
SUOMALAINEN vuorikiipei-
lijä Atte Miettinen, 36, val-
loitti varhain lauantaiaamu-
na maailman korkeimman
vuoren Mount Everestin hui-
pun (8 848 metriä) Nepalissa.

Riemun suorituksesta lai-
mensi kuitenkin samana
päivänä sattunut ihmishen-
kiä vaatinut kiipeilyturma.

– Totta kai tapahtumat
vetävät myös oman mielen
matalaksi. Kyllä siitä huono
fiilis jää, kertoi Miettinen
IS:lle maanantaina. 

Nepalin viranomaisten
mukaan neljä ihmistä me-
nehtyi Mount Everestiltä
laskeutuessaan. Kuolin-
syyksi epäillään hapen-
puutteen aiheuttamaa vuo-
ristotautia.

Kateissa olevan nepalilai-
sen sherpa-oppaan ei usko-
ta selvinneen.

– Everest on vuorena
vaarallinen. Mutta täytyy
muistaa, että kiipeilypäi-
vämme oli huonoin sitten
vuoden 1996 – sen jälkeen ei
yhtenä päivänä ole kuollut
niin monta ihmistä kuin vii-
me lauantaina.

EVERESTILLE voi kiivetä
kahtena viikkona vuodessa.
Sopivan sääikkunan auet-
tua noin 150 kiipeilijää lähti
perjantain ja lauantain aika-

TTuurrvvaaaann vviiiimmee ttiinnggaassssaa
NEPAL: Ainakin
neljä kuoli
Mount
Everestillä –
suomalainen
Atte Miettinen
ehti
täpärästi pois.

na kohti huippua. 
– Hyvät olosuhteet

muuttuivat nopeasti todella
huonoiksi. Pakkasta oli –35
astetta ja tuuli 40–60 kilo-
metriä tunnissa.

Miettinen viipyi huipulla
vain hetken ja lähti laskeu-
tumaan lauantaina aamu-
päivällä nelosleiriin (n.
7 900 m). 

Sieltä hän soitti satelliitti-
puhelimella vaimolleen ker-
toakseen saavutuksestaan.
Kovista sääoloista johtuen
Miettisen huipulla käyntiin
meni 14,5 tuntia.

– Vaimon mielestä mulla
kesti silti liian kauan. Toi-

saalta puoli tuntia meidän
jälkeemme lähteneeltä ryh-
mältä reissuun meni yli 20
tuntia.

Pian puhelun jälkeen
vuorelta oli tullut suruvies-
ti, jonka viranomaiset vah-
vistivat eilen. Huolimatta
tuulen jatkuvasta yltymi-
sestä monet ryhmät olivat
lähteneet tavoittelemaan
huippua. Menehtyneet oli-
vat olleet liikkeellä aivan
Miettisen jälkeen.

– Atte oli kyllä myös hy-
vin onnekas, että hän pääsi
pois sieltä viime hetkellä,
Miettisen brittiläinen vaimo
Delanii Kerai-Miettinen

huokaisi IS:lle.
Onnettomuuden syiksi ar-

vaillaan normaalia kovempia
sääoloja. Myös ”liikenne-
ruuhkalla” oli vaikutusta.

– Huipulle yritti niin mo-
nia kiipeilijöitä, että jotkut
joutuivat odottamaan vuo-
roaan kapealla kulkuväyläl-
lä liian pitkään, jolloin hei-
hin ehti iskeä vuoristotauti,
Miettinen selitti.

MIETTISEN ryhmään kuului
kahdeksan kiipeilijää ja
kaksi opasta. Lisäksi jokai-
sella kiipeilijällä on aina
mukana oma sherpansa.

Miettisen ryhmästä kol-
me kiipeilijää ja yksi opas
keskeyttivät sairastumisen
takia ennen huippua.

– Niin hullulta kuin kuu-
lostaakin, ryhmämme saldo
oli Everestillä erinomainen.
Usealla ryhmällä vain pieni
prosentti aloittaneista pää-
see huipulle asti, sillä ongel-
mia tulee aina.

