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Abstract
This study offers a new perspective on the publicly well-known event Normandy invasion. However,
this study concentrates on the preparation time of the invasion. The subject is co-operation and it is
done by careful investigation of original sources. The minutes of American and British meetings and
conferences can be regarded as the foundation stones of this research.

The study covers the time December 1941 to the sixth June 1944. This is a natural choice to start
because after Japan had attacked Pearl Harbour the United States joined the war and practically allied
with Great Britain. Study ends On the 6th June 1944 the operation Overlord or the Normandy
invasion started.

The Normandy invasion is a famous military operation. However, the preparation time before the
6th June 1944, invasion and particularly the co-operation during the preparations are less known.
There is a plethora of studies dealing with the co-operation but the sources of those studies are limited.
Some studies have also aged, so a new fresh analysis is needed.

The co-operation between the American and British war leaders can be described as a mixture of
distrust, selfishness – especially on making decisions of strategy – and subjectivity. These two great
allies did not find a real harmony in the preparations. Roosevelt was slow to act when the war events
would have needed quick decisions. His style to arrange only few meetings with his most important
soldier, General George C. Marshall, rendered the whole work of the United States military
leadership. Churchill`s imagination and quickly changing opinions frustrated his key man General
Alan Brooke who, however usually managed to keep Churchill on line.

One of the main problem in this co-operation was the lack of personal contact between Marshall
and Brooke. The problems were solved many times by Field-marshal John Dill – the leader of British
Joint Staff Mission in Washington. Dill reached the trust of every single person in the alliance. Harry
Hopkins as president Roosevelt`s close personal adviser was a great link between the president and
Marshall.

The battle of Stalingrad changed the position of view on the Normandy invasion planning. After
Stalingrad Roosevelt thought the French invasion as a likely cornerstone of the American politics
after the war. By Overlord the power of Soviet Union could at least be limited.

General Dwight David Eisenhower as the Supreme Commander of Overlord operation lead the
final preparations in spring 1944. Eisenhower had on several occasions a narrow margin to act
because both political and military pressure. In spite of this he was successful and like Hopkins and
Dill he was the main person to ensure that the co-operation worked. 
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Tiivistelmä
Tämä työ antaa uuden näkökulman Normandian maihinnousun valmisteluvaiheen yhteistyöhön. Alla
läpikäytävään tulokseen on päästy alkuperäislähteiden huolellisen tutkimisen kautta.
Amerikkalaisten ja brittien kokouksien ja konferenssien pöytäkirjoja voidaan pitää tämän
tutkimuksen peruskivinä.

Tutkimus alkaa joulukuusta 1941, jolloin Japanin hyökättyä Pearl Harbouriin Yhdysvallat tuli
mukaan toiseen maailmansotaan. Työ loppuu kesäkuun kuudenteen päivään 1944, jolloin
Normandian maihinnousu alkoi.

Normandian maihinnousu on kuuluisa sotilasoperaatio, mutta maihinnousun valmistelut ja etenkin
yhteistyö ovat vähemmin tunnettuja asioita. Yhteistyötä käsitelleitäkin tutkimuksia on, mutta ne
niiden lähdepohja on kovin suppea. Osa tutkimuksista on myös vanhaa analyysiä, joten uutta
tarvitaan. 

Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanjohdon yhteistyötä Normandian maihinnousun
valmisteluissa voidaan kuvata epäluulon, itsekkään strategisen ajattelun ja subjektiivisuuden
sekoitukseksi. Nämä suuret liittolaiset eivät löytäneet missään vaiheessa valmistelutyöhön täydellistä
harmoniaa. Yhdysvaltojen presidentti Franklin Delano Roosevelt ja Ison-Britannian pääministeri
Winston Churchillin persoonallinen tyyli johtaa sotaa vaikeutti molempien maiden sodanjohdon
työtä. Roosevelt hidasteli usein ratkaisuissaan, ja hän järjesti harvoin tapaamisia tärkeimmän
sotilaansa, kenraali George Catlett Marshallin, kanssa. Churchillin mielikuvitus ja nopeasti vaihtuvat
mielipiteet turhauttivat Ison-Britannian sotilasjohdon tärkeimmän miehen kenraali Brooken. Brooke
onnistui kuitenkin pitämään Churchillin kurissa.

Yksi suurimmista yhteistyön ongelmista oli Marshallin ja Brooken henkilökohtaisen kontaktin
vähyys. Sotamarsalkka John Dill toimi usein onnistuneesti välittäjänä ja ongelmien selvittäjänä. Dill
saavutti Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvoston lähetystön johtajan ominaisuudessa
jokaisen Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanjohdon jäsenen kunnioituksen. Presidentti
Rooseveltin läheinen avustaja Harry Hopkins oli tärkeä linkki Rooseveltin ja Marshallin välillä.

Stalingradin taistelu muutti Ranskaan suunnitellun maihinnousun näkökulman. Stalingradin
jälkeen Roosevelt ajatteli Ranskan maihinnousun olevan Yhdysvaltojen sodan jälkeisen Eurooppa-
politiikan perusta. Hän ei halunnut Neuvostoliiton vaikutuksen olevan liian vahva Euroopassa.
Onnistuneen Overlordin kautta Neuvostoliiton valtaa saataisiin ainakin rajoitettua.

Kenraali Dwight David Eisenhower johti keväällä 1944 viimeisiä valmisteluja. Eisenhowerin
toimintaa vaikeuttivat sekä poliittiset että sotilaalliset paineet. Kaikesta huolimatta hän onnistui
työssään. Eisenhower, Dill ja Hopkins olivat henkilöt yhteistyön onnistumisen takana. Eisenhowerin
päätös käynnistää operaatio Overlord lopetti valmistelut ja aloitti Normandian maihinnousun. 

Asaiasanat: toinen maailmansota, toinen rintama 
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 ALKUSANAT 

Eräs opiskelukavereistani kysyi tehdessäni pro gradu-työtäni, aionko jatkaa aihetta 
eteenpäin lisensiaattityöksi tai jopa väitöskirjaksi. ”Tuskinpa”, vastasin. Tuosta 
kysymyksestä on aikaa kahdeksan vuotta, ja väitöskirjani on valmis. Tuskinpa on 
muuttunut faktaksi, mutta ei itsestäänselväksi sellaiseksi. Tämän väitöskirjan taustalla on 
todellakin gradu- ja lisensiaattityö. Kaikista tärkein tekijä on kuitenkin henkilökohtainen 
kiinnostukseni aihepiirin henkilöihin. Lokakuussa 1990 mietin aihetta omaan 
proseminaarityöhöni. Törmäsin historian laitoksen kirjastossa Eisenhowerin papereihin. 
Otin sattumalta osan kolme, ja aukaisin kirjan joulukuun 1943 kohdalta. Eisenhowerin 
papereissa vilahtivat minulle täysin tuntemattomat koodinimet ja lyhenteet. Aloin 
selvittelemään kyseisiä termejä; selvittelytyö rönsyili käsistä ja syntyi väitöskirja. 
  Graduvaiheessa tuskaa tuotti eniten tutkimusongelman määrittely. Minulla oli kuitenkin 
onnea, kun sain nauttia professori Kyösti Julkun ohjauksesta. Professori Julku sai minut 
heti työnteon alkuvaiheessa löytämään punaisen langan, jonka avulla aiheenrajauskin oli 
helppoa. Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista hankittu alkuperäismateriaalin läpikäynti  
yhdistettynä muun aineiston kanssa vaati urakan, joka ei olisi onnistunut ilman professori 
Olavi Fältin tarkkaa historiannäkemystä. Kykenin pitämään ”silmäni pallossa”. Professori 
Fältin maltillinen tyyli sai minunkin tapaisen nopealiikkeisen ihmisen tekemään tarkkaa 
analyysiä. 
  Professori Ohto Manninen ja dosentti Pekka Visuri antoivat työn loppusuoralla 
ensiarvoisen tärkeää kritiikkiä. Heidän ansiostaan kykenin kiinteyttämään työtäni vielä 
tarkemmaksi. Olen myös kiitollinen Oulun yliopiston julkaisutoimikunnalle, että sain 
julkaista työni Acta-sarjassa. 
  Suuret kiitokset kuuluvat myös sisaruksilleni ja ystävilleni. He ovat jaksaneet ymmärtää 
ja tukea minua kaikilla mahdollisilla hetkillä. Monet työn tietotekniset koukerot olisivat 
jääneet mysteereiksi ilman kavereiden apua. Useat historianalan tuttavat ovat antaneet 
rakentavaa kritiikkiä. Sukulaiset ovat majoittaneet minut usein tutkimusmatkoillani, eikä 
maksuja ole pyydetty. 
  Suurimmat kiitokset kuuluvat kuitenkin äidilleni ja isälleni. Omistan väitöskirjani 
vanhemmilleni, sillä ilman heidän rajatonta tukea ja luottamusta minua kohtaan työtä ei 
olisi. 
 Kuusamossa  5.7.2000    Jarmo Paloniemi
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 JOHDANTO 

Tutkimustilanne 
 

Normandian maihinnousu on varsin tunnettu ja tutkittu tapahtuma. Maihinnousun valmis-
telun yhteistyöstä ei ole kuitenkaan erityistutkimusta, vaan Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian yhteistyötä on tutkittu hieman pintapuolisesti. Monet maihinnousun 
valmisteluja tutkivat kirjat ovat sinänsä aivan kelvollisia, mutta niiden esittämät 
johtopäätökset eivät ole kattavia lähdemateriaalin kapeuden vuoksi. Esimerkiksi 
tärkeimpien kokousten tai konferenssien asiakirjat eivät ole riittävän laajasti mukana. 
Tällaisista teoksista mainittakoon GORDON A. HARRISONIN ”Cross-Channel Attack”, 
GEORGE BRUCEN ”Second Front Now!” ja W. G. F. JACKSONIN ”Overlord”: 
Normandy 1944”. Tekijät ovat kertoneet tarkasti valmisteluiden etenemisen, mutta he 
eivät ole kuvanneet kovinkaan tarkasti sitä, miksi maihinnousuvalmistelut etenivät tietyllä 
tavalla, ja miten yhteistyön muutoksilla oli vaikutusta niihin. Nämä tutkimukset antavat 
kovin teknisen kuvan valmisteluista. Erityisesti Jackson on omassa tutkimuksessaan 
keskittynyt enemmän Normandian maihinnousun taktisen puolen tarkasteluun. Harrisonin 
työ on 1950-luvun alusta; Brucen ja Jacksonin tutkimukset on tehty 1970-luvun lopulla, 
joten niiden tutkimustulokset kaipaavat tuoretta analyysiä. 

MARK A. STOLERIN ”The Politics of the Second Front” on erinomainen teos 
maihinnousun poliittisesta taustasta, mutta tutkimuskohteena on lähinnä Yhdysvaltojen 
näkökulma ja ainoastaan vuoteen 1943 saakka. TUVIA BEN-MOSHEN ”Churchill” ja 
JOHN KEEGANIN ”Churchill`s Strategy” ovat analyyttisiä esityksiä Winston Churchil- 
lin strategisen ajattelun muotoutumisesta 1900-luvun alusta aina toisen maailmansodan 
päättymiseen saakka. Presidentti Franklin Delano Rooseveltin strategista ajattelua 
sivutaan useissa teoksissa. Niistä mainittakoon ERIC LARRABEEN ”Commander in 
Chief”, jossa tarkastellaan Rooseveltia Yhdysvaltojen sotavoimien ylipäällikkönä. Sekä 
Churchillin että Rooseveltin strategisia ajatuksia käsittelevät tutkimukset antavat selkeää 
vahvistusta näiden kahden tämän työn kannalta ensiarvoisen miehen työskentelystä. 
Kyseisetkään teokset eivät kuitenkaan tutkimuskohteensa tai aiheenrajauksensa takia 
anna tarkempaa selvitystä Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanjohdon välisestä 
yhteistyöstä. 
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Suurimmasta osasta Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanaikaisen johdon jäsenistä 
on tehty elämänkertoja joistakin useampia hieman eri näkökulmasta ja aikarajoituksesta 
johtuen. Elämänkerralliset teokset ovat tärkeitä; tosin niiden puutteena on usein 
tutkimuskohdemyönteisyys, joka heikentää lähdekritiikkiä ja johtaa pahimmillaan jopa 
väärien tietojen antamiseen. Yksi tärkeimmistä tässä työssä mukana olevista teoksista on 
esseekokoelma ”Churchill”, jossa 29 historiantutkijaa käy läpi Winston Churchillin 
elämänvaiheet. Myös MARTIN GILBERTIN Churchillin toisen maailmansodan aikaista 
työskentelyä tarkastelevat teokset ovat erinomaisia, etenkin kattavan lähdemateriaalin 
ansiosta. TED MORGANIN ”FDR” nousee Kimballin töiden ohella perusteellisuutensa 
vuoksi erittäin tärkeäksi Rooseveltin työskentelyä arvioivaksi teokseksi. FORREST C. 
POGUEN teokset ”Ordeal of Hope” ja ”Organizer of Victory” ovat työn kannalta 
olennaisia ja seikkaperäisiä kertomuksia kenraali George Catlett Marshallista – kriittiseen 
sävyyn esitettynä. Keskeisenä puutteena näissä aikaisemmissa tutkimuksissa on 
poliitikkojen ja sotilaiden välisen yhteistyön kuvaamisen vaillinaisuus. Tutkimuksissa on 
tarkasteltu yhteistyötäkin, mutta hyvin usein yhden tai vain muutaman henkilön 
näkökulmasta. 

Tutkimuksia, joiden tutkimuskohteena on ollut nimenomaan yhteistyö, löytyy 
runsaasti. SAMUEL HUNTINGTON pohtii ”The Soldier and State”-teoksessaan 
nimenomaan poliittisten ja sotilaallisten suhteiden problematiikkaa, mutta kohteena on 
pääasiassa Yhdysvaltojen sisäinen yhteistyö. GRACE HAYES tutkii puolestaan ”The 
History of Joint Chiefs in World War II.” -työssään Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden 
neuvoston toimintaa. Hayes on käsitellyt kuitenkin lähinnä Japanin vastaista sotaa. 

Tutkimuskirjallisuuden omana ryhmänään voidaan pitää kansainvälisiä suhteita laajalti 
käsitteleviä tutkimuksia tai toisen maailmansodan liittoutuneiden yhteistyötä1 
tarkastelevia teoksia. Esimerkiksi ROBERT DALLEKIN ja JEAN-BAPTISTE 
DUROSELLEN tutkimukset antavat yleiskatsauksen Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan 
ennen sotaa ja sodan aikana. WILLIAM NEUMANNIN ”Making the Peace” on 
puolestaan tutkimus liittoutuneiden konferensseista sodan aikana. Neumannin ”After 
Victory” on teos, jossa on muodostettu tulkintoja ja teorioita sotilas- ja siviilisuhteista. 
HENRY BUTTERFIELD RYANIN ”The Vision of Anglo-America” valottaa 
Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian yhteistyötä ja orastavaa kylmää sotaa, kuten myös 
REMI NADEAUN ”Stalin, Churchill and Roosevelt”, joka syventää kolmen suuren 
liittolaisen suhteita. 

Suomalaistutkijat ovat pääosin keskittyneet toisen maailmansodan tapahtumissa 
Suomea koskettaviin asioihin. Suomalaishistorioitsijoiden kiinnostuksesta liittoutuneiden 
sotatoimia kohtaan ovat kuitenkin esimerkkeinä URHO MYLLYNIEMEN 
lisensiaattitutkimus Sisilian maihinnoususta ja MIKA TIMOSEN pro gradu-työ Pohjois-
Afrikan taisteluista. Olen käyttänyt molempia teoksia tässä työssä. 

Tähänastiset historiantutkimukset eivät ole kysyneet Normandian maihinnousun 
valmisteluiden osalta riittävän tarkasti miksi, ja niistä heijastuu usein joko amerikkalainen 
tai brittiläinen näkökanta. Tämän työn tekemistä on helpottanut myös Normandian 
maihinnousun tunnettavuus. Itse maihinnousupäivän tunteminen seurauksineen kuuluu 
                                                           
1 Robin Edmonds on osuvasti todennut: ”Toisen maailmansodan tutkimisessa on se vaara, että  
saamme sen näyttämään amerikkalaisbrittiläiseltä elokuvalta, jossa on satunnaisia 
neuvostoliittolaisia alaotsikoita.” Robin Edmonds, The Big Three, s. 14. 
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suorastaan yleissivistykseen, mutta maihinnousun valmistelut yhteistyön monine 
vyyhtineen ovat vähintäänkin epämääräisesti tunnettuja asioita, tai niistä on 
vanhentunutta tai suppeaa tietoa.2 Koska maihinnousun valmisteluiden johtosuhteista ei 
ole ”läpileikkaustutkimusta”, kyseisten suhteiden tutkiminen on mielestäni aiheellista. 
Aikaisemmissa tutkimuksissa on syyllistytty, tosin tahattomasti, pitämään Normandian 
maihinnousun valmisteluita jopa loogisena asiana, kuitenkaan perehtymättä toisen 
rintaman taustalla olleisiin syvempiin tekijöihin. 
 
Tutkimusongelma 

 
Työni tavoitteena on löytää selittävät tekijät Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodan-
johdon yhteistyön toimivuudelle ja ongelmille sekä niiden muutoksille Normandian 
maihinnousun eli niin sanotun toisen rintaman valmisteluissa 1941-1944. Pyrkimyksenä 
on selittää, mitkä syvälliset voimat vaikuttivat yhteistyön muodostumiseen. 

Työssäni pyrin selvittämään, miten yhteistyö päätöksentekojärjestelmässä käytännössä 
toimi Normandian maihinnousun valmisteluiden osalta. Tämän työn keskeisenä 
tavoitteena on siis selvittää ”päätöksentekokaaviossa” mukana olleiden todellinen asema 
sodanjohtojärjestelmässä. Erittäin tärkeää on käsitellä Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian 
sodanjohdon toimivuutta, mutta myös sen ongelmia. 

Tarkastelen työssäni kansallisten intohimojen ja Neuvostoliiton vaikutusta 
liittolaissuhteeseen. Koska Normandian maihinnousun valmistelut heijastuivat varsin 
keskeisesti liittoutuneiden sodansuunnitteluun, pystyn työn avulla antamaan 
lisävalaistusta ei pelkästään länsiliittolaisten keskinäiseen, vaan myös Neuvostoliiton 
kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Neuvostoliiton 
voimasuhteiden muuttuminen saa entisestään vahvistusta.  

Olennaista on myös kuvata yhteistyön painopisteiden muuttumista eli sitä kenen 
henkilön eduksi tai haitaksi toiminta muuttui. Perusasetelma on amerikkalaisten ja 
brittien välisen yhteistyön kuvaamisessa; tarkastelen kuitenkin myös heidän toimintaansa 
omien maanmiestensä kanssa. Pyrin selvittämään myös eri henkilösuhteiden merkitystä 
yhteistyölle. Työssä yhtenä keskeisenä tutkimuskohteena ovat sodanjohtajien 
henkilökohtaiset ominaisuudet ja niiden vaikutus suhteisiin. Tällaisia persoonallisia 
tekijöitä voivat olla muun muassa terveys, esiintymistyyli ja asenne liittolaiseen. Kuten 
RENOUVIN on todennut, valtiomiesten persoonalla ja heidän aikaisemmilla 
kokemuksillaan on vaikutusta kansainvälisiin suhteisiin.3 Käytän työssäni myös 
DUROSELLEN luomaa typologiaa, jonka mukaan valtiomiespersoonallisuuksia 
verrataan seuraavilla vastakohta-akseleilla: doktrinääri-oppurtunisti, taistelija-sovittelija, 
idealisti-kyynikko, joustamaton-joustava ja riskinottaja-varovainen.4 Kyseisen typologian 
                                                           
2 HOVIN mukaan kokonaistulkinnat puoliintuvat 10-15 vuodessa. Kalervo Hovi, Diplomatian 
historiasta kansainvälisten suhteiden historiaan, s. 13. 
3 Pierre Renouvin, Introduction Generale, s. IX - XVII. “Sotatoimien taustalla saattavat joskus  
vaikuttaa muutkin kuin puhtaasti operatiiviset syyt. Esimerkiksi yksityisten ihmisten pyyteistä  
johtuneet ennalta arvaamattomat tekijät.” Urho Myllyniemi, Maihinnousu Sisiliaan vuonna 1943,   
s. 393.   
4 Pierre Renouvin and Jean-Baptiste Duroselle, Introduction to the History of International 
Relations, s. 243 - 256. 
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avulla kartoitan, minkälaisia valtiomiespersoonallisuuksia Franklin Roosevelt ja Winston 
Churchill olivat Normandian maihinnousun valmisteluissa, mutta sama malli sopii yhtä 
hyvin myös johtavien sotilaiden arvioimiseen.  

Sodan yleinen kehitys kuten myös taloudellisten tekijöiden vaikutukset ovat osa 
tutkimusongelmaa, vaikka ne käytännössä toimivat eräällä tavalla työn raameina 
perusongelmien ympärillä. Tutkimuksessa sivuan myös brittien ja yhdysvaltalaisten 
yleisen mielipiteen sekä poliittisten painostusryhmien vaikutusta valmisteluihin ja 
Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian suhteisiin.5 Yleisen mielipiteen merkityksen voin 
käsitellä kuitenkin varsin lyhyesti näitä asioita käsittelevän lähdemateriaalin kapeuden 
takia.  

Tutkimusongelmat voidaan tiivistää seuraavaan luetteloon: selittävät tekijät yhteistyön 
toimivuudelle ja ongelmille, yhteistyön syvälliset taustavoimat, yhteistyön toimivuus 
käytännössä, kansallisten intohimojen vaikutus ja Neuvostoliiton vaikutus, suhteiden 
painopisteiden muuttuminen tietyn henkilön tai tiettyjen henkilöiden eduksi, 
henkilösuhteiden merkitys, typologia ja yleisen mielipiteen vaikutus.             
 
Tutkimuskohde 

 
Tutkimuskohde on parhaiten ymmärrettävissä tarkastelemalla kummankin maan 
päätöksentekojärjestelmää sodan aikana. Pian Pearl Harbourin jälkeen Yhdysvaltojen 
kongressi sääti niin sanotut sotavoimalait, jotka lisäsivät presidentin valtaa organisoida 
hallitus haluamallaan tavalla. Tarkoituksena oli luoda presidentille6 mahdollisimman suuri 
toimintavapaus.7 Sodan aikana Yhdysvaltojen ulko- sota-, ja laivastoministeriö antoivat 
tietoja sodan kehittymisestä kongressin tietyille komiteoille, mutta ei koko kongressille 
tai julkiselle sanalle. Yksi tällaisista komiteoista oli Harry S. Trumanin johtama 
kansallista puolustusohjelmaa tutkinut komitea. Presidentti järjesti myös viikoittain 
”vapaan ja avoimen” keskustelun edustajahuoneen ja senaatin poliittisten johtajien 
kesken.8 Kongressille annettiin joitakin tietoja sodan aikaisista suurimmista 
konferensseista, mutta se ei osallistunut strategiseen päätöksentekoon.9 
HUNTINGTONIN mukaan kongressille annettiin sitä vähemmän tietoa mitä 
tärkeämmästä sotilaallisesta asiasta oli kysymys. Itse asiassa kongressi ei edes halunnut 
sotkeutua sotilaallisiin kysymyksiin, vaan se halusi keskittyä sisäpolitiikkaan.10  

Franklin Delano Roosevelt astui Yhdysvaltain presidentin virkaan maaliskuussa 1933. 
Hän kuoli 12.4.1945. Roosevelt hoiti Yhdysvaltojen presidentin virkaa lähes koko toisen 
maailmansodan ajan. Hän oli virkansa ansiosta myös liittovaltion sotavoimien ylipääl-
likkö. Roosevelt jätti sotilaallisten suunnitelmien laatimisen Yhdysvaltojen 
esikuntapäälliköiden neuvostolle; hän päätti kuitenkin suunnitelmien hyväksymisestä tai 
                                                           
5 Ks. Hovi, s. 14.   
6 COLEN mukaan monet amerikkalaiset pelkäsivät Rooseveltin diktatuuria vuoden 1941 aikana. 
Tosin yhtä monet pelkäsivät, että eristäytymisen kannattajat haluaisivat maahan fasistisen 
järjestelmän. Wayne S. Cole, Roosevelt and Isolationists, s. 456. 
7 Roland Young, Congressional Politics In The Second World War, s. 29 - 30. 
8 R. Young, s. 18 - 19. 
9 R. Young, s. 146 - 148. 
10 Samuel P. Huntington, The Soldier and The State, s. 324 - 325. 
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hylkäämisestä. Roosevelt järjesti harvoin tapaamisia koko neuvoston kanssa, ja yhtey-
denpidosta vastasi amiraali William Leahy.11 Leahy otti tehtävän vastaan lähes puoli 
vuotta sen jälkeen, kun edellinen ”linkki” eli amiraali Harold Stark oli luopunut 
tehtävästä maaliskuussa 1942.  Hopkinsia lukuunottamatta Leahy oli sodankäynnistä 
kaikista avustajista tiiviimmässä yhteistyössä presidentin kanssa kuin kukaan muu. Aluksi 
Leahyn tehtävät keskittyivät pelkästään sotilaskysymyksiin, mutta vähitellen myös 
ulkopolitiikan merkitys korostui eli hän teki samanlaisia töitä kuin Harry Hopkins, mutta 
Rooseveltin ja Hopkinsin suhde oli läheisempi. Leahy vetäytyi myös taustalle julkisuuden 
valokeilasta Hopkinsin varjoon.12   

Ennen toista maailmansotaa oli perustettu asevoimien ylimmäksi johtoelimeksi Joint 
Board eli yhteistoimintaneuvosto, jota ei lakkautettu sodan aikanakaan, mutta sen toimin- 
ta näivettyi. JCS13 otti sen valtuudet. JCS:n asema sodan alussa oli etenkin päätöksenteon 
osalta hieman sekava ja avoin, eikä sillä ollut muodollisesti laillistettua perustaa, mutta 
sillä oli sekä Rooseveltin että kongressin luottamus. JCS:n  tehtävänä oli luoda 
sotilaallisia suunnitelmia ja antaa neuvoja hallitukselle virallisissa asioissa.14 Neuvoston 
päällikkö oli kenraali Marshall. Hän oli myös maavoimien yleisesikunnan päällikkö. 
Muut neuvostojen jäsenet olivat amiraali Leahy, amiraali Ernest J. King – Yhdysvaltojen 
laivaston ja laivasto-operaatioiden päällikkö – ja kenraali Harry H. Arnold, joka oli 
maavoimien ilmavoimien komentaja. Tämä kokoonpano syntyi heinäkuussa 1942. 
Neuvosto kokoontui yleensä kerran viikossa, tarvittaessa useammin.15 

Roosevelt heikensi sodan alettua tietoisesti joidenkin hallituksensa ministereiden 
valtaa. Roosevelt luotti erikoisministeriöihin, tiettyihin hallituksen jäseniin ja Harry 
Hopkinsiin16, joka oli presidentin luottomies ja neuvonantaja sekä lainaus- ja 
vuokrauslakiohjelman johtaja. Tähän niin sanottuun sisempään kabinettiin kuuluivat 
Rooseveltin lisäksi ulkoministeri Cordell Hull, sotaministeri Henry L. Stimson, 
laivastoministeri Frank Knox, kenraali Marshall sekä Hopkins.17 CAMPBELLIN mukaan 
Roosevelt ohitti kuitenkin sekä Stimsonin että Knoxin ja työskenteli suoraan JCS:n 
kanssa.18 Roosevelt ei myöskään halunnut samantyylistä sotaneuvostoa kuin Isossa-
Britanniassa, vaan hän halusi keskittää vallan itselleen ja JCS:lle. JCS korvasi myös 
puolustuskomitean, jollainen briteillä oli. Päästrategioista päättivät Roosevelt, JCS ja 

                                                           
11 James MacGregor Burns, Roosevelt: The Soldier of Freedom 1940 - 1945, s. 494 - 496. 
12 Huntington, s. 319; Henry H. Adams, Witness to Power, s. 184 - 185. 
13 Joint Chiefs of Staff. Käytän työssä myös lyhennettä JCS. Yhdysvalloissa oli lähes koko vuoden 
1942 epäselvyyttä siitä oliko heillä American Chiefs of Staff vai Joint Chiefs of Staff. Lokakuussa 
1942 Roosevelt piti radiopuheen, jossa hän kertoi JCS:sta. Thomas S. Buell, Master of Sea Power, 
s. 181 - 182. 
14 Buell, s. 181; Huntington, s. 318 - 319; R. Young, s. 231. 
15 Ray S. Cline, Washington Command Post, s. 99; Forrest C. Pogue, Supreme Command, s. 39; 
Forrest C. Pogue, Organizer of Victory, s. 70. 
16 Rooseveltin ja Hopkinsin välille syntyi jo ennen sotaa kiinteä ystävyyssuhde, jota edesauttoi se, 
että presidentin vaimo Eleanor piti huolen Hopkinsin tytöstä 1937 - 1942 Hopkinsin vaimon 
kuoleman jälkeen. Joseph P. Lash, Eleanor and Franklin, s. 504. 
17 Henry H. Adams, Harry Hopkins, s. 263. Katso liite 1. 
18 A. E. Campbell, Franklin Roosevelt and Unconditional Surrender, s. 222. 
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Harry Hopkins. Näiden valta korostui sota-ajan konferensseissa, joihin siviiliministereillä 
ei yleensä ollut asiaa.19 

Ison-Britannian sodanjohdon perustana oli konservatiivisen- ja työväenpuolueen muo-
dostama koalitiohallitus sekä ennen kaikkea kolme komiteaa: sotaneuvosto, 
puolustuskomitea ja lordipresidentin komitea. Jälkimmäinen keskittyi johtamaan siviili-
asioita.20 Churchillin asema maansa johtajana oli monitahoisempi kuin Rooseveltillä. 
Pääministerin tehtävien lisäksi Churchill hoiti puolustusministerin ja konservatiivisen 
puolueen johtajan virkoja. Sotaneuvoston johtajana hänellä oli perustuslaillinen vastuu 
Ison-Britannian parlamentille. Vuoteen 1942 saakka Churchill oli myös parlamentin 
puhemies, mutta nämä tehtävät hän luovutti ulkoministeri Anthony Edenille. Eden olisi 
noussut pääministeriksi, jos Churchill olisi kuollut sodan aikana, vaikka virallinen 
varapääministeri oli Clement Attlee.21 Puolustusministerin tehtäviensä ansiosta Churchill 
oli läheisessä yhteydessä COS:n eli Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvoston 
kanssa. Välitystyöstä huolehti puolustusministerin esikuntapäällikkö kenraaliluutnantti 
Hastings L. Ismay. Ismayn avustajina toimivat everstiluutnantti Ian Jacob, joka järjesteli 
armeijan huoltoasioita sekä eversti Joseph Hollis, jonka tehtävänä oli osallistua strategian 
suunnitteluun. Churchill osallistui usein itse COS:n kokouksiin. Ison-Britannian 
esikuntapäälliköiden neuvostoon kuuluivat imperiumin yleisesikunnan päällikkö kenraali 
Alan Brooke, laivaston komentaja amiraali Dudley Pound ja ilmavoimien esi-
kuntapäällikkö Charles Portal. Poundin korvasi 5.10.1943 amiraali Andrew B.  
Cunningham. Kenraaliluutnantti Ismay osallistui neuvoston kokouksiin, mutta ei ollut 
varsinainen jäsen.22 COS kokoontui kerran päivässä. Rutiiniluonteisemmat asiat jäivät 
varaesikuntapäälliköille.23 

