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International Year of Glass 2022

• Tunnustaakseen lasin keskeisen 
yhteiskunnallisen roolin Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokous on nimennyt vuoden 
2022 kansainväliseksi lasin vuodeksi 
(International Year of Glass, IYOG 2022)

• Ympäristöpaineiden kasvaessa, edistyksellisillä 
lasituotteilla on keskeinen rooli ilmaston-
muutoksen torjunnassa

• Glaston kehittää ja myy edistyksellistä 
teknologiaa rakennusten energiansäästöön 
tarkoitettujen eristyslasien valmistukseen
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Q4 2021 lyhyesti
• Saadut tilaukset kasvoivat 13 % 59,1 (52,1) 

miljoonaan euroon

• Liikevaihto neljännellä neljänneksellä oli 52,6 (38,3) 
miljoonaa euroa, jossa kasvua 37 %

• Vertailukelpoinen EBITA-marginaali parani
o Q4: vertailukelpoinen EBITA 3,5 (2,1) miljoonaa

euroa eli 6,6 (5,4) % liikevaihdosta

• Tilauskanta oli 94,8 (63,9) miljoonaa euroa

• Hallitus ehdottaa pääomanpalautusta 0,03 euroa
osakkeelta
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Arkkitehtuurimarkkinat Q4
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EMEA

• Kasvavaa markkina-aktiviteettia erityisesti
Euroopassa

• Myönteinen kehitys kasvatti
edistyksellisten Heat Treatment- ja 
Insulating Glass –laitteiden kysyntää

Amerikka

• Pohjois-Amerikassa markkinoiden
elpyminen jatkui hyvällä tasolla
erityisesti asuntorakentamisen
vauhdittamana

• Kasvava markkina-aktiivisuus lisäsi
erityisesti Thermoplastic Spacer (TPS®) 
-teknologian sekä tasokarkaisu- ja 
laminointilinjojen kysyntää

Aasia

• Kiinan markkinoilla vahvaa elpymistä. 
Asiakkaat kiinnostuneita suurikokoisista
tuotantolinjoista ja automaatiosta

• Muualla APAC-alueella aktiviteetti pysyi
vähäisenä lähinnä pandemiaan liittyvien
rajoitusten vuoksi, mutta neljännellä
neljänneksellä merkkejä aktivoitumisesta
oli kuitenkin havaittavissa



Ajoneuvomarkkinat Q4

• Ajoneuvoteollisuuden tuotanto kärsi edelleen
komponenttien saatavuusongelmista

• Yleinen markkinatunnelma on positiivinen, sillä
ajoneuvoteollisuuden loppuasiakas-
markkinoiden kehityksellä on paremmat
näkymät

• Services-tuotealueella aktiivisuuteen vaikutti
toimitusketjun häiriöt

• Aktiivisimmat markkinat olivat Kiinassa. Myös
Pohjois-Amerikassa markkinat olivat melko
aktiiviset

14.2.20227 Tammi−Joulukuu 2021



Glastonin segmenttien kehitys Q4 2021
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Heat Treatment Insulating Glass Automotive & Display        

• Markkinoiden elpyminen jatkui ja  
Heat Treatment -laitteiden kysyntä
kasvoi

• Hyvä aktiviteettitaso Euroopassa. 
Pohjois-Amerikassa kehitys jatkui 
hyvällä tasolla, ja sitä vauhditti 
erityisesti asuntorakentaminen

• APAC-alueella aktiviteetti pysyi
vähäisenä joskin merkkejä
aktivoitumisesta oli näkyvissä

• Neljännellä neljänneksellä Insulating 
Glass -segmentin markkinat jatkuivat
vahvoina

• Euroopassa kysyntä oli vahvaa, ja sitä
tuki onnistunut osallistuminen Vitrum-
messuille Milanossa lokakuussa

• Kiinassa uusien tilausten kasvu oli
suurta. TPS®-teknologian ja 
korkealaatuisten eristyslasilinjojen
kysyntä oli korkea

• Hiljaisen ensimmäisen vuosineljännek-
sen jälkeen ajoneuvomarkkinat
virkistyivät toisella neljänneksellä, ja 
myönteinen kehitys huipentui
neljänteen neljännekseen

• Tulevien vaatimusten täyttämiseksi
asiakkaat ovat tunnistaneet tarpeen
päivittää nykyiset laitteensa. Tämä
näkyi lisääntyneinä investointeina
uusiin koneisiin
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Strategiset tavoitteet – suoritus 2021
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TALOUDELLISET TAVOITTEET EI-TALODELLISET TAVOITTEET

