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RAKETTI numero 5/88       Raketti Kairon kaduilla     Teksti ja kuvat: Sakari Niemi 

Kairo kautta aikojen 
 

Egyptin pääkaupunki Kairo on Afrikan suurin kaupunki. Suur-Kairon alueella asuu 
peräti 15 miljoonaa ihmistä eli kolme kertaa niin paljon kuin Suomessa.  

Ikää tällä suurkaupungilla on jo tuhat vuotta, mutta vain parikymmentä kilometriä 
etelämpänä sijaitsee Memfis, joka oli jo 5 000 vuotta sitten yhdistetyn Egyptin pää-
kaupunki. Tätä faaraoiden Egyptin vanhaa valtakuntaa kesti 750 vuotta.  

Sen jälkeen pääkaupungiksi tuli 700 kilometriä etelämpänä sijaitseva Theba. Arabi-
en vallattua Egyptin perustettiin Kairo maan pääkaupungiksi. 

Mystiset pyramidit 
Muinoin niin mahtavasta Memfisistä on enää vähän jäljellä. Sen temppelien kiviä on 
käytetty Kairon moskeijoiden ja palatsien rakentamiseen. Mahtavin Memfisin löy-
döistä on faarao Ramses II:n kymmenmetrinen punagraniittipatsas, joka nykyisin 
kohoaa Kairon päärautatieaseman edustalla halliten tätä vilkasta aukiota. 

Paremman kuvan vanhan valtakunnan mahtavuudesta saa Sakkarassa, Memfisin 
kuolleiden kaupungissa, jonne haudattiin faaraot ja ylimykset. Aluksi haudat olivat 
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matalan laatikon mallisia, mutta sitten faarao Žoserille rakennettiin hauta, jossa oli 
useita toinen toistaan pienempiä laatikoita päällekkäin. Näin syntyi maailman en-
simmäinen pyramidi, ns. porraspyramidi jo lähes 5 000 vuotta sitten. 

  
Tästä alkoi suurten pyramidien rakennuskausi: faarao Žoserin porraspyramidi Sakkarassa.  
Faarao Ramses II hallitsee yhä: nyt Kairon rautatieaseman aukiota. 
 

Memfisin hauta-alueisiin kuuluivat myös Gizan pyramidit. Täällä autiomaan laidas-
sa erottuvat ennen kaikkea kolme suurta pyramidia, jotka ovat porraspyramideja 
vähän nuorempia.  

Gizan pyramideista vanhin ja kaikista pyramideista korkein on Kheopsin pyramidi 
(korkeutta nykyisin 137 metriä).  

Hänen poikansa Khefren ei voinut kunnioituksesta isäänsä kohtaan rakennuttaa 
tätä suurempaa hautamonumenttia. Niinpä hän rakennutti vain vahan matalamman 
pyramidin korkeammalle paikalle. 

Pyramidien lisäksi Gizan nähtävyyksiin kuuluu suuri sfinksi, mahtava kivipatsas, 
jolla on ihmisen pää, mutta leijonan ruumis. Se vartioi faarao Khefrenin pyramidia. 

 

  
Pyramidin vartijat. Sfinksi on toiminut vartijana jo vuosituhansia - kamelit toi pyramidin juu-
relle turismi.  Horus-haukka lentää yhä. Horus oli faaraoiden Egyptissä taivaan ja auringon 
jumala, joka esiintyi haukan muodossa. Nyt Horus on Egyptin kansallisen lentoyhtiön tun-
nus. 
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Tutankhamonin aarteita 
Mahtavimmillaan Egypti oli uuden valtakunnan aikana, yli 3 000 vuotta sitten. Sen 
pääkaupunki oli silloin Theba, nykyinen Luxor Keski-Egyptissä. Todisteita tästä 
mahdista voi edelleen nähdä niin elävien kuin kuolleidenkin kaupungissa. Tosin sen 
hautojen kuten vanhan valtakunnan pyramidienkin aarteet ovat hävinneet vuositu-
hansien kuluessa haudanryöstäjien mukana - yhtä lukuun ottamatta.  