Esikuntapäälliköiden neuvoston tärkein tehtävä oli sotaneuvoston ohjaaminen strategi-
sissa kysymyksissä. Neuvosto antoi myös ohjeita ja käskyjä eri sotanäyttämöiden 
ylipäälliköille. Churchill ei itse virallisesti johtanut rintamien sotatapahtumia, vaan 
tehtävä kuului COS:lle. COS suunnitteli ja avusti sotilaallista päätöksentekoa, mutta 
varsinaiset päätökset teki sotaneuvosto, jolle kuului lopullinen poliittinen ja sotilaallinen 
vastuu. Sotaneuvoston (Ks. liite 2) keskushahmo oli Churchill.24 Hänen ensimmäiseen 
sotaneuvostoonsa kuului hänen itsensä lisäksi vain neljä muuta ministeriä: 
lordipresidentti Neville Chamberlain, ulkoministeri lordi Halifax, kuninkaallinen 
sinetinvartija Attlee ja salkuton ministeri Arthur Greenwood. Attlee oli työväenpuolueen 
johtaja ja Greenwood hänen varamiehensä. Muut ministerit eivät osallistuneet 
päätöksentekoon. Neuvoston kokoonpano laajeni sodan aikana siten, että marraskuussa 
1943 siihen kuului kahdeksan ministeriä.25 

Ison-Britannian sodanjohdon poliittiset ja sotilaalliset osa-alueet yhdistyivät 
sotaneuvoston alaisuuteen luodulla puolustuskomitean operaatio-osastolla. Sen 
                                                           
19 Huntington, s. 320 - 323. 
20 Kenneth Harris, Attlee, s. 179. 
21 Pogue, Supreme, s. 37; Elisabeth Barker, Churchill and Eden at War, s. 23. 
22 Pogue, Supreme, s. 38 - 39. 
23 Martin Gilbert, Finest Hour, s. 324. 
24 Ronald Lewin, Churchill as Warlord, s. 32. 
25 Robert Blake, How Churchill Became Prime Minister, s. 270 - 271; A. J. P. Taylor, English 
History 1914 - 1945, s. 650. Ks. liite 3. 
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toimintaan osallistui myös COS, jonka tehtävänä oli kommentoida ja selittää 
valmistelemiaan suunnitelmia. Komitean vakituisia jäseniä olivat pääministeri, 
varapääministeri ja kolme puolustushaarojen ministeriä. Sodan myöhemmässä vaiheessa 
mukaan tuli myös ulkoministeri. Puolustuskomitean toinen sektori oli huolto-osasto, 
jonka kokouksiin myös pääministeri osallistui varsin usein. Puolustuskomitean operaatio-
osasto tehtiin alunperin sotaneuvoston strategiseksi neuvonantajaksi, mutta käytännössä 
jo vuoden 1940 loppuun mennessä COS yhdessä Churchillin kanssa huolehti sodan stra-
tegioiden suunnittelusta ja täytäntöönpanosta.26 

CCS, Combined Chiefs of Staff, eli yhdistyneiden esikuntapäälliköiden neuvosto ja 
SHAEF, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces, eli liittoutuneiden 
siirtojoukkojen pääesikunta ovat työni kannalta olennaisia. CCS syntyi joulukuussa 1941 
Arcadia-konferenssin aikana. Siihen kuuluivat Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian 
esikuntapäälliköiden neuvostot. Sen tehtävänä oli suunnitella ja toimeenpanna 
liittoutuneiden yhteinen strategia. Roosevelt ja Churchill tekivät kuitenkin lopulliset 
päätökset. CCS pystyi tapaamaan kokonaisuudessaan vain suurten konferenssien aikana; 
muulloin komitea kokoontui Washingtonissa. Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden 
neuvoston jäsenet osallistuivat näihin tapaamisiin henkilökohtaisesti. Iso-Britanniaa 
Washingtonissa edusti esikuntapäälliköiden lähetystö, jota johti Churchillin 
henkilökohtainen edustaja sotamarsalkka John Dill.27 

SHAEF perustettiin joulukuussa 1943 viimeistelemään Normandian maihinnousun 
valmisteluja ja toteuttamaan itse operaatio. SHAEF toimi CCS:n alaisuudessa, ja sen yli-
päällikkö oli kenraali Dwight David Eisenhower. SHAEF:n varaylipäällikkö oli britti-
ilmavoimien marsalkka Arthur Tedder ja esikuntapäällikkö amerikkalainen 
kenraaliluutnantti Walter Bedell Smith. Kanaalin ylittävien joukkojen komentajat olivat 
kaikki brittejä: kenraali Bernard Law Montgomery oli maavoimien, ilmavoimien 
marsalkka Trafford Leigh-Mallory ilmajoukkojen ja amiraali Bertram Ramsay laivaston 
komentaja.28 SHAEF:lla oli keväästä 1944 lähtien ratkaisevan tärkeä osa länsi-
liittoutuneiden operaatioissa Euroopassa.29 
 
Työn rakenne 

 
Olen rajannut tutkimukseni alkamaan joulukuusta 1941, jolloin amerikkalaiset ja britit 
aloittivat Washingtonin Arcadia-konferenssin. Tämä on mielestäni looginen 
aloitusajankohta, koska konferenssissa luotiin pohja liittoutuneiden laajemmalle 
yhteistyölle sekä toisen rintaman valmisteluille.30 Arcadian neuvotteluita seurasivat 
kenraali Dwight David Eisenhowerin laatimat ensimmäiset maihinnoususuunnitelmien 
valmistelut. Niiden tuloksena oli niin sanottu ”Marshallin muistio”, joka sisälsi 
ehdotuksen Sledgehammer- ja Roundup-operaatioista.31 Sledgehammerin suunnittelua 
voidaan pitää eräänlaisena toisen rintaman lähtölaukauksena, koska siihen kuuluneet 
                                                           
26 David Jablonsky, Churchill, s. 34; John Keegan, Churchill´s Strategy, s. 239. 
27 Taylor, English, s. 653. 
28 Peter Young, World War 1939 - 1945, s. 315. 
29 Katso liite 4. 
30 John W. Caughley and Ernest R. May, A History of the United States, s. 592. 
31 W. G. F. Jackson, ”Overlord”: Normandy 1944, s. 44. 
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neuvottelut laajenivat koskettamaan muita operaatiovaihtoehtoja ja lopulta Overlordia eli 
Normandian maihinnousua. Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian yhteistyön kehittyminen 
hahmottuu selkeämmin, kun tarkastelu aloitetaan Sledgehammerin ja Roundupin 
suunnittelusta, joka huipentui Overlordiin. Lopetan työni Normandian maihinnousun 
alkamiseen 6.6.1944.   

Päälukuja on kolme. Ne on muodostettu yhteistyön ja maihinnousun valmisteluiden 
muuttumisen mukaan. Ensimmäinen luku on ajallisesti rajattu joulukuusta 1941 
helmikuun alkuun 1943. Luvussa pyrin selvittämään ja osoittamaan syyt brittien 
johtoasemaan ja Ranskan maihinnousun siirtymiseen. Kevään 1942 osalta tarkastelen 
ensimmäisten maihinnoususuunnitelmien valmisteluja, sekä perehdytään siihen, 
minkälaisen kasvualustan yhteistyö sai kenraali George Marshallin ja Rooseveltin 
neuvonantajan Harry Hopkinsin vieraillessa huhtikuussa Lontoossa ja brittien tehtyä 
vastavierailun kesäkuussa Yhdysvaltoihin.32 Neuvostoliiton vaikutus – Vjatsheslav 
Molotovin vierailu Washingtoniin ja Churchillin käynti Moskovassa –33 
länsiliittoutuneiden suhteisiin on puolestaan olennainen jakso kesän 1942 pohdinnassa. 
Syksyn osalta keskeinen kohde on Churchill ideoineen, ja kuinka hän muokkasi sekä 
brittien sisäistä työtä että suhteita amerikkalaisten kanssa. Ensimmäisen luvun kulmakivi 
on kuitenkin yhdysvaltalaisen sodanjohdon käymistila, joka eräällä tavalla huipentui 
Casablancan konferenssissa tammikuussa 1943.34         

Toinen luku alkaa helmikuusta 1943 ja loppuu joulukuuhun 1943, jolloin Normandian 
maihinnousun tekeminen varmistui ja Eisenhower nimitettiin operaation ylipäälliköksi.35  
Luvussa käsittelen yhteistyössä tapahtunutta käännettä Yhdysvaltojen hyväksi ja 
maihinnousun tekemisen varmistumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Luvun teemana on 
osoittaa, miten amerikkalaisten voima britteihin nähden kasvoi sodan edetessä. 
Keskeisenä tutkimuskohteena toisessakin luvussa ovat liittoutuneiden konferenssit: 
Washington, Quebec, Kairo ja Teheran.36 Kaikki nämä neuvottelut ovat tunnettuja, mutta 
pyrkimyksenä on päästä kulissien taakse, josta löytyy ratkaisevia selittäviä tekijöitä tai 
henkilöitä yhteistyön muokkautumiselle ja maihinnousun valmisteluiden etenemiselle.      

Kahdessa ensimmäisessä pääluvussa paino on liittolaisten keskinäisten konferenssien 
tutkimisessa; myös amerikkalaisten ja brittien sisäinen työskentely on keskeinen 
tutkimuskohde. Kolmannessa luvussa keskityn Eisenhowerin johtamien kevään 1944 
viimeisten valmisteluiden, komentosuhdeongelmien ja poliitikkojen sekä sotilaiden 
välisen vastakkainasettelun tarkasteluun. Keskeisenä ”punaisena lankana” on analysoida 
yhteistyön politisoitumista valmisteluissa, mitä lähemmäs itse D-päivä saapui. Kahdessa 
ensimmäisessä pääluvussa tärkeimmät tarkastelun kohteet ovat Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian sekä yhdistyneiden esikuntapäälliköiden kokoukset. Kolmannessa luvussa 
nämä jäävät taustalle ja tilalle nousee Eisenhowerin johtaman maihinnousun esikunnan 
sekä Ison-Britannian puolustuskomitean kokoukset, unohtamatta Eisenhowerin käymää 
monipuolista kirjeenvaihtoa eri henkilöiden välillä.   
                                                           
32 Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy 1932 - 1945, s. 339 - 345. 
33 Herbert Feis, Churchill, Roosevelt, Stalin, s. 70 - 75. 
34 Caughley and May, s. 604. 
35 Pogue, Supreme, s. 32. 
36 Julius W. Pratt, Vincent P. de Santis and Joseph M. Siracusa, A History of United States Foreign 
Policy, s. 362. 
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Tekstin luettavuuden kannalta on syytä tarkastella vielä tärkeimpiä työssä esiintyviä 
käsitteitä. Yksi tärkeimmistä on strategia, joka sodan filosofin CARL VON 
CLAUSEWITZIN mukaan merkitsee ”oppia taisteluiden käytöstä sodan tarkoitusten 
saavuttamiseksi.”37 Sotamarsalkka MONTGOMERYN tulkinta on samantyylinen. Hänen 
mukaansa ”strategialla tarkoitetaan taitoa jakaa ja käyttää sotapotentiaalia politiikan 
päämäärien saavuttamiseksi.” Taktiikka tarkoittaa puolestaan ”sotilaallisen voiman ja 
tekniikan järjestelyä ja kontrollointia itse taisteluissa.”38 

 On syytä tässä vaiheessa todeta Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian strategisten 
suunnitelmien ero yleisellä tasolla. Tämä strategian yhteenveto ei kerro tiettyjen 
Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanjohdon jäsenten henkilökohtaisia sodan 
tavoitteita, mutta pureudun niihin varsin tarkasti tässä työssä, koska niiden vaikutusta 
yhteistyöhön on lähes mahdoton liioitella. 

Amerikkalaisten sodanjohto uskoi, että paras strateginen vaihtoehto olisi 
mahdollisimman aikaisin tehty keskitetty hyökkäys ratkaisevaan kohtaan. Brittien 
mielestä meren herruuden ja Neuvostoliiton vastarinnan ylläpitäminen oli perusta 
strategialle. Brittistrategian mukaan ”rengasta” tiukennettaisiin tekemällä hyökkäyksiä 
vastustajan heikkoihin kohtiin ja pommittamalla kaupunkeja kunnes vihollinen olisi 
heikentynyt ratkaisevasti viimeisen iskun tekemiseksi.39 

Työssä esiintyvistä strategisista suunnitelmista ja operaatioista käytän usein 
koodinimiä (Ks. liite 5). Esimerkiksi Sledgehammer oli liittoutuneiden suunnitelma 
rajoitetun maihinnousun tekemisestä Ranskaan vuonna 1942. Overlord oli liittoutuneiden 
Ranskaan kesäkuussa 1944 tekemän hyökkäyksen koodinimi. Siihen sisältyivät 
Normandian maihinnousu, ja sitä seuranneet taistelut kolmen kuukauden ajan. 

 
Lähteet 

 
Työn kannalta tärkeimmät arkistotiedot olen kerännyt Lontoon Public Record Officesta,  
lyhennys PRO, ja Yhdysvaltojen kansallisarkistosta National Archives II:sta College 
Parkista Marylandin osavaltiosta. PRO:n osalta tärkeimmät muistiinpanot koskettavat 
Ison-Britannian sotaneuvoston ja sen alaisen puolustuskomitean operaatio-osaston 
kokousasiakirjoja ja muistioita. Sotaneuvoston papereista, CAB eli Cabinet papers, 
löytyvät myös työni kannalta olennaiset Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvoston 
kokousasiakirjat sekä päätökset. Myös pääministerin toimiston paperit operaatioiden 
osalta ovat huomionarvoiset, koska ne antavat laajan kuvan ennen kaikkea Churchillin ja 
Rooseveltin välisestä yhteydenpidosta. Brittien keskinäisen yhteistyön olennaisinta antia 
on COS:n ja Churchillin käymä kirjeenvaihto brittien esikuntapäälliköiden lähetystön 
kanssa akselilla Lontoo-Washington. Erityisesti sotamarsalkka Dillin lähettämät viestit 
antavat syvyyttä amerikkalaisten ajatuksille ja heidän toimintansa motiiveille. Kaikkia 
asiakirjoja ei ole saatavilla voimassa olevien salassapitomääräysten takia. Public Record 
Officen ilmoituksen mukaan osa toisen maailmansodan asiakirjoista annetaan tutkijoiden 
käyttöön vasta vuonna 2020. Kyseessä on osa tärkeistä Ison-Britannian sotakabinetin ja 

                                                           
37 Carl von Clausewitz, Vom Kriege, s. 188 - 189. 
38 Field Marshal Viscount Montgomery of Alamein, History of Warfare, s. 14. 
39 Kent R. Greenfield, American Strategy in World War II, s. 25. 
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sen alaisen puolustuskomitean asiakirjoista. Eräät Churchillin lähettämistä sähkeistä sekä 
ilmailuministeriön asiakirjoista ovat hukassa. 

Lontoon King`s Collegen suojissa toimivan Liddell Hart Centre for Military Archives 
kokoelmista löytyy toisen maailmansodan aikaisen Ison-Britannian esikuntapäälliköiden 
neuvoston päällikön kenraali Alan Brooken henkilökohtaiset paperit. Mukana on hänen 
sodan aikana käsin kirjoittamat päiväkirjamerkinnät, joissa Brooke paikoitellen varsin 
suorasukaiseen tyyliin arvioi varsinkin amerikkalaisia, mutta myös Brooken maanmiehet 
saavat osansa. Brooken sodan jälkeen tekemä ”Notes of my Life” sisältää huomautukset 
päiväkirjamerkintöihin. ”Notes of Biography” käsittää puolestaan Brooken 
sodanaikaisten lähimpien työtovereiden haastatteluita, joissa he kertovat mielipiteitään 
Brookesta. Nämä haastattelut laajentavat ja vahvistavat vaikutelmaa Brooken 
persoonallisuudesta sekä hänen toimintatavoistaan.  

College Parkiin, Yhdysvaltojen kansallisarkistoon, on sijoitettu työni kannalta 
keskeiset yhdistyneiden esikuntapäälliköiden neuvoston ja liittoutuneiden siirtojoukkojen 
pääesikunnan eli SHAEF:n alkuperäiset kokouspöytäkirjat; kopiot löytyvät PRO:sta. 
Amerikkalaisten keskinäisen yhteistyön kehittymistä ja muuttumista valaisevat 
puolestaan Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvoston asiakirjat. Yhdysvaltalaisen 
sodanjohdon keskinäinen yhteydenpito on mukana Records of the War Department 
General and Special Staffin kautta. Näiden asiakirjojen anti on osittain valitettavan 
puutteellinen, koska osa papereista on hukassa, minkä takia joudun viittaamaan joskus 
toisen käden lähteeseen. Muun muassa eräät Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden 
neuvoston asiakirjoista ovat hävinneet – ne on ilmeisesti varastettu kansallisarkistosta.  

Yhdysvaltain kongressin kirjaston antia ovat puolestaan kenraali Arnoldin sekä 
amiraalien Leahy ja King sodanaikaiset asiakirjat. Näiden lähteiden ongelma on niiden 
kapea-alaisuus; esimerkiksi amiraali King ei pitänyt sodan aikana säännöllistä 
päiväkirjaa. Näiden kolmen esikuntapäälliköiden neuvoston jäsenen paperit ovat 
kuitenkin huomionarvoiset, varsinkin Arnoldin papereista löytyy tutkimukselle tukea. 

Kenraali Marshallin paperit ovat pääosin hänen kotikaupungissaan Virginian 
Lexingtonissa hänen nimeään kantavan tutkimussäätiön hoivissa. Lexingtonista löytyy 
keskeisin osa kenraalin sodan aikana käsittelemistä papereista – niin henkilökohtaiset 
kuin Pentagonin toimistoa koskevatkin. Eräät Marshallin asiakirjoista ovat edelleen 
Yhdysvaltojen kansallisarkistossa.   

Presidentti Rooseveltin kuten myös Harry Hopkinsin henkilökohtaiset paperit on 
sijoitettu New Yorkin osavaltioon Rooseveltin nimellä varustettuun kirjastoon. On 
kuitenkin syytä huomauttaa, ettei Rooseveltin papereiden anti ole kovinkaan runsas, 
koska presidentti vältteli viimeiseen saakka kaikenlaisten muistiinpanojen tekoa. 
Kuitenkin Rooseveltin papereista löytyy varsin tärkeää materiaalia etenkin vuoden 1943 
osalta. Rooseveltin kirjaston asiakirjoista korostuu Hopkinsin jälkeensä jättämien 
papereiden painoarvo, lähinnä työn alussa.  

Keskeisimmät asiakirjajulkaisut ovat: ”Churchill & Roosevelt, The Complete 
Correspondence, Volume I - III” eli täydellinen kirjeenvaihto sekä Yhdysvaltojen 
diplomaattiaineisto eli FRUS (Foreign Relations of the United States). Erittäin tärkeä 
lähde on myös Winston Churchillin teossarja ”The Second World War, Volume IV: The 
Hinge of Fate ja Volume V : Closing the Ring”. ”The Complete Correspondence” on 
asiakirjajulkaisu, joka koostuu Churchillin ja Rooseveltin välisestä yhteydenpidosta. 
Julkaisu on koottu pääasiassa Rooseveltin papereista ja Public Record Officeen kerätyistä 
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Churchillin käyttövalmiista – PREMIER 3 – ja luottamuksellisesta – PREMIER 4 – 
asiakirjoista. PREMIER 3 sisältää Churchillin Rooseveltille lähettämiä sähkeitä. Teoksen 
laatimiseen on käytetty myös FRUS-sarjaa, sotaneuvoston papereita sekä Churchillin 
”The Second World War” kirjasarjaa. Kirjeenvaihto on teoksen nimessä hieman hämäävä, 
sillä kirjeiden lisäksi mukana ovat myös puhelinkeskustelut, muistiot ja sähkeet.40 Käytän 
kyseistä asiakirjajulkaisua ainoastaan, kun alkuperäistä lähdettä ei löytynyt arkistosta. 
FRUS:n merkitys korostuu etenkin suuria konferensseja käsitellessä. 

Churchillin ”Second World War” -kirjasarjan tekeminen aloitettiin 1946. Churchill 
keräsi laajan avustajakaartinsa kanssa asiakirjoja, sähkeitä ja muistiinpanoja. Lopulta 
tuloksena oli mittava kuuden kirjan kokonaisuus. Kirjassa on paljon tutkimustakin, mutta 
ennen kaikkea se on hyvä läpileikkaus Churchillin mielipiteistä sodan ajalta.41 

Arthur Bryant on koonnut Alan Brooken päiväkirjat kahdeksi erilliseksi kirjaksi. ”Turn 
of the Tide” kuvaa Brooken 18 ensimmäistä kuukautta Ison-Britannian yleisesikunnan 
päällikkönä. ”Triumph in the West” keskittyy kertomaan strategian suunnittelusta ja 
liittolaisten suhteista. Päiväkirjojen väliin Bryant on kerännyt Brooken kymmenen vuotta 
sodan jälkeen antamia haastatteluja. Teosten kokoaja on kirjoittanut omaa tekstiä vain 
nivoakseen päiväkirjat yhteen sodan yleisen kehityskulun kanssa.42 Bryantin teoksia 
käytän, kun ne antavat lisävalaistusta mahdollisiin Brooken alkuperäislähteiden 
aukkoihin, esimerkiksi kirjeenvaihdon osalta. 

Lähdemateriaalia laajentavat myös ”The Papers of George Catlett Marshall, Volume 3 
& 4” ja ”The Papers of Dwight David Eisenhower, The War Years, Volume III-IV”. 
Kenraali Marshallin paperit on koottu hänen nimissään olevasta Lexingtonin 
tutkimuskirjastosta. Mukana ei ole myöskään Marshallin ja sotaministeriön edustajien 
tapaamisten tai puhelinkeskustelujen muistiinpanoja. Muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta dokumentit ovat Marshallin kirjoittamia tai sanelemia. Joskus Marshall muunsi 
avustajiensa valmistelemia asiakirjoja; julkaisun tekijät ovat käsitelleet niitä Marshallin 
omina muistiinpanoina.43 

Eisenhowerin papereiden kerääjät ovat pyrkineet kokoamaan yhteen Eisenhowerin 
tärkeimmät siviili- ja sotilasasiakirjat. Suurin osa viesteistä on sähkeitä sotilashenkilöille; 
joukossa on myös kirjeitä siviileille, mutta myös henkilökohtaisen päiväkirjan katkelmia. 
Papereiden kokoaminen aloitettiin 1952 ja päätettiin 1969.44 Sarja ei ole kuitenkaan 
täydellinen kokoelma Eisenhowerin papereista. Siinä on mukana vain Eisenhowerin 
allekirjoittamat ja aloittamat asiakirjat. Mukana ei ole Eisenhowerille lähetettyä 
materiaalia eikä hänen puheitaan tai käskyjään.45 Eisenhowerin papereista puuttuvat 
päiväkirjamerkinnät kevään 1942 osalta. Eisenhower siirsi itse nämä merkinnät pois, 
koska hän oli kuvaillut mielestään liian suoraan eräitä henkilöitä. Nämä puuttuvat 
päiväkirjat on julkaistu kuitenkin ”Eisenhower Diaries”-kokoelmassa,46 joka on mukana 
myös tässä työssä. 
                                                           
40 Warren F. Kimball, Editorial Procedures; Sources, s. XVII - XVIII. 
41 John Keegan, Introduction, s. IX - XIII. 
42 Arthur Bryant, Prelude, s. 15 - 16. 
43 Larry I. Bland, Preface, The Papers of George Catlett Marshall, Volume 3, s. IX. 
44 Edwin Thompson, Bibliography: Essay on Primacy Sources, s. 17 - 19. 
45 Alfred D. Chandler J.R., Introduction, Selection and Annotation, s. XII - XIX. 
46 Robert H. Ferrell, Introduction, s. XV. 
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Painamattomien lähteiden ja asiakirjajulkaisujen ohella monien johtotason 
poliitikkojen ja sotilaiden muistelmilla on huomattava merkitys. Niistä ehkä tärkein on 
tohtori Forrest C. Poguen47 kokoama ”George C. Marshall Interviews and 
Reminiscences”. Kyseisen teoksen haastattelut on tehty vuosina 1956-1957. Niiden 
merkitys korostuu, koska Marshall ei kirjoittanut muistelmia eikä tehnyt muistioita 
tärkeimmistäkään tapahtumista toisen maailmansodan aikana. Tämän 
yksityiskohtaisempia muistelmia Marshall ei jättänyt jälkeensä.48 

Mukana on myös kaksi Eisenhowerin muistelmateosta: ”Crusade in Europe” ja ”At 
Ease”. Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian esikuntapäälliköiden teokset kuvaavat erityisesti 
maiden välisiä suuria konferensseja. Tällaisista kirjoista mainittakoon amiraali Leahyn ja 
kenraali Arnoldin muistelmat. Normandian maihinnousun valmisteluiden loppua – 
kevättä 1944 – on kuvattu useissa teoksissa. Esimerkiksi Eisenhowerin laivastoadjutantin 
Harry C. Butcherin päiväkirja ”My Three Years With Eisenhower” kertoo Eisenhowerin 
tekemisistä varsin pikkutarkasti. Tutkimisen arvoisia ovat myös sotamarsalkka 
Montgomeryn ja lordi Tedderin muistelmat, joiden merkitys korostuu myös tutkimuksen 
lopussa. Poliitikoiden muistelmista mainittakoon Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian 
ulkoministerien Cordell Hullin sekä Anthony Edenin teokset. Tärkein on kuitenkin 
Yhdysvaltojen sotaministeri Henry L. Stimsonin ”On Active Service In Peace and War”. 
Joukossa on myös päättävissä asemissa olleiden henkilöiden avustajien kertomuksia, 
esimerkiksi Eisenhowerin autonkuljettajan Kay Summersbyn kirja ”Eisenhower Was My 
Boss”, Rooseveltin sihteerin Grace Tullyn ”FDR” sekä Churchillin lääkärin lordi 
Moranin muistelmat. Viimeksi mainittujen kolmen teoksen kaltaiset muistelmat 
laajentavat entisestään kuvaa liittoutuneiden sodanjohtoon kuuluneiden henkilöiden 
persoonallisuuden piirteistä.  

Jonkun verran joudun tekemään viittauksia tutkimuksiin. Näin menettelen etenkin 
NIGEL HAMILTONIN ”Monty” ja ROBERT SHERWOODIN ”Roosevelt and 
Hopkins”-teosten kohdalla. ”Monty” pohjautuu pitkälti Montgomeryn henkilökohtaisiin 
papereihin, joihin Nigel Hamiltonilla on yksinoikeus. Hamiltonin kertoman mukaan 
”Montgomery Papers” -kokoelma avataan kunnes kaikki asiakirjat on järjestetty.49 
Sherwoodin kirja on ennen kaikkea kertomus Rooseveltin ja Hopkinsin ystävyyssuhteesta 
sodan ajalta. Sherwood on kerännyt mukaan Rooseveltin ja Hopkinsin papereita sekä 
muiden henkilöiden muistelmia.50 

 
Keväällä 1940 saksalaiset aloittivat suurhyökkäyksen Länsi-Euroopassa. Toukokuun 
loppuun mennessä saksalaisten salamasota oli ahdistanut brittien ja ranskalaisten joukot 
pieneen ranskalaiseen satamakaupunkiin, Dunkerqueen. Saksan ilmavoimien Luftwaffen 
ahdisteluista huolimatta liittoutuneiden onnistui evakuoida noin 350 000 miestä Kanaalin 
yli Englantiin. Iso-Britannia oli toukokuun alussa saanut uudeksi pääministerikseen 
Winston Churchillin. Hän antoi pian Dunkerquen jälkeen ensimmäiset yleiset 
                                                           
47 Tohtori Pogueta voidaan pitää eräänlaisena Marshallin hovitutkijana, sillä hän on tehnyt 
Marshallin elämänkerran. Edesmenneen Poguen mukaan on nimetty myös yksi Marshall-säätiön 
tutkijasaleista.  
48 Larry I. Bland, Preface, George C. Marshall Interviews, s. vii. 
49 Nigel Hamilton, Monty, s. 837. 
50 Robert E. Sherwood, Introduction, s. XIV - XVII. 
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sodansuunnitteluohjeensa. Niihin kuului myös mantereelle paluun eli maihinnousun 
suunnittelu, harjoittelu ja erityislaitteiston kehittäminen.51 Churchillin tavoitteena oli 
taistella rannikolla, eikä hän tarkoittanut Englannin rannikkoa. Vain kuukausi 
Dunkerquen jälkeen britit tekivät 120 miehen kommandohyökkäyksen Ranskan 
rannikolle. Tätä hyökkäystä voidaan liioitellusti pitää neljä vuotta myöhemmin 
toteutuneen Normandian maihinnousun ”esi-isänä”.52 Kesän aikana britit voimistivat 
etenkin ilmapuolustustaan.53 Brittien loppuvuoden strategia 1940 perustui merivoimien 
parantamiseen Saksan maihinnousun estämiseksi. Britit tiesivät, etteivät heidän 
voimavaransa riittäisi maihinnousun tekemiseen – ainakaan yksin.54 Voimavarojen 
vähyydestä huolimatta he tekivät ensimmäisen karkean maihinnoususuunnitelman, jolle 
annettiin koodinimi Roundup.55  

Isolationismi hallitsi amerikkalaisten ajattelua ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
1920- ja 1930-luvuilla.56 Voimakkaana jatkunut amerikkalaisten eristäytymispolitiikka 
vaikeutti vuosina 1939-1940 tuntuvasti Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian yhteistyötä. 
Kummankaan maan johtomiehet eivät myöskään olleet kovin halukkaita tiivistämään 
yhteistyötä.57 Ison-Britannian pääministerin tehtäviä toukokuuhun 1940 asti hoitanut 
Neville Chamberlain  luotti maansa varustautumiseen eikä halunnut sitoutua tiukasti 
Yhdysvaltoihin.58 Ranskan luhistuminen kesäkuussa 1940 antoi sykäyksen Yhdysvaltojen 
ja Ison-Britannian suhteiden parantumiselle. Syyskuussa 1940 Yhdysvallat ja Iso-
Britannia tekivät vuokrasopimuksen, jonka perusteella britit saivat Yhdysvalloilta 50 
hävittäjää laivastonsa tueksi;59 Yhdysvallat sai puolestaan perustaa laivastotukikohtia 
Ison-Britannian kolonioihin Newfoundlandista Trinidadille.60 Hävittäjien sotilaallinen 
merkitys jäi vähäiseksi, koska ne olivat vanhanaikaisia ja ainoastaan 30 oli brittien 
käytössä toukokuuhun 1941 mennessä. Poliittisesti ajatellen kyseessä oli kuitenkin selkeä 
merkki Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian yhteistyön tiivistymisestä.61 

Maaliskuussa 1941 Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian yhteistyö tiivistyi entisestään, 
kun Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi presidentti Rooseveltin ehdotuksen lainaus- ja 
vuokrauslaista. Lain mukaan Yhdysvallat lainasi aseita, sotatarvikkeita ja muita välineitä 
kaikille maille, joiden puolustautuminen auttaisi myös Yhdysvaltojen turvallisuutta. Lain 
hyväksyminen merkitsi ennen kaikkea Ison-Britannian sotaponnistelujen tukemista. 
Yhdysvallat teki lainaus- ja vuokraussopimuksen syksyllä 1941 myös Neuvostoliiton 
kanssa, Saksan hyökättyä kesäkuussa Neuvostoliittoon.62 Presidentti Roosevelt selitti 
                                                           
