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Filosofian maisteri, maanviljelysneuvos, valtiopäivämies
Emil af Hällström (syntynyt 17.9.1860, kuollut 30.11.1924) oli koulutukseltaan filosofian maisteri.
Maanviljelysneuvoksen arvonimi hänelle myönnettiin vuonna 1907.
Emilin isän filosofian maisteri Gustaf Alfred af Hällströmin jälkeen Emil - hänen vanhimpana
poikanaan - peri hänen paikkansa Säätyvaltiopäivillä. Emil af Hällström kuului aikakautensa
merkittävimpiin vihtiläisiin vaikuttajiin osallistuen mm. kaikille valtiopäiville vuosina 1888-1906.
Emilin äiti oli Charlotta Sofia af Hällström, omaa sukua Stenius.
Emilin puoliso Anna Elisabeth Lilius syntyi 4.2.1863. Annaa kutsuttiin Anniksi. Anni tunnettiin
pitäjän seuraelämän yhtenä todellisena sieluna vuosisadan vaihteessa. Hän oli iloinen, välitön ja
seurallinen. Emil ja Anni saivat seitsemän lasta: Eljas, Martti, Anna, Elina, Aune, Sointu ja
Margareta. Sittemmin Emil lahjoitti laajan leikkikalukokoelman Seurasaaren museolle.
Seurasaareen päätyivät myös Olkkalan kartanon uniikit tapetit.
Emilin isän omistama Olkkalan kartano siirtyi Emilille vuonna 1907. Emil oli jo vuosikymmenen
alusta asti toiminut siellä isänsä tilanhoitajana. Olkkala oli Emilin omistuksessa vuoteen 1918. Hän
luopui tilasta vuoden 1918 veristen tapahtumien vuoksi. Myytyään Olkkalan sekä poikansa Eljaksen
(1895-1918) isännöimän Kourlan vuonna 1918, Emil muutti Helsinkiin, jossa hän kuoli vuonna
1924.

Olkkalan kartano on yksi Vihdin merkittävimpiä tiloja. Mainittakoon esimerkiksi, että Olkkalaan
tuli ensimmäisenä Vihdissä sähkö vuonna 1902. Emil kehitti monipuolisella tavalla Olkkalan
kartanon taloutta ja kiinnitti tällöin huomionsa myös sahateollisuuteen. Olkkalan saha oli Vihdin
sahoista merkittävin. Hän perusti myös tiilitehtaan Olkkalaan ja tunsi kiinnostusta myös
kalkkiteollisuuteen. Kapearaiteisen rautatien rakentamisen aktiivisin asianajaja Vihdissä oli juuri
Emil af Hällström. Rata rakennettiin vuonna 1912. Radasta tuli tärkeä Olkkalan kartanolle sen
teollisuuslaitosten sekä maataloustuotannon kannalta. Myös Vihdin osuusmeijeri käytti rataa.
Emil oli aktiivinen Maanviljelijäin Yleisen Liiton toiminnassa. Emil oli perustamassa Vihdin
Osuusmeijeriä. Perustava kokous pidettiin 6.10.1907 ja läsnä olivat myös Artturit Korckman ja
Hiidenheimo. Artturi Hiidenheimon kanssa Emil olikin usein samalla asialla niin kuntakokouksissa
ja kunnallislautakunnassa kuin suomalaisessa/nuorsuomalaisessa puolueessakin. Kuntakokouksen
puheenjohtajana Emil toimi vuosina 1912-1914. Hän kuului myös Vihdin ensimmäiseen
kunnanvaltuustoon vuonna 1908, jonka puheenjohtajaksi valittiin Korckman ja

varapuheenjohtajaksi Hiidenheimo. Kunnallispolitiikassa hän kuului mm. kunnallisverotusta
käsittelevään komiteaan sekä kansakoulukomiteaan. Edelleen Emil toimi Vihdin Säästöpankin
isännistön puheenjohtajana. Vihdin synnytyslaitoksen puolestaan ra-kennuttivat H. Aejmelaeus, A.
Elmgren, Gustaf Alfred af Hällström ja Emil af Hällström, jotka sitten lahjoittivat rakennuksen
kunnalle.
Ennen toimintaansa maatalouden ja yritystoiminnan parissa Emil toimi muun muassa Viipurin
Uutisten vastuullisena toimittajana vuosina 1887-1888. Muita toimia tai luottamustehtäviä hänellä
oli mm. seuraavilla saroilla: Suomen suoyhdistys (pj), Brandstodsbolaget för landet (hallituksen
jäsen), Centralandelslaget Labor (hallituksen jäsen) ja Suomen Hypoteekkiyhdistys (hallituksen
varajäsen).
Lähteet:
Vihdin Historia 1800-1918, Seppo Myllyniemi, Jyväskylä 1990
Finlands ridderskaps och adelskalender, Helsingfors, 1922
Teksti: Henrikki Halme. Julkaistu alunperin Vihti 500-juhlavuosisivustolla.

