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RMC

• Rauma Marine Constructions (”RMC”) on 

täysin suomalainen laivanrakennusyhtiö, joka 

aloitti toimintansa kesällä 2014 Raumalla 

Seaside Industry Parkissa.

• RMC keskittyy matkustaja-autolauttojen, 

puolustusvoimien tarvitsemien alusten ja 

monitoimimurtajien rakentamiseen. Suomen 

valtion alusten huolto- ja korjaustoiminnan 

huoltovarmuuden kehittämisessä RMC:llä on 

tärkeä rooli.

• Yhtiö edustaa maailman korkeinta osaamista 

arktisessa laivanrakennuksessa, johon 

Suomen meriteollisuuden osaaminen ja 

kilpailukyky nojaa vahvasti.

• Laivanrakennuksen lisäksi RMC tarjoaa 

kokonaisvaltaisia huolto- ja korjaustöitä 

pidentäen alusten elinkaarta. 



RMC:n keskeisimmät toiminta-alueet

• Rauman telkalla on 

pitkä historia 

suomalaisten sota-

alusten rakentajana ja 

huoltajana

• Vuonna 2017 RMC ja 

Puolustusvoimat 

sopivat tulevien 

taistelualusten 

suunnittelusta

• Syksyllä 2018 

osapuolet allekirjoittivat 

aiesopimuksen neljän 

taistelukorvetin 

rakentamisesta

Autolautat ja 

matkustaja-alukset
JäänmurtajatSota-alukset

Tutkimus- ja 

offshore-alukset

• RMC:n ensimmäinen 

uudisrakennuslaiva, 

Molslinjenin tilaama 

Hammershus 

rakennettiin vuosina 

2017–2018

• RMC ja Kvarken Link 

sopivat Merenkurkun 

matkustaja-autolautan 

rakentamisesta 

tammikuussa 2019

• RMC on toteuttanut 

myös isojen risteili-

jöiden, kuten Silja 

Symphonyn uudistus-

töitä

• Arktisten alueiden 

lisääntynyt aktiviteetti 

kasvattaa jäissä 

kulkevien alusten  

kysyntää

• RMC edustaa 

maailman korkeinta 

osaamista arktisessa 

laivanrakennuksessa

• Yhtiö suunnittelee, 

rakentaa ja huoltaa 

jäissä kulkevia aluksia 

pitkäaikaisella 

osaamisellaan ja 

ammattitaidollaan

• Erityisesti arktisessa 

ympäristössä 

operoimaan 

kykenevien tutkimus- ja 

huoltoalusten kysyntä 

tulee kasvamaan

• RMC toteutti vuosina 

2017–2018 Suomen 

ympäristökeskuksen 

tutkimusaluksen 

Arandan 

peruskorjauksen 

• Korjauksen myötä 

laivan pituus kasvoi 7 

metriä ja se on 

huomattavasti aiempaa 

energiatehokkaampi

Offshore-rakenteet

• Kattaa kaikki vedessä 

sijaitsevat rakenteet, kuten 

voimalaitokset ja kelluvat 

virkistysalueet

• Raumalla on rakennettu mm. 

Helsinkiläisen ravintolan 

kelluvaa terassia, joka otetaan 

käyttöön kesällä 2019

• Telakalla on myös valmistettu 

muun muassa turkulaisyhtiö 

Admareksen Yhdistyneisiin 

arabiemiirikuntiin toimitettujen 

tekosaarten ja kelluvien 

huviloiden teräsrakenteet



Toiminta-ajatus

• RMC:n toimintamalli perustuu strategisiin 
kumppanuuksiin meriteollisuuden verkoston ja 
toimijoiden kanssa.

• Strategisilta kumppaneilta vaaditaan ensiluokkaista 
osaamista, kustannustehokkuutta, joustavuutta, 
avoimuutta sekä sitoutumista yhteisiin asioihin ja 
arvoihin. 

• Jokaiseen projektiin valitaan ja kootaan tarpeeseen 
parhaiten soveltuva suunnittelu- ja toteutustiimi 
laajasta yhteistyökumppaneiden verkostosta.

• Yhteistyön tulee hyödyttää molempia osapuolia ja 
yhdessä verkosto-kumppaneiden kanssa kehitetään 
toimintaa jatkuvan parantamisen mallilla.

• Yhteyksien luominen ja uusien toimittajien etsiminen on 
jatkuvaa. Kumppaneilta odotetaan innovatiivisia 
ratkaisuja ja kykyä uudistua.

• RMC vastaa itse projektin ohjauksesta, kontrolloinnista 
sekä laadunvarmistuksesta.



Toimintaympäristö

• RMC:llä on 30 vuoden vuokrasopimus Rauman 
Kaupungin kanssa tarvittavista tiloista Rauma 
Seaside Industry Parkissa. 

• Tuotantotiloihin on tulossa 4 000 neliömetrin 
laajennusosa, joka valmistuu vuonna 2020.

Telakka
• Kuivatelakka 260 m x 85 m

• Nostokapasiteetti 450 ton

• Varustelulaiturit

• 240 m

• 220 m

• Rakennuskapasiteetti

• 150 000 dwt

• 80 000 GT



Henkilöstö lukuina

• Noin 100 laivanrakennuksen asiantuntijaa

• Työsuhteista suurin osa vakituisia 

• Toimihenkilöitä 83 %

• Työntekijöitä 17 %

• Vuonna 2018 keski-ikä 47,8 vuotta

• Vakituisesta henkilöstöstä 15 % naisia

• Vuoden 2018 aikana palkattu noin 25 

uutta henkilöä
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