51 Roger A. Beaumont, Joint Military Operations, s. 86. 
52 Ray Murphy, Last Viceroy, s. 121 - 124. 
53 Peter Calvocoressi, Guy Wint and John Pritchard, Total War, s. 432. 
54 Mark A. Stoler, The Politics of the Second Front, s. 4. 
55 Gordon A. Harrison, Cross-Channel Attack, s. 6. 
56 DAVID FROMKIN on kuvaillut 1920- ja 1930-lukujen ihmisiä Rooseveltin sukupolveksi. David 
Fromkin, In the Time of the Americans, s. 538. 
57 David Reynolds, The Creation of the Anglo-American Alliance 1937 - 41, s. 286 - 287. 
58 Iain MacLeod, Neville Chamberlain, s. 271 - 272.   
59 David Reynolds, The Atlantic Flop, s. 132. 
60 Dexter Perkins & Glyndon van Deusen, The United States of America: A History, s. 601 - 602. 
61 David Reynolds, 1940: The Worst and Finest Hour, s. 251. 
62 Jean-Baptiste Duroselle, From Wilson to Roosevelt, s. 289 - 291. 
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vielä tuolloin Yhdysvaltojen välttyvän parhaiten sodalta tukemalla Britanniaa kuin 
jättämällä se yksin.63 Yhdysvallat oli näin hylkäämässä eristäytymispolitiikkansa, joka oli 
ollut Hitlerin paras liittolainen sodan aikana.64 A. J. P. TAYLORIN mukaan Rooseveltin 
käynnistämä lainaus- ja vuokrauslaki oli Churchillin uran merkittävin saavutus ja Ison-
Britannian 1900-luvun  historian tärkein päätös.65 

Lainaus- ja vuokrauslaki ei ollut ainoa asia, joka lähensi Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian välejä vuoden 1941 alkupuolella. Toinen merkittävä askel kohti kiinteämpää 
suhdetta oli Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian esikuntien neuvottelut 29.1. - 27.3. 
Washingtonissa. Neuvotteluiden jälkeen esikunnat esittelivät hallituksilleen 
yleisperiaatteen, josta myöhemmin tuli liittoutuneiden päästrategia sodan aikana. 
Periaatteen mukaan Saksa oli päävihollinen, ja Atlantin sekä Euroopan alue olisivat 
ratkaisevat taistelualueet. Jos Japani lähtisi mukaan sotaan, sotilaallinen strategia 
Kaukoidässä olisi puolustuksellinen. Nämä neuvottelut, jotka tunnetaan ABC-
keskusteluina loivat pohjaa Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian myöhemmälle sotilaalliselle 
yhteistyölle.66 

Elokuussa 1941 Roosevelt ja Churchill67 kohtasivat Atlantin konferenssissa. 
Konferenssin lopuksi Yhdysvallat ja Iso-Britannia esittivät niin sanotun Atlantin 
julistuksen, jonka mukaan Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian tavoitteena ei ollut suurentaa 
alueitaan. Maat tuomitsivat myös väkivalloin tehdyt aluemuutokset ja korostivat jokaisen 
maan omien ihmisten oikeutta valita hallituksensa. Natsien tuhoutumisen jälkeen maat 
toivoivat turvallista rauhan aikaa.68 Julistus ajoi Yhdysvallat lähemmäksi sotaa, johon se 
oli huonosti varustautunut, ja jota enemmistö kansasta vastusti.69 Atlantin julistus lujitti 
Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian virallisia suhteita, mutta myös Rooseveltin ja 
Churchillin70 henkilökohtaisia välejä. WILSONIN mukaan henkilökohtaisella kontaktilla 
oli julistusta tärkeämpi merkitys konferenssissa. Churchill ja Roosevelt tulivat hyvin 
toimeen erilaisuuksistaan huolimatta.71 HEINRICHSIN mukaan elokuu 1941 merkitsi 
kuitenkin ratkaisevaa hetkeä Rooseveltin maailmanpoliittisen ajattelun kehittymisessä: 
Roosevelt ei hakenut sotaa, vaan hän haki perusteita sodan voittamiselle.72 
                                                           
63 Cole, s. 412. 
64 Paul Kennedy, Realities Behind Diplomacy, s. 347. BAILEYN ja RYANIN mukaan kongressin 
vastustus ei ollut pelkästään isolationistista vaan erittäin vahvasti myös republikaanista. Thomas S. 
Bailey and Paul B. Ryan, Hitler vs. Roosevelt, s. 266 - 267.  
65 A. J. P. Taylor, The Statesman, s. 44. 
66 Taylor, English, s. 651; Jackson, ”Overlord”, s. 21 - 22. 
67 Monien amerikkalaisten mielestä Churchill edusti Saksan vastaisen sodan symbolia. John 
Charmley, The End of Glory, s. 475. 
68 William L. Neumann, Making The Peace 1941 - 1945, s. 9 - 12. 
69 Dallek, s. 292. 
70 Rooseveltin läheinen neuvonantaja Harry Hopkins oli käynyt ennen Atlantin konferenssia kaksi    
kertaa Lontoossa tutustumassa Churchilliin ja valmistelemassa elokuun neuvotteluita. Hopkins    
arveli Rooseveltin ja Churchillin tulevan hyvin toimeen keskenään. Theodore A. Wilson, The    
First Summit, s. 9 - 12. 
71 Wilson, s. 22. 
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Joulukuun 7. päivänä 1941 Japani hyökkäsi Yhdysvaltojen Pearl Harbourin 
laivastotukikohtaan. Seuraavana päivänä Yhdysvallat ja Iso-Britannia julistivat sodan 
Japanille. Neljä päivää myöhemmin Saksa ja Italia puolestaan julistivat sodan Yhdysval-
loille. Yhdysvaltojen tullessa mukaan sotaan Saksa hallitsi suurta osaa Euroopasta 
Norjasta aina Välimerelle saakka. Saksalaiset olivat edenneet syvälle Neuvostoliiton län-
siosaan, valmistelivat hyökkäystä Kaukasuksen öljykentille ja olivat hyvissä asemissa 
Pohjois-Afrikassa.73 Heidän sukellusveneensä uhkasivat Yhdysvaltojen itärannikkoa. Yh-
dysvaltojen kansan enemmistö halusi kostaa Pearl Harbourin nöyryytyksen ja piti Japania 
päävihollisenaan. Roosevelt oli kuitenkin Saksa ensin -strategian kannalla, sillä hänen 
mielestään Euroopassa olivat tehokkaammat liittolaiset kuin Aasiassa. Saksalaiset uhka-
sivat maailmaa yhä pahemmin myös valtavan teknisen tietämyksen takia. STOLERIN 
mukaan Roosevelt ei myöskään halunnut armeijan syrjäytyvän laivaston tieltä Valkoisen 
talon tärkeimpänä sotilaallisena vaikuttajana. Japani ensin -strategia olisi merkinnyt tätä 
muutosta.74

                                                           
73 Liite 6. 
74 Stoler, The Politics, s. 161; Dallek, s. 311 - 312; Perkins & van Deusen, s. 638 - 639. 



1 SODAN KARAISEMAN ISON-BRITANNIAN 
PYRKIMYS SUUNNANNÄYTTÄJÄKSI (Joulukuu 1941-

tammikuu 1943) 

1.1  Arcadia-konferenssi: CCS:n perustaminen ja Saksa ensin -

strategia 

Japanin hyökättyä Pearl Harbouriin britit pelkäsivät Yhdysvaltojen vetäytyvän 
epävirallisesti ABC-neuvotteluissa sovitusta Saksa ensin -strategiasta ja keskittyvän 
sotaan japanilaisia vastaan.75 Pearl Harbourin jälkeen japanilaiset olivat jatkaneet 
hyökkäystään Tyynellämerellä ja Kaukoidässä. He uhkasivat jo Filippiinejä, Hong Kongia 
ja Singaporea. Japanin laivasto oli ottanut haltuunsa meren herruuden Intian valtamereltä 
itäiselle Tyynellemerelle saakka (Ks. liite 7). Nämä tiedot eivät ainakaan helpottaneet 
brittien huolta amerikkalaisten mahdollisesta mielipiteenmuutoksesta sodan päästrategian 
suhteen.76  

Kuten DUROSELLE on osoittanut, huolestuneet britit pyrkivät ottamaan aloitteen 
välittömästi käsiinsä ja ehdottivat konferenssia voidakseen torjua mahdollisen muutoksen 
ja samalla kartoittaa liittoutuneiden yhteisiä suunnitelmia. Amerikkalaiset suostuivat 
ehdotukseen.77 Churchill aloitti matkan kohti Yhdysvaltoja joulukuun 12. päivänä. Matka 
taittui Churchillille mieluisalla tavalla eli laivalla78. Hänen ydinseurueeseensa79 kuului 

                                                           
75 Duroselle, s. 313. 
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Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvosto ja kauppaministeri Max Beaverbrook. 
Sotamarsalkka Dillin tilalle uudeksi yleisesikunnan päälliköksi valittu kenraali Brooke oli 
kuitenkin joukosta pois.80 Brooke halusi hyvittää vaihdosta lähettämällä Dill 
Washingtoniin johtamaan vielä kerran brittien esikuntapäälliköiden neuvostoa; Churchill 
suostui Brooken ajatukseen.81 Brittien laivamatka kesti kahdeksan päivää, jonka aikana 
Churchill ja COS suunnittelivat yhtenäistä strategista esitystä tulevia neuvotteluja varten. 
COS korosti laivamatkan aikana Churchillille Saksa ensin -strategian ensiarvoisuutta. 
Neuvosto muistutti pääministeriä myös siitä, että tulevat Washingtonin neuvottelut 
muodostaisivat keskeisen kosketuspinnan Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden 
neuvostoon, etenkin kun amerikkalaisten sotakoneiston kehittäminen oli vasta 
alkutekijöissään. COS halusikin heti konferenssin aluksi pitää yhdistetyn 
esikuntapäälliköiden neuvoston kokouksen, jossa tavoitteena olisi selvittää yhteisen 
sodankäynnin teemoja. Brittiesikuntapäälliköt halusivat saada myös selkeän 
keskustelupohjan amerikkalaisten ja brittien strategisille keskusteluille. COS:n 
toivomuslistalla oli myös vakituisen esikuntien yhteistyöelimen (Joint Staff 
Collaboration) aikaansaaminen brittien ja amerikkalaisten mutta myös muiden 
liittolaisten välille.82  

Ennen saapumistaan Yhdysvaltoihin brittiseurue sai aikaan suunnitelman 
liittoutuneiden strategiasta, joka esiteltäisiin amerikkalaisille. Suunnitelman mukaan 
Saksa olisi edelleen päävihollinen riippumatta Japanin mukaantulosta sotaan. COS:n ja 
Churchillin keskusteluissa nousi esille myös Britannian puolustuksen varmistaminen. 
Pääministeri halusi COS:n tutkivan lisäksi, olisivatko maihinnousumahdollisuudet 
mantereelle vuoden 1943 aikana realistisia. Churchill esitteli myös kolme sodan 
perusteemaansa: ”renkaan sulkeminen, kansakuntien vapauttaminen ja lopullinen isku 
Saksaan.”83 Churchillin ja COS:n kokousten päähuomio keskittyi kuitenkin yhden aiheen 
ympärille: Yhdysvallat piti saada pysymään Saksa ensin -strategian kannalla. 
Amerikkalaisia ei saanut kuitenkaan ärsyttää liiallisella innokkuudella, sillä britit tiesivät 
Yhdysvaltojen sodanjohdon tuntemat rajut paineet sekä kongressin että lehdistön 
taholta.84 

Britit arvioivat, että Saksan lyömisen jälkeen seuraisi Italian ja Japanin romahtaminen. 
Mahdollisuuksia toteuttaa hyökkäys Kanaalin yli Ranskaan vuonna 1942 he eivät pitäneet 
suurina, mutta he jättivät oven auki tälle operaatiolle vuodelle 1943.85 Kun britit saapuivat 
laivamatkaa seuranneen lennon jälkeen Washingtoniin, he olivat varsin hyvin 
valmistuneita konferenssia varten. He eivät olleet pohtineet pelkästään strategisia 
kysymyksiä, vaan he olivat perehtyneet jo myös siihen, kuinka yhteistyötä voisi kehittää. 

Amerikkalaisten valmistautuminen konferenssiin oli huomattavasti hajanaisempaa. 
Amiraali King oli nimetty Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvoston jäseneksi vain 
kuusi päivää ennen Arcadiaa. Vanha jäsen amiraali Stark oli jo valmistautumassa 
                                                           
80 Record of the Staff Conference held on 19.12.1941. PREM/3/458/2. Public Record Office. (Tästä 
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muuttoon Eurooppaan Yhdysvaltojen merivoimien komentajaksi: siirto toteutuikin 
maaliskuussa.86 Lisäksi JCS:n laivaston edustajat eivät pitäneet kenraali Arnoldin 
mukanaolosta komiteassa.  COFFEYN mukaan kenraali Marshall ymmärsi ilmavoimien 
kokonaismerkityksen sodankäynnin kannalta ja otti Arnoldin tämän takia JCS:n 
toimintaan mukaan.87 Amerikkalaiset olivat kuitenkin kehittämässä komiteaa, jonka 
tarkoituksena oli ohjata presidenttiä strategisissa kysymyksissä. Komitean 
puheenjohtajaksi oli kaavailtu Harry Hopkinsia. Komissioon kuuluisi myös laivasto-
operaatioiden päällikkö, maavoimien yleisesikunnan päällikkö ja maavoimien 
ilmavoimien komentaja.88 Kyseinen neuvosto jäi kuitenkin vain ideaksi.  

 Vaikka Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvosto syntyi periaatteessa Arcadian 
aikana, sen ensimmäinen virallinen kokous oli vasta helmikuun alussa 1942.89 Brookelle 
lähettämässään viestissä Dill kauhisteli amerikkalaisten organisoinnin ja sota-
valmistelujen sekasortoa. Hän ihmetteli etenkin sitä, että presidentti Roosevelt ja JCS 
tapasivat epäsäännöllisesti, eikä JCS:n kokouksissa ollut edes sihteeriä tekemässä 
virallisia muistiinpanoja.90 Yhdysvaltojen sotaministeriön sotatoimen suunnitteluosaston 
jäseneksi nimetty prikaatinkenraali Eisenhower totesi osaston olevan täynnä 
amatööristrategeja ja primadonnia.91 Vaikka Dill ja Eisenhower kuvaavatkin hieman eri 
tason organisaatioita, Yhdysvaltojen voidaan todeta olleen yllättävän huonosti 
valmistautunut sotaan. Jopa ylemmän tason johtosuhteet olivat epämääräiset verrattuna 
britteihin, jotka olivat tosin hankkineet sotakokemuksia jo yli kahden vuoden ajan. 

Churchill perusti oman tukikohtansa Valkoiseen taloon lähelle Rooseveltin 
makuuhuonetta brittien saavuttua Washingtoniin. Tämän seurauksena britit olivat 
paremmin yhteydessä presidenttiin kuin Rooseveltin omat avustajat, JCS.92 
Amerikkalaiset olivat pelänneet ja pelkäsivät koko sodan ajan STOLERIN mukaan 
tämäntyylistä tilannetta, jossa heidän mielestään Roosevelt joutuisi liikaa pääministerin 
vaikutuksen alaiseksi. Britit olivat myös huolissaan, mutta täysin päinvastaisesta syystä 
eli he pelkäsivät Rooseveltin pehmentävän Churchillin.93  

Arcadia-konferenssin neuvottelut aloitettiin päivällispöydän ääressä joulukuun 22. päi-
vänä. Tässä ensimmäisessä kokouksessa Isoa-Britanniaa edustivat Churchill, Beaverbrook 
ja Ison-Britannian Washingtonin suurlähettiläs lordi Halifax. Roosevelt, Hopkins, 
Stimson, Hull ja apulaisulkoministeri Sumner Welles olivat puolestaan Yhdysvaltojen 
neuvottelijat. Molempien maiden esikuntapäälliköiden neuvostot olivat tilaisuudesta 
poissa. Churchill esitteli tilaisuudessa suunnitelmansa liittoutuneiden seuraavaksi 
operaatioksi, jonka hän oli nimennyt Gymnastiksi. Suunnitelman mukaan amerikkalaiset 
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joukot hyökkäisivät Luoteis-Afrikkaan lähelle Casablancaa ja kohtaisivat myöhemmin 
idästä etenevät brittisotilaat. Churchill halusi aloittaa operaation nopeasti, koska hänen 
mielestään Hitler saattaisi jumiintuneiden itärintaman taisteluiden takia yrittää hyök-
käystä Portugalin tai Espanjan kautta Pohjois-Afrikkaan.94 Roosevelt kannatti ajatusta, 
koska amerikkalaiset saataisiin nopeasti toimintaan Saksaa vastaan, eivätkä Vichyn 
Ranskan joukot välttämättä aiheuttaisi vastarintaa. Kenraali Marshall, joka kuuli 
ehdotuksesta myöhemmin, ei ollut asiasta yhtä innoissaan.95 Liittoutuneiden yhteinen 
taival alkoi amerikkalaisten pelkäämällä tavalla: Churchill kykeni ainakin tässä 
ensimmäisessä kokouksessa vaikuttamaan presidenttiin; tämän sotilasneuvonantajien 
poissa ollessa. Pääministerin valttina olivat myös brittien hyvät etukäteisvalmistelut, 
jollaisia Rooseveltin tukena ei puolestaan ollut. Kokous oli kuitenkin vasta alkusoittoa 
pitkille neuvotteluille. 

Roosevelt ja Churchill jatkoivat neuvotteluita keskenään, kun Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian esikuntapäälliköiden neuvostot kokoontuivat ensimmäisen kerran yhteiseen 
kokoukseen jouluaattona. Tämä merkitsi samalla CCS:n syntymistä.96 BRUCEN mukaan 
CCS:n perustaminen oli Arcadia-konferenssin ehkä merkittävin saavutus. Neuvoston 
tehtävänä oli sodan strategioiden suunnittelu ja täytäntöönpano.97 Brittien epäily siitä, että 
Yhdysvallat kohdistaisi suurimmat voimavarat sotaan Japania vastaan häipyivät jo 
ensimmäisessä istunnossa. Amerikkalaiset vakuuttivat, että Saksa olisi edelleen 
päävihollinen, vaikka Japani hyökkäsi Tyynellä valtamerellä ja Kaukoidässä. Eurooppaan 
kohdistuvasta maihinnoususta CCS totesi ympäripyöreästi, ettei se vaikuttanut 
realistiselta vielä vuoden 1942 aikana, mutta ”sopiva hetki”, esimerkiksi Saksan 
yllättävän puolustuskyvyn heikentyminen, pitäisi käyttää hyväksi.98 CCS oli aloittanut 
toimintansa varovaisesti ja tunnustelevasti, mutta yksi selkeä linjanveto tehtiin liittolaisten 
kesken: Saksa ensin -strategia sai vahvistuksen, mikä antoi puolestaan viitteitä 
mahdollisen jo melko nopean Euroopan maihinnousun tekemiselle.   

Churchillin lääkäri lordi Moran toteaa muistelmissaan, että pääministerin tavoitteena 
Washingtonissa oli osoittaa Rooseveltille, miten sotaa pitäisi käydä. Asiat eivät sujuneet 
pääministerin tavoitteiden mukaan varsinkaan CCS:n osalta.99 CCS:n tehtävänä Arcadia-
konferenssissa oli Pohjois-Afrikan operaation suunnitteleminen. Mitä enemmän asiaa 
tutkittiin, sitä vaikeammalta sen toteutuminen vaikutti. Laivojen puute ja heikko sotilaal-
linen tilanne Kaukoidässä haittasivat suunnittelua.100 Kenraali Claude Auchinleckin101 
epäonnistunut hyökkäys Pohjois-Afrikassa yhdessä Kaukoidän tapahtumien vaatiman 
huomion kanssa merkitsivät sitä, että Pohjois-Afrikan operaatio voitaisiin aloittaa 
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aikaisintaan toukokuun lopulla. Churchillin toive nopeasta hyökkäyksestä Pohjois-
Afrikassa oli mennyttä.102 

CCS:n asema ei sekään ollut vielä selvä. Britit olisivat halunneet CCS:n rinnalle 
siviilikomitean, jonka tehtävänä olisi ollut huolehtia sotamateriaalista. Komitea toimisi 
kahdessa osassa – Lontoossa ja Washingtonissa.103 Churchill oli jo joulukuun 26. päivänä 
esittänyt, että Tyyntämerta koskevat yleisohjeet pitäisi tehdä Washingtonissa ja 
Eurooppaa sekä Atlanttia koskevat Lontoossa.104 CCS:ää koskeva ongelma ratkesi vasta 
konferenssin viimeisenä päivänä. Kenraali Marshall vastusti voimakkaasti brittien 
ehdotusta, ja hän sai tukea Harry Hopkinsilta, joka oli suhtautunut ajatukseen 
siviilikomiteasta aluksi myönteisesti. SHERWOODIN mukaan Hopkinsin mielipide sai 
myös Rooseveltin pään kääntymään. Presidentin mielipidemuutos oli ratkaiseva: CCS 
toimisi Washingtonissa ja vastaisi myös sotamateriaalista.105 Lordi Moranin mielestä 
kenraali Marshall oli Arcadiassa CCS:n johtohahmo, koska Dill ei kyennyt korvaamaan 
Brookea, joka oli Moranin mielestä huomattavasti vahvempi persoona.106  

Vaikka CCS:n toiminta oli tehokkaimmillaan suurten konferenssien aikana, merkitsi 
neuvoston toiminnan keskittyminen ”voittoa” amerikkalaisille. Roosevelt pääsi 
etulyöntiasemaan Churchilliin nähden. Roosevelt kykeni halutessaan keskustelemaan, 
vaikka päivittäin CCS:n kanssa, kun taas Churchill joutui tyytymään välikäsiin - Dillin 
johtamaan lähetystöön tai suoriin viesteihin amerikkalaisille. Päätökset CCS:n 
toimipaikasta ja valtuuksista olivat osoituksena myös Marshallin ja Hopkinsin107 
arvovallasta. Churchillin konferenssia varten laatimat huolelliset strategiset suunnitelmat 
valuivat suurelta osin hukkaan Pohjois-Afrikan huonon sotamenestyksen vuoksi. Myös 
Brooken poissaolo haittasi brittejä. Uusi yleisesikunnan päällikkö olisi pelkällä 
läsnäolollaan ryhdistänyt brittien rivejä. Tosin hänenkään mukanaolonsa ei olisi 
pelastanut Gymnastia, eikä ilmeisesti olisi vaikuttanut CCS:n tukikohtapäätökseen. Tässä 
suhteessa lordi Moranin Dilliä kohtaan osoittama kritiikki on turhan terävää. Marshallin 
osalta hän oli kuitenkin oikeassa; kenraali oli neuvotteluiden voimahahmo. 

Tarkemmista strategisista suunnitelmista ei syntynyt selvyyttä, mutta uudenvuodenpäi-
vänä 1942 syntyi Yhdistyneet Kansakunnat, jota Churchill ja etenkin Roosevelt olivat 
suunnitelleet.108 Yhdistyneiden Kansakuntien julistuksen allekirjoitti 26 maata. Joukossa 
oli myös Neuvostoliitto, jonka edustajana toimi Washingtonin suurlähettiläs Maxim 
Litvinov. Jokainen julistuksen kirjoittanut valtio sitoutui käyttämään sekä taloudelliset 
että sotilaalliset voimavaransa akselivaltoja vastaan ja välttämään erillisrauhan tekemistä 
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niiden kanssa.109 Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta ja Neuvostoliitosta oli tullut nyt 
muodollisestikin liittolaisia. Neuvostoliitto oli edelleen liittolainen vain puoliksi. Se oli 
tosin Saksan päävastustaja, mutta se ei sotinut Japania vastaan eikä se osallistunut CCS:n 
toimintaan.110 Neuvostoliitto pyrki kuitenkin jo Washingtonissa vaikuttamaan 
Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian yhteistyöhön. Hopkins ja suurlähettiläs Litvinov 
tapasivat tammikuun kuudentena; Litvinov kehui vuolaasti Rooseveltiä, mutta kertoi 
Hopkinsille Neuvostoliiton suhtautuvan epäillen Churchilliin.111 Neuvostoliittolaisten 
nihkeä suhtautuminen Churchilliin johtui paljolti 1910- ja 1920-lukujen vaihteesta, 
jolloin Churchill oli kannattanut voimakkaasti antibolshevistista politiikkaa.112 Litvinovin 
tyyli osoitti, että Iso-Britannia sai olla varuillaan Neuvostoliiton osoittaman asenteen 
takia, koska Itä-Euroopan liittolaisella oli melkoinen halu vaikuttaa amerikkalaisiin ja sitä 
kautta välillisesti Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian suhteisiin.  

Arcadia-konferenssin lopuksi Yhdysvallat ja Iso-Britannia hyväksyivät keskinäisen 
päästrategian. Sen perusperiaatteen mukaan sota Saksaa vastaan oli tärkein ja vain 
äärimmäisessä hätätapauksessa voitaisiin joukkoja siirtää Saksan vastaiselta rintamalta 
muille sota-alueille. Päästrategiaan kuului myös liittoutuneiden yhteyksien turvaaminen. 
Saksaa vastaan tehtävän hyökkäyksen suunnittelua jatkettaisiin myös. Ennen varsinaista 
hyökkäystä Saksan saartoa tiukennettaisiin. Myös Saksaa vastaan tehtäviä pommituksia 
päätettiin lisätä.113 Arcadia-konferenssi päättyi tammikuun 14. päivänä, kun Churchill 
lähti paluumatkalle Britteinsaarille.114 Vaikka Arcadia-konferenssi loikin tärkeää pohjaa 
yhteistyölle, voidaan sitä pitää osittain epäonnistuneena. Strategian osalta tosin päästiin 
sopuun Saksa ensin -strategiasta, mutta ei siitä miten se käytännössä toteutettaisiin. 
Tuloksien vähyys strategisella puolella selittyy paljolti Yhdysvaltojen sodanjohdon 
käymistilalla. Henkilökohtaisesti Marshall saattoi olla tyytyväinen. Jatkoa ajatellen oli 
kuitenkin huono asia, ettei hän päässyt keskustelemaan Brooken kanssa. 
Länsiliittoutuneiden sodanjohdon yhteistyön kehitystä ajatellen kahden yleisesikunnan 
päällikön tapaaminen olisi ollut välttämätöntä.  

 Konferenssissa ei saatu aikaan myöskään konkreettisia sopimuksia, mutta YK-julistus 
kohotti ihmisten moraalia ja antoi toiveita yhteistyön maailmasta.115 Koska Amerikan 
mannerta ei suoraan uhannut mikään, amerikkalaisille täytyi asettaa päämäärä, joka 
motivoisi sodan voittamiseen.116 Ilmeisesti YK-julistus tyydytti amerikkalaisia, sillä 
gallupit osoittivat Rooseveltin kannatuksen olevan yli 80 % konferenssin jälkeen. 
Roosevelt koki lukemat elintärkeiksi, ja hän seurasikin tarkasti mielipidetiedustelujen 
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kautta kansan ääntä.117 BALDWININ mukaan Yhdysvallat toimi mielellään yleisten 
julistusten tasolla, koska sen ainoa tavoite oli voittaa sota nopeasti.118 Kokonaisuudessaan 
Arcadia-konferenssissa ei päätöksenteon osalta päästy pintaa syvemmälle, mutta 
neuvotteluissa pystyttiin kuitenkin sopimaan yleisistä periaatteista. Etenkin CCS:n 
toiminnan määrittäminen merkitsi selkeää lähtökohtaa Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian 
sotilaallisten suhteiden kehittymiselle. 

1.2  "Marshallin muistio" Ranskan maihinnousun alkuna  

1.2.1  Peruskivet: Dill ja Eisenhower 

Arcadia-konferenssin jälkeen liittoutuneiden sodanjohdon organisaatiota tarkennettiin. 
Ison-Britannian esikuntapäälliköiden lähetystö aloitti tammikuussa 1942 toimintansa 
Washingtonissa sotamarsalkka Dillin johdolla. Lähetystön muut jäsenet olivat amiraali 
Charles Little, kenraaliluutnantti Colville Wemyss ja ilmavoimien marsalkka A.T. Harris. 
Dillin lähetystön ja JCS:n ensimmäinen yhteinen kokous järjestettiin tammikuun 23. 
päivänä.119 Sotamarsalkka Dillin asemasta käytiin kuitenkin varsin vilkas keskustelu 
liittolaisten välillä, ennen kuin hän kykeni aloittamaan työnsä Yhdysvalloissa. Churchill 
halusi välttää mahdolliset harhaluulot siitä, että Dill olisi pääministerin ja presidentin 
välisen yhteistyön linkki; Churchill painotti sotamarsalkan olevan nimenomaan brittien 
esikuntapäälliköiden neuvoston edustaja. Pääministeri uskoi myös Marshallin ja Dillin 
tulevan hyvin toimeen keskenään.120 Roosevelt oli tyytyväinen pääministerin ehdotukseen, 
mutta hän halusi lisäksi Dillin edustavan Churchilliä puolustusministerin valtuuksin.121 
Helmikuun kuudentena päivänä Churchill tarkensi ohjeitaan Dillille. Niiden mukaan 
sotilaslähetystön johtajan tehtävien lisäksi Dill edustaisi Churchilliä puolustusministerin 
ominaisuudessa neuvotteluissa Rooseveltin tai hänen avustajiensa – lähinnä Hopkinsin 
kanssa.122 Dillin siirtyminen Washingtoniin ei ollut mikään itsestäänselvyys, sillä 
Churchill oli aikonut lähettää hänet Bombayn kuvernööriksi. Dillin sodanaikaisen 
neuvonantajan Reginald Winnin muistelmien mukaan Marshallin onnistui kuitenkin 
taivuttaa pääministeri nimeämään Dill Washingtonin lähetystön johtajaksi jo joulukuussa 
Arcadia-konferenssin aikana.123 Yhdysvaltain toisen maailmansodan aikaisen 
sotasuunnitteluosaston jäsen eversti John McCloy väittää Churchillin romahduttaneen 
liiallisine vaatimuksineen Dillin terveyden sotamarsalkan toimiessa COS:n päällikkönä. 
                                                           
117 Edmonds, Big Three, s. 282; Cole, s. 431. 
118 Hanson W. Baldwin, Great Mistakes of The War, s. 1 - 3.  
119 CCS 1. Meeting 23.1.1942. RG 218/BOX 168. NARA II. 
120 Churchill to Hopkins 20.1.1942. Sherwood Collection/BOX 308/Book 5. RL. 
121 Roosevelt to Churchill 31.1.1942. Sherwood Collection/BOX 308/Book 5. RL. 
122 Churchill to Dill 6.2.1942. PREM/3/478/3. PRO. 
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McCloyn mielestä Churchill ei antanut paljoakaan arvoa Dillin työlle Ison-Britannian 
yleisesikunnan päällikkönä.124 

Maaliskuussa 1942 Marshall ja Dill aloittivat kerran viikossa toistuneet 
lounastapaamiset, joiden tarkoituksena oli valmistella CCS:n kokouksia ja selvitellä 
mahdollisia erimielisyyksiä.125 Marshall on todennut sodan jälkeen tapaamisten olleen 
avaintekijä yhteisten sotasuunnitelmien teossa. Roosevelt ei näyttänyt omille 
esikuntapäälliköilleen viestejä, jotka hän lähetti Churchillille. Dill sai viesteistä kopiot, 
jotka hän näytti Marshallille brittiesikuntapäälliköiden tietämättä. Marshallin mukaan 
Dill olisi ollut mennyttä, jos hän olisi jäänyt kiinni tällaisesta toiminnasta. Sotamarsalkka 
välitti Marshallille tiedot myös Churchillin lähettämistä viesteistä Rooseveltille. Joskus 
Churchill kysyi Dilliltä Marshallin käsityksiä eräistä asioista. Tuolloin Dill ja Marshall 
valmistelivat yhdessä vastauksen pääministerille. Marshall on myöntänyt, että tällainen 
toiminta kuulostaa oudolta, mutta se oli hänen mielestään välttämätöntä asioiden 
saamiseksi eteenpäin.126  

Dillin valintaa brittien sotilaslähetystön johtajaksi voidaan pitää avaimena 
Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanjohdon yhteistyön kehitykselle alkuvuodesta 
1942. Marshall ja Dill tunsivat toisensa jo edellisvuoden neuvotteluista, ja he tiesivät 
muodostavansa hyvän parivaljakon sotasuunnittelua varten. Churchill ei nähnyt Dillin 
arvoa, sillä tuskinpa hän muuten olisi valinnut Brookea uudeksi yleisesikunnan 
päälliköksi. Marshallin ja Dillin epäviralliset tapaamiset olivat elintärkeitä 
amerikkalaisten mutta myös liittoutuneiden sodankäynnin kokonaissuunnittelun kannalta. 
Ilman Dillin välitystoimintaa Marshall olisi joutunut toimimaan aivan kuin hapuillen 
sumussa ja arvaillen oman presidenttinsä toimia. 

