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Liikevaihto:  > 8%
EBIT:          > 6%
ROCE:        > 10%

Liikevaihto: yli markkinakasvun 
EBIT:         > 8 %
ROCE:      > 20 %

Strategian portaat

• Taloudellinen käänne
• Kannattava kasvu
• Iso rakennemuutos:  Software 

ja PP myyty
• Fokus korkean teknologian 

lämpökäsittelyyn ja huoltoon

• Fokus ydinliiketoimintaan
• Investointeja kasvuun 

mm. digitalisaatio ja 
uudet teknologiat 

• M&A kasvun tueksi
• Toimialan paras asiakas-

kokemus

• Selkeä markkinajohtaja 
ydinliiketoiminnassa

• Uudet lasiteknologiat 
• Digitalisaatio –

älykkäät koneet ja 
palvelut
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Strategian kulmakivet

Kasvu

Teknologiajohtajuus

Toimialan paras asiakaskokemus

Osaava, motivoitunut ja uutta 

oppiva henkilöstö



 Glastonin ydinosaaminen on tasokarkaisuteknologiassa ja niihin 
liittyvissä palveluissa  

 Yhtiön tavoitteena on entisestään vahvistaa asemaansa ja 
kilpailukykyään jatkuvan tuotekehityksen ja säännöllisesti uudistuvan 
tuotetarjoaman avulla 

 Kasvutavoitetta tukee arkkitehtuurilasin kasvava kysyntä 

• Ydinliiketoimintaan tukeutuvia kasvumahdollisuuksia Glaston hakee 
tasokarkaisuteknologian lisäksi myös muista turvalasituoteryhmistä 

• taivutus

• taivutuskarkaisu 

• laminointi
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Fokus ydinliiketoimintaan
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Rakentaminen

Kasvua ajaa

Kaupungistuminen

Turvallisuus 

Lainsäädäntö, määräykset, ohjeet

Ympäristö

Kasvava kysyntä energiansäästö-

laseille sekä uusille lasityypeille

Suunnittelu

Lasin käyttö rakennuksissa lisääntyy 

ja erityisesti erikoislasin käyttö
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Ajoneuvot

Kasvun ajurit

Ajoneuvojen määrä kasvaa

Erityisesti kehittyvissä maissa

Suunnittelu

Lasin suhteellinen osuus kasvussa 

Ohuen lasin käyttö – kevyemmät 

autot

Älylasit



 Innovatiiviset lasiteknologiat sekä digitalisaatio tuovat merkittäviä uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia

 Uudet lasiteknologiat mahdollistavat laajentumista uusille alueille

 Investointi kalifornialaiseen nanoteknologiayritykseen

 Glaston toimittaa yritykselle asiantuntija- ja suunnitteluresursseja sekä laitteita

 Projektissa mukana USA:n ja Euroopan johtavat toimijat

 Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään. Glaston kehittää 
älykkäitä koneita ja palveluja
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Uudet liiketoimintamahdollisuudet



Taloudelliset tavoitteet 2016-2018

Glaston Oyj Abp

Markkinoiden kasvun ylittävä vuosittainen liikevaihdon 

kasvu (CAGR)

Liikevoittomarginaali EBIT >  8%
Ilman kertaluonteisia eriä, kauden päättyessä

Sijoitetun pääoman tuotto ROCE >  20 %
Kauden päättyessä
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