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Rauma Marine Constructionsin kasvutarina jatkuu uudella johdolla 

 

Laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructions (RMC) on nimittänyt hallituksen puheenjohtaja Jyrki 

Heinimaan yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 1.12.2017 alkaen. Heinimaan lisäksi RMC saa uuden 

varatoimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen. Organisaatiomuutokset ovat 

osa yhtiön uutta kasvuvaihetta, jonka tavoitteena on Laivue 2020 –hankkeen sopimuksen, liiketoiminnan 

kasvun ja RMC:n uniikin osaamisen vahvistaminen sekä verkostoliiketoimintamallin edelleen 

kehittäminen. 

–Rauma Marine Constructionsin kasvutarina on alusta lähtien ollut ilmiömäinen. Muutokset johdossa 

ovat luonnollinen seuraus yhtiön uudelle kasvuvaiheelle. Tässä vaiheessa yhtiössä korostuvat eri 

haasteet kuin toimintaa käynnistettäessä. Näemme, että on oikea aika vahvistaa ja kehittää johtoa 

uuden vaiheen vaatiman osaamisen mukaan. Yksityisen sektorin rahoituksella on ratkaiseva rooli 

kasvun mahdollistamisessa, ja sen varmistaminen tulevissa hankkeissa tulee olemaan keskeinen osa 

RMC:n kasvua, sanoo Jyrki Heinimaa, Rauma Marine Constructionsin uusi toimitusjohtaja. 

Heinimaa on toiminut aikaisemmin monialakonserni Hollming Oy:n konsernijohtajana sekä sitä ennen 

pitkään telakkateollisuudessa, eritoten alusrahoituksen johtotehtävissä.   

Osana laajempaa organisaatiomuutosta RMC:n johtoon astuu useita uusia nimiä. Yhtiön uudeksi 

varatoimitusjohtajaksi on nimetty BMH Technologyn toimitusjohtaja Timo Suistio, jonka vahva 

projektiosaaminen tukee yhtiön suuntaa kohti entistä isompia ja haastavampia laivaprojekteja. 

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi siirtyy hallituksen jäsen ja Vientistrategit Oy:n toimitusjohtaja 
Mikko Niini. Lisäksi hallitukseen on nimetty uusi jäsen, Pekka Vataja, joka on työskennellyt muun 

muassa Danske Bankin suuryritysyksikön johtajana sekä on Sagacitas Finance Partners yrityksen 

perustajaosakas.  

Nykyinen toimitusjohtaja Heikki Pöntynen siirtyy pois yhtiön palveluksesta.  

– Telakkateollisuuden kriisin selättämisen ja uuden yhtiön rakennustarinan jälkeen koen luontevaksi 

jättää taakseni johtoasemani vahvassa organisaatiossa. Tulen seuraamaan suurella mielenkiinnolla ja 

innostuksella, miten RMC kehittyy tulevaisuudessa, kommentoi Heikki Pöntynen. 

Heinimaa kiittelee Pöntystä liiketoiminnan määrätietoisesta ja menestyksekkäästä 

eteenpäinviemisestä.  

 – Hänen aikanaan yhtiö on kasvanut ja kehittynyt laivanrakennusyhtiöksi, jolla on nyt tavoitteena 

miljardiluokan laivanrakennussopimuksen varmistaminen puolustusvoimien kanssa, Heinimaa sanoo.  

 

 

 

 

 



Lisätietoja: 

Mikko Niini, hallituksen puheenjohtaja, Rauma Marine Constructions,  

tel. +358 400 322747, mikko.niini@rmcfinland.fi 

 

Jyrki Heinimaa, toimitusjohtaja, Rauma Marine Constructions,  

tel. +358 40 556 4456, jyrki.heinimaa@rmcfinland.fi  

 

Haastattelupyynnöt:  

Laura Virtanen, Rauma Marine Constructions,  

tel. +358 50 528 0068, laura.virtanen@rmcfinland.fi  

 

 

www.rmcfinland.fi  

Rauma Marine Constructions (RMC) on kesällä 2014 perustettu raumalainen, kokonaan suomalaisessa 

omistuksessa oleva laivanrakennusyhtiö. RMC on erikoistunut monitoimimurtajien, matkustaja-

autolauttojen ja puolustusvoimien alusten rakentamiseen ja huoltoon. Lisätietoja osoitteesta 

www.rmcfinland.fi. 
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