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[   t e k s t i  H e i k k i  H a a p ava a r a  k u v a t  a l e k s i  p o u t a n e n ,  a t t e  M i e t t i n e n   ]

Kohti 
EvErEstin 
huippua

Vuorikiipeilijä Atte Miettinen haluaa olla ensimmäinen suomalainen, joka on 
käynyt kaikkien seitsemän maanosan korkeimmalla huipulla. Kaksi vuorta on 
vielä valloittamatta, ja Miettisen veret punnitaan näinä päivinä taas kerran. Hän 
on aloittanut kiipeämisensä maailman korkeimmalle vuorelle Mount Everestille.

Atte Miettinen
kuka: siviilitöistä sapattivuotta viettävä vuo-
rikiipeilijä

syntynyt: 19. marraskuuta 1975 Helsingissä

koulutus: BBa Mikkelissä Helsingin kauppa-
korkeakoulun kansainvälisessä ohjelmassa. 
MBa -tutkinto London Business schoolissa. 

asuu: viime vuodet Dubaissa. 

työura: Muutti pysyvästi ulkomaille vuonna 
2001. sen jälkeen on ollut luomassa erilaisia 
yrityksiä muun muassa HP:lle, end2endille,  
FRieNDi Groupille ja Reliance aDaG:lle peräti 
25 maassa. tunnettu työkaveri HP:n ajoilta on 
nykyisin Rovion markkinointijohtajana työs-
kentelevä Peter vesterbacka.

tavoite: kiivetä ensimmäisenä suomalaise-
na kaikkien seitsemän maanosan korkeimmal-
le vuorelle.

Seven Summits -huiput AAsiA 
Mount everest 
8 848 metriä, Nepalissa  
”Jokaisen vuorikiipeilijän 
suurin unelma.”

AfrikkA 
Mount kilimanjaro 
5 895 metriä,  
tansaniassa 
”Lunta Afrikassa. 
Sieltä kaikki alkoi.” 

AustrAliA jA 
OseAniA
Carstensz pyramid 
4 884 metriä,  
indonesiassa,  
Papua-uudessa- 
Guineassa 
”Indiana Jones -koke-
mus. Kaupallisuus ja 
maailma eivät ole  
pilanneet paikallisia 
ihmisiä.”

eurOOppA
elbrus 
5 642 metriä, 
venäjän kaukasuksella 
”Turvallisuusriskejä. Monet 
vuoret sijaitsevat poliittisesti 
vaarallisilla paikoilla.” 

etelä-AmerikkA
aconcagua  
6 962 metriä, argentiinassa 
”Tärkeä etappi valmistauduttaes-
sa Everestille ja opetellessa oloja 
hyvin korkealla.” 

etelämAnner
vinson Massif 
4897 metriä 
”Kauneimpia paikkoja  
koko maailmassa.” 

pOhjOis-AmerikkA
Denali 
6194 metriä, 
alaskassa, Yhdysvalloissa  
”Vaarallinen vuori. Odotan 
silti kovasti matkaa myös 
sinne.”
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Atte Miettinen, 36, on  
Seven Summits -kiipeili-
jä. Hän tekee suurta seit-
semän vuoren kierrosta, 
jossa kavutaan jokaisen 
maanosan korkeimmal-
le katolle. Juuri nyt on 

vuorossa 8 848 metriä korkea Mount Eve-
rest Nepalissa. ”Everest on kaikista valloi-
tettavista vuorista haastavin.”

Miehen takana on jo viisi maanosi-
en huippua. Ensimmäinen Miettisen val-
loittama vuori oli 5 895 metriä korkea Ki-
limanjaro Tansaniassa Afrikassa vuon-
na 2003. Sen jälkeen sisäinen tuli jäi pa-
lamaan miehen sisälle, eikä se talttunut. 
Hän kiipesi Kilimanjarolle uudestaan 
vuonna 2007. Viime vuonna hän päätti 

jäädä sapattivapaalle ja kuitata yhtä kyy-
tiä loput vuoret.

Jos Mount Everestin kiipeäminen on-
nistuu, Miettinen matkustaa vielä kesä-
kuussa Alaskaan ja kukistaa siellä 6 194 
metriä korkean Denali-vuoren.

Maailmassa on useita kiipeilijöiden aate-
liskerhoja. Ylintä aatelia ovat ne 27 kii-
peilijää, jotka ovat valloittaneet kaikki 14 
yli 8 kilometrin huippua. Suomalainen 
Veikka Gustafsson valloitti ensimmäise-
nä suomalaisena Mount Everestin vuonna 
2003. Gustafsson saavutti tavoitteensa kol-
me vuotta sitten heinäkuussa, kun hän oli 
noussut ensimmäisenä suomalaisena kai-
kille yli kasitonnisille. Viimeinen piikki oli 
Gasherbrum Himalajalla.