Vuonna 1922 löydettiin 19-vuotiaana kuolleen faarao Tutankhamonin hauta koske-
mattomana. Tämän merkityksettömän lapsifaaraon hauta oli täynnä loistavan kau-
niita ja kullasta kimaltavia esineitä.  

  
Tutankhamonin haudan aarteista riittää turisteille ihmettelemistä: tarkastelun kohteena kul-
tainen muumioarkku. Tutankhamonin kultaista kuolinnaamiota on sanottu maailman kau-
neimmaksi esineeksi. 

Suurin osa näistä aarteista on näytteillä Kairon egyptiläisessä museossa, jossa ne 
täyttävät useita huoneita. Yhteen huoneeseen on koottu kaikkein arvokkaimmat esi-
neet kuten kultainen muumioarkku ja kultainen kuolinnaamio. 

Tämän aarremäärän perusteella voi vain kuvitella millaisia kalleuksia on mahtavim-
pien hallitsijoiden haudoissa ollutkaan. 

Islamilainen Kairo 

  
Al-Azharin moskeija ja yliopisto on yhtä vanha kuin Kairokin. Se on islamilaisen maailman 
tunnetuin oppilaitos. Matonkutojaksi tullaan jo pienestä pitäen mattokoulussa, jota jotkut 
syyttävät myös lapsityövoiman käytöstä. 
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Faaraoiden valtakunnan lopullisesti hajottua seurasi Egyptissä kreikkalainen ja roo-
malainen kausi, mutta näiltä kausilta ei ole jäänyt paljon muistomerkkejä. 

600-luvulla arabit valloittivat Egyptin ja toivat sinne islaminuskon. Egyptistä tuli yksi 
laajan arabivaltakunnan tärkeimmistä keskuksista. Arabit perustivat myös nykyisen 
Kairon 1 000 vuotta sitten. Tuhatvuotias on myös Al-Azharin moskeija ja yliopisto, 
joka on islamilaisen maailman kuuluisin oppilaitos.  

Seuranneiden vuosisatojen aikana Kairoon rakennettiin lukuisia palatseja ja mos-
keijoita, joiden minareetit eli tornit piirtyvät taivasta vasten kaikkialla kaupungissa. 

Elämää kuhiseva kaupunki 
Niili on kautta aikojen ollut Kairon ja koko Egyptin elämän perusta. Sen vesi ja liete 
ovat taanneet maanviljelyksen ja se on ollut myös tärkein kulkuväylä. Yhä edelleen 
siellä näkee pieniä felukka-purjelaivoja.  

Pääasiassa liikenne on kuitenkin siirtynyt maalle. Varsinkin ruuhka-aikaan Kairon 
kadut ovat sikin sokin täynnä autoja, joiden välissä puikkelehtivat jalankulkijat ka-
dun yli. Katuvilinässä näkyy myös aasi- ja hevosajoneuvoja. Täpötäysien bussien 
oviaukoissakin roikkuu ihmisiä ja myös junat ja Niilin laivat ovat täpötäynnä mat-
kustajia. 

  
Niili on saastuneenakin elämän perusta, on sitten kyse kahvivedestä tai henkilökohtaisesta 
puhtaudesta. Kun viimeinenkin seisomapaikka on mennyt, on vielä tilaa oviaukossa riippu-
ville. Näistäkään matkustajista ei kukaan jäänyt pysäkille. 
 

Jossain sentään on tilaakin: nimittäin maan alla. Viime syksynä valmistunut metro 
on Kairon köyhälle kansalle liian kallis; raha ei riita muutaman kymmenen pennin 
lippuunkaan. Niinpä metrojunat vilistävät väljinä kuljettaen turisteja ja parempiosai-
sia kairolaisia.  

Kairon väenpaljous näkyy myös kuuluisassa Khan El-Khalilin käsityöläisbasaarissa, 
jonka kujilla ja pienissä kojuissa myydään lähes kaikkea arvoesineistä rihkamaan. 

 
  Kirjoitin tämän jutun nuortenlehti Rakettiin ensimmäisen Egyptin matkamme 1987-88 jälkeen. 


