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Teknologiajohtaja Glaston järjestää ensimmäisen lasialan 
startup-tapahtuman  
 
 

 

Lasiala käy parhaillaan läpi merkittävää muutosta. Kehittyvien lasiteknologioiden ja 

älylasien myötä alan kehitys kulkee kohti toiminnallisempaa lasia. Vauhdittaakseen tätä 

kehitystä Glastonin järjestämän Glass Performance Days -konferenssin yhteydessä 

pidetään ensimmäistä kertaa maailmassa lasialan startup-yritysten pitching-kilpailu.   

 

 

Kehittyvät lasiteknologiat ja lisäarvoa tuovat lasituotteet, kuten esimerkiksi älylasit, tekevät vahvasti 

tuloaan markkinoille. Suuntaus on selkeästi kohti älykkäämpää ja toiminnallisempaa lasia. Älylasin 

potentiaali on valtava ja älylasimarkkinan aivioidaan kasvavan noin 15 prosenttia aina vuoteen 2025 

saakka*). 

 

”Alamme teknologiajohtajana käymme keskusteluja eri yritysten kanssa uusien lasiteknologioiden 

kehittämisestä ja soveltamisesta käytäntöön. Toiminnallinen lasi voi esimerkiksi lisätä rakennusten 

ja käyttäjien asumismukavuutta ja turvallisuutta. Lasin halutaan muuntuvan ympäristönsä mukaan, 

säästävän tai tuottavan energiaa tai keräävän tietoa ympäristöstään, kuvailee Glastonin 

toimitusjohtaja Arto Metsänen. 

 

Uusia mahdollisuuksia kehittyvistä lasiteknologioista 

Glaston perusti vuoden 2017 alussa Emerging Technologies –yksikön, joka tarjoaa konsultointi- ja 

suunnittelupalveluja älylasi- ja energialasi-ikkunoiden tuotantoon sekä aurinkoenergiasolvelluksiin. 

Yksikkö myös myy, toimittaa ja huoltaa tuotantoon tarvittavia koneita ja laitteita.  

 

”Etsimme aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia kehittyvistä lasiteknologioista. Potentiaalisia 

alueita ovat aurinkoenergiaratkaisut, älylasit sekä erilaiset ajoneuvoteollisuuden tuotteet. Olemme 

loppuvuodesta 2015 olleet mukana kalifornialaisessa nanoteknologiahankkeessa. Heliotrope 

Technologies kehittää markkinoille uutta elektrokromista älylasiteknologiaa, joka säätää lasin 

lämmön- ja valon läpäisevyyttä tarkasti sekä nopeasti. Lisäksi etuna jo markkinoilla oleviin 

ratkaisuihin nähden on huomattavasti alhaisemmat tuotantokustannukset”, sanoo Arto Metsänen.  

 
Tietokonesimulaatiot osoittavat, että elektrokromisten ikkunoiden käyttö vähentää rakennusten 

viilentämiseen liittyviä sähkökustannuksia noin 49 % ja valaistukseen liittyviä kustannuksia jopa 51 

%. **) 

Startup-yritysten pitching-tapahtuma 

Glastonin järjestämän Glass Performance Days -konferenssin yhteydessä järjestetään nyt 

ensimmäistä kertaa lasialan start-up –tapahtuma, jolla halutaan nopeuttaa alan kehitystä ja uusien 

innovaatioiden sekä sijoittajien kohtaamista. Step Change -ohjelma on herättänyt laajasti 

kiinnostusta ja Tampereelle saapuu 28.-30. kesäkuuta yhteensä 34 startup-yritystä eri puolilta 

maailmaa.  

 

”Yritysten ei tarvitse suoraan olla kytköksissä lasialaan, riittää että heidän tuotteensa tai ideansa tuo jotakin 

uutta lasialan arvoketjun johonkin vaiheeseen. Mukana olevat startup-yritykset kattavat siten laajan 

alueen aina nanopinnotteista IoT:hen sekä älylasista pilvipalveluihin ja aurinkokennotekniikaan. Tapahtuma  

 

 

 

mailto:info@glaston.net


 

 

on todellinen näytön paikka startupeille, sillä GPD on johtava lasialan konferenssi, jossa mukana on yli 650 

alan parasta toimijaa ja huippuasiantuntijaa”, kertoo Glastonin koneliikotoiminnan johtaja Sasu Koivumäki. 

 

Glastonin järjestämä Glass Performance Days -asiantuntijakonferenssi viettää tänä vuonna 25. 

juhlavuottaan. Tapahtumaan on ilmoittautunut yli 650 kansainvälistä osallistujaa ja ohjelmaan 

sisältyy noin 180 asiantuntijapuheenvuoroa. Step Change -pitchingkisa järjestetään yhteistyössä 

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n kanssa.  

 

 

 

 

*) Lähde: Grand View Research 05/2017 

**) Lähde: NREL (National Renewable Energy Laboratory) 
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Glaston Oyj Abp 

Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti 

rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin 

lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä 

ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin 

viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ 

Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. 

 

 

 

 