Seven Summits -huiput valloittaneita 
on Miettisen mukaan noin 340. Joukos-
sa on ruotsalaisia, tanskalaisia, norjalaisia 
ja jopa yksi islantilainen. Suomalaisia jou-
kossa ei ole ollut, mutta Miettisen kanssa 
kilpailee parasta aikaa Carina Räihä. Hän 
on kapuamassa juuri nyt Papua-Uudessa-
Guineassa Carstensz Pyramidin huipulle. 
Räihä on käynyt aiemmin Everestillä, Ete-
lä-Amerikan Aconcagualla ja Kilimanjarol-
la. Hänellä on Indonesian jälkeen edessään 
vielä kaksi vuorta.

Miettinen kiipesi vuonna 2009 ensin 
Etelä-Venäjän ja Kaukasuksen kuuluisal-
le 5 642 metriä korkealle Elbrusille. Mat-
ka oli mielenkiintoinen kiipeilymielessä, 
mutta myös poliittisesti. Alue on epävakaa. 
Samana vuonna hän kiipesi Argentiinassa 

6 962 metriä korkealle Aconcagualle, mut-
ta huippu jäi saavuttamatta sairauden ta-
kia. Miettinen yritti uudestaan viime vuo-
den joulukuussa ja onnistui.

Vuoden 2011 huhtikuussa Atte Miet-
tinen ja hänen vaimonsa Delanii Kerai-
Miettinen kiipesivät 4 884 metriä kor-
kealle teknisesti vaikealle Carstensz Py-
ramidille. Vuori nousee keskeltä Indone-
sian viidakkoa. Jo vuoren ääreen ja siel-
lä asuvan dani-heimon luokse oli kymme-
nen peninkulman kävely. Vuori tuli val-
loitettua, mutta Kerai-Miettinen sairas-
tui, ja kiipeilyseurue joutui kantamaan 
hänet läheiselle kultakaivokselle. Lääkä-
riapua oli vaikea saada, ja vuorikiipeilijät 
lukittiin epäluulojen vallitessa kaivoksen 
varastoon. Lääkäriä jouduttiin lähes ru-

koilemaan, ja vasta hän onnistui päättä-
mään kummallisen arestin ja Delanii Ke-
rai-Miettinen pääsi oikeaan hoitoon.

Saman vuoden marraskuussa Atte 
Miettinen kävi kiipeämässä Etelä-Mante-
reella Vinson Massifin, 4 897 metriä. ”Lu-
men, jään ja pakkasen vuoksi Vinson on 
tuntunut kaikista paikoista kotoisimmalta 
ja suomalaisimmalta.”

Huh, huh! Kova on miehen tahti. At-
te Miettinen kertoo, että kiivas etenemis-
vauhti on tärkeä siksi, että ote kiipeilyyn 
säilyy hyvänä koko ajan. Kysymys on huip-
pu-urheilun kaltaisista haasteista, ja hanke 
etenee parhaiten, kun vuoret valloitetaan 
yhdessä putkessa. Kun Miettinen ei kiipeä, 
hän harjoittelee useita tunteja päivässä. 

Näin kunto pysyy haasteiden tasalla.
Miettinen ei kiipeä missään yhtenäi-

sessä ja yksittäisessä joukossa, vaan kan-
sainvälinen valloittajaporukka syntyy ai-
na kiivettävän vuoren ympärille. Kiipei-
lijät löytävät toisensa opasfirman kautta. 
Niitä on muutama maailmassa. Kiipeilijä-
yhteisö on pieni, ja tekijät tuntevat ja tie-
tävät toisensa. Mount Everestille Mietti-
nen kapuaa sherpaoppaiden ja amerikka-
laisen tiimin kanssa. 

”Totta kai tiedän, että Everestille on jää-
nyt satoja ihmisiä vuosikymmenien aika-
na. Yksi suomalainen tyttö jäi sinne muuta-
ma vuosi sitten. Riski on kuitenkin pienen-
tynyt vuosien myötä, kun välineet ovat pa-
rantuneet ja kokemus on lisääntynyt.”

Everestille on tehty yli 10 000 kiipeä-

Lumen, jään ja 
pakkasen vuoksi 
Vinson Massif  
on tuntunut  
kaikista paikoista 
kotoisimmalta ja 
suomalaisimmalta.

»

Etelämanner. edelleen lähes 
koskematon maanosa. Puhdas-
ta, kirkasta, kaunista. kokonai-
suus on tehnyt atte Miettiseen 
lähtemättömän vaikutuksen.
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misyritystä. Huipulle on päässyt yli 
3 000 ihmistä. Kuolemantapauksia 

vuorella on ollut 207. Ruumiit on on usein 
jätetty Everestille, koska niiden tuominen 
alas on vaarallista.

