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Carstensz Pyramid, Indonesia, 
toukokuu 2011

– Aito Indiana Jones -tarina. Lensimme yksityis-
koneella keskelle viidakkoa sellaisen heimon luo,
joka löydettiin vasta 60 vuotta sitten. Tyypit käveli-
vät ilman vaatteita, jousipyssyt käsissä ja söivät
hämähäkkejä. Heimon väki toimi oppainamme.
Kysyin viidakossa tulkin välityksellä heimovanhim-
man ikää. Pohdittuaan tovin hän arveli olevansa
"ehkä 18". Kerroin olevani 35, jolloin kaveri alkoi
miettiä ja päätteli iäkseen enemmän kuin 18. Olin
muuten ensimmäinen suomalainen siinä viidakossa.
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Kukkuloiden kuningasKukkuloiden kuningas
MAAILMAN HUIPULLA: Atte Miettinen on ensimmäisenä suomalaisena
valloittanut jokaisen seitsemän maanosan korkeimman vuoren.

IHAN joka kuusen oksalla ei näi-
tä Seven Summit -kavereita istu.
Koko maailmassa vain noin 350
ihmistä on kyennyt samaan, hei-
dän joukossaan on myös muuta-
mia naisia.

– On vähän jännä tunne, kun
on saanut pitkän projektin pää-
tökseen. Ei oikein tiedä pitäisikö
juhlia, vai alkaa suunnitella seu-
raavaa, Atte Miettinen kertoi
puhelimitse IS:lle eilen Los An-
gelesista.

VUORIKIIPEILYN viehätys piilee
Miettisen mukaan siinä, että se
on epätavallista ja haastavaakin.

Perheenlisäystä odottava
Miettinen innostui vuorien val-
loittamisesta yhdessä vaimonsa
Delanii Kerai-Miettisen kans-
sa lomareissulla Afrikassa kym-
menen vuotta sitten. Siitä läh-
tien tavalliset rantalomat eivät
ole olleet edes vaihtoehtoja.

– Tosin vaimo ilmoitti pitä-
vänsä taukoa, kun viime vuonna
Carstenz Pyramidin valloitus-
reissulla Indonesiassa vietimme
pari vuorokautta keskellä viidak-
koa työmaakoppiin vangittuna.

Miettinen oli vaimonsa ja op-
paiden kanssa matkalla vuorel-
ta alas, kun vaimolta lähti taju.
Helikopterievakuointi ei onnis-
tunut, joten Miettisellä oli kaksi
vaihtoehtoa: kantaa vaimoa sata
kilometriä, tai hakea apua lähei-
sestä kultakaivoksesta.

– Meille oli sanottu, ettei sin-
ne kannata mennä vaikka mikä
olisi. Menimme silti. Pysäytim-
me ensimmäisen vartijan ja ker-

Miettinen muistelee huippuhetkiä
Kilimanjaro, Tansania, 
tammikuu 2007

– Täältä kaikki alkoi. Viikko
vuorella tuntui aloittelijoille isolta
projektilta. Tajusin, että tämän
tunteen haluan kokea uudelleen,
kun katselin pilvien yläpuolelta
alaspäin. Päätimme vaimon kans-
sa, että seuraavalla lomalla suun-
taamme jollekin vuorelle, jos
onnistuisimme kokemaan saman
fiiliksen.

Elbrus, Etelä-Venäjä, 
heinäkuu 2009

– Euroopan korkein vuori
sijaitsee Georgian rajalla. Elbrusin
itäpuolella on Tšetšenia ja lännes-
sä Abhasia. Se oli poliittisesti
räjähtävä paikka, koska kaikki
ympäröivät valtiot halusivat
itsenäisyyttä. Kaunis vuori, joka
oli kylmä ja haastava. Mutta
huipulla oli hyvä fiilis ja sisäinen
liekki roihusi edelleen.

Vinson Massif, Antarktis, 
marraskuu 2011

– Todella eksoottinen ja
kaunis reissu. Laskeuduimme
jään keskelle isolla venäläisellä
kuljetuskoneella ja jatkoimme
pikkukoneella vuoren juurelle.
Kaikkialla ympärillä näkyi
valkoista merta ja vuorien
huippuja. Suurinta osaa niistä
vuorista ei ole kukaan koskaan
kiivennyt. Kokemus oli mykistä-
vä. Olin etuoikeutettu päästes-
säni maapallon viimeisille
paikoille, jotka ovat säilyneet
koskemattomina.