Suoritus
2020

Suoritus
2021

Tavoite

Liikevaihto
-17%

Liikevaihto
+ 7 %

LIIKE-
VAIHTO

Vuosittainen
keskimääräinen

liikevaihdon kasvu
ylittää selvästi

kohdemarkkinan
kasvun

EBITA 
4,6 %

EBITA 
6,1 %

ROCE
4,7 %

ROCE
6,1 % ROCE

16 %

EBITA
10 %

Suoritus
2020

Suoritus
2021

Tavoite

Mittaaminen
aloitetaan 2022

Net Promoter 
Score
> 40

LTIFR 10.8
(14 poissaoloon
johtanutta
tapaturmaa)

LTIFR 3.3 
(5 poissaoloon
johtanutta
tapaturmaa)

Lost Time 
Accidents

0

Mittaaminen
aloitetaan 2022

Työntekijöiden
sitoutuminen

> 75

2,777 CO2-
tonnia

2,608 CO2-
tonnia, päästöt
alas 13 %

CO2 päästöt
-50%



TALOUSKATSAUS



Glastonin tarjoaman vahvuus näkyi kasvavilla
markkinoilla, Q4-tilaukset kasvoivat 13 %
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Saadut tilaukset, M€ ja yoy% Saadut tilaukset tuotealueittain, 
M€ ja yoy%



Liikevaihdon elpyminen jatkui Q4:llä, koko vuosi 
7 %:n kasvussa
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Liikevaihto, M€ ja yoy% Liikevaihto tuotealueittain, 
M€ ja yoy%



Liikevaihdon kasvu pääosin Amerikat-regioonasta

13

52%
EMEA

95,7 MEUR
+1%

30%
Americas

55.4 MEUR
+24%

17%

APAC
31.5 MEUR

+2%

FY 2021 net sales by region M€, 
yoy% and share of total
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2021 liikevaihto aleittain M€, 
yoy% sekä suhteellinen osuus



Koko vuoden EBITA-marginaali yli 6 %
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EBITA, M€ ja yoy%



Heat Treatment



Heat Treatment – kasvavaa kysyntää

• Positiivinen markkinatrendi jatkui ja 
tilauskertymä kasvoi 14 %

• Liikevaihto kasvoi 48%. Siihen vaikutti
pääasiassa hyvä tilauskertymä Q4 2020 lähtien

• Q4 vertailukelpoinen EBITA laski 12 %, sillä
kannattavamman palveluliiketoiminnan osuus
laski ja lisäksi muutamassa projektissa oli
pienempi kate

• Koko vuoden EBITA ja marginaali paranivat
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MEUR 1-12/
2021

Muutos* Q4 
2021

Muutos*

Saadut tilaukset 89,0 +59 % 23,5 +14 %

Tilauskanta 45,6 +45 %

Liikevaihto 74,7 21 % 22,1 +48 %

Vertailukelpoinen
EBITA

3,4 +69 % 0,7 -12 %

Vertailukelpoinen
EBITA%

4,5 % 3,2 % 3,2 % 5,4 %

*Yoy% muutos ja EBITA% vertailutieto edellisvuoden vastaavaan jaksoon
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Insulating
Glass



Insulating Glass – vahva päätös vuodelle

• Insulating Glass –segmentin markkinat pysyivät
vahvoina ja saadut tilaukset kasvoivat 13 %

• Tasaisen hyvän tilauskertymän ansiosta Q4-
liikevaihto kasvoi 28%

• Koko vuoden liikevaihto kasvoi operatiivisesti, 
raportoitu liikevaihto samalla tasolla kuin 2020. 
IFRS-siirtyminen vahvisti vertailukautta

• Q4 EBITA-marginaali ylitti 10 %, vahva
volyymikehitys tuki kannattavuutta
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MEUR 1-12/ 
2021

Muutos* Q4 2021 Muutos*

Saadut tilaukset 95,0 +25 % 25,1 +13 %

Tilauskanta 38,5 +48 %

Liikevaihto 81,6 -0 % 23,1 +28 %

Vertailukelpoinen
EBITA

6,5 -10 % 2,4 +47 %

Vertailukelpoinen
EBITA%

8,0 % 8,9 % 10,5 % 9,2 %
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*Yoy% muutos ja EBITA% vertailutieto edellisvuoden vastaavaan jaksoon



Automotive & 
Display



Automotive & Display – merkittävä käänne 2021

• Uuskoneinvestoinnit kasvussa, saadut tilaukset
+14%

• Liikevaihto parani korkeamman tilauskertymän 
ansiosta, mutta siihen vaikutti jossain määrin 
komponenttipula 

• Koko vuoden liikevaihdon kasvua heikensi 
IFRS-siirtymästä johtuvat vaikutukset 
vertailukauteen

