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Pilkington Automotiven Ylöjärven tehtaan 
valmistustoiminta lakkaa kesällä 
 

NSG Group, johon Pilkington Automotive kuuluu, on marraskuussa alkaneiden ja tänään 

päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen päätynyt lopettamaan Pilkington 

Automotiven Ylöjärven tehtaan tuotantotoiminnan arvion mukaan kesäkuun loppuun 

mennessä. Tehtaalla työskentelee tällä hetkellä noin 250 henkilöä, jotka ovat pysyvien 

vaikutuksien piirissä. Näistä arviolta 20:lle pysytään tarjoamaan töitä Pilkingtonin muista 

yksiköistä. 

 

Euroopan autoteollisuuden markkinoiden kysyntä on edelleen heikentynyt neuvotteluiden 

aloituksen jälkeen eikä elpymisestä näy merkkejä lähitulevaisuudessa. NSG Group on 

pakotettu tasapainottamaan globaalia kapasiteettiaan asiakastarpeisiin ja kysyntään 

nähden. 

 

”Neuvotteluiden aikana kävimme läpi hyvässä yhteistyössä henkilöstön ja konsernin 

johdon kanssa useita mahdollisia vaihtoehtoja jatkaa valmistustoimintaa. Valitettavasti 

Euroopan vaikea markkinatilanne ajaa NSG Groupin päätökseen, joka on meidän 

suomalaisten kannalta ikävä mutta välttämätön”, toteaa Pilkington Automotive Finland 

Oy:n toimitusjohtaja Rami Tähtinen. 

 

Pilkington Automotiven Ylöjärven tehdas tuottaa laminoituja tuulilaseja autovalmistajille 

ja varaosalasimarkkinoille. Konsernilla on vastaavaa tuotantokapasiteettia vapaana 

tehtaillaan Suomen ulkopuolella.  

 

Markkinoiden kysyntä Pilkington Automotiven Tampereen ja Laitilan tehtaiden tuotteille 
(erikoisajoneuvot kuten traktorit, puimurit sekä linja-autot) on pysynyt hyvänä. Pilkington 
Automotiven Laitilan tehtaalla on noin 230 työntekijää. Pilkington Automotiven 
Tampereen tehdas Myllypurossa työllistää noin 300 henkilöä. 
 

Lisätietoja: 
Pilkington Automotive Finland Oy, toimitusjohtaja Rami Tähtinen, puh. +358 50 
5660042 
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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 kuuluu myös Nivalassa eristyslaseja rakennusteollisuudelle 
valmistava tehdas. 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. 