”Ennen retkeä piti täyttää lomake, jossa 
kysyttiin, mitä haluan ruumiilleni tehtävän, 
jos kuolen Everestin rinteille. Se oli vakava 
paikka. Mietin sitä isänikin kanssa. Everes-
tillähän on eräänlainen sopimus siitä, että lii-
kuntakyvyttömäksi kangistunut ja hyytynyt 
kilpailija jätetään vuorelle kuolemaan, eikä 
hänestä huolita taakkaa kumppaneille. Tuota 

asiaa olen pohtinut paljon”, kertoo Miettinen
Pahimpina riskeinä hän pitää sääolosuh-

teiden nopeita muutoksia ja myös sitä, että 
kiipeilijä voi tehdä hölmöjä päätöksiä. Miet-
tinen korostaa, ettei hän ole joutunut vai-
mon sairastumista lukuunottamatta pahoi-
hin tilanteisiin. Viisasta on olla varovainen 
ja välttää turhia riskejä.

 
tuntuu hurjalta puhua kuolemasta, kun Atte 
Miettiselle kiipeily edustaa aivan päinvastais-
ta. Se on hänelle elämisenmakuista ja -arvois-
ta elämää. Miettinen aloitti Alpeilla ja val-

loitti vuoren tai pari vuodessa, kunnes luon-
tainen uteliaisuus vei hänet Seven Summits  
-perheeseen. Kiipeily valloitti yhä enemmän 
Miettisen kalenteria ja vapaa-aikaa. 

”Nyt olen siinä pisteessä, että päätän vas-
ta tulevassa heinäkuussa, menenkö oikei-
siin töihin vai en. Välillä mietin, mitä vuo-
rikiipeilyn oppeja voi hyödyntää työelämäs-
sä, kun siellä etsitään jokapäiväiseen työ-
hön kannustusta ja inspiraatiota. Kiipeämi-
nen on opettanut, kuinka pystymme muut-
tamaan mielenkiintoiset haasteet todeksi. 
Olen oppinut myös kärsivällisyyttä. Tärkeä 

asia on se, että vuoret valloitetaan ryhmänä. 
Siellä onnistutaan tai epäonnistutaan jou-
kossa. Se opettaa paljon.”

Miettinen sanoo huomanneensa, että ih-
miset pelkäävät sapattivuoden kaltaisia iso-
ja työelämän ratkaisuja, vaikka ne johtaisi-
vat siihen, että suuri henkilökohtainen unel-
ma täyttyy. Kaikki eivät uskalla ottaa kos-
kaan tuollaista riskiä, vaikka seuraukset oli-
sivat hyvin myönteisiä.

Ihminen muuttuu vuorilla, kuten mui-
denkin äärikokemusten ääressä. Miettinen 
kertoo, että vuorilla syntyvät omanlaisensa 

ajatukset. Sieltä voi löytää myös oman paik-
kansa. Vuorella tutustuu ihmisiin ja oppii 
näkemään myös heidän sisäänsä

”Minulle kiipeillessä on tullut selkeäm-
pi kuva elämästä ja maailmastakin. Suurin 
muutos on se, että tänään arvostan ihmisen 
kokemuksia enemmän kuin maallisia asioi-
ta. Samalla olen oppinut kiittämään myös 
pienistä asioista. Kaikki tätä eivät ymmärrä. 
He sanovat, että hullun hommaa.”

Kiipeileminen ei ole hyvä bisnes. Se on 
erittäin kallis harrastus. Tämä selviää haas-
tattelun kuluessa. Miettisen Mount Everest 

-hanke maksaa noin 100 000 Yhdysvaltojen 
dollaria. Se on paljon rahaa telttamajoituk-
sesta ja jatkuvasta ponnistelusta. Everest on 
maanosien seitsikon hinnan yläpäässä, mut-
ta koko globaalin retkeilyn  hinnaksi voi hel-
posti laskea puoli miljoonaa dollaria.

Miettinen kiipeilee siis paljolti omilla ra-
hoillaan. Tukijoina ovat muun muassa Hal-
ti, Nokia, MTV3 ja Estlander&Partners -pää-
omasijoittaja. Haltin kanssa Miettinen ke-
hittää extreme-ulkoilutuotteita, Maikkaril-
le hän tuottaa online-materiaalia. Nokia-yh-
teistyö liittyy uusiin tuotteisiin.¢

»

Ihminen muuttuu 
vuorilla, kuten 
muidenkin 
äärikokemusten 
ääressä.

Kaukasuksen katolla. elbrusia 
pidetään nykyään euroopan kor-
keimpana vuorena. toisinaan väi-
tellään, onko tuo osa venäjää jo 
aasiassa.

Suuri hetki.  
atte Miettinen 
on saavuttanut 
vinson Massifin.