• Parempi kannattavuus ja merkittävä 
tuloskäänne edellisvuodesta palvelujen 
korkeamman osuuden ja paremman 
markkinajakauman ansiosta

14.2.202220

MEUR 1-12/ 
2021

Muutos* Q4 
2021

Muutos*

Saadut tilaukset 31,2 +54 % 10,0 +14 %

Tilauskanta 10,7 +65 %

Liikevaihto 25,6 +4 % 7,3 +48 %

Vertailukelpoinen
EBITA

1,2 >pos 0,4 >pos

Vertailukelpoinen
EBITA%

4,7 % -6,6 % 5,2 % -10,4 %
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*Yoy% muutos ja EBITA% vertailutieto edellisvuoden vastaavaan jaksoon



Tilauskertymän kasvu tuki kassavirtaa ja 
velkaantumisasteen laskua
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Nettovelka, M€ Nettovelkaantumisaste, %

Liiketoiminnan rahavirta, M€



Taksonomia
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• Eristyslasiteknologiat ja niihin liittyvät palvelut sekä kaikki 
aurinkoenergiateknologian toimittajille tarjottavat laitteet ja 
palvelut ovat mahdollistavia toimintoja, jotka edistävät 
merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä

• Rakennusten energiatehokkuuslaitteiden valmistus 
(arviointikriteerin luokka 3.5*), määrittää energiatehokkaiden 
ikkunoiden ja niiden keskeisten komponenttien valmistuksen 
ilmastonmuutosta merkittävästi hillitsevänä ja sopeuttavana 
toimintana. Nämä taloudelliset toiminnot kuuluvat NACE-
koodeihin C16.23 ja C25.12

• Tuotekehitys aurinkokennotekniikan komponenttivalmis-
tuksessa tarvittavista lämpökäsittelykoneista katsotaan 
mahdollistavaksi toiminnaksi, sillä se on keskeinen osa 
uusiutuvaa energiaa hyödyntävien teknologioiden valmistusta 
(NACE C28.99)

• Konsultointipalvelut aurinkokennojen valmistus- ja 
tuotantoprosessien osalta katsotaan kuuluviksi kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävään toimintaan 
(NACE M71.1.2)

Taksonomiakelpoiset/ ei-taksonomiakelpoiset taloudelliset
toiminnot

14.2.2022

Liikevaihto
Taksonomiakelpoiset toiminnot, % 44 %

Ei-taksonomiakelpoiset toiminnot, % 56 %

Investoinnit
Taksonomiakelpoiset toiminnot, % 12 %

Ei-taksonomiakelpoiset toiminnot, % 88 %

Operatiiviset kulut
Taksonomiakelpoiset toiminnot, % 0 %

Ei-taksonomiakelpoiset toiminnot, % 100 %

Taksonomia



NÄKYMÄT 2022



Glastonin näkymät 2022
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• Vuonna 2021 Glastonin markkinoilla nähtiin jatkuvaa elpymistä ja voimakasta kasvua. 
Arvioimme positiivisen kehityksen jatkuvan vuonna 2022, mikä ennakoi sekä kone- että 
palveluliiketoiminnalle myönteistä kehitystä. Vuoden 2022 alussa tilauskantamme oli 48 % 
korkeampi edellisvuoteen verrattuna, mikä antaa vahvan lähtökohdan vuodelle 2022 ja 
tukee Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. 

• Vuonna 2022 Glaston keskittyy strategiansa toteuttamiseen, mikä johtaa kustannusten ja 
investointien kasvuun, mutta vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. COVID-19-
pandemian ja toimitusketjun häiriöistä on tullut pidempiaikainen haaste, ja talouden 
kehitykseen sekä asiakkaiden investointeihin liittyy normaalia suurempi epävarmuus.  

• Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan 
vuoden 2021 tasosta. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja 
vertailukelpoinen EBITA 11,1 miljoonaa euroa. 



KYSYMYKSIÄ



Taloudelliset raportit 2022

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu
2022 
27.4.2022

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu
2022
4.8.2022

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu
2022 
27.10.2022



Tässä osavuosikatsauksessa esitetään arvioita tulevaisuudennäkymistä, joihin liittyy riski-
ja epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä. Näiden seurauksena Glastonin taloudellinen 

kehitys, toiminnot ja toteutuneet tulokset voivat poiketa merkittävästi arvioista. 
Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, joiden 
toteutuminen riippuu tulevasta liiketoimintaympäristöstä ja muista olosuhteista, kuten 

COVID-19-pandemian kehittymisestä.  
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> www.glaston.net

Kiitos!

IR-yhteyshenkilö: pia.posio@glaston.net
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http://www.glaston.net/
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