Yhdysvaltojen oman sotasuunnitteluosaston uudelleenorganisoinnin Marshall antoi 
kenraaliluutnantti Joseph T. MacNarneyn tehtäväksi. Sotasuunnitteluosaston 
uudistaminen merkitsi käytännössä sitä, että JCS saattoi jättää yksityiskohtien luomisen 
suurten sotaharjoitusten ja materiaalinkuljetusten osalta suunnitteluosaston tehtäväksi. 
JCS:lle jäi näin enemmän aikaa strategian valmisteluun.127 ADAMSIN mukaan JCS oli 
koko kevään 1942 muutoksen vallassa, kun amiraali Stark siirtyi Eurooppaan. Marshall 
ehdotti Rooseveltille amiraali Leahyn nimeämistä Starkin tilalle, mutta presidentin päätös 
Leahyn mukaantulosta lykkääntyi aina heinäkuulle saakka.128 

Amiraali Kingillä oli omat persoonalliset näkemyksensä Yhdysvaltain sotilasjohdosta: 
hän halusi esikuntapäälliköiden neuvostoon mukaan Yhdysvaltain maavoimien ja 
laivaston sekä laivasto-operaatioiden komentajat. Näiden lisäksi King olisi kelpuuttanut 
mukaan Yhdysvaltain armeijan esikuntapäällikön ja ilmavoimien varapäällikön.129 
Briteillä ei ollut tarvetta suuriin organisaatiouudistuksiin. Maaliskuussa tapahtui 
                                                           
124 John J. McCloy, Preface in Manuscript Memoirs of Sir John Dill, s. 2. Reginald Winn 
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kuitenkin yksi merkittävä muutos: kenraali Brooke korvasi amiraali Poundin COS:n 
puheenjohtajana.130  

Organisaatiomuutosten lisäksi amerikkalaisten täytyi kiinnittää huomiota strategian 
suunnitteluun. Kenraali Marshall antoi vuoden 1942 alussa prikaatinkenraali Eisenhowe-
rin131 tehtäväksi amerikkalaisten strategian tarkemman arvioinnin. Eisenhower totesi 
suunnittelujen alkuvaiheissa, että amerikkalaisten täytyi mennä Eurooppaan taistelemaan 
eikä voimavaroja saisi pirstoa ympäri maapalloa.132 Kenraaliluutnantti MacNarneylla oli 
jo tarkempi visio. Hänen mielestään liittoutuneilla olisi täydet mahdollisuudet tehdä 
onnistunut maihinnousu Ranskan länsirannikkoa vastaan. Eisenhowerin mukaan 
MacNarney ehdotti ensimmäisenä kyseistä hyökkäystä.133 Helmikuun lopussa 1942 
Eisenhower tiivisti arvioitaan. Hänen mukaansa Neuvostoliiton pitäminen sodassa olisi 
elinehto hyökkäykselle Britanniasta Saksaan.134 Eisenhowerin tavoitteena oli tasapainon 
löytäminen Saksan ja Japanin sotanäyttämöille. Niitä ei saanut kohdella erillisinä, mutta 
Saksan piti olla päävihollinen. Helmikuun lopussa Eisenhower esitteli strategiansa raamit. 
Se koostui kolmesta kohdasta. Ensimmäisessä korostettiin meriyhteyksien ylläpitämistä 
Britanniaan. Tähän päästäisiin turvaamalla Pohjois-Atlantin merireitit. Toisena 
pääkohtana painotettiin Neuvostoliiton säilyttämistä mukana sodassa Saksan vahvana 
vihollisena. Kolmanneksi korostettiin Intia - Lähi-itä alueen suojelua, mikä estäisi Saksaa 
ja Japania pääsemästä maakosketukseen keskenään. Eisenhowerin esitykseen kuului 
myös suunnitelma Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian yhteistyöstä Luoteis-Eurooppaan 
tehtävän maihinnousun valmistelemiseksi.135 

Eisenhowerin pohtiessa Euroopan sodan strategioita Yhdysvaltojen ylin sotilaallinen 
johto keskittyi Tyynenmeren sotaan. Roosevelt totesi 26. päivänä helmikuuta Hopkinsille, 
ettei sotaa voitettaisi Tyynellämerellä, mutta se voitaisiin hävitä siellä.136 Yhdysvaltain 
esikuntapäälliköiden kokouksissa keskusteluiden painopiste oli Tyynellämerellä;137 
samoin CCS:n tapaamisissa suurin huoli kohdistui Japanin vastaiseen sotaan.138 
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Eisenhower oli omaksunut Yhdysvaltojen sodanjohdon ja lähinnä Marshallin139 strategian. 
Eisenhowerin ajatuksia vahvistivat myös kenraaliluutnantti MacNarneyn mielipiteet. 
Helmikuun lopun strategia oli kuitenkin vasta varsin yleisluonteinen. Mihinkään 
todelliseen Saksa ensin -strategiaan ei ollut käytännössä mahdollisuuksiakaan 
Tyynenmeren vaatiman huomion takia. 

Eisenhower jatkoi työtään140 maaliskuun ajan joskus melko kiihkeissäkin merkeissä. 
Hän arvostelee päiväkirjassaan voimakkaasti etenkin amiraali Kingiä, joka Eisenhowerin 
mielestä karkeudellaan hankaloitti valmisteluja ja strategian toteutumista. Eisenhoweria 
harmitti erityisesti sukellusveneiden aiheuttamat rahtilaivamenetykset, joiden 
vähentämiseksi King141 ei hänen mielestään tehnyt mitään. Eisenhower jopa toivoi, että 
joku ampuisi Kingin, jotta sodan voittaminen helpottuisi.142 MACKSEYN mukaan Kingin 
vastustus laivasaattueiden suojaamisen lisäämiseksi johti valtaviin saattuemenetyksiin 
Atlantilla.143 

Eisenhowerin tunteenpurkaus voidaan suurelta osin selittää väsymyksellä: hän oli 
laatinut viikkokausia tiiviin aikataulun säestämänä amerikkalaisten sotasuunnitelmia. 
Kaikesta huolimatta alkuvuoden 1942 tapahtumat antoivat suuntaviivoja Eisenhowerin ja 
Kingin tuleville suhteille. Eisenhower sai havaita, että Kingin ajatukset olivat siellä missä 
Yhdysvaltojen laivaston enemmistö – Tyynellämerellä. Eisenhowerin ja Kingin 
vähemmän sydämelliset välit ovat osoitus myös siitä, että sodan aikana kovimmat 
vastustajat saattavat ajoittain löytyä liittolaisista ja jopa omista maanmiehistä. 

Eisenhowerin suunnittelutyön yhtenä osana olivat viikoittaiset tapaamiset Marshallin 
kanssa. Eisenhower kehuu muistelmissaan Marshallin tarmokkuuden tarttuneen kaik-
kiin.144 Ilman yhteenottoja eivät Marshall ja Eisenhowerkaan selvinneet. Marshall kertoi 
Eisenhowerille eräänä maaliskuisena päivänä ylentämisperiaatteistaan. Hän sanoi 
ylentävänsä mieluummin taistelukenttä- kuin kirjoituspöytäupseereita. Eisenhower totesi 
hieman loukkaantuneena Marshallille, etteivät ylennykset häntä kiinnostaneet, vaan hän 
tekisi mitä käsketään. Eisenhower sanoi istuvansa käskyn käydessä vaikka koko sodan 
ajan kirjoituspöydän takana. Hän toteaa mielessään heti katuneensa jyrkänpuoleista 
vastaustaan. Kolme päivää myöhemmin hän sai yllätyksekseen kuulla ylennyksestään. Ei-
senhower epäili, olisiko Marshall ollut jatkossa hänestä niin kiinnostunut ilman 
voimakasta reaktiota ylentämisasiassa.145 Ilmeisesti Eisenhower oli väärässä epäillessään 
Marshallin kiinnostusta häneen. Eisenhower oli todennäköisesti Marshallin mielessä 
liittoutuneiden jatkotoimia ajatellen jo pelkästään kevään strategisen suunnittelutyön 
                                                           
139 ALAN SAUNDERSIN mukaan Marshallin strategian perusta oli yksinkertainen: suuren 
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takia. Ylennys oli palkinto kovasta työstä, ja se toteutui vain kolme päivää146 sen jälkeen, 
kun Eisenhower oli esittänyt tarkemmat suunnitelmansa JCS:lle. Ylennys osoitti, että 
Eisenhowerin ja Marshallin yhteistyö oli saanut hyvän lähtökohdan tulevaisuutta ajatel-
len. Suhteiden muodostumista auttoi myös se, että Eisenhower oli kuulunut Marshallin 
”ihailijoihin” 1920-luvun alusta saakka, kuten GUNTHER on asian todennut.147  

Eisenhowerin suunnittelutyön vielä jatkuessa Yhdysvaltain korkein sodanjohto 
käsitteli erilaisia esityksiä tulevaksi strategiaksi. Amiraali King esitteli maaliskuun 
viidentenä päivänä presidentille Tyynenmeren ajankohtaiset tavoitteet. Niihin kuuluivat 
Havaijin puolustaminen, Australian tukeminen ja hyökkäysliikkeiden toteuttaminen 
luoteissuuntaan New Hebrideiltä katsottuna.148 Kahta päivää myöhemmin pidetyssä JCS:n 
kokouksessa Marshall esitti nopean päätöksen tekemistä liittoutuneiden 
päähyökkäyksestä. Hän haki tukea ajatukselleen väläyttämällä Neuvostoliiton mahdollista 
halukkuutta tehdä erillisrauha Saksan kanssa. Kingin mielestä olisi taloudellisempaa 
käyttää Euroopan hyökkäyksessä Britteinsaarilla jo olevia joukkoja ja lähettää 
amerikkalaissotilaita Japanin vastaiseen sotaan. Marshall ei kuitenkaan innostunut 
amiraalin ehdotuksesta.149 Vielä maaliskuun yhdeksännen päivän kokouksessa Marshall 
otti esille hyökkäyksen Saksaa vastaan Euroopassa. Hän haki painoarvoa puheilleen 
toteamalla presidentinkin jo puhuneen asiasta. JCS:n päähuomio tässä kuten 
aikaisemmissakin neuvoston kokouksissa keskittyi kuitenkin Tyynenmeren sotaan.150 
Myös yhdistyneiden esikuntapäälliköiden neuvosto keskittyi maaliskuun alun 
kokouksissaan miettimään Japanin vastaisten taisteluiden ongelmia. Euroopan 
sotatapahtumilla oli sivurooli.151  

Roosevelt, Hopkins, Knox, Stimson ja JCS kokoontuivat maaliskuun 15. päivänä 
neuvottelemaan strategiasta. Marshall ehdotti heti keskustelujen aluksi Kanaalin yli 
tehtävää maihinnousua, johon Roosevelt ei suhtautunut kovin innokkaasti. Hopkins tuki 
voimakkaasti Marshallia, ja Stimsonin mukaan tämä käänsi presidentin pään. Roosevelt 
antoi CCS:lle täydet valtuudet tutkia maihinnousun mahdollisuuksia.152 Maaliskuun 24. 
päivän kokouksessa CCS totesi lyhyesti, että hyökkäysmahdollisuudet Euroopan 
mantereelle vielä vuoden 1942 aikana selvitettäisiin tarkasti. Myös suuremman 
maihinnousun mahdollisuudet 1943 kartoitettaisiin.153 Marshall oli maaliskuussa selkeästi 
hakemassa suuntaviivoja Euroopassa tehtävälle maihinnousulle. Tyynenmeren 
tapahtumien vaatima huomio, jota amiraali King omalta osaltaan korosti voimakkaasti, 
osoitti kuitenkin, kuinka hauras maihinnousun valmisteluiden pohja oli maaliskuussa 
1942.    

  Britit olivat liittolaisiaan nopeampia pohdittaessa Euroopan maihinnousua. COS oli 
huolissaan maihinnousualusten määrästä jo helmikuussa. COS pelkäsi, ettei aluksia olisi 
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tarpeeksi edes kevättä 1943 ajatellen. Brittiesikuntapäälliköiden mielestä JCS ei ollut 
vielä täysin havainnut maihinnousualusongelmaa.154 Ison-Britannian esikuntapäälliköiden 
neuvosto käsitteli vuoden 1942 maihinnousun mahdollisuuksia maaliskuussa jo kolme 
päivää ennen CCS:ää Dillin välittämien tietojen ansiosta. Asiasta keskusteltiin tosin 
lyhyesti, mutta Brooke totesi kuitenkin, että vuoden 1942 hyökkäys ei välttämättä auttaisi 
paljoakaan neuvostoliittolaisia itärintamalla. Churchill ja Dill eivät olleet myöskään 
innokkaita maihinnousun tekemiseen vuoden 1942 aikana. Churchill oli halukas 
tukemaan Neuvostoliiton sotaponnisteluja rajuilla ilmahyökkäyksillä.155 Dill ei uskonut 
ilmahyökkäysten tehoon, mutta hän piti selvänä, että sodan ratkaisu tapahtuisi 
itärintamalla. Laivojen ja maihinnousualusten vähäinen määrä merkitsisivät puolestaan 
hänen mielestään Eurooppaan suunnitellun maihinnousun siirtymistä vähintään 
seuraavalle vuodelle.156  

Roosevelt, Stimson, Knox, Hopkins ja JCS kohtasivat jälleen maaliskuun 25. päivänä. 
Kokouksen aluksi Roosevelt ehdotti operaatioita Välimerellä ja Lähi-idässä. Marshall 
onnistui kuitenkin jälleen taitavasti saamaan Roosevelt Kanaalin yli suunnitellun 
maihinnousun taakse.157 Vaikka CCS:n, COS:n ja Rooseveltin kokoukset käsittelivät 
maihinnousua kovin pinnallisesti, merkitsivät ne kuitenkin päänavausta maihinnousun 
johtotason suunnittelulle. Tärkeintä asian etenemisen kannalta oli tietenkin Rooseveltin 
antama hyväksyntä, joka syntyi jälleen Hopkinsin ja Marshallin suostuttelujen jälkeen 
Kingin toimiessa lähinnä Tyynenmeren taisteluiden puolestapuhujana. Presidentin 
myönteisyys ei kuitenkaan merkinnyt mitään ratkaisevaa askelta kohti nopeaa Euroopan 
maihinnousua, koska brittien suhtautuminen vaikutti yhtenäisen kielteiseltä.  

Huomionarvoista Rooseveltin järjestämissä kokouksissa on myös se, ettei 
ulkoministeri Hull ollut paikalla, vaikka kaksi muuta ministeriä Stimson ja Knox158 niihin 
osallistuivatkin. Hull toteaa muistelmissaan, ettei Roosevelt Pearl Harbourin jälkeen 
yksinkertaisesti enää kutsunut häntä sotilaallisiin neuvotteluihin. Hullin mielestä tämä oli 
virhe, koska sotilaallisiin keskusteluihin liittyi usein ulkopoliittinen lataus. Hullin mukaan 
Roosevelt suorastaan rakasti virkansa sotilaallista puolta, ja presidentti halusi kuulla 
itseään kutsuttavan mieluummin ylipäälliköksi kuin presidentiksi. Toisesta rintamasta 
Hull pääsi sentään keskustelemaan Rooseveltin kanssa. Ulkoministeri kannatti nopeaa 
maihinnousua Ranskaan.159 

Amerikkalaiset sodanaikaiset ulkoministeriön virkamiesten muistelmat ovat myös 
kriittisiä. Ulkoministeriön talouspuolen neuvonantajan Dean Achesonin mukaan ul-
koministeriö oli täysin valmistautumaton sotaan: ministeriön organisaatio oli 
hajanainen.160 Diplomaatti Charles E. Bohlen kuvailee Harry Hopkinsin hallinneen 
ulkopolitiikkaa ylenkatsoen ulkoministeriötä. Bohlen arvosti kuitenkin Hopkinsin 
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väsymätöntä tukea Rooseveltille. Hullia Bohlen kuvailee mieheksi, joka ei hallinnut 
ulkopolitiikan laajempia kokonaisuuksia ja oli muutenkin työskentelyssään hajanainen. 
Bohlenin mielestä presidentti hankaloitti puolestaan ulkoministeriön tehtäviä 
työskentelemällä enemmän apulaisulkoministeri Sumner Wellesin kuin Hullin kanssa.161 
GELLMANNIN mukaan Wellesin aseman vahvistuminen alkuvuodesta 1942 sysäsi 
Hullin ”osa-aikaiseksi” ulkoministeriksi.162 Monet suurlähettiläät keskustelivat suoraan 
presidentin kanssa ohittaen Hullin. WILSONIN mukaan Roosevelt väsyi helposti 
rutiineihin ja oli kärsimätön kaikkien ministeriöitten kanssa. Presidentti kuitenkin tarvitsi 
Hullia, koska ulkoministerillä oli entisenä senaattorina hyvät suhteet kongressiin.163 Hull 
sai myös paljon vastuuta taloudellisen ulkopolitiikan alueella.164 

Historiantutkijat165 ovat paljonkin arvostelleet Rooseveltin ulkopolitiikan hoitoa ja suh-
tautumista ulkoministeriöön – etenkin Hulliin. Roosevelt oli luonut järjestelmän, jossa 
hän oli keskittänyt ulkopoliittisen vallan itselleen, ja ainakin sotilasasioissa 
neuvonantajansa Harry Hopkinsin käsiin. Presidentti tarvitsi ja käytti Hullia hyväkseen 
sisäpoliittisena tukena. Toisen rintaman ja Ranskan maihinnousun valmisteluista Hull oli 
lähes täysin ulkona. Hänen mielipiteensä nopean maihinnousun tekemisestä tuki 
kuitenkin keväällä 1942 Marshallia, Hopkinsia ja Stimsonia, ainakin näin hän antaa 
muistelmissaan ymmärtää. 

Eisenhower jatkoi kuumeista työtään strategian kimpussa maaliskuun lopulle saakka. 
Lopulta hän esitti tarkemmat suunnitelmat JCS:lle. Marshall puolestaan esitti Eisenho-
werin työstämän paperin Rooseveltille. Esitys saikin tämän johdosta nimen ”Marshallin 
muistio”. Suunnitelman lähtökohtana oli operaatio Bolero eli amerikkalaisten joukkojen 
ja sotamateriaalin kokoaminen Britanniaan, josta tehtäisiin maihinnousuoperaatio 
Roundup166 Ranskaan, Boulognen ja Le Havren välimaastoon. Suunnitelman 
varamaihinnousuna oli operaatio Sledgehammer, joka tehtäisiin jo vuoden 1942 aikana, 
mikäli Neuvostoliittoa uhkaisi sotilaallinen romahdus itärintamalla. Sledgehammerin 
tarkoituksena olisi muutamien sillanpääasemien valtaaminen tulevan suuremman 
maihinnousun auttamiseksi.167 Huhtikuun ensimmäisenä päivänä Marshall esitti strategian 
Rooseveltille, joka ei kuitenkaan aluksi innostunut asiasta. Vasta Stimsonin ja Hopkinsin 
tukemana Marshall sai presidentin hyväksynnän muistiolleen.168 Eisenhower perustelee 
muistelmissaan strategista esitystään toteamalla, että ”Välimereltä on pitkä ja Alppien 
hankaloittama matka Saksaan”. Hän kuitenkin myöntää, etteivät monet 
amerikkalaisetkaan uskoneet maihinnousuun vielä vuoden 1942 aikana. Tärkeintä hänen 
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mielestään oli kuitenkin se, että Marshall uskoi.169 Averell Harriman lisäsi maihinnousun 
kiihkeimpiin kannattajiin Marshallin ja Eisenhowerin lisäksi Stimsonin.170  

Amerikkalaisten strategia oli valmis kolmen kuukauden pohdinnan jälkeen. Marshall, 
Eisenhower, sotaministeri Stimson ja Hopkins kannattivat vankasti nopeaa maihinnousua, 
koska se toisi heidän mielestään nopean voiton. Roosevelt ei ollut yhtä vakuuttunut asi-
asta, mutta hän taipui neuvonantajiensa vahvan rintaman edessä. Etenkin Marshallin, 
Hopkinsin ja Stimsonin vaikutus Rooseveltiin oli huomattava keväällä 1942. Strategialle 
tarvittiin kuitenkin myös brittien hyväksyntä. 

Huhtikuun ensimmäisenä päivänä britit käsittelivät omalla tahollaan maihinnousua 
Ranskaan. Esikuntapäälliköt ja Churchill ottivat maihinnousuun myönteisen kannan, ja he 
aikoivat tutkia tarkasti mahdollisuudet laajamittaisen hyökkäyksen tekemiseksi.171 
Neuvostoliiton sodanaikainen Lontoon suurlähettiläs Ivan Maiski kertoo muistelmissaan 
Churchillin suhtautuneen penseästi maihinnousun tekemiseen 1942. Maiski toteaa 
saaneensa tukea vaatimuksilleen ulkoministeri Edeniltä. Maiski kertoo pääministerin 
lopulta luvanneen auttaa Neuvostoliittoa.172 Eden kertoo muistelmissaan vastustaneensa 
aikaista maihinnousua, koska hän ei uskonut sen auttavan Neuvostoliittoa.173 BARKERIN 
mukaan Eden tuki johdonmukaisesti Churchillin strategisia näkemyksiä.174  

Maiskin väite Edeniltä saamastaan tuesta ei vaikuta uskottavalta. Tuskinpa Churchill 
myöskään kovin negatiivisesti on suhtautunut maihinnousun toteuttamiseen vuoden 1942 
aikana neuvotellessaan siitä Maiskin kanssa. Todennäköisesti pääministeri ei halunnut 
ainakaan luvata liikoja. COS:n huhtikuun ensimmäisen päivän tilannearvio oli myös 
varovainen, koska vuoden 1942 maihinnousua ei arviossa edes mainittu, vaan siinä 
puhuttiin maihinnoususta yleensä. Epäluotettavuudestaan huolimatta Maiskin muistelu 
osoittaa kuitenkin sen, kuinka Neuvostoliitto yritti kaikin tavoin vaikuttaa liittolaisiinsa, 
jotta toinen rintama avattaisiin nopeasti.  

1.2.2   Brittien epäily ja Marshallin harhaluulo 

Roosevelt ilmoitti huhtikuun kolmantena Churchillille Hopkinsin ja Marshallin tulevan 
Lontooseen esittelemään Marshallin muistiota. Presidentti painotti, että ”hänen 
sydämensä ja mielensä tukivat suunnitelmaa”. Presidentti muistutti toisen rintaman 
avaamisen helpottavan Neuvostoliittoon kohdistunutta painetta.175 Churchill vastasi 
Rooseveltille olevansa täysin samaa mieltä hänen kanssaan.176 Stalin oli vaatinut briteiltä 
toisen rintaman muodostamista kesästä 1941 saakka. Britit ja amerikkalaiset pelkäsivät 

                                                           
169 Eisenhower, Crusade, s. 45 - 46. 
170 Averell Harriman and Elie Abel, Special Envoy to Churchill and Stalin 1941 - 1946, s. 131. 
171 General Ismay letter to Prime Minister 1.4.1942. CAB/120/420. PRO. 
172 Ivan Maisky, Memoirs of a Soviet Ambassador, s. 273 - 274. 
173 Anthony Eden, The Reckoning, s. 325 
174 Barker, Churchill, s. 135. 
175 Roosevelt to Churchill, 3.4.1942. Churchill & Roosevelt. Vol. I, Alliance Emerging, s. 441. 
176 Churchill to Roosevelt, 4.4.1942. Churchill & Roosevelt. Vol. I, s. 442. 



 

 

41

Neuvostoliiton suunnittelevan erillisrauhan tekemistä Saksan kanssa.177 Churchill kannatti 
varmasti sekä toisen rintaman muodostamista että Neuvostoliiton tukemista, joten hänen 
oli helppo olla samaa mieltä Rooseveltin kanssa. Pääministeri ei kuitenkaan kertonut, 
millaisen operaation hän ymmärsi toiseksi rintamaksi. 

Yhdysvaltojen kansa oli arvostellut presidenttinsä sodanjohtamista erittäin 
voimakkaasti maaliskuussa ja vaatinut keskittymistä Japanin vastaiseen sotaan.178 Paineita 
lisäsivät myös Ison-Britannian kauppaministeri Max Beaverbrook, joka oli keväällä 
vierailulla Yhdysvalloissa, ja presidentinvaalit 1940 Rooseveltille hävinnyt Wendell 
Willkie. He vaativat yhteisesti toisen rintaman muodostamista.179 Churchill halusi 
myönteisellä vastauksella todennäköisesti myös rauhoitella Rooseveltia ja tukea hänen 
politiikkaansa. 

Omat huolensa oli tosin Churchillilläkin: kiihkeimmät konservatiivit olivat syyttäneet 
häntä alkuvuodesta jopa diktaattoriksi, koska Churchill oli pääministeri, 
puolustusministeri ja parlamentin johtaja.180 Kritiikki kytkeytyi Ison-Britannian huonoon 
sotamenestykseen Kaukoidässä. Helmikuun puolessavälissä britit olivat menettäneet 
Singaporen Japanille, mikä heikensi brittikansan luottamusta Churchillin hallitukseen.181 
Rooseveltin erikoisneuvonantaja Harriman oli erittäin huolissaan pääministeristä rajun 
kritiikin takia.182 Churchill halusi Rooseveltin tuen kovaa kritiikkiä vastaan. Tämä selittää 
osittain Churchillin myönteisyyttä huhtikuussa 1942 presidentin mielipiteitä kohtaan. 

Erimielisyyksiltäkään Churchill ja Roosevelt eivät välttyneet keväällä 1942. Intian 
tulevaisuus oli aiheuttanut kiistaa miesten välille. Roosevelt oli huolissaan Intian 
puolustusvalmiudesta, mutta Churchill pelkäsi Yhdysvaltojen sekaantuvan Intian 
itsenäisyyspyrkimyksiin.183 JABLONSKYN mukaan Churchillin ajatteluun vaikutti 
voimakkaasti yksi viktoriaanisen ajattelun kulmakivistä: imperialismi.184 CALLAHANIN 
tulkinnan mukaan Churchill yritti pakkomielteen lailla pitää yllä Ison-Britannian 
suurvalta-asemaa. Pääministeri pelkäsi Intian nationalistien uhkaavan britti-imperiumia ja 
samalla suhteita Yhdysvaltoihin.185 Yhdysvaltojen kongressissa Ison-Britannian Intia-
politiikka oli herättänyt vahvoja antibrittiläisiä tunteita; Roosevelt puolestaan oli 
antikolonialisti, ja Intian kysymys oli brittien kauhuksi hänen lempiaiheitaan.186 
Yhdysvaltojen kansa suhtautui britteihin kuitenkin myönteisesti imperialismista 
huolimatta. Keväällä 1942 yleinen mielipide tosin arvosteli voimakkaasti Ison-Britannian 
sotatoimia Tyynellämerellä.187  
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Hopkins ja Marshall saapuivat Lontooseen huhtikuun 8. päivänä. Hopkins188 ja 
Churchill keskustelivat vaikeasta Intian tilanteesta, mutta osallistuivat myös sotilaallisiin 
neuvotteluihin. Churchill väitti Hopkinsille, että itsenäistyttyään Intia vetäisi 
sotavoimansa pois Lähi-idästä ja tekisi rauhan Japanin kanssa.189 TAYLORIN mukaan 
Churchill ei kuitenkaan koskaan ymmärtänyt, ettei Yhdysvaltoja kiinnostanut Ison-
Britannian imperiumin pelastaminen.190  

Hopkins ja kenraali Marshall aloittivat sotilaalliset neuvottelut Churchillin kanssa. 
Marshall esitti oman muistionsa pääministerille, joka oli jo useiden viikkojen ajan 
perehtynyt suunnitelmaan. Pääministeri vastusti selkeästi useita suunnitelman kohtia ja 
muistutti varsin heikosta sotilaallisesta tilanteesta sekä Intian valtamerellä että Pohjois-
Afrikassa. Marshall oli odottanut paljon kovempaa kritiikkiä, ja hän oli varsin 
tyytyväinen keskusteluun. Hopkins ei ollut kovin luottavainen, vaan hänen mielestään 
Churchill oli selkeästi varauksellinen ”Marshallin muistion” vuoksi.191 MOSLEYN 
mukaan Marshall ei luottanut poliitikoihin, mutta hän luotti Churchilliin unohtaen, että 
myös hän oli poliitikko.192 Hopkins tunsi Churchillin jo varsin hyvin useista 
aikaisemmista tapaamisista ja osasi olla innostumatta liikoja. Marshallin ja Churchillin 
suhteet olivat vasta alkamassa muotoutua, joten Marshallin optimismi oli ennenaikaista. 

Huhtikuun 9. päivänä Marshall esitti muistionsa Ison-Britannian esikuntapäälliköiden 
neuvostolle. Hän kertoi tulleensa Lontooseen sopimaan brittien kanssa liittoutuneiden 
päähyökkäyksestä. Marshall itse ehdotti hyökkäystä Länsi-Eurooppaan, ja hän epäili, että 
vuoden 1942 aikana tarvittaisiin mahdollisesti hätäoperaatio Neuvostoliiton tukemiseksi. 
Marshallin mukaan tarvittavat amerikkalaisjoukot olisivat käytettävissä hyökkäystä varten 
syyskuussa. Hän halusi päätöksen operaatiosta nopeasti. Brooke totesi brittien ajattelevan 
paljolti samalla tavalla, mutta hänen mielestään Neuvostoliittoa pystyttäisiin parhaiten 
tukemaan ilmahyökkäysten193 avulla ei maavoimien hyökkäyksellä. Brooken mielestä 
liittoutuneet eivät saisi maihinnousua varten koottua vuoden 1942 aikana kuin yhdeksän 
divisioonaa, mikä ei riittäisi pysyvän sillanpääaseman muodostamiseen. Hän arveli myös 
Britannian puolustuksen heikentyvän ratkaisevasti joukkojen siirron myötä. Vara-amiraali 
Louis Mountbatten194 huomautti maihinnousualusten vähyydestä ja teknisistä ongelmista. 
Ilmavoimien marsalkka Portalin mielestä syyskuun operaatio alkaisi liian myöhään 
ajatellen lähestyvää talvea tai liian aikaisin, jotta siitä olisi hyötyä suuremmalle 
maihinnousulle 1943.195 Vaikka mielipiteet poikkesivat toisistaan, kokous merkitsi 
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käytännössä amerikkalaisten ja brittien yhteisen maihinnoususuunnittelun aloittamista. 
Kokous oli vasta tunnustelua, mutta briteillä oli jo epäilynsä etenkin hätäoperaatio 
Sledgehammerin suorittamisesta. 

