Iivari Lähteenmäki loi SLM:n
tyhjästä.

SÄHKÖ-LÄHTEENMÄKI OY
Alussa oli Iso-Iivari ja tolppakengät. Ja öljylamppujen
valossa askareitaan suorittava maaseutu. Niistä kaikki
alkoi. Siinä olivat peruselementit, joista runsaan kuudenkymmenen vuoden kuluessa on kasvanut Sähkölähteenmäki Oy, yksi Suomen johtavista sähköalan
yrityksistä.
Tarinaa Sähkölähteenmäestä ei voi aloittaa kertomatta Iivari Hemming Lähteenmäestä, miehestä, joka
loi tyhjästä SLM:n. Se on kertomus yhden miehen
sinnikkäästä yrittämisestä, uupumattomasta työteliäisyydestä, rajattomasta optimismista ja uskalluksesta. Se on kertomus synnynnäisestä liikkeenjohtajasta.
Nuori Iivari Hemming Lähteenmäki venyi mittaa jo
ensimmäisinä vuosinaan reilusti enemmän kuin ikätoverinsa.
Tästä seurasi ilman muuta, että hän sai kokonsa
mukaisen lempinimen. Iso-Iivarina hänet tunnettiin jo
vähäpoikana. Iso-Iivarina hän myös kuoli kauppaneuvoksen tittelistä huolimatta. Se että hänestä tuli
sähkömies, johtui siitä, että hän osasi ennakoida.
Hänymmärsi jo silloin, että sähkö oli huomispäivää,
ala jolla oli tulevaisuutta. Sähkö oli vasta tulossa maaseudulle ja siinä oli työmaa sähkömonttöörille.
Pari ensimmäistä vuottaan hän työskenteli yksin
polkupyörällä liikkuen. Kylä kylältä ja talo talolta
Iivari toi sähkön paimiolaisiin koteihin.
Työt tulivat vaativammiksi ja tarvittiin apua. Iivarista
tuli työnantaja ja yritys alkoi kasvaa. Vanhempi
monttööri neuvoi nuorempaa ja oppi lisääntyi.
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Vuonna 1940 palkattiin konttoriin ensimmäinen
ulkopuolinen työntekijä, kirjanpitäjä. Lokakuun 25.
pnä 1946 yritys merkittiin kaupparekisteriin. ’’Sähköliike Iivari Lähteenmäki’’ oli virallisesti syntynyt. Siihen asti oli toimittu elinkeinoluvalla.
Vuonna 1950 keväällä ryhdyttiin rakentamaan uutta
toimitaloa, johon tuli liikkeen varasto, verstas, konttori,
vähittäismyymälä sekä insinöörin asunto. Tuossa vaiheessa tuli kuvioihin mukaan poika Jukka Lähteenmäki, joka otti hoitoonsa liikkeen sekä tukkumyynnin
varaston.
Tukkumyynti käynnistyi vauhdilla. Iivarin Annivaimo perusti myymälän toimitalon alakertaan, pulaajasta johtuen puuluukut ikkunoissa. Kauppa kävi,
myytiin valaisimia, sähkökattiloita ja -liesiä, parin
vuoden kuluttua jo jääkaappeja ja pölynimureita jne.
Oltiin edetty vuoteen 1963 ja vietettiin uuden teollisuus-varastohallin vihkiäisiä. 9 000 kuutiometrin moderni teollisuuslaitos Vistan teollisuusalueella aloitti
uuden luvun Sähköliike Iivari Lähteenmäen teollisessa toiminnassa. Uusien toimitilojen arveltiin riittävän
vuosikymmeniä eteenpäin, mutta kuinkas kävikään.
Jakokeskuksien valmistus lisääntyi, konekanta kasvoi
ja työvoima lisääntyi.
Vuonna 1962 henkilökunta, työntekijät ja toimihenkilöt, nousi ensimmäisen kerran yli sadan, yrityksen
palveluksessa oli tuolloin 119 henkilöä. Kahden sadan
raja ylittyi 1967 ja väkimäärä oli 1970 yli 350. Ja kasvu
jatkui.
