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RAUMA MARINE CONSTRUCTIONS OY

• Rauma Marine Constructions (RMC) on erikoistunut matkustaja-autolauttojen ja viranomaisten tarvitsemien alusten 
rakentamiseen ja huoltamiseen.

• Perustettu 2014.

• Työntekijöitä n.150 (asiantuntijaorganisaatio).

• RMC suunnittelee ja toteuttaa tuotteensa soveltaen verkostomaista liiketoimintamallia.



RAUMA MARINE CONSTRUCTIONS OY

Tuotteet

• Matkustaja- ja autolautat

• Jäänmurtajat

• Sota-alukset

• Tutkimusalukset

• Risteilyalukset

• Offshore-teollisuuden apualukset

• Teräsrakenteet: kaikki vedessä sijaitsevat rakenteet, kuten 
voimalaitokset ja kelluvat virkistysalueet (tekosaaret ja huvilat).

RMC arvioi, että väestönkasvusta ja kaupungistumisesta aiheutuva tilanpuute 
saattaa johtaa ”Floating real estate”-markkinan merkittävään kasvuun.



RAUMA MARINE CONSTRUCTIONS OY

Toimintamalli

• Meriteollisuus tulee nähdä yksittäisten toimijoiden sijaan 
arvoketjuna ja harmoniassa toimivana ekosysteeminä.

• Verkostomalli perustuu pitkäjänteisiin, strategisiin 
kumppanuuksiin meriteollisuusverkoston kanssa.

• Aidosti verkostomaisella ja avoimella toimintamallilla sekä 
verkostoyritysten kanssa yhteistyössä toimimalla pystytään 
jatkuvasti kehittämään toimintatapoja ja prosesseja -> 
liiketoiminnasta tulee kannattavaa ja tehokasta.

• RMC:n verkostopohjainen toimintamalli mahdollistaa 
joustavuuden ja maltilliset kiinteät kustannukset.



TERÄSMATERIAALIEN JÄLJITYSPROSESSI

• Looginen ja toimiva järjestelmä avustamaan terästuotannon hallintaa.

• Laatujärjestelmä vaatii, että materiaalijäljityksen prosessi on oltava -> luodaan uusi prosessi ja 
dokumentoidaan se.

• Luokituslaitokset ja viranomaiset vaativat jäljitysprosessia.

• Tarkoituksena helpottaa auditointeja ja teräsmateriaalien laadun todentamista koko tuotteen 
elinkaaren ajalta.

• Tilaajat haluavat nähdä auditoinneissa ennen tilauksen hyväksymistä, miten yritys hoitaa 
jäljitysprosessin.



TERÄSMATERIAALIEN JÄLJITYSPROSESSI

• Laivanrakennuksessa on tärkeää käyttää alustyypistä riippuen oikeanlaatuista ja ainevahvuista 
terästä.

• Jo rakentamisen alkuvaiheessa määritellään laivaan tulevan teräsmateriaalien laatu ja vahvuus, 
tässä ovat mukana luokituslaitokset (RINA, DNV-GL, BV).

• Yrityksen laatujärjestelmä vaatii, että teräsmateriaalit tulee olla jäljitettävissä koko niiden elinkaaren 
ajalta.

• Tilanteita, joissa teräsmateriaalien jäljitystä tarvitaan, ovat m. auditoinnit, laatupalaverit, 
pistokoetyyliset osien myötölujuuksien todentaminen sekä onnettomuustilanteiden selvitys ja 
piilevät virheet.

• Teräksen jäljitettävyystietoja voidaan tarvita missä tahansa teräksen elinkaaren aikana niin kauan, 
kun laiva on liikennöintikunnossa.



TOTEUTUS

• Teräslevyjen tuloutus 
Logmaster-järjestelmään

• QRN-koodi ja tassu 
(sulatusnumero, dimensiot)

• Logmaster -> ERP (RMC) -
integraatio

Tuloutus

• Poltto-operaattori syöttää 
sulatusnumeron Epicoriin

• ERP -> M-Files – integraatio, 
saadaan listalta olemassa 
oleva sulatusnumero

• Jäännöslevyhallinta

Tuotanto
• Sulatusnumerot + tiedot 

ERP -> M-Files.

• Document controller -> 
sertifikaatit M-Filesiin

• Teräslevyjen jäljitys/Audit-
tilanteissa todennus 
teräsmateriaalin laadusta.

Hallinta



KONESALIN VERKKOINFRASTRUKTUURI



TULOUTUS

AINEVAHVUUS

PITUUS

LEVEYS

RMC:N TILAUSNR.

PROJEKTINUMERO

SULATUSNUMERO

LUOKITUSLAITOS (BV) JA LAATU (A)



ERP käyttöliittymä



ERP käyttöliittymä



M-FILES (DMS)



M-FILES (DMS)



M-FILES (DMS)



HYÖDYT

• Virhemarginaali pienenee huomattavasti (ei kirjoitusvirheitä).

• Ei enää excel-listoja, vaan kaikki tieto on järjestelmissä, joissa backup-ajot öisin tai sovittuun 
aikaan.

• Polttokapasiteetti kasvaa.

• Verkoston hyödyntäminen (resurssien säästö).

• Eri osapuolille syntyy toiminnallista arvoa, työ helpottuu ja digitalisoituu.



Uudistuksesta hyötyvät tahot

▪ Logistinen kumppani (Logistikas Oy)

▪ Poltto-operaattori (RMC)

▪ Projektipäällikkö (RMC)

▪ Runkosuunnittelijat (RMC)

▪ Document controller (RMC)

▪ Project controller (RMC)

▪ Ostaja (RMC/Logistikas)

▪ Materiaalitoimittajat (SSAB, Dansteel)

▪ Luokituslaitos (Auditointi)

▪ Viranomainen (Auditointi)