Harry Hopkins oli havainnut brittien epäluulot. Niiden hälventämiseksi hän järjesti 
kahdenkeskisen tapaamisen Churchillin kanssa huhtikuun neljäntenä päivänä. Hopkins 
painotti sitä, kuinka vankasti Yhdysvaltain sodanjohto presidenttiä myöten tuki 
”Marshallin muistiota”. Hopkins korosti pääministerille myös Yhdysvaltojen valmiutta 
laajoihin joukkojen mobilisaatioihin ja riskienottoihin Neuvostoliiton auttamiseksi. 
Hopkinsin mukaan vasta tämä keskustelu sai Churchillin ymmärtämään kuinka 
vakavissaan amerikkalaiset olivat Sledgehammerin suhteen.196 Marshall kehui sodan 
jälkeen estotta Hopkinsin väsymätöntä työtä. Marshall kertoo saaneensa Hopkinsilta 
voimakasta tukea varsinkin, kun vaikeudet Churchillin kanssa alkoivat; näin oli myös 
huhtikuussa 1942 Lontoossa. Marshallin mukaan Hopkins oli myös erinomainen välikäsi 
presidenttiin nähden, sillä hän kykeni selittämään sotilasasioista Rooseveltille 
olennaisimman, helpommin kuin mitä sotilaat olisivat osanneet.197 

Hopkinsin läsnäolo Lontoossa oli ensiarvoisen tärkeää, mikä kävi selväksi jo 
ensimmäisenä kokouspäivänä. Hopkinsilla oli erinomaiset suhteet sekä Churchillin että 
Rooseveltin kanssa. Hän tunsi hyvin kummankin valtionpäämiehen ajatusmaailman ja 
osasi sitä kautta opastaa Marshallia, joka ei tuntenut brittejä tai edes omaa esimiestään – 
Rooseveltia – kovin hyvin.  

Huhtikuun yhdeksännen päivän kokous oli myös ensimmäinen kerta, kun Ison-
Britannian yleisesikunnan päällikkö kenraali Brooke ja Yhdysvaltojen armeijan 
yleisesikunnan päällikkö Marshall kohtasivat neuvottelupöydän ääressä. Miesten 
ensivaikutelma toisistaan ei ollut paras mahdollinen. Marshall piti Brookea198 hyvänä 
”taistelujen miehenä”, mutta hänen mielestään Brooke ei ollut yhtä älykäs kuin edellinen 
Ison-Britannian yleisesikunnan päällikkö Dill.199 Brooken mielestä Marshall ylikorosti 
omaa merkitystään. Brooken sävy hänen arvioidessaan Marshallia on kuitenkin varsin 
myönteinen. Hän kuvaili Marshallia mieheksi, jonka kanssa oli helppo tulla toimeen. 
Mitä pidemmälle huhtikuun neuvottelut Lontoossa etenivät, sitä positiivisemmaksi 
muuttui Brooken arvio Marshallista ihmisenä.200 Marshallin hieman hätäiseen ensiarvioon 
Brookesta vaikuttivat varmasti hyvät välit Dilliin, jonka hän olisi mielellään nähnyt 
jatkavan COS:n päällikkönä.  

Avauskokous oli vasta alkusoittoa pitkille ja uuvuttaville neuvotteluille Lontoossa. 
Marshall, joka ei tuntenut Churchillia kovinkaan hyvin ennen neuvotteluja, oppi 
konkreettisesti muun muassa pääministerin persoonalliset työtavat ja -ajat. Marshall oli 
järkyttynyt, kun Churchill saattoi työskennellä keskellä yötä valvottaen muita. Tämä ei 
kuitenkaan MOSLEYN mukaan häirinnyt kenraalia, koska pääministeri vaikutti 
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yhteistyökykyiseltä.201 Hopkins viestitti 11. huhtikuuta Rooseveltille neuvottelujen 
etenevän tyydyttävästi.202  

Churchillin sodanaikainen sotilasasioiden apulaissihteeri Ian Jacob on elävästi 
kuvaillut pääministerin työskentelytyyliä ja persoonaa. Churchill halusi pitää yhteyttä 
omiin esikuntapäälliköihinsä kokousten lisäksi myös kirjallisesti. Kirjeenvaihto 
sijoitettiin pyörillä liikuteltavaan lipastoon, jonka pääministerin sihteeri ohjasi aamuisin 
Churchillin makuuhuoneeseen. Lipasto oli Churchillin mukana kaikkialla. Aamiaisen 
jälkeen Churchill tapasi kenraaliluutnantti Ismayn. Muutaman tunnin työskentelyn 
jälkeen pääministeri otti yleensä iltapäiväunet kello 15.00 - 18.00. Ilta ja yö olivat 
pääministerin tehokkainta työskentelyaikaa, ja usein hän meni nukkumaan vasta kolmelta 
aamuyöllä. Jacobin mielestä Churchill ei kohdellut alaisiaan inhimillisesti. Jacobia säälitti 
etenkin Ismay, joka teki nöyrästi töitä pääministerin vaatimusten mukaan. Tosin Ismay 
myös selvisi tiukasta tehtävästään.203 Sodanaikainen työväenpuolueen johtaja Attlee on 
Jacobin kanssa samoilla linjoilla. Attleen mielestä Churchill oli myötätuntoinen mutta 
erittäin kärsimätön. Churchill ei myöskään osannut antaa arvoa avustajiensa työlle, vaan 
hän oli itserakas ja suvereeni Ison-Britannian johtaja: imperiumin pelastaja.204 Sekä Attlee 
että Jacob kertovat Churchillin olleen vaikeasti hallittavissa. Pääministeri pursusi ideoita, 
joista monet olivat loistavia, mutta jotkut jopa vaarallisia. Jacobin mukaan Churchill 
halusi olla sankari: aina tekemässä jotain itse.205  

Churchillin työskentelytyyli vaikuttaa ensimmäiseltä vaikutelmalta jopa huvittavalta, 
mutta vaikutelma muuttuu, kun muistetaan hänen asemansa. Jacobin ja Attleen kritiikki 
Churchillin itsekkyyden osalta on oikeaan osunutta. Pääministeri työskenteli milloin 
halusi, ja muiden piti alistua hänen aikatauluunsa. Työskentelytavoilla ei näyttänyt olevan 
merkitystä ainakaan huhtikuun neuvotteluissa 1942. Kaikesta huolimatta myöhäiset 
kokoukset olivat etu Churchillille, ja hän varmasti tiedosti asian. Kun muut alkoivat 
aamuyöllä hiipua, Churchill oli terävimmillään. Tämän sai huomata myös Marshall. 

”Marshallin muistion” pohdinta huipentui huhtikuun 14. päivänä COS:n ja Ison-
Britannian puolustuskomitean kokouksiin. COS:n kokouksen aluksi Marshall korosti, että 
Yhdysvaltojen joukot tarvitsisivat taistelukokemusta, johon hänen mielestään vuoden 
1942 maihinnousu antaisi mahdollisuuden. Hänen mielestään liittoutuneet olivat 
pakotettuja maihinnousuun lähikuukausien aikana Neuvostoliiton tukalan tilanteen takia, 
vaikka miehistönkuljetukseen tarvittavan laivaston puute häiritsikin valmisteluja. Lopuksi 
Marshall vielä kehui neuvottelujen loistavaa ilmapiiriä. Mountbatten totesi jälleen, että 
vuoden 1942 osalta eli mahdollista Sledgehammeria ajatellen ongelmana olisi 
maihinnousualusten vähyys. Amiraalin mielestä seuraavana vuonna tilanne olisi kaluston 
puolesta huomattavasti suotuisampi. Kokouksen lopuksi Brooke vielä tarkensi 
Marshallille keskustelujen tuloksia. Brooke muistutti, että maihinnousun tekemisestä 
Ranskaan 1943 oltaisiin samaa mieltä, mutta 1942 olisi mahdollisuuksia ainoastaan 
pienimuotoiseen hyökkäykseen mantereelle.206  
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 Marshall oli tietoinen maihinnousualusongelmasta, sillä Yhdysvaltain armeijan 
logistikot olivat jo ennen Marshallin ja Hopkinsin Lontoon matkaa julkaisseet raportin, 
jonka mukaan todellisen suuren maihinnousun mahdollisuus olisi vasta 1.4.1943. 
Logistikot eivät raportissaan puhuneet Sledgehammerista nimellä, mutta he suosittelivat 
pienemmän operaation tekemistä Länsi-Euroopassa vain, jos Neuvostoliitto joutuisi 
vaikeuksiin omalla rintamallaan.207 Vaikka Marshall vaikuttikin Lontoossa toiveikkaalta, 
samaa ei voi sanoa kenraaliluutnantti MacNarneystä, joka toimi tarvittaessa Marshallin 
sijaisena JCS:n kokouksissa. MacNarneytä häiritsi etenkin maihinnousuharjoitusten 
heikkous ja vähyys.208   

Lontoossa puolustuskomitean kokouksen avaukseksi puhunut Churchill kertoi 
hyväksyvänsä ”Marshallin muistion” unohtamatta kuitenkaan Intian ja Keski-idän 
puolustamisen vaatimaa huomiota. Marshall korosti Euroopan taisteluiden 
ensiarvoisuutta. Hän torjui pääministerin epäilyt Euroopan ulkopuolisten 
sotanäyttämöiden unohtamisesta; tosin Marshall ei ollut valmis lisäämään niiden 
miesvahvuutta. Marshall kertoi myös Yhdysvaltojen lisäävän maihinnousualusten 
tuotantoa. Brooke halusi Yhdysvaltojen tukea Intian puolustamiseen ja kertoi COS:n 
suhtautuvan myönteisesti Marshallin maihinnoususuunnitelmiin. Myös Attlee ja Eden 
hyväksyivät vuoden 1943 maihinnousun – Eden tosin hieman kakistellen. Churchill 
vakuutti Hopkinsille ja Marshallille, että Ison-Britannian hallitus tekisi kaikkensa vuoden 
1942 maihinnousun eteen; täydet valmistelut voitaisiin aloittaa. Pääministeri päätti puo-
lustuskomitean kokouksen juhlallisesti: ”Englantia puhuvat ihmiset päättivät suuresta 
hyökkäyksestä Euroopan vapauttamiseksi.”209 Huhtikuun 15. päivänä Marshall viestitti 
tyytyväisenä Stimsonille brittien muodollisesti hyväksyneen ”Marshallin muistion”. 
Kenraalin mukaan Churchill piti täydellistä hyväksyntää selviönä.210 Huhtikuun 17. 
päivänä Marshall ja Hopkins lähtivät paluulennolle Yhdysvaltoihin.211  

Marshall saattoi olla tyytyväinen Lontoon matkansa tuloksiin. Britit suhtautuivat 
positiivisesti hänen muistioonsa, vaikka COS ei vaikuttanut halukkaalta operaatio 
Sledgehammerin toteuttamiseen. Marshallin into perustui pitkälti Churchillin lupauksiin. 
Hän luotti pääministeriin ja arveli Churchillin lausuntojen merkitsevän brittien 
hyväksyntää muistiolle. Marshall hautasi maihinnousualusten puutteesta aiheutuneen 
päänvaivan Churchillin ylevien kommenttien alle. 

TUTTLEN mukaan Hopkins oli arvioissaan eri linjoilla. Voimakkaasti 
Sledgehammeria kannattaneelle Hopkinsille oli Lontoossa käynyt selväksi, ettei 
maihinnousu toteudu 1942. Hopkins arveli myös, ettei Roundup-operaationkaan kohtalo 
ollut selvä.212 Tuttlen tulkinta Hopkinsin ajatuksista on liian jyrkkä, sillä huhtikuun 14. 
päivänä Rooseveltille lähettämässään viestissä Hopkins kertoi, että keskusteluissa oli 
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saavutettu ”yhteinen aaltopituus” mutta ei varsinaista rajoitetun Ranskan maihinnousun 
hyväksymistä. Hopkins ei kuitenkaan tyrmännyt kumpaakaan suunniteltua operaatiota. 
Hopkins kertoi presidentille Marshallin tehneen esiintymisellään hienon vaikutuksen 
britteihin.213 

Marshall oli jättänyt itsestään briteille miellyttävän kuvan. Hän olisi kuitenkin kal-
vennut, jos olisi tiennyt, mitä Brooke hänen muistiostaan todella ajatteli. Brooken 
mielestä Marshall oli hyvä sotilaallinen organisaattori ja erinomainen välittäjä poliitikko-
jen ja sotilaiden suhteissa. COS:n päällikkö tyrmäsi kuitenkin täysin Marshallin kyvyt 
strategina. Päiväkirjassaan Brooke arvosteli voimakkaasti “Marshallin muistiota” ja 
totesi, ettei Marshall ollut ajatellut tarkempaa strategista sisältöä Kanaalin yli tehtävälle 
maihinnousulle. Marshallin edustavuus tuntui ärsyttävän Brookea, koska se auttoi häntä 
neuvotteluissa ”vaarallisia suunnitelmia esitellessään”. Sledgehammeria Brooke kuvaili 
mahdottomaksi hätäoperaatioksi, koska hänen mukaansa Saksa vahvistaisi huomattavasti 
Ranskan puolustustaan, jos Neuvostoliitto romahtaisi. Brooke totesi brittien kuitenkin 
suostuneen huhtikuun 14. päivän neuvotteluissa hyökkäystoimintaan Euroopassa 
muodollisesti jo 1942 mutta viimeistään seuraavana vuonna. Brooke kannatti itse 
seuraavaksi operaatioita Afrikassa ja Välimerellä.214  

Huhtikuun 17. päivänä Rooseveltille lähettämässään sähkeessä Churchill kertoi brittien 
periaatteessa hyväksyneen “Marshall-muistion”. Churchill totesi operaatio Roundupin 
valmistelujen alkavan välittömästi. Pääministeri suhtautui hätäoperaatio Sledgehammeriin 
torjuvasti, koska hänen mielestään jotkut muut tehtävät saattaisivat mennä 
tärkeysjärjestyksessä sen edelle.215 Churchill kertoi Rooseveltin Lontoon 
erikoislähettiläälle Harrimanille rajoitetun maihinnousun Euroopan mantereelle kuluvan 
vuoden aikana olevan mahdoton ajatus. Harrimanin mielestä Marshall oli yliarvioinut 
brittien hyökkäyshalut ja -mahdollisuudet.216 Churchill kertoo muistelmissaan 
kannattaneensa huhtikuussa 1942 Ranskan maihinnousun toteuttamista vuoden 1943 
aikana; hän myös myöntää, että hänellä oli muutkin suunnitelmat mielessä. Pohjois-
Afrikan operaatio oli huhtikuussa 1942 edelleen Churchillin toivelistalla, mutta myös 
Jupiter eli suunnitelma Pohjois-Norjan vapauttamiseksi.217 

Huhtikuun Lontoon neuvotteluissa 1942 briteillä ja amerikkalaisilla oli erinomainen 
mahdollisuus luoda vankka pohja sodanjohdon yhteistyölle. Ainakin Marshall uskoi näin 
käyneen, ja hän arveli vahvasti yhteisymmärryksen löytyneen myös Ranskan 
maihinnousun osalta 1943. Tämän hän kertoi myös CCS:lle muutamaa päivää 
neuvotteluiden jälkeen.218 Huhtikuun lopulla Marshall ilmoitti Churchillille olevansa 
erittäin tyytyväinen Lontoon neuvotteluihin – etenkin kahdenkeskisiin keskusteluihin. 
Kenraalin mielestä oli hienoa, että liittolaisten välille oli kyetty luomaan voimakas 
yhteistyö ilman viivästyttäviä väärinkäsityksiä, jotka olivat yleisiä vastaavanlaisissa 
tilanteissa.219 Marshall ei joutunut Lontoossa kiivaisiin väittelyihin, ja varsinkin Churchill 
                                                           
213 Hopkins to Roosevelt 14.4.1942. Hopkins Papers/Sherwood Collection/BOX 308/Book 5. RL. 
214 Brooke diary 14. ja 15.4.1942. Alanbrooke Papers/Diaries/5/5. LHC. 
215 Churchill to Roosevelt, 17.4.1942. Churchill & Roosevelt. Vol. I, s. 458 - 459. 
216 Harriman and Abel, s. 133 - 134. 
217 Churchill, Hinge of Fate, s. 249. 
218 CCS minutes 21.4.1942. RG 218/BOX 169. NARA II. 
219 Marshall to Churchill 28.4.1942. Marshall Papers/BOX 61/Fold 1. GCMF. 



 

 

47

vaikutti tukeneen Marshallia ilman suurempaa vastustusta, mitä pääministerin lääkärikin 
ihmetteli.220 Sodan jälkeen Churchill perusteli ”pehmeyttään” sillä, että hän halusi 
rakentaa tasapainoisen liittolaissuhteen, jota riidat Lontoossa olisivat voineet 
hankaloittaa.221 Ismay toteaa muistelmissaan Marshallin ja Hopkinsin lähteneen Lontoosta 
uskoen virheellisesti, että britit kannattivat sekä Roundupin että Sledgehammerin 
tekemistä. Ismay toteaa myös, että tällä väärinkäsityksellä oli ikävät seuraukset: 
luottamuksen rakoilu.222  

Vaikka huhtikuun Lontoon neuvotteluissa päästiinkin periaatteelliseen sopimukseen 
Ranskan maihinnousun tekemisestä 1943, neuvotteluita voidaan pitää epäonnistuneina 
varsinkin amerikkalaisten ja brittien yhteistyön kannalta. Lontoosta lähtiessään Marshall 
uskoi saaneensa brittien varauksettoman tuen muistiolleen. Marshallin arvio kokousten 
tuloksista oli hätiköity. Hänen olisi pitänyt myöntää maihinnousun alkuvalmisteluiden 
ongelmat, kuten Yhdysvaltain armeijan logistikot ja kenraaliluutnantti MacNarney olivat 
tehneet. 

Hopkins, josta oli muodostumassa entistä voimakkaampi tekijä, joka vaikutti 
Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian suhteisiin, tunsi ennen kaikkea Churchillin paremmin ja 
osasi suhtautua kokouksen tuloksiin varovaisemmin kuin Marshall. Marshallin harhaluulo 
ei ollut pelkästään hänen liiallisen innokkuutensa syytä. Harhaluulo syntyi, koska britit 
eivät kertoneet suoraan mielipidettään, vaan COS:n jäsenetkin tyytyivät varsin vaimeaan 
kritiikkiin. Brooke tosin vastusti selkeästi Sledgehammeria, mutta esitti varsinaisen 
arvostelunsa Marshallin ”selän takana” eikä neuvotteluissa. Merkittävin harhaluulon 
aikaansaaja oli kuitenkin Churchill, joka ylevin sanoin lupasi tukensa Marshallille, vaikka 
hän todellisuudessa oli jyrkästi esimerkiksi Sledgehammeria vastaan. Churchill pimitti 
Marshallilta todelliset ajatuksensa, ja hänen sodanjälkeinen selityksensä käytöksensä 
motiiveista on turha. Churchill ei voinut kuvitella saavuttavansa yhteistyön tasapainoa 
salaamalla mielipiteensä. Kahden välisessä suhteessa toisen salailu, ja salailun 
paljastuminen johtaa yleensä luottamuksen romahtamiseen tai osittaiseen 
heikentymiseen. Brittien toiminta ”Marshallin muistiota” käsitelleissä neuvotteluissa oli 
virhe, joka varjosti myöhemmin amerikkalaisten ja brittien yhteistyötä. 

Alkuvuoden 1942 sotatapahtumat olivat liittoutuneiden kannalta melko synkkiä. 
Kenraalieversti Erwin Rommelin johtamat saksalaiset jatkoivat etenemistään Pohjois-
Afrikassa. Myös japanilaiset etenivät omalla rintamallaan: Singaporen valtaamisen ohella 
he uhkasivat jo Australiaa.223 Liittoutuneiden vaikeudet jatkuivat Atlantilla, jossa 
saksalaisten sukellusveneet aiheuttivat paljon tuhoa. Saksalaiset upottivat Atlantilla ja 
Karibianmerellä tammi-kesäkuun aikana satoja liittoutuneiden aluksia. Valtavat 
menetykset uhkasivat kaikkia liittoutuneiden sotatoimia.224 Toukokuun 6. päivänä 
japanilaiset ottivat haltuunsa Filippiinit. Itärintamalla saksalaiset valtasivat toukokuun 
lopulla Harkovan ja ottivat yli 200 000 sotavankia. Liittoutuneet oli puristettu ahtaalle 
jokaisella sotarintamalla.225  
                                                           
220 Moran, s. 42. 
221 Churchill, Hinge of Fate, s. 324. 
222 Lord Ismay, The Memoirs of Lord Ismay, s. 249 - 250. 
223 Martin Gilbert, The Second World War, s. 299 - 300. 
224 Gerhard L. Weinberg, A World At Arms, s. 375 - 376. 
225 Weinberg, s. 315. 



 

 

48

1.3  Brittien ja Marshallin suhteiden kuiluna Torch 

1.3.1  Molotov suhteiden hämmentäjänä 

Roosevelt ilmoitti huhtikuussa 1942 Stalinille haluavansa ulkoministeri Molotovin vierai-
lulle Washingtoniin keskustelemaan toisesta rintamasta. Presidentti kertoi Hopkinsin 
matkanneen saman asian vuoksi Lontooseen.226 Stalin piti Rooseveltin ehdotusta hyvänä 
ja ilmoitti Molotovin matkustavan toukokuussa Washingtoniin.227 

STOLERIN mukaan Rooseveltille suora kontakti Neuvostoliittoon oli tärkeä, koska 
hän halusi helpottaa Neuvostoliiton sotaponnisteluja toisen rintaman avulla. Presidentti 
halusi Neuvostoliiton myös Japanin vastaiseen sotaan. Toisaalta hän pelkäsi Stalinin 
tekevän erillisrauhan Saksan kanssa. Muutamien suurlähettiläiden – esimerkiksi 
Harrimanin – varoituksista huolimatta Roosevelt halusi lähestyä Neuvostoliittoa 
vilpittömin mielin, vaikka vielä syksyllä 1939 Roosevelt oli pitänyt Hitleriä ja Stalinia 
samanlaisina johtajina Neuvostoliiton vallattua Itä-Puolan.228 ULAMIN mukaan Harry 
Hopkins oli saanut kesän 1941 Moskovan vierailullaan Stalinista positiivisen kuvan,229 
mikä selittää osaksi Rooseveltin mielenmuutoksen. Kutsumalla Molotov Washingtoniin ja 
viittaamalla Harry Hopkinsin Lontoon matkaan Roosevelt halusi osoittaa Stalinille, että 
Yhdysvallat oli tosissaan muodostamassa toista rintamaa ja tukemassa Neuvostoliittoa. 
Roosevelt halusi myös häivyttää Neuvostoliitolta pienetkin halut erillisrauhan tekemiseen 
Saksan kanssa. 

Ennen Molotovin vierailua amerikkalaiset ja britit keskittyivät jälleen omilla tahoillaan 
toisen rintaman valmisteluun. Churchill piti 23. huhtikuuta parlamentille salaisen puheen, 
jossa hän korosti Saksa ensin -strategiaa. Pääministerin mielestä Saksan lyöminen vaati 
liittoutuneilta valmistautumista maihinnousuun sopiville alueille Länsi- ja Etelä-Euroo-
passa.230 Ulkoministeri Eden tapasi Churchillin seuraavana päivänä ja huomasi tämän 
olevan puheensa jäljiltä erinomaisella tuulella.231 Toukokuun ensimmäisenä päivänä pää-
ministeri esitteli Jupiter-operaatioidean COS:lle jonkinlaisena Ranskan maihinnousun 
korvikkeena.232 Myös keskustelu operaatio Sledgehammerista jatkui tiiviinä COS:ssa. 
Mountbatten totesi jälleen, ettei operaatio onnistuisi vuonna 1942 maihinnousualusten 
vähyyden takia. Brooke muistutti, ettei kuluvana vuonna olisikaan tarkoitus muodostaa 

                                                           
226 Roosevelt to Stalin, 12.4.1942. Correspondence between the Chairman of the Council of 
Ministers of Great Britain during the Great Patriotic War of 1941 - 1945. Volume II, s. 18 - 19. 
227 Stalin to Roosevelt, 20.4.1942. Correspondence. Vol. II, s. 19. 
228 Stoler, The Politics, s. 161; Baldwin, s. 3 - 4; George C. Herring, Aid to Russia 1941 - 1946, s. 
280 - 281; Lash, s. 585. WILLIAM TAUBMANIN mukaan Roosevelt ei ymmärtänyt, että Stalin 
alaisineen olivat murhamiehiä. William Taubman, Stalin´s American Policy, s. 39. 
229 Adam Ulam, Stalin, s. 560 - 562. 
230 Churchill, A Speech to the House of Commons 23.4.1942. Winston Churchill, Secret Session 
Speeches, s. 73 - 74. 
231 Eden, s. 326. 
232 Gilbert viittaa COS:n kokoukseen. Martin Gilbert, Road to Victory, s. 100. 



 

 

49

pysyvää sillanpääasemaa mantereelle.233 Portal puolestaan tuki rajoitetun maihinnousun 
tekemistä odotettavissa olevan Saksan kesähyökkäyksen234 alettua. Brooke uskoi 
puolestaan Neuvostoliiton tekevän kesähyökkäyksen itärintamalla, mikä hänen 
mielestään merkitsisi Sledgehammerin siirtämistä.235 Churchillin strateginen into oli 
valloillaan huhti-toukokuun vaihteessa 1942, jolloin Norja vaikutti pääministerin mielestä 
”sopivalta hyökkäysalueelta”. COS:lla oli täysi työ hillitä Churchillin suunnitteluintoa. 
COS:lla oli muutenkin miettimistä, koska Portal muodosti yhden miehen opposition 
maihinnousun tekemiseksi jo 1942. 

Portalin elämänkerran kirjoittajan RICHARDSIN mukaan Portalilla ja Brookella ei 
ollut erimielisyyksiä päästrategian suhteen 1942.236 Ainakin toukokuun osalta hän on 
väärässä, koska lähteet selkeästi osoittavat mielipide-eroja esiintyneen. Tekijä on 
ilmeisesti halunnut esittää Portalin mahdollisimman positiivisessa valossa tai 
lähdemateriaali on ollut yksinkertaisesti puutteellinen. Joka tapauksessa kyseessä on hyvä 
esimerkki toisen maailmansodan merkittävimpien henkilöiden elämänkertojen 
ajoittaisesta pinnallisuudesta. Suuret linjat on esitetty oikein, mutta yksityiskohdissa on 
puutteita – myös vääriä tietoja. 

Molotovin vierailun lähestyminen sai amerikkalaisten huomion keskittymään yhä tar-
kemmin Euroopan hyökkäyksen suunnitelman ongelmiin. Rooseveltin kiinnostus 
Sledgehammeria kohtaan oli lisääntynyt Marshallin ja Hopkinsin Lontoon matkan 
jälkeen. Hän oli perehtynyt suunnitelman ongelmiin, joista pahimmat olivat edelleen 
laivojen ja maihinnousualusten vähyys.237 Amiraali King vaati toukokuun neljännen 
päivän JCS:n kokouksessa ilmavoimien vahvistamista Tyynellämerellä operaatio 
Boleronkin kustannuksella. Marshall ei pitänyt ajatuksesta lainkaan vaan puolusti 
Boleroa.238 Marshall ilmoitti Rooseveltille vastustavansa jyrkästi Kingin vaatimuksia. 
Marshall halusi amerikkalaisten esiintyvän yhtenäisesti nopean Euroopan maihinnousun 
kannattajina, jotta britit eivät saisi epävarmaa kuvaa liittolaistensa toiminnasta ja 
aikeista.239 

Kingin kiinnostus Tyynenmeren taisteluihin on ymmärrettävää, taistelihan suurin osa 
Yhdysvaltojen laivastosta siellä. King oli kuitenkin JCS:n jäsenenä sitoutunut Saksa ensin 
-strategiaan, joten hänen Tyynenmeren vaatimuksensa hajottivat amerikkalaisten rivejä ja 
aiheuttivat harmeja varsinkin Marshallille. Sekä Yhdysvaltojen että Ison-Britannian 
esikuntapäälliköiden neuvostojen tiettyjen jäsenten – Kingin ja Portalin – eriävät 
mielipiteet osoittivat toukokuun alun 1942 osalta maiden sodanjohdon pienimuotoista 
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sisäistä erimielisyyttä. Kummallakaan maalla ei ollut varaa suuriin sisäisiin riitoihin 
strategian osalta, jos ne todella aikoivat toteuttaa tavoitteensa. 

Roosevelt teki toukokuun kuudentena kaksi muistiota. Pelkästään Marshallille 
osoitetussa mietinnössä presidentti painotti, ettei Boleron suorittamista saanut hidastaa. 
Roosevelt ei halunnut myöskään tuolloin mitään suurempia lisäjoukkojen siirtoja 
Tyynellemerelle.240 Toisessa muistiossaan, joka oli osoitettu sekä esikuntapäälliköiden 
neuvostolle että Hopkinsille, Roosevelt tarkensi ohjeitaan. Ensimmäisenä hän mainitsi 
Tyynenmeren tärkeimpien kohteiden puolustamisen. Afrikan taisteluiden osalta hän oli 
valmis jättämään päävastuun briteille. Atlantin sotanäyttämön presidentti jakoi kahteen 
osaan. Päätavoitteena oli auttaa Neuvostoliittoa materiaalikuljetuksin; toisena keskeisenä 
tavoitteena oli toisen rintaman muodostaminen, johon hän katsoi kuuluvan myös eri 
tyyliset rajoitetummatkin hyökkäykset mantereelle. Roosevelt ehdotti pieniä kommando-
operaatioita, jotka kestäisivät pisimmillään yhden vuorokauden. Presidentti oli myös 
halukas tekemään hyökkäyksiä, joihin osallistuisi kerrallaan 50 000 miestä. Näiden 
superkommandoiskuiksi kutsuttujen operaatioiden tarkoitus oli kestää kahdesta päivästä 
viikkoon.241 

Roosevelt suhtautui erityisellä innolla Euroopan maihinnousuun toukokuun alussa 
1942, mistä on osoituksena hänelle varsin harvinainen muistioiden laatiminen. 
Presidentin ajatukset vaikuttivat selkeiltä: hän ei ollut kiinnostunut ensisijaisesti Afrikasta 
vaan nimenomaan Neuvostoliiton auttamisesta, tarvittaessa toteuttamalla maihinnousu 
Euroopan mantereelle. Amiraali Kingin innokkuuskaan ei hämännyt presidenttiä 
lisäämään selkeästi sotilaallista voimaa Tyynellämerellä. Tosin Rooseveltillä ei ollut 
tietenkään varaa unohtaa Tyyntämerta, koska suurin osa amerikkalaissotilaista taisteli 
siellä keväällä 1942. 

