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Vallisaaren uhrien lukumäärä ei nousse yli 12:n.
Eilen kaivettiin raunoista naisen ruumis.
Vaarallisissa raivaustöissä ammattitaitoista henkilökuntaa.
Vallisaaren onnettomuusalueella aloitettiin eilen raivaustyöt, jotka vaativat suurta varovaisuutta ja
ammattitaitoa. Maasta kaivettiin esille erään surmansa saaneen naishenkilön ruumis. Huhut siitä,
että onnettomuudessa olisi tuhoutunut vielä kaksi henkilöä ennen mainittujen lisäksi, eivät,
sotilasviranomaisilta saamiemme tietojen mukaan, pidä missään tapauksessa paikkaansa, sillä
kaikki saaressa työskennelleet henkilöt, seitsemää kateissa olevaa lukuunottamatta, on tavattu. Kun
kaksi sairaalassa vielä hoidettavana olevaa henkilöä voi olosuhteisiin katsoen hyvin, on
todennäköistä, ettei Vallisaaren uhrien lukumäärä kohoa yli 12:n – ellei raivaustöitä suoritettaessa
tapahdu uusia onnettomuuksia.
Eilen aamupäivällä kävivät onnettomuuspaikkaan tutustumassa puolustusministeri Niukkanen,
sotaväen päällikkö, kenraaliluutnantti Österman, kenraaliluutnantti Nenonen sekä eräät
puolustusministeriön virkailijat. Iltapäivällä oli sanomalehtien edustajille varattu tilaisuus käydä
tulipalopaikalla, jossa lehtimiehiä opastivat everstiluutnantti Erno ja luutnantti Kartano. Kävijöiden
saapuessa olivat raivaustöihin osaa ottavat henkilöt parhaillaan poistumassa saarelta. Kuten
sanottu, aloitettiin onnettomuusalueella eilen työt, jotka vaativat suurta varovaisuutta ja
ammattitaitoa. Kun kaikkialla paikalla voi olla runsaasti räjähtämättömiä ammuksia ja sytyttimiä, on
työssä ainoastaan henkilöitä, jotka ovat joutuneet ampumatarpeiden kanssa tekemisiin. Kun
tällaisesta henkilökunnasta on puute, voi raivaustöihin ottaa osaa ainoastaan parikymmentä
henkilöä. Saarella on jatkuvasti puolustuslaitoksen ensiapuasema.
Ennen palopaikalle menoa huomautti eversti Erno, että siellä liikkuminen on edelleenkin
hengenvaarallista, sillä joka askeleella saattaa kohdata jonkin räjähtämättömän kranaatin tai
detonaattorin. Tupakanpoltto paikalla oli ankarasti kielletty. Rautaromusta ja kivistä puhtaaksi
raivattua tietä myöten päästiin sentään kulkemaan melko vaarattomasti aina palo- ja
räjähdyspaikan keskukseen, ”Kuolemanlaaksoon” saakka, jossa lehtimiesten silmien eteen levisi
hävityksen kauhistus.
Eversti huomautti sattuvasti, että koko laakso muistutti suuressa määrässä maailmansodan aikaista
länsirintamaa. Rakennukset olivat raunioina, mikäli sellaisistakaan saattaa puhua, puut kranaattien
poikkileikkaamat, ja kaikkialla oli palaneita hirren- ja laudankappaleita sekä rauta- ja
messinkiromua. Useista rakennuksista ei ollut enää jälkeäkään. Kahteen kohtaan laaksossa oli
muodostunut suuret kuopat, jotka olivat täyttyneet vedellä: Niissä kohdin olivat tapahtuneet
suurimmat räjähdykset, jotka olivat kaivaneet syvällä rakennuksien perustuksien alla olevaa savea
ja heittäneet sen useiden metrien päähän valtaviksi röykkiöiksi.
Tuntematon vainaja löydettiin eilen.
Eräästä tällaisesta saviröykkiöstä löydettiin eilen, kaivauksia suoritettaessa, naisen ruumis, jonka
henkilöllisyyttä ei kuitenkaan vielä eilen voitu todeta. Päätä lukuunottamatta olivat kaikki
ruumiinosat säilyneet verraten ehjinä. Epäillään, että samassa saviröykkiössä on hautautuneena
kahden muun onnettomuudessa surmansa saaneen henkilön ruumiit.
Omituista on, että rakennus n:o 29, josta tulipalo sai alkunsa, on säilynyt verraten hyvin. Sen vieressä
olevaa autotallia eivät räjähdykset ole kohdelleet erikoisen pahoin. Niinikään on aivan suurimpien
räjähdyskeskusten luona sijainnut öljyvarasto osittain pystyssä. Meille huomautettiin, ettei rakennus
ollut mikään bensiinisäiliö, vaan säilytettiin siinä bensiiniä ja voiteluöljyä ainoastaan tynnyreissä.

Raivaustyöt kestänevät pari viikkoa.
Laaksoa ympäröivillä kallioilla ovat Rannikkotykistörykmentti I:n sotilaat
vartiossa, ja itse onnettomuusalueelle on pystytetty pieniä, punaisia lippuja
raivaustöitä helpottamaan. Paikalla nähtiin eilen myös palosotilaita, vaikka
kaikki pesäkkeet ovat jo sammuneet. Kun töissä on noudatettava
äärimmäistä varovaisuutta, tulevat ne viemään vielä pitkän ajan. Sen
pituutta on toistaiseksi mahdoton määritellä, mutta arviolta voidaan
sanoa, ettei raivauksia saatane suoritetuksi loppuun aikaisemmin kuin
kahden viikon kuluttua. Lisäksi on kaikki lähisaarten alueet tutkittava, ettei
niille jää räjähtämättömiä kranaatteja tai kranaatin osia, jotka ovat
lentäneet sinne tulipalon aikana räjähdyksien vaikutuksesta.
Aineellisten vahinkojen suuruutta ei ole vielä toistaiseksi saatu lopullisesti
lasketuksi, mutta saataneen tämän arviointi jo lähiaikoina
loppuunsuoritetuksi. Mikäli tähän mennessä on voitu päätellä, eivät
vahingot nouse niin suuriin summiin kuin aikaisemmin on oletettu.
Tulipalossa räjähtäneiden ammusten määrästä ei myöskään vielä
toistaiseksi ole olemassa tarkkoja tietoja.
Mitä palon syttymisen syyhyn tulee, ei siitäkään ole vielä tarkkoja tietoja
olemassa.

