Rymaco 50 vuotta.
Mistä kaikki alkoi?
Oy Rymaco Ab perustettiin vuonna 1956.
Yrityksen perusti vuorineuvos Magnus Rydman
jäädessään eläkkeelle Fordin toimitusjohtajan
tehtävistä. Rydman oli jo pitkään seurannut
lehdistä suomalaisen laivanrakennuksen vaiheita viisikymmentäluvulla ja päätti hankkia
suhteidensa avulla englantilaisia ja amerikkalaisia tuote-edustuksia, jotka soveltuivat Suomessa rakennettaviin laivoihin.

sen pojalleen DE Ben Schnittille vielä vuoden
1956 aikana.
Ben Schnitt alkoi toteuttaa vanhempiensa
suunnittelemaa liikeideaa hankkimalla lukuisia
tuote-edustuksia, jotka soveltuivat suomalaisille laivanrakentajille ja laivayhtiöille.

Pelastuslautta ei koskaan päässyt teolliseen
tuotantoon, mutta mallikappaleita kyllä testattiin merikokeissa ja Merenkulkuhallituksen
testeissä. Toiminnan kehittyessä yhdeksi
merkittäväksi toimialaksi tuli teollisuusrakennusten valoaukkojen lasittaminen lasilankuilla.
Tämä toimiala eriytettiin heti alussa omaksi tytäryhtiöksi, joka toimi nimellä Oy Schnitt & Co
Ab. Ben Schnittin harrastus, haulikkoammunta, vaikutti siihen, että alkuvuosikymmeninä
Rymaco toimi myös laadukkaiden haulikoiden
maahantuojana ja myyjänä.

Erikoistuminen turvallisuustuotteisiin.
Oy Rymaco Ab onkin varsinaisesti Ben Schnittin
elämäntyö ja aikaansaannos, josta hän sitten
luopui osittain 1980-luvun lopussa ja lopullisesti kymmenen vuotta myöhemmin muutamia vuosia ennen kuolemaansa. Yrityksen osti tuolloin
Timo Lampén, joka omistaa yhtiön edelleen.

Alkutaival ja omistajanvaihdokset.
Merkittävimpiä edustuksia oli Kidde –sammutusjärjestelmät, joita toimitettiin sekä laiva- että
venekäyttöön. Toinen alkuaikojen tuotelinja oli
autojen huoltoon liittyneet tarvikkeet, lähinnä
renkaiden paikkausvälineet, joita markkinoitiin
pääasiassa huoltoasemille.
Jo pian toiminnan käynnistämisen jälkeen yri-

tyksen omistussuhteissa tapahtui muutos, kun
Magnus Rydman huomasi, että pienen yrityksen vetäminen aiempien työtehtävien jälkeen
oli kovin erilaista ja vierasta hänelle. Hän päätti
varmistaa yrityksen kehittymisen luovuttamalla

Tuotevalikoima kehittyy.
Kuusikymmentäluvun alussa Rymaco aloitti
pienimuotoisen teollisen tuotannon, joka jatkuu
edelleen. Ensimmäiset valmistettavat tuotteet
olivat pelastusliivejä. Asiakkaita olivat telakat,
laivayhtiöt ja valtionlaitokset. Seitsemänkymmentäluvulla tuotantoa kehitettiin ja tuotevalikoimaan lisättiin huviveneilyyn suunnitellut
veneilyliivit ja kelluntapukineet, joita siitä lähtien ovat markkinoineet venetarvikekauppiaat
koko Suomessa. Rymaco oli myös kehittämässä
suomalaista ilmatäytteistä pelastuslauttaa,
jonka valmistajana oli Suomen Gummitehdas
Osakeyhtiö.

Merenkulun ja veneilyn turvallisuusvälineistä
tuli vähitellen Rymacon merkittävimmät tuotteet ja ne ovat tärkeä osa yrityksen toimintaa
tänäkin päivänä. Pelastusliivien lisäksi yritys
markkinoi pelastusrenkaita ja valoja näihin.
Rymaco oli ensimmäisiä pyrotekniikan eli hätämerkinantovälineiden maahantuojia Suomessa.
Yhtiö aloitti kuusikymmentäluvun alussa saksalaisten ilmatäytteisten pelastusliivien myynnin.
Nämä yhteistyöt jatkuvat edelleen samojen
valmistajien kanssa. Pitkiä perinteitä edustaa
myös jo 1970-luvun alussa alkanut ja edelleen
jatkuva veneilyköysien maahantuonti.
Pyrotekniikka–tuotteet avasivat mahdollisuudet
Rymacolle sotilastuotteiden markkinointiin
1970-luvulla ja se yhdistettynä vakiintuneeseen omaan tuotantoon vaikutti siihen, että
yhtiö aloitti ensimmäisenä yrityksenä pohjoismaissa luodinkestävien liivien sekä ajoneuvojen ja alusten lisäsuojausten valmistuksen.
Asiakkaina ovat alusta asti olleet poliisi, puolustusvoimat ja turva-alan yritykset. Muita merkittäviä puolustusvoimille toimitettuja tuotteita
ovat olleet radio-ohjattavat maalilentokoneet,
toisen sukupolven valonvahvistimet, panssaroidut ajoneuvot sekä kuulonsuojaimet.

Rymaco 2000 luvulla.

Oy Rymaco Ab on toiminut omissa toimitilois-
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tuotteita. Rymaco on kehittynyt nykyiseen
muotoonsa jatkuvasti uudistumalla ja liikeideaa
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Rymacon päätuoteryhmät:
Venetarvikkeet

Laivatarvikkeet

Sotilastarvikkeet

Kelluntavarusteet

Pelastusliivit ja valot

Suojaliivit

Veneköydet

Pelastautumispuvut

Ajoneuvojen lisäsuojaukset

Vene-elektroniikka

Pelastusrenkaat ja valot

Kuulonsuojaimet

Hätämerkinantovälineet

Hätämerkinantovälineet

Pyrotekniikka

Poijut ja lepuuttajat

Köydet

Purjevenemastot ja varusteet

Satamien ja rantojen pelastusvälineet

Pumput

Nostomatot

Yleisvenetarvikkeet

Asusteet
Sadevaatteet
Vapaa-ajan tekstiilit
Ratsastusasusteet
Metsästysvaatteet
Jalkineet
Yritystekstiilit