Neuvostoliiton ulkoministeri Molotov aloitti touko-kesäkuun neuvottelunsa Lontoossa. 
Molotov allekirjoitti sopimuksen Neuvostoliiton ja Ison-Britannian täydestä yhteistyöstä 
sodan aikana. Lontoon neuvotteluissa käsiteltiin myös Neuvostoliiton aluevaatimuksia ja 
etenkin vaikeaa Puolan kysymystä. NADEAUN mukaan Neuvostoliitto oli valmis 
luopumaan 1939 - 1941 hallitsemistaan Itä-Puolan ja Baltian alueisiin kohdistuneista 
vaatimuksistaan, jos länsiliittoutuneet toteuttaisivat toisen rintaman jo vuoden 1942 
aikana.242 

Eden toteaa muistelmissaan, ettei Molotov ollut kovinkaan kiinnostunut 
yhteistyösopimuksesta, vaan toisen rintaman muodostamisesta.243 Toukokuun 22. päivänä 
Churchill ja Molotov keskittyivät toisen rintaman muodostamisen ongelmiin. Molotov 
painosti voimakkaasti Churchillia toisen rintaman avaamiseen Eurooppaan jo vuoden 
1942 aikana. Pääministeri kertoi maihinnousun Ranskaan olevan suunnitteilla, mutta ei 
antanut mitään lupauksia Molotoville.244 Churchill viestitti Stalinille, että britit antoivat 
Molotoville realistisen kuvan maihinnousumahdollisuuksista ja -suunnitelmista.245 
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Molotovin lähdettyä kohti Washingtonia Churchill lähetti Rooseveltille raportin 
keskusteluistaan ulkoministerin kanssa. Churchillin mukaan neuvotteluissa käsiteltiin 
Boleroa, Sledgehammeria ja Roundupia melko hyvässä ilmapiirissä. Hän kertoi kuitenkin 
vara-amiraali Mountbattenin tulevan Washingtoniin selostamaan 
maihinnoususuunnitelman vaikeuksia. Churchill väläytti myös hyökkäystä Norjaan ja 
muistutti, ettei Pohjois-Afrikan operaatiota saisi missään tapauksessa unohtaa. 
Sledgehammeria pääministeri kritisoi jälleen voimakkaasti.246 Churchill kannatti 
voimakkaasti ideoimaansa Norja-hyökkäystä, vaikka COS ja etenkin amiraali Pound oli 
suhtautunut toukokuun 27. päivän kokouksessa asiaan nihkeästi. Samassa kokouksessa 
Portal kannatti jälleen Sledgehammerin toteuttamista vaikeuksista huolimatta. Churchill 
totesi, ettei hän ollut halukas avaamaan toista rintamaa Eurooppaan ”poliittisen kunnian 
haun” muodossa, ellei sotilaallisia edellytyksiä ollut olemassa.247 Churchillin kritiikistä 
huolimatta COS viestitti Dillille toukokuun toiseksi viimeisenä päivänä, että Euroopan 
maihinnousulle tarvittaisiin nopeasti komentaja, jotta valmisteluille saataisiin kunnon 
perusta.248 Itsepintaiseen tyyliinsä Churchill kehotti kesäkuun ensimmäisenä päivänä 
COS:ää arvioimaan Jupiterin mahdollisuudet Sledgehammerin korvaajana 1942.249 COS 
teki työtä käskettyä, mutta käsitteli Jupiteria hyvin pintapuolisesti ja siirsi asian 
tarkemman analysoinnin yhdistetyn suunnitteluneuvoston eli JPS:n tehtäväksi.250 

Churchill oli tiukassa tilanteessa toukokuussa 1942 tasapainoillessaan eri tahojen 
kanssa. Pääministeri sai myös sisäpolitiikan kannalta olla varuillaan Neuvostoliiton 
kanssa. Itärintaman kovat taistelut olivat nostaneet Neuvostoliiton suosiota Britanniassa, 
mikä puolestaan ADDISONIN mukaan hyödytti työväenpuoluetta.251 Churchill yritti 
saada omat esikuntapäällikkönsä Jupiterin taakse, mutta varsin laihoin tuloksin. Gymnast 
oli kuitenkin pääministerin ”lempioperaatio”, jonka kohtalosta hän oli selkeästi 
huolissaan Rooseveltille lähettämässään raportissa. Churchill yritti myös pehmittää 
Rooseveltia, jotta presidentti ei lupaisi liikoja Molotoville toisesta rintamasta. 

Molotov saapui neljä päivää kestäneelle Washingtonin vierailulleen toukokuun 29. päi-
vänä. Hänen apunaan oli suurlähettiläs Litvinov.252 Varsinaiset kokoukset aloitettiin 
toukokuun 30. päivänä, mutta Molotov esitti jo saapumispäivänään Neuvostoliiton 
toiveen toisen rintaman muodostamisesta 1942. Ulkoministeri tyrmäsi Churchillin 
ehdottaman Jupiter-operaation, koska se ei olisi Neuvostoliiton mielestä suora hyökkäys 
Saksaa vastaan.253  

Ensimmäisenä varsinaisena kokouspäivänä Rooseveltin tukena olivat Marshall ja 
King, jotka vastasivat Molotovin strategiasta esittämiin kysymyksiin. Molotov painotti 
toisen rintaman merkitystä Neuvostoliittoon kohdistuvan paineen helpottajana. Hänen 
mielestään toisen rintaman siirtäminen vain auttaisi Hitlerin idän sotaretkeä. Roosevelt 
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kysyi Marshallilta, olivatko valmistelut toisen rintaman osalta selkeät, mihin Marshall 
vastasi myöntävästi. Tämän jälkeen Roosevelt pyysi Molotovia kertomaan Stalinille, että 
”toisen rintaman muodostaminen on odotettavissa 1942”.254 Churchillille lähettämässään 
sähkeessä Roosevelt kertoi kannattavansa maihinnousua Eurooppaan jo vuoden 1942 
aikana. Hänen mielestään Neuvostoliiton romahtamisen uhka teki maihinnousun 
välttämättömäksi.255 Vastauksessaan Rooseveltille Churchill totesi lyhyesti, ettei hän 
uskonut maihinnousun onnistumismahdollisuuksiin kuluvana vuonna.256        

Kesäkuun ensimmäisen päivän kokouksessa257 Molotov pyysi lisää materiaaliapua, 
koska sukellusveneet olivat haitanneet pahasti laivastosaattueita. Roosevelt kuitenkin 
huomautti, että toinen rintama ei toteutuisi, ellei Neuvostoliiton avustusmääriä 
vähennettäisi. Molotov ei pitänyt avun vähentämisestä, mutta hän tyyntyi, kun 
neuvottelujen lopuksi hyväksyttiin lausunto, jonka mukaan keskusteluissa oli saavutettu 
"yhteisymmärrys toisen rintaman muodostamisesta Eurooppaan 1942”.258 POGUEN 
mukaan Marshall vastusti neuvotteluiden loppulausuntoa, mutta tuloksetta.259 Molotovin 
tyytyväisyyttä osoittaa hänen Rooseveltille Lontoosta lähettämä sähke. Hän kiitteli 
Rooseveltia täydellisen yhteisymmärryksen löytymisestä maihinnousun suorittamiseksi 
vuonna 1942.260  

Molotovin vierailu oli saanut aikaan, sen mitä Churchill oli pelännyt: Roosevelt 
kannatti entistä lujemmin maihinnousua Eurooppaan vuoden 1942 aikana. NADEAUN 
mukaan Rooseveltin pelko Neuvostoliiton ja Saksan välisestä erillisrauhasta oli keskeisin 
syy hänen suopeuteensa maihinnousua kohtaan.261  Presidentin ajatteluun vaikutti lisäksi 
hänen halunsa luoda luottamukselliset välit Neuvostoliiton kanssa. Myös Marshallin 
toteamus maihinnoususuunnitelmien selkeydestä ei voinut olla vaikuttamatta 
Rooseveltiin. Marshall syyllistyi vakuutteluissaan karkeaan liioitteluun, sillä suunnitelmat 
olivat kaikkea muuta kuin selvät. Marshall huomasi ylilyöntinsä itsekin ja yritti paikata 
tilannetta Molotovin vierailun lopussa. Liittolaissuhde Neuvostoliittoon ei ollut selvä 
huolimatta yhteisestä vihollisesta. Rooseveltillä oli kova työ osoittaa amerikkalaisille 
suhteen toimivuus. 

Vuonna 1942 etenkin monet vanhoilliset amerikkalaiset epäilivät Neuvostoliittoa, ja 
eräät vertasivat suhdetta Neuvostoliittoon kävelyyn paholaisen kanssa. Neuvostoliiton 
kokemat kärsimykset sodassa Saksaa vastaa synnyttivät kuitenkin voimakasta myötätun-
toa amerikkalaisissa.262  

Molotovin lähdettyä Washingtonista Mountbatten saapui Churchillin lähettämänä 
Yhdysvaltoihin keskustelemaan toisesta rintamasta. Mountbattenin lähettäminen 
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Washingtoniin osoitti Churchilliltä melkoista luottamusta vasta 41-vuotiasta vara-
amiraalia kohtaan.263 CCS:n kokouksessa Mountbatten esitti Euroopan maihinnousun 
suunnittelutilanteen. Hänen mukaansa operaatio Roundupin suorittaminen seuraavana 
vuonna oli mahdollinen. Mountbatten antoi ymmärtää, ettei Sledgehammer olisi 
toteuttamiskelpoinen.264 Churchill oli lähettänyt Mountbattenin keskustelemaan 
maihinnoususta Eurooppaan etenkin Rooseveltin kanssa. Mountbattenin ja Rooseveltin 
neuvotellessa läsnä ei ollut amerikkalaissotilaita vaan ainoastaan Harry Hopkins. JCS:a 
tilanne huolestutti ennen kaikkea, kun Mountbatten tunnettiin miehenä, joka osasi 
taitavasti hyödyntää charmiaan neuvotteluissa.265  JCS sai tiedon keskusteluiden sisällöstä 
vasta Mountbattenin lähdettyä paluumatkalle Britanniaan. Mountbatten oli voimakkaasti 
kritisoinut rajoitetun maihinnousun tekemistä Euroopan mantereelle ja ehdottanut 
Jupiteria. Marshall on todennut sodan jälkeen, että Mountbattenin vierailu romutti 
huhtikuussa Lontoossa tehdyn päätöksen Sledgehammerista.266 

 STOLERIN mukaan Rooseveltia ympäröi jatkuva salailu, koska hän ei kertonut 
kaikkia ajatuksiaan lähimmille alaisillekaan. CAMPBELL on puolestaan todennut, että 
Roosevelt puhui paljon, mutta piti todelliset mielipiteet itsellään. Hän myös kirjoitti 
vähän ja antoi niukasti kirjallisia ohjeita.267 Mountbattenin vierailuun sopivat arviot Roo-
seveltin ”salailevasta” johtamistyylistä. Rooseveltin menetelmä jättää Marshall ja muut 
JCS:n jäsenet tärkeiden strategisten keskustelujen ulkopuolelle vaikuttaa kummalliselta. 
Ilmeisesti hän luotti omaan ja Harry Hopkinsin strategiseen ajatteluun. Joka tapauksessa 
ilman JCS:n läsnäoloa keskustelut Mountbattenin kanssa loivat ylimmässä sotilasjoh-
dossa epätietoisuutta ja epäilyjä siitä, miten Mountbatten pystyi vaikuttamaan 
Rooseveltiin. Sekä Ison-Britannian että Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvostot 
saivat olla todella tarkkana maidensa johtajien persoonallisen ominaisuuksien takia. 

 Marshall on myöntänyt sodan jälkeen, ettei liittoutuneilla ollut riittävästi miehistöä tai 
kalustoa  Sledgehammerin tekemiseksi vuoden 1942 aikana.268 Myös Marshallin 
sodanjälkeinen väite Mountbattenin vierailun merkityksestä osoittautuu liioittelevaksi: 
vara-amiraali kävi ainoastaan toteamassa Sledgehammerin epärealistisuudesta tosiasioita, 
joita Marshallin oli vaikea hyväksyä kesäkuussa 1942. Marshall unohtaa myös, ettei 
huhtikuun Lontoon neuvotteluissa tehty mitään virallisia päätöksiä rajoitetun Ranskan 
maihinnousun tekemisen osalta. 

 Mountbattenin vieraillessa Washingtonissa Ison-Britannian esikuntapäälliköiden 
neuvosto jatkoi tiiviisti toisen rintaman pohtimista. COS työsti raportin, jossa kannatettiin 
laajamittaisen Euroopan maihinnousun hylkäämistä 1942. COS perusteli kantaansa 
jälleen kerran maihinnousualusten vähyydellä. Pääministerin ehdottama operaatio Jupiter 
sai jälleen jyrkän tuomion. Brittiesikuntapäälliköt jättivät kuitenkin takaportin auki 
Sledgehammerille: jos Neuvostoliittoa uhkaisi romahdus, maihinnousu tehtäisiin jo 
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1942.269 COS ja Churchill olivat samaa mieltä siitä, että Sledgehammer voitaisiin tehdä 
myös, jos saksalaisten moraali romahtaisi. Churchill ehdotti jälleen sitkeästi hyökkäystä 
Norjaan.270 Perehdyttyään tarkemmin COS:n muistioon Churchill totesi, että rajoitetun 
Ranskan maihinnousun suunnittelua pitäisi jatkaa. Pääministeri käänsi myös operaation 
idean päälaelleen. Hänen mielestään operaatio pitäisi suorittaa, jos Neuvostoliitto 
menestyisi itärintaman taisteluissa eikä päinvastoin kuten aikaisemmin oli suunniteltu.271 
COS vastasi lyhyesti olevansa Churchillin kanssa samaa mieltä.272 

Brittien mielenmuutos rajoitetun Ranskan maihinnousun aloittamisperusteesta on 
erittäin merkittävä. Käytännössä se merkitsi sitä, että britit vastustivat Sledgehammerin 
tekemistä; ei ollut realistista odottaa Saksan moraalin romahdusta tai itärintaman 
taisteluiden nopeaa suunnanmuutosta. Churchill oli löytänyt uuden tavan sanoa ei 
Sledgehammerin toteuttamiselle. 

Molotovin palattua Lontooseen britit eivät voineet uskoa, että Roosevelt oli luvannut 
maihinnousun Ranskaan jo vuoden 1942 aikana.273 Churchill antoi Molotoville COS:n 
laatiman muistion, jossa todettiin, etteivät britit voineet antaa lupausta maihinnousun 
tekemisestä 1942, vaikka he edelleen tutkivat sen onnistumismahdollisuuksia. Muistiossa 
huomautettiin brittien tekevän kaikkensa maihinnousun onnistumiseksi 1943.274 Churchill 
kertoi sotakabinetille kesäkuun 11. päivänä Molotovin kanssa käydyistä neuvotteluista. 
Pääministeri paljasti myös, että pian suoritettaisiin operaatio Rutter eli 7000 miehen 
hyökkäys Ranskan rannikolle. Churchill korosti, ettei kyseessä ollut Sledgehammerin 
muunneltu versio vaan huomattavasti pienimuotoisempi operaatio. Pääministerin mukaan 
laajamittainen maihinnousu mantereelle eli operaatio Roundup oli mahdollinen 
toukokuussa 1943. Pääministeri halusi toteuttaa rajoitetun Ranskan maihinnousun sijaan 
hyökkäyksen Norjaan, koska hänen mielestään se turvaisi laivastosaattueiden matkan 
Neuvostoliittoon.275  

Molotovin vierailu sai länsiliittoutuneet paneutumaan huolellisesti toisen rintaman 
suunnitteluun. Varsinkin Churchill pääsi vauhtiin ideoineen; hän tarjosi sitkeästi operaatio 
Jupiteria COS:lle, sotakabinetille ja Rooseveltille, vaikka se ei missään vaiheessa ollut 
kovin paljon kannatusta saanutkaan. Churchilliä ei näyttänyt häiritsevän myöskään 
Molotovin tyly suhtautuminen Norja-hyökkäykseen. Vaikka Roosevelt oli varsin 
rohkeasti luvannutkin maihinnousun 1942, maihinnoususuunnitelmat vaativat 
lisäneuvotteluja etenkin, kun britit ilmoittivat selkeästi Sledgehammerin suorittamisen 
vaikeudet. Molotovin vierailujen myötä Eurooppaan suunniteltu maihinnousu oli 
sotilaallisen merkittävyyden lisäksi kohonnut entistä tärkeämmäksi poliittiseksi 
kysymykseksi. 
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1.3.2  Rooseveltin ratkaisu, Marshallin takaisku ja brittien voitto 

Kesäkuun 13. päivänä Churchill ilmoitti Rooseveltille tulevansa Washingtoniin 
neuvottelemaan liittoutuneiden ongelmista. Churchill sanoi ottavansa mukaan kenraali 
Brooken. Pääministeri onnitteli Rooseveltia amerikkalaisten saavuttamasta Midwayn 
meritaistelun voitosta Tyynellä valtamerellä.276 Midwayn taistelu kesäkuun alussa 1942 
merkitsi katastrofia Japanille. Se menetti neljä lentotukialusta, mikä tarkoitti hyökkäys-
voittoisen strategian muuttumista puolustukselliseksi. Sodan suunta Tyynellämerellä oli 
kääntynyt.277 Midwayn voitto antoi lisäpontta Marshallin ja Stimsonin Euroopan 
maihinnousuvaatimuksille, koska Yhdysvaltojen länsirannikon suojaamiseen käytetyt 
joukot voitaisiin siirtää Britteinsaarille japanilaisten hyökkäysuhan väistyttyä.278 

Mountbattenin vierailun jälkeen amerikkalaisilla riitti miettimistä. Dill tapasi vara-
amiraalin vierailun jälkeen Hopkinsin, joka kertoi Rooseveltin ajatuksista. Presidentti oli 
huolissaan Lähi-idän tilanteesta ja itärintaman taisteluista. Kaikista eniten Rooseveltia 
vaivasi se, miten käyttää nopeasti kasvavia Yhdysvaltojen joukkoja sotanäyttämöllä. 
Presidentin tärkein ajankohtainen tavoite oli Neuvostoliiton vastarinnan ylläpitäminen, 
esimerkiksi ilmavoimien avulla. Presidentin kiinnostus Euroopan maihinnousua kohtaan 
vuoden 1942 aikana oli laimentunut, ja Pohjois-Afrikan operaatio oli noussut sen ohi 
akuuteimmaksi tavoitteeksi.279 Mountbattenin vierailu sai Rooseveltin ehdottamaan 
kuuden amerikkalaisdivisioonan lähettämistä Pohjois-Afrikkaan tai Keski-itään 
Sledgehammerin korvikkeeksi, jos nopea maihinnousu Eurooppaan ei olisi mahdollinen. 
Presidentti oli kuitenkin vielä kesäkuun puolessavälissä "itsemurhamaihinnousun" 
tekemisen kannalla, jos Neuvostoliiton kamppailu itärintamalla kääntyisi oleellisesti 
huonompaan suuntaan.280 Marshall ilmoitti kesäkuun 16. päivänä presidentille, ettei 
operaatio Gymnastia pitäisi nykytilanteessa suorittaa.281 Dill yritti CCS:n kokouksessa 
piristää Yhdysvaltojen esikuntapäälliköitä; hän totesi Mountbattenin esittäneen vain 
suunnittelijatason ajatuksia, ja brittien lopullinen kanta selkiäisi myöhemmin.282 Ainakaan 
Churchillin kanta ei ollut muuttunut mihinkään, koska hän halusi edelleen toteuttaa 
hyökkäyksen Norjaan.283  

Juuri ennen brittien saapumista Washingtoniin Stimson antoi Rooseveltille laatimansa 
muistion, jolla oli Marshallin, Arnoldin, Eisenhowerin ja MacNarneyn tuki takanaan. Itse 
asiassa asiakirjan mukana oli Marshallin huomautus, jossa suorastaan ylistettiin muistion 
sisältöä. Stimson kritisoi voimakkaasti Gymnastia, joka vaarantaisi hänen mukaansa 
tarpeettomasti liittoutuneiden joukkoja ja kalustoa. Boleron jatkamista Stimson kannatti, 

                                                           
276 Churchill to Roosevelt, 13.6.1942. Churchill & Roosevelt. Vol. I, s. 510. 
277 Saburo Ienaga, The Pacific War, s. 143 - 144; Louis Morton, The War in the Pacific, s. 285. 
278 Pogue, Ordeal, s. 326. 
279 Dill to COS 15.6.1942. CAB/105/39. PRO. 
280 Mountbatten välitti nämä ajatukset Churchillille sekä COS:lle, ja tässä sähkeessään hän halusi 
varmistaa Rooseveltin ajatukset. Mountbatten to Roosevelt 15.6.1942. Marshall 
Papers/BOX77/Fold 8. GCMF.  
281 Marshall memo to Roosevelt 16.6.1942. Marshall Papers/BOX 80/Fold 34. GCMF. 
282 CCS minutes 16.6.1942. RG 218/BOX 169. NARA II. 
283 Churchill to Ismay for COS 1.6.1942. PREM/3/257/2. PRO. 



 

 

56

koska se mahdollistaisi maihinnousun Ranskaan, josta oli lyhin tie Saksaan. Lopuksi 
Stimson totesi, että maihinnousua helpottivat Saksan kärsimät ankarat tappiot 
itärintamalla.284  

Dill sortui pahasti Mountbattenin aliarviointiin, sillä vara-amiraali ei edustanut ”vain” 
Ison-Britannian esikuntapäälliköiden alaista JPS:a, vaan hänellä oli Churchillin tuki 
takanaan. Amerikkalaiset ymmärsivät tämän, ja heidän huolestumisensa näkyy Stimsonin 
muistiossa voimakkaana Ranskan maihinnousun tukemisena ja Pohjois-Afrikan 
operaation kritiikkinä. Selonteko osoittaa lisäksi amerikkalaisten sodanjohdon 
epäyhtenäisyyden kesäkuussa 1942. Sotaministeri Stimson ja ylin sotilasjohto amiraali 
Kingiä lukuun ottamatta olivat johdonmukaisesti nopean maihinnousun kannalla, mutta 
kaikista tärkein eli Rooseveltin mielipide näytti muuttuvan Sledgehammerin ja 
Gymnastin välillä sen mukaan, kuka milloinkin oli hänen kanssaan tekemisissä. 

Churchill saapui Washingtoniin kesäkuun 19. päivänä. Neuvotteluiden aluksi hän ja 
Roosevelt keskustelivat keskenään Atlantin sotatilanteesta sekä ydinaseen kehittelystä. 
Ensimmäiset neuvottelut pääministerin ja presidentin välillä käytiin New Yorkin 
osavaltiossa Hyde Parkissa.285 Ensimmäisten keskustelujen lopuksi Churchill luovutti 
Rooseveltille muistionsa tulevista operaatioista. Churchill kertoi muistiossa Pohjois-
Ranskaan syksyksi 1942 suunnitellun maihinnousun järjestelyjen olevan käynnissä. 
Churchill epäili kuitenkin, ettei maihinnousua ollut suunniteltu tarpeeksi hyvin. Britit 
eivät voineet hyväksyä keskeneräisiä suunnitelmia, ja pääministeri huomautti Atlantin 
sukellusvenesodan haittaavan Boleroa, jonka onnistuminen oli ehdoton edellytys 
maihinnousun toteutumiselle. Muistion lopussa Churchill esitti tarkempaa perehtymistä 
Gymnastiin.286 Churchill yritti ovelasti käyttää Yhdysvaltojen sotilasjohdon poissaoloa 
hyväkseen tarjoamalla Pohjois-Afrikan operaatiota Ranskan maihinnousun sijaan 1942. 
Toisaalta pääministerillä oli etulyöntiasema myös omiin maanmiehiinsä nähden: hän sai 
rauhassa esittää tulevat operaatiosuunnitelmat haluamallaan tavalla - asia, jota sekä 
Yhdysvaltojen että Ison-Britannian muu sodanjohto kammoksui.   

Samanaikaisesti Churchillin ja Rooseveltin keskustelujen aikana CCS neuvotteli toisen 
rintaman avaamisesta. Mukana oli myös kenraalimajuri Eisenhower, josta oli kesäkuun 
alussa tehty ETOUSA:n eli Yhdysvaltojen armeijan Euroopan sotanäyttämön päällikkö. 
Hänen ensisijaisena tehtävänään oli valmistella maihinnousua mantereelle.287 Brooke 
kertoi kokouksessa brittien suhtautuvan epäillen maihinnousun toteuttamiseen 1942, 
mutta seuraavaa vuotta he pitivät realistisempana, jos Neuvostoliitto ei romahtaisi. Vaikka 
britit eivät olleet halukkaita Sledgehammerin suorittamiseen, Brooke esitti lukuisia muita 
pienempiä hyökkäyksiä: kuuden divisioonan vahvuinen hyökkäys Pas-de-Calais´hen, 
sillanpääaseman muodostaminen Cherbourgiin tai Brestiin, laajat kommandohyökkäykset 
ja operaatiot Pohjois-Norjassa.288 Sekä britit että amerikkalaiset kannattivat voimakasta 
Boleroa ja vuoden 1942 maihinnousun suunnittelua. Pohjois-Afrikan hyökkäystä ei 
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haluttu suorittaa vallitsevissa olosuhteissa.289 CCS:n kokoontuessa ensimmäisiä kertoja 
Stimson korosti Rooseveltille Boleron merkitystä nimenomaan amerikkalaisena 
operaationa.290 Kesäkuun 19. päivän jälkeen näytti selkeältä, että Bolero oli myötätuulessa 
ja Gymnastin vastustus oli hyvinkin yksimielistä sekä Yhdysvaltojen että Ison-Britannian 
sotilasjohdon piirissä. CCS vaikutti hakevan operaatiota, joka onnistuisi varmasti. Tärkein 
eli Rooseveltin mielipide oli kuitenkin vielä avoin. 

 Kesäkuun 20. päivän kokouksessa Brooke kannatti kuitenkin voimakkaasti yhdessä 
Dillin kanssa Gymnastia. Amiraali King vastusti jyrkästi brittien ehdotusta, koska hänen 
mielestään se avaisi ”yhdeksännen rintaman”; King oli edelleen Boleron puolesta. Mar-
shall oli samoilla linjoilla kuin King, ja hän muistutti vuoden 1943 maihinnousun 
epäonnistuvan ilman pitkäaikaista keskittymistä. Brooke pysyi kannassaan eikä uskonut 
nopeaan maihinnousuun. Eisenhower uskoi kuitenkin sillanpääasemien valtaamiseen ja 
niiden pitämiseen. Esimerkkinä hän mainitsi Tobrukin ja Maltan onnistuneet 
puolustukset.291 

CCS:n kokoontuessa Churchill piti huolen, ettei hänen mielipiteensä tulevista 
operaatioista pääsisi unohtumaan Rooseveltilta. Pääministeri uskoi maihinnousun 
Eurooppaan toteutuvan ehkä jo vuoden 1942 aikana mutta viimeistään seuraavana 
vuonna. Hän halusi kuitenkin ensisijaisesti panostaa Gymnastiin.292 Marshall oli myös 
ajantasalla, ja hän ilmoitti presidentille mielipiteenään, että Pohjois-Afrikan operaatio 
olisi kehno Boleron korvaaja.293 FRASERIN mukaan Brooke oli sotilaana vanhoillinen. 
Hän ei ollut valmis ottamaan riskejä ennen kuin kaikki näkökohdat oli tarkkaan tutkittu.294 
Brooken toiminta kesäkuussa 1942 tukee kyseistä tulkintaa, mutta ei vielä selitä 
yhtäkkistä mielenmuutosta. CCS:n ensimmäisessä kokouksessa yhteisymmärrys näytti jo 
löytyvän, mutta toisen päivän neuvottelut osoittivat liittoutuneiden olevan yhä erimielisiä. 
Brooke vastusti selkeästi rajoitetun maihinnousun tekemistä Ranskaan, ja hän oli siirtynyt 
Churchillin ”leiriin” Pohjois-Afrikan hyökkäyksen kannattajaksi. Mielipiteiden 
"pommituskohteena" oli kuitenkin asiasta lopulta päättävä Roosevelt.  

Neuvottelujen ollessa hyvässä vauhdissa kesäkuun 21. päivän aamuna Washingtoniin 
kantautui tieto Tobrukin menetyksestä Pohjois-Afrikassa. 33 000  brittisotilasta oli joutu-
nut sotavangiksi, ja Saksan uhka Egyptiä kohtaan oli kasvanut. Tobrukin tappio oli 
Churchillin yksi pahimmista takaiskuista toisen maailmansodan aikana. Tobrukin 
menetys aiheutti Isossa-Britanniassa295 tyytymättömyyttä ja kritiikkiä häntä kohtaan.296 
Roosevelt kysyi Churchilliltä, voisiko Yhdysvallat jotenkin auttaa liittolaistaan. 
Pääministeri pyysi Sherman-panssarivaunuja. Marshall järjestikin nopeasti 300 
panssarivaunua ja 100 kenttätykkiä.297 Tobrukin tietojen jälkeen Churchill vaati entistä 
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painokkaammin Gymnastin toteuttamista. Marshall vastusti operaatiota kuitenkin 
edelleen jyrkästi. Stimson epäili Gymnastin olevan Rooseveltin ”salainen lempilapsi”.298 
Kenraaliluutnantti Ismay tuki Gymnastin toteuttamista.299 Vaikka tieto Tobrukin 
menetyksestä kantautui Yhdysvaltoihin vasta kesäkuun 21. päivänä, britit olivat jo päivää 
tai kahta aiemmin ilmeisen tietoisia taisteluiden kohtalokkaasta kulusta. Tämä selittää 
Brooken yhdessä yössä tapahtuneen mielenmuutoksen Gymnastin osalta. Pohjois-Afrikka 
vaati nyt tärkeimmän huomion ja Euroopan maihinnousun valmistelut saisivat jäädä 
sivuosaan. 