Aconcagua, Argentiina, 
joulukuu 2011

– Tämä vuori voitti minut
ensimmäisellä valloitusyrityksel-
lä 2009, kun sairastuin. Opin
silloin pelaamaan epäonnistumi-
sen tunteen kanssa. Viime
joulukuussa tulin suoraan Ete-
lämantereelta, joten kehoni oli
tottunut korkeuteen. Lähdin
matkaan kahdestaan oppaan
kanssa, koska mulla oli vuoresta
kokemusta. Taistelimme säätä
vastaan ja viimeisenä mahdolli-
sena päivänä pääsimme huipul-
le, joten hilkulle meni.

Mount Everest, Nepal, 
toukokuu 2012

– Haastava vuori kenelle tahansa, sieltä eivät
kaikki palaa. Mun kohdalla kiipeäminen sujui
hyvin, mutta tämän vuoden reissusta tuli toi-
seksi kohtalokkain Everestin historiassa – 11
ihmistä kuoli sinä aikana, kun olin vuorella.
Neljä samana päivänä, kun pääsin huipulle. 

Moni menettää reissulla varpaita ja sormia,
mutta kun kavereita viedään säkeissä alas, niin
silloin viimeistään tajuaa riskit. Everestillä
ihmiset ovat itsekkäitä. Tänäkin vuonna siellä
oli ihmisiä, jotka kävelivät kuolevien kiipeilijöi-
den yli vain huipulle päästäkseen. Itse olisin
tarvittaessa pysähtynyt auttamaan, sillä vuori
on samalla paikalla vielä seuraavanakin vuonna.

Mount McKinley/Denali, 
Yhdysvallat, kesäkuu 2012

– Vuoristolääketieteeseen erikoistunut
lääkärini Lontoossa oli huolissaan tästä reis-
susta, sillä Everestin valloittamisesta oli vain
10 päivää. Paino oli pudonnut ja olin aika
väsynyt. Delani on normaalisti hyvin haastava
sään takia, koskaan ei voi tietää kauan reissu
kestää. 

Äitiä tuli ikävä, kun vedin 70 kilon painoista
varustepulkkaa pari viikkoa ylämäkeen. Ekana
leiriyönä japanilainen kiipeilijä tuli telttaamme
lainaamaan satelliittipuhelinta. Hän halusi
ilmoittaa kotiin olevansa hengissä, sillä mies
selviytyi ainoana lumivyörystä, jossa neljä hänen
ryhmästään katosi. Meidän reissu meni hyvin.
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”Äitiä tuli ikävä,
kun vedin 70 kilon
painoista
varustepulkkaa
pari viikkoa
ylämäkeen.”
Atte Miettinen
Mount McKinleylla

roimme tarvitsevamme lääkäriä.
Miettinen vaimoineen teljet-

tiin työmaakoppiin. Kaikki
päättyi kuitenkin hyvin, vaimo
pääsi pariksi päiväksi viidakko-
sairaalaan ja pariskunta lopulta
onnellisesti kotiin.

TUOLLA reissulla Miettinen
päätti valloittaa kaikki seitse-
män mantereen korkeimmat
huiput. Hän otti töistä sapattiva-
paata ja aloitti tosissaan tree-
naamisen.

Kukkulan kuningas -projekti
on maksanut Miettiselle satoja
tuhansia. Yksin Mount Everes-
tin valloitus maksoi noin 80 000
euroa. Osan kustannuksista
Miettinen on kattanut sponso-
reiden tuella. 

– Toiset omistavat kalliita au-
toja, tai keräävät taidetta. Oma
fokus on siirtynyt tavaran omis-
tamisesta kokemusten keräilyyn.

SEITSEMÄN huipun valloitus
on antanut Atte Miettiselle
paljon.

– Kiipeämisestä jää aina kak-
si muistoa: itse reissu ja huipulle
pääsyn euforia, sekä ne kuole-
manriskit, joita vuorilla kohtaa.
Olen tavannut uskomattomia ih-
misiä ja nähnyt mielenkiintoisia
paikkoja, joissa normaalisti tu-
lee tuskin lomailtua.

Eikä pidä unohtaa niitä satoja
rokotuksia, joita mies on joutu-
nut ottamaan eksoottisiin mai-
hin matkustaessaan.

– Selviän todennäköisesti
ihan mistä tahansa.

ANNA-MARIA
TALVIO

anna-maria.talvio
@iltasanomat.fi

”Selviän
todennäköisesti
ihan mistä
tahansa.”
Vuorikiipeilijä 
Atte Miettinen

KUVAT: ATTE MIETTINEN

Atte Miettinen nousi McKinleyn huipulle kymmenen hengen
porukassa, joista kaksi oli oppaita.

Atte Miettinen voittotunnelmissa
tuoreimman valloituksensa Mount
McKinleyn huipulla 22. kesäkuuta. Vuori
tunnetaan myös nimellä Denali, jonka se
on saanut alkuperäisväestöltä. 

VALLOITTAJAN TUULETUS


