
9000 vuotta sitten Rokuanvaara vapautuu jäästä ja jää saareksi 
keskelle merta.

7000 vuotta sitten Utajärvi vapautuu meren alta, Oulujoki syntyy 
kaivautuen veden alta paljastuvaan hiekkaiseen maaperään. Oulujoen 
alueella on asutusta jo kivikaudella, ja ennen etelästä tulleita asukkaita 
seudulla asuvat lappalaiset.

Noin 1800–1920 oli oli tervansoudun kultakautta Oulujoella. Joki oli toiminut liikenne-
reittinä jo aiemmin, vakinaisia koskenlaskijoita oli ollut jo 1600-luvulla, jolloin myös 
Pietari Brahe laski Oulujoen kosket. Kuitenkin vasta vuosien 1823–1834 perkausten myötä 
joesta tuli oikeasti turvallinen liikenneväylä ja tervankuljetusta alettiin harjoittaa 
ammattimaisesti.

Jokea pitkin kuljetettiin myös muun muassa Kurimon ruukin rautaa, puutavaraa kuten 
lankkuja ja lautoja sekä pajun, kuusen ja koivun parkkeja Åströmin nahkatehtaalle Ouluun. 
Tervaveneissä kuljetettiin myös matkailijoita, ainakin 1880-luvulta alkaen. Vuodesta 1906 
alkaen matkailijat saivat omat ”pikivapaat” veneensä.

Oulujokea ovat laskeneet monet tunnetut suomalaiset, ainakin presidentit C. G. Mannerheim, 
P. E. Svinhufvud ja Kyösti Kallio sekä näyttelijä Lasse Pöysti. Joella matkustettiin vuoteen 1944 
saakka, jolloin koskiveneliikenne loppui elokuussa Pyhäkoskessa tapahtuneeseen 
koskiveneonnettomuuteen. Myös voimalaitostyöt olivat edenneet siihen vaiheeseen, ettei 
liikennettä enää seuraavana kesänä katsottu voitavan harjoittaa.

1500-luvun puolivälissä asutus alkaa muuttua vakinaiseksi 
savolaisten ja pohjalaisten uudisasukkaiden myötä. Kyliä alkaa syntyä eri 
puolille kuntaa, erityisesti jokien varsille.

1589 Utajärvellä syntynyt sissipäällikkö Pekka Vesainen lähtee 
joukkoineen kostoretkelle Vienaan hakemaan hyvitystä Pohjanlahden 
rannikolle tehtyihin hävitysretkiin. 

Vain joitakin vuosia aiemmin toinen utajärvinen voimamies, Ahmaskylän 
ensimmäisen uudistilallisen poika, Lasse Räisänen taistelee useaan 
kertaan venäläisiä vainolaisia vastaan.

1600-luvulla rakennetaan Keisarintie yhdistämään Oulun ja 
Kajaanin linnat. Perimätieto on erheellisesti yhdistänyt tiehen 
Aleksanteri I:n Suomen matkan 1819, mistä tien nimi juontuu.

Tietä on yhä nähtävissä muun muassa Rokualla. Kirkonkylän kohdalla 
Keisarintie kulki Oulujoen rantaa mukaillen – tänä päivänä tie tunnetaan 
Kirkkotienä ja Vanhatienä.

1680 Lusia Rusintytär Korhonen on Oulun talvikäräjillä syytettynä 
noituudesta. Hän jää historiaan Ahmaksen viimeisenä oikeuteen 
joutuneena parantajanaisena ja kalevalaisten runonlaulajien kylän 
vanhimpana tunnettuna muinaisrunon taitajana.

1762 Utajärven länsitornillinen tukipilarikirkko valmistuu. Nimitys 
juontuu kirkon pitkiä hirsiseiniä tukevista pilareista, jotka näkyvät 
ulkonemina seinissä. Suomessa näihin päiviin on säilynyt vain kaksitoista 
tukipilarikirkkoa. 

Reilu sata vuotta myöhemmin lääninarkkitehti Julius Basilier muuttaa 
Utajärven kirkon ulkoasun ajan hengen mukaisesti uusgoottilaiseksi, 
mutta alkuperäinen asu palautetaan jälleen vuonna 1970. Utajärven 
kellotapuli valmistuu kaksi vuotta kirkon jälkeen, vuonna 1764.

1786 ahmaslainen Pekka Kukkonen muuttaa Utajärveltä Ouluun 
lukkarinoppiin ja vaihtaa nimensä Pehr Gullsténiksi. Hänen laulamiaan 
runoja päätyy kansalliseepokseemme Kalevalaan.

Kukkosen jälkeläisiä ovat Paasilinnan veljekset Erno, Reino, Arto ja 
Mauri, sillä heidän isoisänsä oli Pehr Gullsténin pojanpojanpoika. Myös 
Ahmaksella syntyneiden isä Samuli Pyykön ja poika Heikki Pyykön 
laulamia runoja ja loitsuja kulkee Kalevalaan laulaja Martiska Karjalaisen 
kautta.

1853 Isa Asp, yksi ensimmäisistä suomen kielellä 
kirjoittaneista naislyyrikoista syntyy Utajärvellä.

1854 lupa Kurimon ruukin perustamiseen myönnetään sitä hakeneelle 
herrajoukolle: A. Backmanille, A. Laurellille, M. Sandströmille ja 
J. Strömbergille. Utajärven Särkijärven kylään rakennetaan rautatehdas, 
jonka ympärille rakentuu oma ruukkikyläyhteisönsä.

Lähes vuosikymmen myöhemmin vuori-insinööri Strömbergille syntyy 
Utajärvellä poika, Axel Gottfrid Strömberg, josta tulee sähkötekniikan 
uranuurtaja ja Oy Strömberg Ab:n (myöh. ABB) perustaja.

Kymmenen vuotta ruukin perustamisluvan saannista Kurimon ja 
Ämmän ruukit yhdistyvät ja alkavat tuottaa rautaa yhteisvoimin. Vuonna 
1872 englantilainen yhtiö ostaa ruukin ja pyörittää sitä kuuden vuoden 
ajan, kunnes rautatehtaan toiminta päättyy kokonaan.

1865 Utajärven kunnallinen itsehallinto saa alkunsa, kun samana vuonna 
annettu laki erottaa toisistaan paikallisen tason maallisen ja kirkollisen 
hallinnon. Tämä vuosi katsotaan siis kunnan perustamisvuodeksi. 
Kuva: Museovirasto.

1886 Utajärvi erotetaan omaksi seurakunnakseen Muhoksen 
seurakunnasta.

Utajärven kirkkoherrana palveli vuosina 1910–1920 Juho Anton Heilala 
(kuvassa perheineen ja palvelusväkineen).

1887 Utajärven ensimmäinen kansakoulu perustetaan. Jo seitsemän-
toista vuotta ennen kansakoulua pastorin rouva Sofia Heikel perustaa 
kuntaan ensimmäisen kirjaston, josta kuntalaiset saavat vapaasti lainata 
lukemista.

Kuvassa Sotkankylän kansakoulu ja opettajatar Anna Ukkola.

1890 Juho Aitamurto aloittaa kilpahiihtouransa 26-vuotiaana 
ensimmäisissä Utajärvellä pidetyissä hiihtokilpailuissa. Aitamurron 
hiihtäviin veljeksiin kuuluvat myös Aapo ja Antti.
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