Kesäkuun 23. päivänä Marshall jätti Rooseveltille muistion, jossa hän painotti Boleron 
merkitystä Ranskan maihinnousun kannalta. Koska Britteinsaarilla oli jo 50 000 
amerikkalaissotilasta, kenraali piti laajamittaista hyökkäystä Pohjois-Afrikkaan huonona 
vaihtoehtona Bolerolle.300 Yhdysvaltain esikuntapäälliköiden neuvosto uskoi vankasti 
Euroopan maihinnousuun viimeistään vuoden 1943 aikana, koska se käsitteli kesäkuussa 
jo operaation komentajakysymystä.301  

Churchill palasi Lontooseen kesäkuun 27. päivänä. Omasta mielestään hän oli 
epäonnistunut neuvotteluissa.302 Myöskään Ismay ei ollut tyytyväinen Washingtonin 
tuloksiin etenkään Sledgehammerin ja Roundupin osalta. Muut sotatapahtumat olivat 
vieneet päähuomion eikä varsinaisia päätöksiä ollut kyetty tekemään.303 Keskusteluissa ei 
saatu aikaan päätöstä toisesta rintamasta eikä muistakaan operaatioista. Roosevelt ja 
Churchill julkaisivat kuitenkin lausunnon, jossa he totesivat ympäripyöreästi 
neuvotteluiden tavoitteena olleen liittoutuneiden voiman keskittämisen vihollista 
vastaan.304 CCS sai Washingtonissa kuitenkin aikaan raportin, jonka mukaan 
liittoutuneiden tavoitteena oli jatkaa Boleroa, jotta maihinnousu toteutuisi 1943. 
Liittoutuneiden piti kuitenkin olla valmiita hyökkäämään jo 1942. Maihinnousu 
Eurooppaan 1942 tehtäisiin vain sopivan tilaisuuden tullen, ja Gymnastin mahdollisuudet 
tutkittaisiin tarkasti.305  

Vaikka Washingtonin neuvotteluissa ei saatukaan aikaan merkittäviä päätöksiä, ne 
merkitsivät yhteistyön kannalta paljonkin. Britit esiintyivät yhtenä rintamana Pohjois-
Afrikan operaation puolesta. Amerikkalaiset olivat edelleen Ranskan maihinnousun 
keskittymisen kannalla; poikkeuksina kuitenkin King ja Roosevelt, jonka ajatuksenkulkua 
on vaikea selvittää, kuten Stimsonin päiväkirja osoittaa. Stimson ehkä liioittelee 
puhuessaan Pohjois-Afrikan operaatiosta Rooseveltin ”lempilapsena”, mutta se antaa 
kuitenkin viitteitä siitä, kuinka arvailujen varassa Rooseveltin läheiset neuvonantajatkin 
olivat presidenttinsä ajatusten suhteen kesäkuussa 1942. Churchill ei jättänyt sijaa 
epäilyksille: hän kannatti Gymnastia. Pääministeri sai myös konkreettista apua 
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tavoitteilleen epämieluisalla tavalla, Tobrukin menetyksellä. Washingtonin tapaaminen oli 
myös onnistuneempi kuin Marshallin ja Hopkinsin huhtikuun Lontoon vierailu. Britit 
toivat mielipiteensä selkeästi julki. Dillin mukanaolo hyödytti varmasti brittejä, koska 
amerikkalaiset suhtautuivat hänen mielipiteisiinsä erittäin kunnioittavasti. Washingtonin 
neuvottelut saivat aikaan odottavan tunnelman, sillä jonkinlainen päätös 
länsiliittoutuneiden strategiasta piti tehdä nopeasti. 

Pikaisia päätöksiä tarvittiin, koska saksalaiset etenivät edelleen Pohjois-Afrikassa, ja 
he olivat murtaneet neuvostoliittolaisten puolustuksen useasta kohdasta hyökätessään 
Volgalle ja Kaukasukselle.306 Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvosto kokoontui 
kesäkuun viimeisenä päivänä kokoukseen pohtimaan etenkin Boleron kohtaloa.  Amiraali 
King oli valmis siirtämään väliaikaisesti 14 alusta Bolerosta muihin tehtäviin. Hänen 
mielestään Yhdysvaltojen telakoita voitiin käyttää tehokkaamminkin kuin rakentamaan 
aluksia Euroopan maihinnousua varten. Kenraalimajuri Albert Wedemeyer kuitenkin 
vetosi brittien mielipiteeseen, joka piti Kingin mainitsemia aluksia ehdottoman tärkeinä 
Boleroa ajatellen.307 Jos amerikkalaiset joutuivat välillä arvailemaan oman presidenttinsä 
ajatuksia, samaa ei tarvinnut tehdä amiraali Kingin osalta. King ei salannut ajatuksiaan, 
eikä häntä vaikuttanut Euroopan maihinnousu juuri kiinnostavan. Hänen sydämensä sykki 
Tyynenmeren taisteluiden tahdissa. Amiraalin asennoituminen oli toisaalta 
ymmärrettävää, koska Yhdysvaltojen laivaston enemmistö taisteli Tyynellämerellä. Joka 
tapauksessa Kingin mielipiteet hankaloittivat amerikkalaisten sisäistä yhteistyötä, mutta 
myös tavoitteenasettelua Euroopan sodan osalta. 

Britit eivät myöskään tuhlanneet aikaa palattuaan Lontooseen, vaan he käsittelivät 
useita operaatiovaihtoehtoja. Sledgehammerin suorittamista vastustivat kaikki muut paitsi 
amiraali Pound, joka halusi suorittaa maihinnousun Neuvostoliiton taisteluhengen 
ylläpitämiseksi.308 Wedemeyerin mukaan Pound ei halunnut siirtää laivaston joukkoja 
Pohjois-Afrikan operaatioiden tueksi hankalan Atlantin sukellusvenesodan takia.309 
Kuukausien pohdinnan jälkeen COS teki heinäkuun kuudentena päivänä virallisen 
päätöksen vastustaa rajoitetun maihinnousun tekemistä Ranskaan 1942. Voimavarat 
haluttiin keskittää laajamittaisen maihinnousun toteuttamiseen seuraavana vuonna. 
Churchill piti selvänä Rooseveltin tukea Pohjois-Afrikan operaatiolle, koska 
Sledgehammer ei toteutuisi. Pääministerin harmiksi COS piti Jupiteria yhtä huonona 
operaatiovaihtoehtona kuin Sledgehammeriakin.310 COS:n päätös sai tuen sotakabinetilta, 
jonka kokouksessa Churchill muistutti vielä ideoimastaan Norja-hyökkäyksestä. Amiraali 
Pound piti hyökkäystä mahdottomana, koska se olisi vaatinut brittien lentotukikohdan 
perustamista Murmanskiin.311 

Churchill viestitti Rooseveltille, ettei yksikään brittikenraali pitänyt Sledgehammeria 
toteutumiskelpoisena operaationa 1942. Churchillin mukaan rajoitetun maihinnousun 
mahdollinen epäonnistuminen ja suuret miehistötappiot siirtäisivät Eurooppaan 1943 
suunniteltua maihinnousua. Churchill väitti olevansa varma, että paras vaihtoehto 
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Neuvostoliiton ponnistelujen helpottamiseksi 1942 olisi Pohjois-Afrikan operaatio. 
Churchill ehdotti jälleen myös Jupiterin harkitsemista.312 Brittien päätös asettua 
Gymnastin kannalle oli voitto Churchillille. Ilman soraääniä se ei toteutunut, vaikka 
pääministeri niin Rooseveltille väittikin. Sledgehammerin kannattaja oli vaihtunut 
Portalista Poundiksi, joka osoitti tyytymättömyytensä kritisoimalla voimakkaasti 
Churchillin itsepintaisesti esillä pitämää Jupiteria. 

Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvosto tiedotti päätöksestään heinäkuun 
kahdeksantena päivänä Dillin johtamalle sotilaslähetystölle Washingtoniin. Viestissä 
korostettiin, ettei rajoitetun maihinnousun mahdollisuutta Ranskaan suinkaan kokonaan 
unohdettaisi, mutta se voisi tulla kyseeseen ainoastaan Saksan asevoimien romahtaessa 
itärintamalla. Britit kehottivat amerikkalaisia syventymään Gymnastin ja Jupiterin 
mahdollisuuksien analysoimiseen. Tosin COS ei pitänyt Jupiterin toteuttamista kovinkaan 
todennäköisenä.313 Churchill ilmoitti vielä omana mielipiteenään Dillille, että hän uskoi 
Gymnastin olevan ainoa mahdollinen suuren luokan operaatio länsiliittoutuneilta vuoden 
1942 aikana.314 Yhdysvaltain esikuntapäälliköiden neuvosto käsitteli brittien päätöstä 
heinäkuun 10. päivän kokouksessa. Marshallin mielestä Gymnast olisi kallis ja tehoton 
operaatio. Sledgehammeria ja sitä seuraavaa Roundupia olisi myös mahdoton toteuttaa 
ilman brittien tukea. Marshall oli valmis siirtämään Yhdysvaltojen sodankäynnin 
painopisteen Tyynellemerelle, jos brittien mielipide pitäisi hyväksyä. King kannatti 
Marshallin mielipidettä.315  

Marshall ja King esittivät Rooseveltille sodan painopisteen siirtämistä 
Tyynellemerelle. Marshallin ja Kingin mielestä Pohjois-Afrikan hyökkäys olisi 
voimavarojen haaskausta, eikä se olisi riittävän tehokas. Gymnastin toteuttaminen 
merkitsisi heidän mukaansa Boleron ja laajamittaisen Ranskan maihinnousun siirtymistä 
keväältä 1943 myöhemmäksi. He kannattivat Boleron jatkamista ja rajoitetun Ranskan 
maihinnousun toteuttamista 1942.316 Kaksikko sai voimakasta tukea Stimsonilta.317 Dill 
varoitti Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvostoa amerikkalaisten asenteesta. 
COS:n kokouksessa Brooke ehdotti liittolaisten tunteiden viilentämiseksi, että tulevan 
Ranskan maihinnousun komentajaksi valittaisiin amerikkalainen kenraali.318 Eisenhower 
viestitti heinäkuun 11. päivänä Lontoosta brittien huolestumisen Marshallin reaktion 
johdosta. Eisenhower korosti, että Marshallia kunnioitettiin ja häntä ei haluttu loukata.319 
Perehdyttyään Marshallilta saamaansa muistioon Roosevelt vaati heinäkuun 12. päivänä 
nopeasti selkeitä suunnitelmia esitettäväksi Tyynenmeren operaatioista – vieläpä saman 
päivän aikana.320 Marshall, King ja Arnold selostivat vastauksessaan presidentille 
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Tyynenmeren taisteluiden tilannetta, mutta he eivät esittäneet mitään tarkempia strategisia 
tai taktisia suunnitelmia.321 Yhdysvaltojen sotasuunnitteluosasto valmisti nopeasti 
hyökkäysstrategian Japania vastaan, mutta Roosevelt tyrmäsi sen.322  

Sodan jälkeen antamassaan haastattelussa Marshall myönsi Tyynimeri-uhkauksen 
olleen hänen osaltaan hämäystä, mutta hänen mukaansa King oli tosissaan.323 
LARRABEEN mukaan Marshall yritti pelottelutaktiikalla saada britit nopean Euroopan 
maihinnousun taakse.324 Marshallin Tyynimeri-uhkaus oli rohkea hämäys. Hän tuskin 
uskoi itsekään, että Roosevelt olisi ollut valmis päästrategian muutokseen, sillä se olisi 
merkinnyt suhteiden heikkenemistä sekä Ison-Britannian että Neuvostoliiton kanssa. 
Marshall oli myös itse vankka Saksa ensin -strategian kannattaja, joten kovin uskottavalta 
hämäys ei vaikuta – varsinkin kun hänellä ei ollut valmiita suunnitelmia Tyynelle 
valtamerelle. Kingin asenne ei ollut yllätys, koska Yhdysvaltojen laivaston keskeisin sota-
alue oli edelleen Tyynellämerellä. Tuskin brititkään aivan vakavissaan Marshallin 
vastinetta uskoivat, koska he tiesivät Tyynimeri ensin -strategian romuttavan pitkiksi 
ajoiksi Marshallin  päätavoitteen, Euroopan maihinnousun.  

Kenraalimajuri Thomas Handy ilmoitti heinäkuun 14. päivänä Marshallille brittien 
haluavan, että Marshall tulisi Euroopan maihinnousun ylipäälliköksi. Handy epäili 
kuitenkin etenkin Churchillin haluavan kyseisen nimityksen kautta saada Marshall 
kontrolliin. Handyn mielestä pääministeri ei halunnut antaa Marshallille mahdollisuuksia 
sanoa omaa mielipidettään esimerkiksi Gymnastin osalta.325 Brittien ylipäällikkö-
ehdotuksen takana oli Dill, joka oli jo heinäkuun 6. päivänä ehdottanut Marshallin 
nimeämistä.326 

Britit ja etenkin Churchill olivat lupailleet huhtikuussa Marshallille Sledgehammerin 
toteuttamisen vuoden 1942 aikana paljastamatta todellisia tuntojaan. Heinäkuussa britit 
olivat vankasti operaatiota vastaan, ja Marshall tunsi itsensä petetyksi. Britit saivat olla 
syystäkin huolissaan suhteistaan Marshalliin kuten Eisenhower viestitti. Amerikkalaisten 
asenne liittolaisiaan kohtaan oli muuttunut kriittisemmäksi ja varovaisemmaksi, mistä 
puolestaan Handyn muistio Marshallille on osoituksena. Dillin varsin vahva asema 
yhteistyössä näkyi: COS kuunteli häntä tarkasti. 

Heinäkuun 15. päivänä Hopkins keskusteli Rooseveltin kanssa toisen rintaman 
muodostamisesta. Roosevelt sanoi olevansa valmis luopumaan rajoitetun maihinnousun 
tekemisestä Eurooppaan. Rooseveltia häiritsi kuitenkin brittien valmius luopua 
operaatiosta kovin helposti. Hän epäili, olivatko britit valmiita maihinnousuun edes 1943. 
Roosevelt jatkoi: ”Jos Sledgehammer ei ole mahdollinen, meidän täytyy ottaa toiseksi 
paras, eikä se ole Tyyni valtameri.” Roosevelt kannatti operaatio Gymnastia, sillä hänen 
mielestään sen onnistuminen helpottaisi Välimeren tilannetta. Roosevelt ei halunnut 
unohtaa Boleroa ja Roundupia, mutta niiden valmistelut hidastuisivat Pohjois-Afrikan 
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hyökkäyksen takia.327 Churchill oli arvioinut aivan oikein; Roosevelt oli kääntymässä 
Gymnastin taakse. Huomionarvoista on, että presidentti kiinnitti huomiota brittien 
innokkuuteen hylätä Sledgehammer. Roosevelt ei vaikuttanut täysin luottavan brittien 
brittien strategiaa koskeviin kommentteihin. Koska amerikkalaisten ja brittien mielipiteet 
erosivat vielä selkeästi toisistaan, tarvittiin uusia neuvotteluita. 

Roosevelt lähetti heinäkuun 16. päivänä Hopkinsin, Marshallin ja Kingin Lontooseen. 
Heidän tehtävänään oli selvittää Sledgehammerin ja Gymnastin kohtalo ja luoda 
suunnitelma amerikkalaisten joukkojen saamiseksi sotaan saksalaisia vastaan 1942.328 
Britanniaan saavuttuaan amerikkalaiset saivat Churchilliltä kutsun saapua vierailulle 
pääministerin yksityiselle huvilalle Chequersiin. Marshall kuitenkin kieltäytyi,329 ja 
amerikkalaiset menivät Lontooseen valmistelemaan neuvotteluita. Mukana olivat myös 
Eisenhower ja amiraali Stark.330 Churchill ei ihastunut ollenkaan jäätyään kahdestaan 
Hopkinsin kanssa. Hopkinsilla oli täysi työ pääministerin rauhoittamisessa. Brookea ei 
päästetty mukaan Churchillin ja Hopkinsin keskusteluihin, jotta amerikkalaiset eivät olisi 
luulleet kenraalin pyrkivän vaikuttamaan Hopkinsiin.331 

Eisenhower oli saanut Marshallilta Washingtonista käskyn laatia selonteko rajoitetusta 
Euroopan maihinnoususta.332 Eisenhower valmisti muistion, jossa kannatettiin 
voimakkaasti maihinnousua Ranskaan 1942. Hän oli liittänyt mukaan arvion operaation 
onnistumismahdollisuudesta. Hän piti maihinnousualusten vähyyttä ja ilmavoimien tuen 
heikkoutta pahimpina pulmina. Eisenhower arveli, että liittoutuneiden nykytilanteen 
osalta todennäköisyys onnistua maihinnousussa oli 50% ja pysyvän sillanpääaseman 
valtauksessa 20%.75 Marshall vaati kuitenkin muutoksia, ja Eisenhower työsti kahdessa 
päivässä uuden muistion. Uudessa paperissa korostettiin Sledgehammerin auttavan 
Neuvostoliittoa. Siinä myös nostettiin esille uhkakuvia Neuvostoliiton sortumisesta. 
Amerikkalaisten tavoitteena oli aloittaa rajoitettu maihinnousu Ranskaan syyskuun 15. 
päivään mennessä Cherbourgin alueella.76 Uudessa muistiossa jätettiin mainitsematta 
maihinnousualus- ja ilmaherruusongelma sekä maihinnousun onnistumismahdollisuudet. 
Marshall halusi antaa briteille Sledgehammerista mahdollisimman edullinen vaikutelma, 
mutta negatiivisten seikkojen mainitsematta jättäminen vaikuttaa hieman kömpelöltä ja 
ennen kaikkea epätoivoiselta yritykseltä tukea Sledgehammeria. 

COS oli myös valmistautunut huolellisesti tuleviin neuvotteluihin. Neuvosto olisi 
yksimielisesti rajoitetun maihinnousun tekemistä vastaan, ellei Marshall kykenisi 
osoittamaan suunnitelmaa, jolla olisi onnistumisen mahdollisuuksia. Britit halusivat 
jatkaa valmistautumista laajamittaiseen Ranskan maihinnousuun 1943. Pohjois-Afrikan 
operaatiota he pitivät ainoana mahdollisuutena suureen hyökkäykseen 1942. COS:n 
mielestä Gymnast olisi onnistuessaan toisen rintaman oikea siipi.77 COS:n mielipiteestä 
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poiketen Dill piti Sledgehammeria mahdollisena. Hänen mielestään operaation avulla 
voitiin saavuttaa tärkeitä strategisia tavoitteita, vaikka se epäonnistuisikin taktisesti.78  
Neuvotteluiden lähestyessä amerikkalaisten ja brittien sotilasjohdon mielipiteet erosivat 
pahasti toisistaan. Dillin esittämä mielipide jäi kaukaiseksi kaiuksi, koska hän ei ollut 
läsnä Lontoossa. 

Eisenhowerin parantama maihinnoususuunnitelma esitettiin heinäkuun 20. päivänä 
briteille. Britit eivät innostuneet uudesta suunnitelmasta, vaan he vastustivat edelleen 
maihinnousua Eurooppaan vuoden 1942 aikana. Toinenkaan neuvottelupäivä ei tuonut 
ratkaisua erimielisyyksiin.79 Kenraali Brooke kirjoitti päiväkirjaansa neuvotteluiden 
ajautuneen umpikujaan. Amiraali Kingiä Brooke kuvaili jähmeäilmeiseksi 
neuvottelijaksi, jolla ei ollut kuin yksi ajatus: siirtää operaatioiden painopiste Tyynelle 
valtamerelle.80 Sledgehammeria alusta asti suunnittelemassa ollut Eisenhower oli edelleen 
vankasti nopean maihinnousun kannalla.81 Hän sai jälleen tehtäväksi uuden tarkemman 
muistion tekemisen. Eisenhower viimeisteli amerikkalaisten ehdotuksen, jossa 
korostettiin Sledgehammerin olevan ensiaskel kohti laajamittaista maihinnousua 
Ranskaan. Tällä kertaa Eisenhower mainitsi myös huonoja puolia, joista hankalimpana 
hän piti saksalaisten ilmaherruutta.82 

Uusinkaan versio Kanaalin yli suunnitellusta maihinnoususta ei saanut brittejä 
taipumaan. Tämä heinäkuun 22. päivän kokous sai Marshallin ja Kingin antamaan 
periksi; he myöntyivät Sledgehammerin hylkäämiseen 1942, mutta he viestittivät 
Rooseveltille tarvitsevansa tarkempia ohjeita.83 Roosevelt ei yllättynyt Sledgehammerin 
hylkäämisestä, vaan hän lähetti uusia toimintaohjeita, joissa kyseistä operaatiota ei edes 
mainittu. Hän kannatti Pohjois-Afrikan hyökkäystä, vaikka se saattaisi merkitä 
Roundupin hylkäämistä kauas tulevaisuuteen. Rooseveltin oma operaatioiden 
tärkeysjärjestys oli: Algeria tai Marokko, alkuperäinen Pohjois-Afrikan hyökkäys, Norja 
ja Kaukasus.84 Eisenhower kuvasi Sledgehammerin hylkäämistä historian synkimmäksi 
päiväksi.85 Amerikkalaiset olivat voimattomia brittien yksimielisyyden edessä. Heille oli 
varmasti epämieluisa yllätys oman johtajansa asennoituminen Roundupiin. Eisenhowerin 
purkaus osoittaa hyvin Yhdysvaltojen sotilasjohdon pettymyksen Sledgehammerin 
hylkäämisen johdosta. 

Vuodelle 1942 Eurooppaan suunnitellun rajoitetun maihinnousun hylkäämisen jälkeen 
Marshall mietti jo tarkempia yksityiskohtia Pohjois-Afrikan operaatioille. Hän näytti 
tekemiään muistiinpanoja Kingille, joka Marshallin yllätykseksi hyväksyi ne heti.86 
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Lontoossa oli heinäkuussa 1942 myös Averell Harriman87, jonka kertoman mukaan 
Marshall löysi Gymnastista jo hyviäkin puolia: operaatio helpottaisi painetta 
itärintamalla, amerikkalaiset saataisiin maasotaan Saksaa vastaan, ja sotilaat saisivat 
maihinnousukokemusta Ranskan operaatiota ajatellen. Se oli käytännössä myös ainoa 
mahdollinen amerikkalaisten ja brittien yhteinen suuri operaatio vuoden 1942 aikana.88 
Harrimanin kertomuksesta heijastuu Marshallin tarve lohduttaa itseään Sledgehammerin 
karattua käsistä, mikä merkitsi melkoista takaiskua kenraalin tavoittelemalle strategialle. 

Kun Marshall oli kerännyt voimiaan, hän antoi Ison-Britannian esikuntapäälliköiden 
neuvostolle vielä yhden muistion89, jossa hän korosti Roundupin valmistelujen jatkamista 
ilman häiriöitä. Jos tilanne itärintamalla ei muuttuisi syyskuun puoleenväliin mennessä 
suotuisammaksi, amerikkalaiset hyväksyisivät Gymnastin. Pohjois-Afrikan operaation 
aloittamisen takarajaksi hän ehdotti joulukuun ensimmäistä päivää. Marshall halusi jatkaa 
myös rajoitetun Euroopan maihinnousun valmisteluja Pohjois-Afrikan hyökkäyksen 
alkamiseen saakka.90 Samana päivänä järjestetyssä CCS:n kokouksessa Marshall väitti 
Gymnastin toteuttamisen merkitsevän laajamittaisen Ranskan maihinnousun hylkäämistä 
1943. Britit puolustivat Pohjois-Afrikan hyökkäystä. He eivät uskoneet Gymnastin 
merkitsevän loppua laajamittaiselle Euroopan maihinnousulle 1943.91 Hopkins lähetti 
Rooseveltille sähkeen, jossa hän kehotti presidenttiä määräämään Gymnastin aloittamisen 
takarajaksi lokakuun 30. päivän.92 Roosevelt kuunteli Hopkinsia ja määräsi Pohjois-
Afrikan operaation aloitettavaksi viimeistään 30. lokakuuta.93  

McJIMSEYN mukaan Hopkins tiesi rajansa sotilaallisen strategian osalta. Koska 
Hopkins kuitenkin oli Marshallin kovin tukija ja Rooseveltin lähin neuvonantaja, hän oli 
ikään kuin lähetti Marshallin ja Rooseveltin välillä.94 Rooseveltin aikarajan takana olivat 
myös kongressivaalit, jotka järjestettäisiin marraskuun ensimmäisellä viikolla.95 Pohjois-
Afrikan maihinnousun aloittaminen antaisi lisäpotkua demokraattisen puolueen 
vaalikamppailulle, ja STOLERIN mukaan rajoitetun Ranskan maihinnousun 
toteuttaminen olisi ollut liian uskalias sisäpoliittisten tavoitteiden pönkittämiseksi.96 
BAILEY ja RYAN ovat osuvasti todenneet: "Presidentit ovat poliitikkoja tai he eivät olisi 

                                                           
87 ABRAMSONIN mukaan Harriman oli ollut luomassa kiinteää liittolaisverkostoa ennen kuin 
Hopkinsista oli tullut Rooseveltin tärkein neuvonantaja. Harriman oli tahallaan vältellyt lähtemästä     
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menneitä aktiivisella toiminnalla toisen maailmansodan aikana. Ruby Abramson, Spanning the      
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88 Harriman and Abel, s. 145 - 146. 
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95 R. Young, s. 22 - 23. 
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presidenttejä. Harvat poliitikot pääsevät pitkälle sanomalla suoraan ikäviä totuuksia, joita 
ihmiset eivät halua kuunnella."97 

Lontoon neuvotteluiden viimeisenä päivänä CCS päätti perustaa 
suunnitteluorganisaatiot Gymnastille, Sledgehammerille ja Roundupille. Koska Afrikan ja 
Ranskan maihinnousujen valmistelut etenivät yhtä aikaa, CCS päätti nimetä niille 
yhteisen amerikkalaisen komentajan. Pohjois-Afrikan maihinnousun koodinimi 
muutettiin Churchillin ehdotuksesta Gymnastista Torchiksi. Operaation komentajaksi 
valittiin kenraaliluutnantti Eisenhower, mutta Kanaalin yli tehtävälle maihinnousulle ei 
vielä valittu ylipäällikköä.98 Palattuaan Yhdysvaltoihin Marshall lähetti Churchillille 
kiitossähkeen vierailun johdosta. Toisin kuin huhtikuun neuvotteluiden jälkeen, 
sanomassa ei viitattu mitenkään yhteistyöhön.99 

Neuvotteluissa oli lopultakin päästy yhteisymmärrykseen seuraavasta operaatiosta. 
Britit olivat saaneet mitä olivat halunneet, kuten Brooke asian ilmaisi.100 Yhdysvaltojen 
sotilasjohdolle Pohjois-Afrikan operaation hyväksyminen oli kiivas pettymys. Eisenho-
werin mielestä maihinnousu Ranskaan 1943 voitaisiin käytännössä unohtaa.101 Churchill 
ilmoitti Rooseveltille tyytyväisyytensä neuvotteluiden tulokseen. Hän myös kiitteli Harry 
Hopkinsin välitystyötä.102 Roosevelt vastasi olevansa myös ilahtunut, ja hän ilmoitti 
Hopkinsin, Marshallin ja Kingin palanneen Washingtoniin.103 Marshall ei ollut vieläkään 
hyväksynyt Pohjois-Afrikan operaatiota, vaan hänellä oli edelleen mielessä 
Sledgehammerin suorittaminen.104 Hän sai tukea Kingiltä105 ja Stimsonilta, joka vastustivat 
kiivaasti Pohjois-Afrikan maihinnousun toteuttamista.106 Roosevelt oli kuitenkin 
taipumaton ja piti päänsä. Hän korosti Marshallille, Kingille ja Stimsonille tehneensä 
päätöksensä Yhdysvaltojen sotavoimien ylipäällikkönä.107  

Amerikkalaisten ja brittien pitkään jatkunut erimielisyys vuoden 1942 tärkeimmästä 
operaatiosta oli ohi. Monien uuvuttavienkin neuvottelujen jälkeen Torch syrjäytti 
Sledgehammerin. Neuvottelut olisivat pitkittyneet ilman presidentti Rooseveltin 
ratkaisua. Rooseveltin päätös oli sotilaallisesti ja ennen kaikkea poliittisesti vaikea. Hän 
oli luvannut Molotoville toisen rintaman Eurooppaan 1942. Presidentti joutui tinkimään 
päätöksestään ja valitsemaan ”toiseksi parhaan”. 
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HARBUTTIN väite, jonka mukaan presidentin antamien lupausten jälkeen toisen 
rintaman toteuttaminen oli enää Churchillistä kiinni,108 on liioittelevan yksiselitteinen. 
Rooseveltin ratkaisun takana oli lukuisia tekijöitä, kuten Churchillin kuukausia jatkunut 
painostus ja Harry Hopkins, joka oli jättänyt Sledgehammerin tukemisen. Taustalla oli 
voimakkaasti myös sisäpoliittinen paine, jota Roosevelt ei voinut unohtaa, sillä muuten 
hän olisi pian ollut epäsuosittu presidentti. 

Roosevelt oli saattanut alulle huhtikuussa 1942 ohjelman maihinnousualusten 
tuotantoa varten. Laivastolle esiteltiin jo aikaisin keväällä maihinnousualuksen 
prototyyppi, mutta laivasto toimi hitaasti ja epäonnistui tuotekehittelyssään. Vasta kesällä 
1942 nämä niin sanotut ”Higginsin mallit” otettiin sarjatuotantoon. Sledgehammeriin 
tarkoitetut alukset olivat valmiita vasta kuusi kuukautta aiotun maihinnousun jälkeen.109 
Tällaiset kylmät tosiasiat olivat varmasti ratkaisevimpia tekijöitä Rooseveltin hylätessä 
Sledgehammerin jo edellä mainittujen seikkojen lisäksi.  

Yhdysvaltojen ylin sodanjohto tiesi kyllä rajoitetunkin Ranskan maihinnousun riskit, 
kuten Eisenhowerin muistiot heinäkuulta 1942 osoittavat. Muistelmissaan Eisenhower 
myöntää sotatarviketuotannon rajoitusten tehneen maihinnousun Ranskaan 
mahdottomaksi vielä 1942 tai alkuvuodesta 1943. Eisenhower myös väittää 
muistelmissaan, että Yhdysvaltojen Euroopan sotanäyttämön päämajalle selvisi jo kesällä 
1942, ettei maihinnousu onnistuisi kuin aikaisintaan 1944.110 Kenraali Arnold uskoi 
heinäkuun lopussa 1942, että käytännössä todellista toista rintamaa toteuttaisivat vielä 
pitkään Isosta-Britanniasta tehdyt strategiset pommitukset, joiden kohteena olisivat 
öljynjalostamot ja asetehtaat.111 Arnold kertoo muistelmissaan olleensa myös rajoitetun 
maihinnousun tekemisen kannalla kesällä 1942. Tosin hänen mukaansa maihinnousun 
onnistumiseksi vaadittavaa ilmaylivoimaa ei olisi kyetty hankkimaan vuoden 1942 
aikana.112 COFFEYN mukaan Marshall ei uskonut Sledgehammerin hyväksymiseen, 
mutta uskoi kovan painostuksen johtavan maihinnousun toteuttamiseen 1943. POGUEN 
mukaan Marshallin olisi pitänyt tajuta käyvänsä toivotonta taistelua Sledgehammerin 
puolesta.113 STOLERIN arvion mukaan Euroopan maihinnousun lykkääntyminen eli 
"Churchillin voitto" tuhosi Marshallin aikeet yhtenäisen strategian luomisesta.114 

Roosevelt teki päätöksensä lopulta itsenäisesti, vertailemalla eri operaatioiden onnistu-
mismahdollisuuksia. Rooseveltin päätös oli harvinainen, sillä toisen maailmansodan 
aikana hän toimi yleensä sotilasavustajiensa neuvon mukaisesti.115 Yhdysvaltojen 
sotilasjohdon tavoite tehdä maihinnousu Ranskaan 1942 oli uhkarohkea ja epärealistinen. 
Eisenhowerin muistelmissaan esittämät väitteet Sledgehammerin mahdottomuudesta ovat 
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jälkiviisautta. Hän tiesi kesällä 1942 maihinnousualus-116 ja ilmatukivaikeudet, mutta hän 
oli valmis yrittämään. Eisenhower tuki ”oppi-isäänsä” Marshallia, joka halusi tosissaan 
suorittaa Sledgehammerin ensiaskeleena laajamittaiselle maihinnousulle Ranskaan 1943, 
mitä osoittaa hänen epätoivoinen yrityksensä kääntää Rooseveltin mieli Lontoon 
neuvottelujen jälkeen. Marshall oli lopulta epärealistisine suunnitelmineen osittain itse 
syypää strategisen kokonaisajattelunsa murskautumiseen.  