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Kaksi yrittäjäpolvea, Iivari ja Jukka Lähteenmäki.

Mukaan tuli suurteollisuus ja sen vaativat työkohteet.
Kahdessa vuodessa tehdashallin tilakapasiteetti oli loppuun käytetty.
Vuosi 1968 piirtyi Sähkö Lähteenmäen historiaan
merkittävien uudistusten vuotena. Kauppaneuvos Iivari
Lähteenmäki – hän oli saanut kauppaneuvoksen nimen
ja arvon saman vuoden toukokuussa – luovutti toimitusjohtajan tehtävät ja vastuun pojalleen Jukka Lähteenmäelle. Samalla vietettiin uuden jakokeskustehtaan
harjannostajaisia Huson teollisuusalueella
Rinnan toimitusjohtajan vaihdoksen kanssa entisestä Sähköliike Iivari Lähteenmäestä tuli avoin yhtiö
Sähkölähteenmäki, jonka yhtiömiehinä olivat Iivari ja
Jukka Lähteenmäki. Samoihin aikoihin muuttui myös
yhtiön liiketunnus, joka oli ollut käytössä 1940-luvulta
saakka. Syntyi Sähkölähteenmäki, joka ’’pistää sähkön töihin’’…
Muitakin uudistuksia tuli nykyaikaisen yrityspolitiikan myötä: Paimion vähittäismyymälä sulki ovensa, luovuttiin radio- ja tv-huoltokorjaamosta. Keskityttiin asennustoimintaan ja keskusvalmistukseen.
Sähköurakoinnista tuli suurin toimiala, mutta metalli- ja sähkötekninen teollisuus sekä vienti tulivat
myös vahvasti kuvioihin mukaan. Varsinkin metalliin
investoitiin runsaasti.
Tuli tarve ostaa yrityksiä, joista muodostettiin tytäryhtiöitä. Pohjois-Suomea kattava Pohjolan Sähkö
Oulusta, Merenkurkun Sähkötyö Vaasasta, Sähkönordström Espoosta, Kuusitunturi Imatralta ja perustettiin teollisuuden kunnossapitopalveluja suorittamaan
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erillinen yhtiö SLM-Kunnossapito. SLM-konserni
laajeni koko Suomen kattavaksi ja voi hyvin.
Yhtiön 60-vuotista toimintaa juhlittiin 1983 vielä
Jukka Lähteenmäen johtajakautena, mutta tämän
jälkeen hän ilmoitti siirtävänsä vastuun johdosta jo 10
vuotta tiiviissä yhteistyössä toimineelle varatoimitusjohtaja, ekonomi, Sakari Vornaselle. Itse hän siirtyi
hallituksen puheenjohtajaksi.
Yrityksen kasvu oli ollut ripeää ja voimakasta. 1980luvulla jouduttiin vahvasti harkitsemaan omistuspohjan
laajentamista, sillä kasvava yritys tarvitsi lisää pääomaa.
Koska omistajaperheellä ei ollut mahdollisuutta sijoittaa lisää yritykseen, eikä perheestä kukaan ollut
halukas jatkamaan yrittäjänä, siirtyi SLM ruotsalaiselle Asealle, joka takasi yritykselle hyvät edelleen
kehittymisen mahdollisuudet.
23.10.1985 allekirjoitettiin sopimus, jonka perusteella SLM:n koko osakekanta siirtyi ASEA-konsernin
omistukseen. SLM:stä oli tullut osa maailmanlaajuista
sähköalan suuryritystä. Perheyrittäjyyden kausi oli
päättynyt.
Tämän päivän SLM-Yhtiöiden tausta on edelleen
vahvistunut. Omistajayhtiö Asea ja sveitsiläinen Brown
Boveri ovat vuoden 1988 alusta liittyneet yhteen Asea
Brown Boveriksi (ABB).
Kokonaisliikevaihto vuonna 1987 oli yli 500 miljoonaa ja henkilöstöä 1 700.
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