Miettisellä itsellään oli
ongelmia esimerkiksi hap-
pimaskin kanssa, mutta
hän ei luovuttanut.

– Olen aina ollut sitä
mieltä, että elämässä pitää
olla haasteita, joita tavoitella.

ANNA-MARIA TALVIO
Lähteet: AP, STT-AFP, Reu-
ters 

KALIFORNIALAISELLE rannalle retken tehnyt nainen
toipuu parhaillaan vakavista palovammoista sairaalas-
sa sen jälkeen, kun taskuun kerätyt kivet syttyivät
mystisesti itsestään palaamaan. 

Salaiset kansiot -henkinen tapaus on nyt viranomais-
ten tutkinnassa, jotka epäilevät, että kivissä oleva fos-
fori voisi olla syypää tapaukseen.

43-vuotias nainen oli ehtinyt seistä keittiössään noin
tunnin verran las-
tensa keräämät ki-
vet shortsien tas-
kussa, kun housut
syttyivät yhtäkkiä
liekkeihin. Nainen
yritti sammuttaa
liekkejä mm. kieri-
mällä lattialla, mut-
ta ei onnistunut.
Apuun tullut avio-
mies sai itsekin toi-
sen asteen palovammoja käsiinsä. 

Lopulta jauhelihapihvin kokoisiksi kuvatut litteät ja
sileät kivet putosivat puulattialle, jossa ne jatkoivat pa-
lamista ja savuamista.

– Puhuin paikalle saapuneen ensihoitajan kanssa,
eikä hän ole 27 vuoden työskentelynsä aikana nähnyt
rantaseudulla mitään vastaavaa, viranomaisista kom-
mentoidaan.

Villeimmät huhut syyttävät lähellä rantaa sijaitsevaa
San Onofren ydinvoimalaa.

Palavien pöksyjen arvoitus
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Kiista miljoonan dollarin
dinosauruksesta
LÄHES vaurioitumaton Tyrannosaurus bataarin luuran-
ko on myyty New Yorkissa pidetyssä huutokaupassa
peräti 1,05 miljoonan dollarin (n. 820 000 euroa) hin-
taan tuntemattomalle ostajalle.

Kyseessä on pelätyn Tyrannosaurus Rexin pienempi
aasialainen serkku, jonka luuranko löydettiin Kiinan ja
Mongolian valtioiden alueille ulottuvasta Gobin autio-
maasta.

Kauppaa ei kuitenkaan voida vahvistaa ennen kuin
Mongolian valtion nostama oikeuskanne on saatu set-
vittyä. Asiasta on noussut kunnon poliittinen selkkaus,
sillä itse Mongolian presidentti otti asiaan kantaa viime
viikolla. Presidentti Elbegdorj Tsakhian mukaan run-
saat kaksi metriä korkea ja seitsemän metriä pitkä luu-
ranko ryövättiin nimenomaan Mongolian alueelta ja se
pitäisi palauttaa kotiin.

Huutokaupan suorittaneen Heritage Auctions -fir-
man mukaan fossiili tuotiin Yhdysvaltoihin täysin lailli-
sesti ja sen toimittaja oli ”luotettu henkilö”.

Miettisen seitsemän huippua

Afrikka: Kilimanjaro (5 895 m)
Tansania, tammikuu 2007

Antarktis: Vinson Massif (4 892m)
marraskuu 2011

Etelä-Amerikka: Aconcagua (6 962m)
Argentiina, joulukuu 2011

Australia ja Oseania: Carstensz Pyramid (4 884m),
Indonesia, toukokuu 2011

Eurooppa: Elbrus (5 642 m)
Venäjä, heinäkuu 2009

Pohjois-Amerikka: Mount McKinley (6 194m)
Yhdysvallat, kesäkuu 2012?

Aasia: Mount Everest (8 848m)
Nepal, toukokuu 2012

> Ensimmäisenä suomalaisena seitsemälle huipulle?

