1957
Kauppatieteiden maisteri
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2008

Osakeomistus 31.12.2010:  
ei osakkeita

Päätoimi: Ahlstrom Oyj,  
toimitusjohtaja vuodesta 2008

Keskeinen työkokemus:
Uponor Oyj, toimitusjohtaja,  
2003–2008, Huhtamäki Oyj,  
useita johtotehtäviä, 1982–2003

Teuvo Salminen, s. 1954
Kauppatieteiden maisteri, KHT
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2010

Osakeomistus 31.12.2010: 
ei osakkeita

Päätoimi: CapMan Oyj, Advisor, 2010

Keskeinen työkokemus:
Pöyry Oyj 1985–2010: Senior Advisor 
2010, Varatoimitusjohtaja ja  
toimitusjohtajan sijainen 1999–2009,
Infrastruktuuri & Ympäristö-liiketoi-
mintaryhmän johtaja, 1998–2000
Rakentamisen palvelut liiketoiminta-
ryhmän johtaja, 1997–1998
Talousjohtaja, 1988–1999
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Arto Metsänen, s. 1956
Toimitusjohtaja
Diplomi-insinööri
Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän 
puheenjohtaja vuodesta 2009 

Osakeomistus 31.12.2010: 
50 000 kpl

Keskeinen työkokemus:
CPS Colour Group Oy,  
toimitusjohtaja, 2005-2009
Consolis Oy, toimitusjohtaja 2005
Sandvik Tamrock Oy, toimitusjohtaja, 
2003-2005
Sandvik Tamrock,  USA:n ja  
Meksikon johtaja, 2002-2003
Sandvik Tamrock Oy, Etelä-Euroopan 
ja Lähi-idän johtaja 1998-2002

Topi Saarenhovi, s. 1967
Machines-liiketoiminnan johtaja
Diplomi-insinööri
Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän 
jäsen vuodesta 2007–31.1.2011

Osakeomistus 31.12.2010:
8 225 osaketta

Keskeinen työkokemus:
Amomatic Oy, toimitusjohtaja,  
2004–2007
Amomatic Oy, varatoimitusjohtaja, 
2003–2004
Wärtsilä Oyj, Turku, tehtaan johtaja, 
2002–2003
Wärtsilä Oyj, Turku, tuotannon  
johtotehtävät, 1996–2001

HALLITuS jA jOHTOrYHMÄ

Günter Befort, s. 1954
Software Solutions -liiketoiminnan
johtaja 
Insinööri
Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän 
jäsen vuodesta 2007

Osakeomistus 31.12.2010: 
ei osakkeita

Keskeinen työkokemus:
Yli 35 vuotta lasiteollisuuden  
palveluksessa, joista viimeiset 20 
Albat+Wirsamiilla

Tapio Engström, s. 1963
Talousjohtaja
Kauppatieteiden maisteri
Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän 
jäsen 1.7.2010 lähtien

Osakeomistus 31.12.2010: 
ei osakkeita

Keskeinen työkokemus:
CPS Color Holding Oy, talousjohtaja, 
2009–2010
Vaisala Oyj, liiketoiminnan kehitys-
johtaja, 2007–2008
Aspocomp Group Oyj, talousjohtaja, 
2006–2007
Vaisala Oyj, talousjohtaja, 2002–2006
Vaisala Inc, Regional Finance Mana-
ger, Pohjois-Amerikka, 2000–2002
Andritz Oy, Business Controller, 
Service 1998–2000
Asko Kodinkone Oy, Talouspäällikkö 
1994–1998
Tunturipyörä Oy, taloushallinnon 
tehtävät 1990–1994

Juha Liettyä, s. 1958
Services-liiketoiminnan johtaja
Insinööri
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1986, 
johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Osakeomistus 31.12.2010: 
ei osakkeita

Keskeinen työkokemus:
Glaston Oyj Abp, laatu- ja liiketoimin-
nan kehitysjohtaja 2007–2009,  
Kyro Oyj Abp, teknologiajohtaja,  
2003–2007
Tamglass Engineering Ltd. Oy,  
toimitusjohtaja, 1999–2003
Tamglass Ltd. Oy, useita  
johtotehtäviä, 1991–2003
Tamglass Engineering Oy,  
huoltopäällikkö, 1989–1991
Tamglass Engineering Oy,  
projekti-insinööri, 1986–1989
Insinööritoimisto Kupari Oy, design- 
ja projekti-insinööri, 1984–1986

Frank Chengdong Zhang, s. 1968
Aasian markkina-alueen johtaja
EMBA
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2008 
ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Osakeomistus 31.12.2010: 
ei osakkeita

Keskeinen työkokemus:
Tuoteryhmäpäällikkö, GE Motors & 
Fixtures, GE Lighting Asia, 2002–2008
Markkinoinnin kehityspäällikkö, GE 
Motors & Fixtures, Asia,
1999–2002
Myyntipäällikkö, GE Motors & Fixtu-
res, Asia, 1997–1999
Markkinakehittäjä, GE Motors & 
Fixtures, Asia 1994–1997
Tuotepäällikkö, Shanghai Ship and 
Shipping Institute

 
Tapani Lankinen, s. 1968
Henkilöstöjohtaja
FM
Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän 
jäsen 4.10.2010 lähtien

Osakeomistus 31.12.2010:
ei osakkeita

Keskeinen työkokemus:
Henkilöstöjohtaja, EMEA, Cargotec 
Oyj, 2008-2010
Henkilöstön kehitysjohtaja, MEA, 
Nokia Siemens Networks, 2007–2008
Henkilöstojohdon tehtäviä, Nokia Oyj, 
2004–2007
Konsultti. Mercuri Urval, 1998–2004

Pekka Huuhka, s. 1956
Tuotanto- ja logistiikkajohtaja
Diplomi-insinööri
Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmän 
jäsen 1.8.2010 lähtien

Osakeomistus 31.12.2010:
ei osakkeita

Keskeinen työkokemus:
Swot Consulting Finland Oy,  
toimitusjohtaja, osakas, 1998–2010
Tamrock Region Europe, Saksa, 
aluemyyntijohtaja, 1993–1998
Tamrock Oy, tuotehallinta, 1991–1993
Tamrock Oy, tuotannon johtotehtävät, 
1982–1991

johtoryhmä
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