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Yt-neuvottelut alkavat Pilkington Automotiven 
Ylöjärven tehtaan valmistustoiminnan mahdollisesta 
sulkemisesta 
 

NSG Group, johon Pilkington Automotive kuuluu, on kutsunut työntekijöidensä edustajat 

yhteistoimintaneuvotteluihin koskien konsernin päätöstä aloittaa neuvottelut Pilkington 

Automotiven Ylöjärven tehtaan valmistustoiminnan mahdollisesta sulkemisesta.  

 

Pilkington Automotiven Ylöjärven tehdas tuottaa laminoituja tuulilaseja autovalmistajille. 

Euroopan autoteollisuuden markkinoiden kysyntä on edelleen matalalla tasolla, eikä 

elpymisestä näy merkkejä lähitulevaisuudessa. Tämän vuoksi on välttämätöntä 

tasapainottaa kapasiteettia asiakastarpeisiin nähden. Tuotannon päättymisen odotetaan 

tapahtuvan vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä. 

 

Neuvottelut alkavat marraskuun alussa ja päättyvät aikaisintaan joulukuun puolivälin 

jälkeen. Noin 320 työpaikkaa on mahdollisesti uhattuna.  Konserni miettii tapoja tukea 

vaikutusten piirissä olevia työntekijöitä.  

 

Markkinoiden kysyntä Pilkington Automotiven Tampereen ja Laitilan tehtaiden tuotteille 
(erikoisajoneuvot kuten traktorit ja puimurit sekä linja-autot) on pysynyt hyvänä. 
Pilkington Automotiven Laitilan tehtaalla, jossa on noin 230 työntekijää, pidetään talven 
aikana lyhyitä yksittäisiä lomautusjaksoja. Pilkington Automotiven Tampereen tehdas 
toimii normaalisti. Tehdas työllistää noin 300 henkilöä. 
 
Lisätietoja: 
Pilkington Automotive Finland Oy, toimitusjohtaja Rami Tähtinen, puh. +358 50 
5660042 

Pilkington Automotive Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja ja NSG Groupin 

varaosalasiyksikön globaali johtaja Tony Fradgley, puh. +44 07703 130947 

 

--------- 
Pilkington Automotive Finland Oy 
Pilkington Automotive Finland Oy on osa NSG Groupia, joka on yksi maailman johtavista lasin ja 
lasituotteiden valmistajista. Pilkingtonin brändin alla NSG Group valmistaa lasituotteita ja -ratkaisuja kaikille 
maailman johtaville ajoneuvovalmistajille, rakennusteollisuudelle sekä teknisille markkinoille. NSG Groupilla 
on tuotantolaitoksia 29 maassa ja myyntiä yli 130 maassa. 
Pilkington Automotive Finland Oy:llä on ajoneuvolasitehtaat Tampereella, Laitilassa ja Ylöjärvellä. 
Suomessa Pilkington Automotive Finland Oy:n alle kuuluvat myös Nivalassa ja Forssassa eristyslaseja 
rakennusteollisuudelle valmistavat tehtaat. Lisäksi Espoossa toimii varaosalasien tukkuliike ja Laitilassa 
laivojen vaativia lasituksia toimittava yksikkö Pilkington Marine ja toistaiseksi toimintansa lopettanut 
Pilkington Lahden Lasitehdas Oy. Pilkington Automotiven Suomen yhtiöiden liikevaihto viime tilikaudella oli 
148 milj. € ja henkilökunnan määrä n. 1000. 