Heinäkuussa 2009 Atte Miettinen valloitti vaimonsa Delanii
Kerai-Miettisen kanssa Elbrus-vuoren Venäjällä, Kaukasuksen
länsiosassa.

MOUNT Everestin valloitus
oli Atte Miettisen kiipeily-
harrastuksen vaarallisin
yritys. Kesäkuussa hän läh-
tee uuteen lähes yhtä vaa-
ralliseen seikkailuun.

Miettisen tavoite on kiive-
tä seuraavaksi Pohjois-
Amerikan korkeimmalle
vuorelle Mount McKinleylle
(6 194 m).

Se huipentaa hänen lo-

pullisen tavoitteensa: olla
ensimmäinen suomalainen,
joka on valloittanut jokai-
sen seitsemän maanosan
korkeimman vuoren.

Maailmassa tähän vuori-
kiipeilijöiden maratoniin on
yltänyt noin 300 ihmistä.

– Atte haluaa tehdä tä-
män viimeisen reissun no-
peasti, sillä hänen täytyy pa-
lata sapattivapaalta töihin,
Miettisen vaimo Delanii Ke-
rai-Miettinen naurahti IS:lle.

Hän paljastaa myös toi-
sen syyn, jonka takia mie-
hen on syytä kotiutua.

– En ole itse hänen mu-
kanaan, koska olen raskaa-
na, kiipeilyä harrastava Ke-
rai-Miettinen kertoo.

Pariskunta asuu Dubais-
sa, ja Miettinen kertoi ke-
väällä Helsingin Sanomien
haastattelussa harjoittele-
vansa pilvenpiirtäjän rap-
pusia kapuamalla. 

Mainetta niittäneen räp-
päri Karri ”Paleface”
Miettisen veli Atte Mietti-
nen käynnisti seitsemän
huipun valloituksensa Afri-
kan korkeimmalta vuorelta
Kilimanjarolta vuonna

2007. Vaimo Delanii uskoo
miehensä selvittävän har-
rastuksen vaarat.

– Hänhän on Suomesta,
kyllä hän tietää, miten lu-
messa ja jäässä liikutaan.

Vaimon mukaan Mietti-
sen äiti ja anoppi kuitenkin
pelkäävät.

– Aina kun hän kiiven-
nyt jollekin vuorelle, he
ovat sanoneet: Nyt voit lo-
pettaa, Kerai-Miettinen
naurahti.

Kenties Atte Miettisen
kapuaminen loppuu, kun
pariskunnan lapsi syntyy.

– Pitää varmaan keksiä
joku toinen haaste. Suoma-
laiseen mielenlaatuun voisi
toimia vaikka hiihtäminen
pohjoisnavalla. Toisaalta
olen Dubaissa myös sukel-
luskouluttajana. Ehkä mun
toinen jalka on jo vahvasti
Jacques Cousteaun maail-
massa, Miettinen nauraa.

JARI ALENIUS

”Hänhän on
Suomesta, kyllä
hän tietää, miten
lumessa ja jäässä
liikutaan.”
Delanii Kerai-Miettinen

Miljoonat ihmiset Aasiassa ja Yhdysvalloissa
tuijottivat maanantaiaamuna taivaalle katsellen liki
täydellistä auringonpimennystä. Yhdysvalloissa
ilmiö, jossa kuu peitti auringosta 96 prosenttia ja loi
taianomaisen, kultaisen renkaan taivaalle, ristittiin
"tulirenkaaksi".

AP / LEHTIKUVA

Atte Miettistä harmittaa turisteille
kiipeilyharrastuksen mahdollistavien
ihmisten kohtalo.
– Mount Everestillä unohdetaan usein
se, että paikalliset käyvät myös
kiipeilykauden ulkopuolella
valmistelemassa rinnettä meitä
turisteja varten. Tällä kaudella
sherpoja on kuollut jo viisi.
Yksi heistä oli kymmenkertainen
huipulla kävijä Karsang Namgyal.

ARJEN SANKARIT
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Atte Miettinen on tyytyväinen päästyään vuorelta
onnellisesti pois.
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