Kaupallinen yhteistyö

Oripään Elementti toteuttaa
asiakkaiden toiveet
itse vähän pitempää päivää, Turunen
naurahtaa.

Toinen polvi
luotsaamassa yritystä

Oripään Elementti Oy on erikoistunut
rakennuselementtien tilausvalmistukseen ja paikalleen asennukseen.
–Meihin kannatta aina olla yhteydessä, olipa suunnitelmissa iso tai pieni projekti. Teemme paljon maatalousrakennuksia ja teollisuushalleja, mutta
myös pienempiä kohteita mahtuu aina
mukaan, kertoo Oripään Elementin toimitusjohtaja Eero Turunen.
Oripään Elementti on täyden palvelun yritys, ja tarjoaa myös asiakkailleen
myös suunnittelupalveluita.
–Me pystymme piirtämään asiakkaalle tekniset kuvat ja tarvittaessa rakennuslupakuvatkin.
Itse asiassa Turunen toivookin, että
asiakas olisi heti aluksi suoraan yhteydessä heihin, eikä piirrättäisi rakennusta muualla.
–Me tiedämme, miten rakennukset
saadaan tehtyä helposti ja nopeasti - ja

Oripään elementti on perheyritys, ja se
on perustettu vuonna 1989. Yrityksen
perustivat Eero Turusen isä Kimmo Turunen ja sedät Rauli ja Seppo Turunen.
Vuonna 2019 toteutettiin sukupolvenvaihdos, ja Eero Turunen lähti luotsaamaan yritystä yhdessä veljensä Valtteri Turusen kanssa.
Toimintaa on kehitetty viime vuosina voimakkaasti ja tiloja on laajennettu.
Tänä talvena otettiin käyttöön 600 neliön laajennus.
Haluamme sijoittaa tuoton takaisin
yritykseen ja kehittää sitä koko ajan, Turunen sanoo.
Omaa henkilökuntaa yrityksellä on
reilut kymmenen, lisäksi kesäaikaan
joukko täydentyy kesätyöntekijöillä.
Oripään Elementti toimii pääosin
eteläisen Suomen alueella, mutta tarvittaessa toimintasädettä laajennetaan
muuallekin Suomeen.

asiakkaalle kustannustehokkaasti. Jonkun muun tekemän suunnitelman toteuttaminen voi tulla asiakkaalle yllättävän kalliiksi.

Vuosi 2020 oli
huippuvuosi
Vuosi 2020 oli Oripään Elementille
huippuvuosi ja vuoden 2021 kevät ja
kesä näyttävät nekin mukavan kiireisiltä.
–Tämä vuosi on ollut teollisuuspainotteinen, mutta olemme rakentamassa myös muun muassa kolmea isompaa kanalaa, kertoo Turunen.
Oripään Elementti pystyy myös
asentamaan kohteet, ja kun ne tehdään elementeistä, ne nousevat pystyy
todella nopeasti, useimmiten jopa päivässä.
Elementtejä valmistetaan betoni- ja

pesubetonipintaisina sekä asiakkaiden
toiveiden mukaisesti.
–Meillä on joustava tuotanto, joten
pienemmät projektit saadaan etenemään
nopeasti, viikossa-parissa, isommissa
projekteissa menee toki kauemmin.

Asiakastyytyväisyys on yritykselle äärimmäisen tärkeää.
–Pyritään aina kuuntelemaan asiakasta ja toteuttamaan asiakkaiden toiveet. Pidämme myös tarkasti kiinni aikatauluista – vaikka sitten tekisimme
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