Päätös Pohjois-Afrikan operaation tekemisestä ja Euroopan maihinnousun 
lykkäämisestä paransi ennestäänkin hyviä Churchillin ja Rooseveltin välejä. Rooseveltin 
tuntema luottamus brittejä kohtaan ei ollut kuitenkaan sataprosenttinen, sillä hän oli 
alkanut epäillä heidän asennoitumistaan Euroopan maihinnousua ja ilmeisesti myös 
Välimeren suunnitelmia kohtaan. Roosevelt ehkä pelkäsi tukevansa Ison-Britannian 
imperialismia117 Torch-päätöksellä. 

THOMPSONIN mukaan länsiliittoutuneiden sodanjohto alkoi heinäkuussa 1942 
siirtyä Churchilliltä Rooseveltille.118 Itse asiassa sodanjohdon lopullinen päätösvalta oli jo 
tammikuusta 1942 lähtien ollut Rooseveltin hallussa. Tammikuussa hän oli tehnyt 
päätöksen CCS:n sijoituspaikasta, eikä vuoden 1942 operaatiokaan ratkennut ilman 
Rooseveltin päätöstä. Churchill pystyi kuitenkin vierailuillaan ja yhteydenpidollaan 
vaikuttamaan presidentin ajatteluun, mutta päätösvalta sinänsä oli Rooseveltilla alusta 
saakka Ranskan maihinnousun osalta. SORENSENIN mukaan Roosevelt oli 
sisäpolitiikassa tottunut odottamaan rauhallisesti tilanteen kehittymistä ja ratkaisun 
pitkittymistä.119 NEUMANN on puolestaan todennut, että Roosevelt saattoi jopa odottaa 
ongelman ratkeavan itsestään.120 Rooseveltia voidaan kritisoida Torch-päätöksen 
viivästymisestä. Hidasteleva ratkaisumalli vaikeutti kesällä 1942 liittoutuneiden 
suunnittelua ja käytännön sotatoimia. 

Marshallin sodan jälkeen antaman haastattelun mukaan Churchillin Sledgehammeria 
ja toista rintamaa kohtaan osoittama vastustus johtui brittien kokemista suurista 
miehistötappioista ensimmäisessä maailmansodassa. Marshallin mukaan Churchill ei 
myöskään uskonut amerikkalaisten saavan joukkoja tarpeeksi nopeasti rintamalle. 
Marshallin mielestä Churchill ei kuitenkaan tavoitellut Välimeren operaatioiden kautta 
hyvitystä ensimmäisessä maailmansodassa epäonnistuneelle Gallipolin121 taistelulle.122 
Eisenhower uskoi puolestaan sodan jälkeen, että nimenomaan Gallipoli oli keskeinen 
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tekijä Churchillin strategisen ajattelun pohjana.123 Välimeri oli myös reitti Intiaan ja 
kauemmas itään, jotka olivat Ison-Britannian keskeisiä kiinnostuksen kohteita.124 

Rooseveltin Torch-ratkaisun taustalla oli myös brittien yhtenäisyys. He olivat 
onnistuneet tiivistämään rivinsä Portalin ja Poundin vastalauseiden jälkeen. Churchill, 
COS ja sotakabinetti olivat yhdessä niin voimakkaita, ettei se voinut olla vaikuttamatta 
Rooseveltiin. Ison-Britannian sodanjohdon yhtenäisyys sai voimansa "mahdottoman" ja 
epärealistisen operaation vastustamisesta. Rajoitettu maihinnousu Ranskaan 1943 olisi 
brittien mielestä saattanut olla verilöyly, eivätkä he halunneet ensimmäisen 
maailmansodan Sommen tai Verdunin kaltaisia taisteluita, joissa kuoli satojatuhansia 
sotilaita. 

Rooseveltia lukuunottamatta Euroopan maihinnousun siirtyminen oli Yhdysvaltojen 
sodanjohdolle ja etenkin Marshallille suuri pettymys ja arvovaltatappio. Kenraali kannatti 
itsepäisesti loppuun saakka Sledgehammeria, jonka onnistumistodennäköisyys oli 
arvioitu 20 %:ksi. Marshall tunsi itsensä ilmeisen petetyksi ajatellen Churchillin 
huhtikuussa antamia lupauksia. COS oli salailullaan aiheuttanut harmeja yhteistyölle, ja 
Marshall puolestaan heikensi niitä haluamalla toteuttaa suorastaan väkisin 
riskioperaation, mikä herätti brittien epäilyn Marshallin strategisia kykyjä kohtaan. 
Molemminpuolinen luottamus oli heikentynyt. Roosevelt oli yhteistyön päättäjähahmo, ja 
Churchill sekä Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvosto suhteiden johtohahmot. 
Pääministeri tiesi Marshallin pettymyksen, ja hän ehdotti heinäkuun viimeisenä päivänä 
Marshallia Ranskan maihinnousun komentajaksi.125 Tämä oli selkeä yritys lievittää 
Marshallin pettymystä ja parantaa heikentyneitä suhteita. 

1.4  Hapuilun syksy 1942 

1.4.1  Churchillin ideamylly ja Yhdysvaltojen lipsuminen 

Tyynellemerelle 

Eurooppaan suunnitellun maihinnousun siirtäminen aiheutti ongelman: Stalinille piti 
selittää syy päätökseen. Tehtävä lankesi Churchillille, joka matkusti elokuun 12. päivänä 
Moskovaan. Mukana oli myös Brooke.126 Pääministeri oli varoittanut Stalinia Ranskan 
maihinnousun mahdollisesta siirtymisestä seuraavalle vuodelle jo ennen amerikkalaisten 
kanssa käytyjä heinäkuun neuvotteluita.127 Vastauksessaan Stalin tuomitsi maihinnousun 
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siirron, ja hän muistutti Churchilliä annetuista lupauksista sekä itärintaman tukalasta 
tilanteesta.128 Lordi Moran on kuvaillut Churchillin tuntoja ennennäkemättömiksi 
heinäkuussa 1942 Ranskan maihinnousun peruuttamispäätöksen jälkeen. Pääministeri oli 
Moranin mukaan hiljainen ja kalpea. Moran epäili Churchillin miettineen, oliko ratkaisu 
sittenkään oikea.129 

Moranin kertomukseen on syytä suhtautua varauksin. Joka tapauksessa Ranskan 
maihinnousun siirtäminen oli kova paikka Churchillille. Hän ei ollut luvannut nopeaa 
hyökkäystä Euroopan mantereelle, mutta jo ennen Moskovan matkaansa Churchill sai 
kokea, että Stalin henkilöitti Sledgehammerin romuttumisen häneen, koska Stalin oli 
ymmärtänyt nimenomaan brittien tavoitelleen Pohjois-Afrikan operaation toteuttamista. 

Churchillin saapuessa Moskovaan itärintaman tilanne ei ollut neuvostoliittolaisten 
kannalta valoisa. Saksalaiset etenivät nopeasti Pohjois-Kaukasuksella ja lähestyivät 
Stalingradia. Moskovan neuvotteluissa oli mukana Averell Harriman, jonka Roosevelt oli 
lopulta suostunut Churchillin taivutustyön jälkeen lähettämään Moskovaan.130 
Ensimmäisen päivän keskusteluissa Churchill perusteli Torchin etuja ja Euroopan 
maihinnousun ongelmia. Pääministeri piirsi kuvan krokotiilistä, jonka pehmeää alavatsaa 
hän vertasi Pohjois-Afrikkaan ja kitaa Ranskan rannikkoon. Churchill kertoi myös 
länsiliittoutuneiden aikeista lisätä Saksan kaupunkien pommituksia.131 Harrimanin 
mukaan pääministeri esiintyi loistavasti, ja Stalinkin vaikutti myönteiseltä, vaikka suhtau-
tuikin kriittisesti etenkin britteihin.132 Myös Churchill piti keskustelua onnistuneena, ja 
hän arveli Stalinin olevan varsin tyytyväinen perusteluihin.133 

Moskovan kokouksen toisen päivän aamuna Churchill ja Molotov tapasivat 
keskinäisessä neuvottelussa. Molotovin välittämä viesti oli selkeä: venäläiset olisivat 
tyytymättömiä, ellei toista rintamaa muodostettaisi vuoden 1942 aikana.134 Stalin esiintyi 
illan kokouksessa täysin eri tyylillä kuin edellisenä päivänä. Hän väitti brittien ja 
amerikkalaisten rikkoneen lupauksensa, kun he eivät toteuttaneet Sledgehammeria, 
vaikka hänen mielestään vuosi 1942 olisi antanut parhaan onnistumismahdollisuuden 
maihinnousulle.135 Churchillin mukaan Stalin käski brittien rohkaista mielensä ja taistella 
saksalaisia136 vastaan yhtä raivokkaasti kuin neuvostoliittolaiset. Churchill kuvailee 
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muistelmissaan toisen päivän neuvotteluita erittäin epämiellyttäviksi.137 Harrimanin ker-
tomus kokouksesta on tarkempi. Hän kertoo muistuttaneensa Stalinia, että Yhdysvallat oli 
Ison-Britannian kanssa samaa mieltä Ranskan maihinnoususta. Harrimanin mukaan 
pääministeri piti erinomaisen puolustuspuheen, jossa hän kertoi liittoutuneiden olevan 
valmiit uhraamaan vaikka 150 000 sotilasta maihinnousussa, jos se auttaisi 
Neuvostoliittoa. Amerikkalaiset ja britit eivät halunneet kuitenkaan tehdä 
itsemurhaoperaatiota. Harriman väittää Stalinin vaikuttuneen Churchillin vuodatuksesta 
ja kehuneen pääministerin taistelutahtoa.138 TRUKHANOVSKYN mukaan Churchill oli 
useita vuosia päävastustaja Neuvostoliiton "oikeutetuille" vaatimuksille toisesta 
rintamasta. Churchill halusi taistella Saksaa vastaan Neuvostoliiton kautta.139 

Moranin mukaan Churchill oli masentunut kokouksen jälkeen: pääministeri oli 
erityisen järkyttynyt Stalinin väitteistä, etteivät britit uskaltaneet taistella.140 Masentunut 
Churchill valvotti pitkälle aamuyöhön Harrimania, joka yritti rohkaista pääministeriä ja 
selitti Stalinin käytöksen olevan hänelle tyypillistä taktikointia, jossa ystävällisyys ja 
kritisointi vaihtelivat. Harrimanin mielestä neuvostoliittolaiset halusivat epätoivoisesti 
toista rintamaa puna-armeijan ahdinkojen vuoksi.141 

Elokuun 14. päivänä Stalin ei suostunut tapaamaan Churchilliä. Pääministeri oli valmis 
keskeyttämään neuvottelut; hänen mielestään Moskovaan tulo oli virhe, ja hän piti yhtenä 
pahana ongelmana kielimuuria.142 EDMONDSIN mukaan Ison-Britannian Moskovan 
suurlähettiläs Sir Archibald Kerr onnistui taivuttamaan Churchillin jäämään. Stalin ja 
Churchill tapasivat viimeisen kerran 15. päivän illallisella.143 

Ennen illan kokousta Brooke neuvotteli marsalkka Kliment Voroshilovin kanssa. 
Brooke kertoi kannattavansa toista rintamaa, mutta hän mainitsi kolme pääongelmaa: 
joukkojen ja maihinnousualusten vähyyden sekä maihinnousupaikan valinnan. Voroshilov 
sanoi ymmärtävänsä maihinnousun vaarat, mutta hänen mielestään sotaa ei voitettaisi 
ilman riskejä. Brooke totesi suoraan, etteivät venäläiset ymmärtäneet maihinnousun 
vaaroja. Kenraali jatkoi, että riskejäkin piti ottaa, mutta operaatiolla pitäisi olla myös 
onnistumisen edellytykset. Voroshilov halusi tietää maihinnousuajankohdan vuodelle 
1943, mutta Brooke totesi lyhyesti, että oli liian aikaista sanoa edes oliko mahdollista 
tehdä operaatio seuraavana vuonna.144 Brooken mielestä Voroshilovin sotilaallinen ajattelu 
oli lähes lapsellisella tasolla. Tämän mielipiteen hän ilmaisi tosin vasta sodan jälkeen.145 
Brooken sodanjälkeinen kommentti kertoo varsin hyvin hänen karkeasta jopa 
aliarvioivasta suhtautumisesta neuvostoliittolaisten sotilastaitoihin. Mielipiteestä käy 
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selville myös se, kuinka vahvasti Brooke uskoi vielä sodan jälkeenkin omien strategisten 
ajatustensa ylivertaisuuteen. 

Illan kokouksessa pääministeri innostui uudelleen Norjaan kohdistuvasta 
hyökkäyksestä, kun Stalin tuki sitä. Viimeinen tapaaminen kesti seitsemän tuntia. Harri-
manin mielestä Churchillin vierailu oli kokonaisuudessaan onnistunut, koska pääministeri 
oli itse uskaltautunut Moskovaan kertomaan Ranskan maihinnousun lykkääntymisestä.146 
Rooseveltille lähettämässään tiedonannossa Churchill myönsi kuitenkin olevansa hieman 
pettynyt keskusteluihin. Pääministeri kertoi neuvotteluiden kuitenkin päättyneen myöntei-
sessä ilmapiirissä, ja hän kertoi Stalinin tukeneen operaatio Jupiteria.147 Jacobin mukaan 
Churchill oli enemmän kuin pettynyt; hänen mukaansa pääministeri vaikutti kyl-
lästyneeltä sodanjohtamiseen Stalinin kanssa neuvoteltuaan.148 CHARMLEY on 
korostanut Churchillin olleen todellisuudessa hyväntuulinen, sillä pääministeri tiesi, ettei 
Stalinilla ollut vaihtoehtoja äksyilystä huolimatta.149 TRUKHANOVSKYN mukaan 
Churchill sai olla tyytyväinen siitä, ettei näköpiirissä ollut hänen pelkäämäänsä 
erillisrauhaa Neuvostoliiton ja Saksan välillä.150 Toinen rintama oli Stalinin kosketuspinta 
länsiliittoutuneisiin, mutta sen siirtyminen nosti lainaus- ja vuokrausohjelman 
tärkeimmäksi käytännön yhteydeksi liittolaisten välillä. Etenkin Yhdysvaltojen ja 
Neuvostoliiton kontaktit olivat vähäisiä.151 

Churchillin matka Moskovaan osoitti häneltä vahvaa poliittista selkärankaa, sillä hän 
oli suurelta osin vastuussa toisen rintaman siirrosta. Brooken selkeät mielipiteet olivat 
myös osoitus vastuunkannosta. Churchill ja Brooke eivät kumpikaan halunneet turhilla 
lupauksilla miellyttää venäläisiä, vaan he kertoivat asiat niin kuin ne olivat. Roosevelt oli 
myös vastuussa toisen rintaman siirtymisestä, mutta Churchill sai huomata joutuneensa 
syntipukiksi. Pääministerin pettymys on ymmärrettävää, sillä hän tiesi Moskovan 
vierailun jälkeen liikkumavaransa Stalinin suhteen olemattomaksi, mikä puolestaan 
paransi Yhdysvaltojen asemaa kolmen suuren liittoutuneen yhteistyössä – myös toisen 
rintaman valmisteluissa. Moskovassa Churchillin selkäranka taipui, mutta ei katkennut. 
Viimeisenä iltana hänellä oli jälleen uusi operaatio mielessä, mikä osoittaa hänen 
lannistumattomuuttaan. Pääministeri yritti jopa Stalinin mielipiteeseen vetoamalla saada 
Rooseveltin tuen Jupiterille. 

Elokuun 19. päivänä brittiläis-kanadalaiset joukot hyökkäsivät ranskalaiseen Dieppen 
satamakaupunkiin. Hyökkäyksen tavoitteena oli vallata satama päivän ajaksi ja vetäytyä 
sen jälkeen takaisin Englantiin. Tämä Jubilee-koodinimestä (Riemujuhla)152 tunnettu 
operaatio ei ollut nimensä veroinen ainakaan liittoutuneiden kannalta. He menettivät 5000 
miehestä melkein 4000, yli sata lentokonetta ja 29 panssarivaunua. Saksalaisten 
miehistötappiot jäivät 600 mieheen.153 Mountbatten perusteli operaatiota seuranneena 
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päivänä sotakabinetille hyökkäyksen hyödyttäneen suuren Ranskan maihinnousun 
valmisteluja.154 Elokuun viimeisenä päivänä Mountbatten ilmaisi Brookelle 
pettymyksensä tämän antaman Dieppe-kritiikin takia. Hän korosti perusohjeitten tulleen 
nimenomaan esikuntapäälliköiden neuvostolta. Churchill oli myös pettynyt hyökkäykseen 
ja halusi tietää, miten sotilaallinen puoli operaatiossa oli järjestetty, joten Mountbatten oli 
antanut pääministerille yhdeksän kohdan selvityksen Dieppestä. Hän painotti antaneensa 
operaation toteuttamisessa varsin vapaat kädet kenraaliluutnantti Bernard Law 
Montgomerylle. Mountbatten halusi, että Churchill puolustusministerin ominaisuudessa 
tutkisi asian, ellei selvitys tyydyttäisi Brookea.155 Sodan jälkeen Mountbatten selitteli 
vuolaammin Dieppen tapahtumia. Hänen mielestään Dieppe oli tarkoituksenmukainen, 
koska maihinnoususta tarvittiin kokemuksia, Britteinsaarilla oli tarjolla 
maihinnousualuksia, ja liittoutuneiden piti saada selville saksalaisten puolustuksen lujuus 
Ranskan satamissa. Mountbatten piti operaatiota onnistuneena etenkin, kun opittiin 
laivaston tulituen merkitys.156 Sodan jälkeen Churchill puolusti Dieppen hyökkäystä 
toteamalla sen lisänneen Saksan epäilyjä suuremmasta maihinnoususta, minkä 
seurauksena saksalaiset tiivistivät rannikon puolustusta. Tästä oli hyötyä puolestaan 
Neuvostoliitolle, koska Saksa siirsi joukkojaan itärintamalta Kanaalin rannikolle.157 

Johtopäätökset Dieppen hyökkäyksen motiivista ja merkityksestä ovat ristiriitaisia. 
Positiiviset arviot painottavat operaation antamaa taktista oppia. Liittoutuneet havaitsivat, 
ettei hyvin puolustettua satamaa vastaan kannattanut tehdä hyökkäystä. Mountbatten 
keksikin Dieppen opetusten perusteella keinosatamat158, jotka olivat merkittävässä osassa 
Normandian maihinnousussa. Lisäksi Jubilee harhautti Hitlerin vahvistamaan saksa-
laisten puolustusasemia Luoteis-Ranskan rannikolla, johon Englannista oli lyhin reitti.159 
Dieppe osoitti konkreettisesti myös yhden keskeisen ongelman, josta oli päästävä eroon 
ennen suurta maihinnousua: Luftwaffen voiman.160 Negatiiviset arviot korostavat 
saksalaisten aloittaneen niin sanotun Atlantin vallin rakentamisen, mikä hankaloitti 
Normandian maihinnousun valmisteluja.161 Saksalaiset osasivat ottaa Dieppestä myös 
kaiken propagandahyödyn, ja he saivat oppia maihinnousun torjumisesta. BEAUMONT 
väittää, että Ison-Britannian ylin johto olisi painostanut Mountbattenia Dieppe-
hyökkäykseen, jotta amerikkalaiset huomaisivat käytännössä maihinnousun vaikeudet 
1942.162 Mountbattenin elämänkerran kirjoittajan mukaan tämä operaatio vaivasi 
Mountbattenia koko loppuelämän.163 

On vaikea sanoa, mikä lopulta oli Dieppe-hyökkäyksen motiivi. Sen antamaa taktista 
oppia ei käy kiistäminen, mutta kovin onnistuneena maihinnousuharjoituksena sitä ei voi 
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pitää, kun muistetaan liittoutuneiden tappioluvut. Hyökkäykseltä ei voitu odottaa 
välitöntä sotilaallista hyötyä, joten sillä oli voimakkaat poliittiset tarkoitusperät. Sillä 
haluttiin osoittaa Neuvostoliitolle länsiliittoutuneiden maihinnousuhalut ja -kyvyt. Tätä 
ajatusta tukee myös se, ettei operaatiosta vastuussa ollut Mountbatten joutunut 
luopumaan yhdistettyjen operaatioiden päällikön tehtävistään pahoista miehistötappioista 
ja esimiestensä kritiikistä huolimatta. Mountbatten oli Churchillin henkilökohtainen 
suosikki,164 mikä yhdistettynä Englannin kuningassuvun jäsenyyteen auttoi varmasti 
kovimman kritiikin hetkellä. Dieppe muodosti yksittäisen, oudon ja arvoituksellisenkin, 
episodin toisen rintaman valmisteluissa. 

Akselivaltojen miehittämät alueet toisen maailmansodan aikana olivat suurimmillaan 
elokuussa 1942.165 Hallittavien alueitten laajuus merkitsi kuitenkin voimien hajottamista, 
ja se alkoi näkyä etenkin saksalaisten otteissa. Pohjois-Afrikassa Rommelin joukot olivat 
jumissa, ja liittoutuneet saivat koko ajan lisävahvistuksia. Neuvostoliittolaiset olivat py-
säyttäneet saksalaisten hyökkäyksen itärintamalla. Atlantilla liittoutuneet aiheuttivat yhä 
suurempia tappioita Saksan sukellusveneille, jotka tosin saivat edelleen pahaa tuhoa 
aikaan. Kaukoidässä ja Tyynellä valtamerellä japanilaisten hyökkäysvoima oli 
ehtymässä.166 

Liittoutuneiden tehdessä päätöksiä vuoden 1942 tärkeimmästä operaatiosta 
Yhdysvaltojen sodanjohdossa tapahtui merkittävä uudistus: amiraali Leahy nimitettiin 
JCS:n jäseneksi. Hänen tehtävänään oli toimia myös JCS:n ja Rooseveltin välisenä 
tiedonvälittäjänä. Leahy oli virallisesti Rooseveltin henkilökohtainen esikuntapäällikkö; 
Leahy ja presidentti tapasivat päivittäin Valkoisessa talossa. Presidentin lähtiessä 
Washingtonista amiraali seurasi mukana lukuun ottamatta joitakin Rooseveltin Hyde 
Parkissa viettämiä viikonloppuja.167 Leahyn nimittäminen JCS:n puheenjohtajaksi oli 
Marshallin idea, jota Roosevelt aluksi vastusti, koska Marshallin mukaan presidentti ei 
ymmärtänyt JCS:n tarvitsevan uusia voimavaroja laivaston ja armeijan tasapainon 
löytämiseksi. Marshallin mielestä Roosevelt ei ymmärtänyt lainkaan yleisesikunnan 
päällikön aseman vaatimuksia ja vaikeuksia.168 

Laivaston miehen nimittäminen presidentin avustajaksi selittyy osaksi Rooseveltin 
ensimmäisen maailmansodan kokemuksilla. Hän toimi tuolloin Yhdysvaltojen 
apulaislaivastoministerinä ja oppi tuntemaan sekä laivaston edustajia että heidän toimin-
tatapojaan. Uusi JCS:n jäsen ei välttynyt kritiikiltäkään: ulkoministeriössä ei pidetty 
henkilöistä, jotka olivat ennen Yhdysvaltojen mukaantuloa sotaan toimineet natsimielisen 
nukkehallituksen kanssa.169 Leahyn liittyminen esikuntapäälliköiden neuvostoon aiheutti 
hämmennystä Yhdysvaltain julkisessa sanassa, joka etenkin amiraali Kingin harmiksi 
kritisoi varsin voimakkaasti ylimmän sodanjohdon epäyhtenäisyyttä. King esittikin Harry 
Hopkinsille toiveen lehdistötiedotteen julkaisemisesta JCS:n ja CCS:n kokoonpanoista, 
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jotta maallikotkin tietäisivät, että sotaa johdetaan muutoin kuin "arvailemalla ja Jumalaan 
luottaen".170 

Leahyn mukaantulo kesällä 1942 JCS:n kokonpanoon ja yleisen mielipiteen 
heijastama hämmennys osoittaa, kuinka Yhdysvaltain sotilaallinen johto-organisaatio oli 
vasta muotoutumassa. Muotoilijan viittaa ei kuitenkaan pitänyt yllään Roosevelt, vaan 
Marshall. Roosevelt tarvitsi hieman verkkaisen johtamistyylinsä tueksi Marshallin 
visioita. Mitä ilmeisemmin Marshall halusi Leahyn Yhdysvaltain esikuntapäälliköiden 
neuvoston jäseneksi pitämään laivaston miehenä kurissa hankalaa Kingiä, mutta myös 
vahvistamaan JCS:ää neuvotteluissa brittien kanssa. 

Rooseveltin päätös Pohjois-Afrikan operaation toteuttamisesta ei lopettanut brittien 
epäilyjä Yhdysvaltain esikuntapäälliköiden neuvoston aikeita kohtaan. Elokuun 14. 
päivänä Marshall rauhoitteli liittolaisiaan Dillin kautta toteamalla, että Yhdysvaltojen 
armeijan suunnittelijat tukevat kaikkia presidentin tekemiä päätöksiä – myös Torchin 
osalta.171 Marshallin vakuutteluista huolimatta brittien huoli ei ollut aiheetonta. JCS piti 
Pohjois-Afrikan maihinnousua elokuun lopulla erittäin riskaabelina operaationa.172  
Marshall ja King muistuttivat brittejä elokuun lopun CCS:n kokouksessa, ettei 
maihinnousu Pohjois-Afrikkaan olisi mikään Kanaalin yli tehtävän operaation korvaaja.173 
Brittien esikuntapäälliköiden neuvoston piti rauhoitella amerikkalaisia toteamalla, että se 
halusi Boleron laiva- ja maihinnousualusvalmistelut täyteen toimintaan. Britit eivät 
halunneet menettää vuoden 1943 mahdollista maihinnousua alusten vähyyden takia.174 
Epätietoisuus hyökkäyksestä Euroopan mannermaalle antoi lisäpontta amiraali Kingille, 
joka ei halunnut lähettää aluksia Britteinsaarille, koska ne saattaisivat jäädä 
käyttämättä.175 

Vaikka Roosevelt oli jo tehnyt päätöksen Torchin toteuttamisesta, liittoutuneet 
miettivät edelleen päästrategiaansa. Ongelmia alkoi syntyä välittömästi yhteisten 
konferenssien jälkeen. Pelkkä viestien lähettäminen ei auttanut yhteisen selkeän linjan 
löytämisessä, eikä myöskään Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvoston lähetystön 
läsnäolo Washingtonissa. 

Syyskuun 21. päivänä Eisenhower raportoi Marshallille Churchillin kanssa käymistään 
keskusteluista. Pääministeri ei ollut unohtanut omaa ideaansa Jupiteria, jota hän muisti 
mainostaa Eisenhowerillekin, mutta Eisenhowerin mukaan pääministeri ymmärsi nyt 
Torchin siirtävän Kanaalin yli suunnitellun laajamittaisen maihinnousun toteuttamisen 
myöhemmäksi.176 Churchill välitti Rooseveltille Eisenhowerin kanssa käymänsä 
kokouksen tulokset. Hän kertoi olleensa Eisenhowerin kanssa samaa mieltä Kanaalin yli 
tehtävän maihinnousun siirtymisestä vuodelle 1944. Churchill oli huolissaan Murmanskin 
saattueen177 peruuttamisen aiheuttamasta suuttumuksesta neuvostoliittolaisissa. 
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Pääministeri ehdotti jälleen Jupiteria, koska hänen mielestään se tukisi Neuvostoliiton 
puolustamista.178 Roosevelt muotoili Marshallin ja Kingin avustamana viestin, jota ei 
kuitenkaan koskaan lähetetty Churchillille. Presidentti totesi palautteessaan, että hänen 
sotilaalliset neuvonantajansa – Marshall ja King – eivät pitäneet Roundupia mahdollisena 
1943 Pohjois-Afrikan maihinnousun takia. Jupiter sai jyrkän tuomion, koska se haittasi 
Rooseveltin mukaan Boleroa.179 Amerikkalaisten mielipide välittyi Dillin kautta briteille. 
Yhdysvaltain esikuntapäälliköt olivat erittäin skeptisiä myös Boleron osalta: JCS ei 
halunnut lähettää joukkoja Britteinsaarille, koska ei ollut olemassa päätöstä 
mannermaisen operaation tekemisestä.180 Churchillillä ei ollut parempi onni 
maanmiestensäkään kanssa: COS ei suostunut pääministerin ajatukseen Jupiterin 
toteuttamisesta.181 Torchin aiheuttamat ongelmat Ranskan maihinnousulle eivät tulleet 
yllätyksenä Churchillille, vaikka Eisenhower antoikin niin ymmärtää. Marshall oli jo 
heinäkuussa varoittanut Pohjois-Afrikan operaation vaikutuksesta Roundupiin. Ison-
Britannian esikuntapäälliköiden neuvosto oli jo heinäkuun lopulla myöntänyt sisäisessä 
kokouksessaan Torchin negatiiviset vaikutukset Boleroon ja Ranskan maihinnousuun.182 

Churchillin valtaisa impulsiivisuus herätti paljon kunnioitusta. Eisenhower ihaili 
pääministerin antiikista Aku Ankkaan ulottuvaa tietomäärää. Hänen mukaansa 
Churchill183 yritti hänelle huonon päätöksen jälkeen kääntää asian vielä itselleen 
sopivaksi.184 Montgomery arvosti puolestaan Churchillin rohkeutta ja mielikuvitusta.185 
Maiski, joka muistelmissaan kovin sanoin arvostelee Churchillia, ei voinut olla 
kunnioittamatta Churchillin voimaa pysyä mielipiteidensä takana. Maiski kiittelee myös 
sitä, että pääministerillä oli toimintasuunnitelma, jollainen näytti Rooseveltilta puuttu-
van.186  

Eisenhowerin, Montgomeryn ja Maiskin lausunnot täydentävät toisiaan ja osoittavat, 
kuinka energinen ja voimakastahtoinen taistelijatyyppi sodanjohtajana Churchill oli. 
Itsepäisyydestään huolimatta tai ehkä juuri siksi hän sai maanmiestensä, amerikkalaisten 
ja jopa Maiskin kunnioituksen omakseen. Pääministerin ruokahalu kasvoi syödessä: 
saatuaan hyväksynnän Pohjois-Afrikan operaatioille, hän halusi toteuttaa myös Jupiterin. 
Churchillin itsepäisyyskään ei auttanut häntä saamaan hyväksyntää Norja-operaatiolle 
syyskuussa 1942. Roosevelt oli sillä kertaa samaa mieltä neuvonantajiensa kanssa eikä 
suostunut Churchillin pyyntöihin. Pääministeri jäi yksin ideansa kanssa. 

Pohjois-Afrikan maihinnousun valmistelujen187 lisäksi amerikkalaisten huomio 
kiinnittyi aikaisempaa tarkemmin Tyynellemerelle, jossa he olivat aloittaneet aina 
                                                           
178 Churchill to Roosevelt 22.9.1942. PREM/3/470. PRO. 
179 Roosevelt to Churchill, not sent? Churchill & Roosevelt. Vol. I, s. 608 - 610. 
180 JSM to COS 27.9.1942. CAB/105/40. PRO. 
181 COS minutes 26.9.1942. CAB/79/57, s. 155. PRO. 
182 COS minutes 27.7.1942. CAB/79/56, s. 256. PRO. 
183 Jablonskyn mukaan Churchill saattoi brittien keskinäisissä kokouksissa tupruttaa kokoushuoneen 
täyteen savua nopeuttaakseen ja helpottaakseen oman kantansa hyväksymistä. Jablonsky, s. 105. 
184 Eisenhower, Crusade, s. 61 - 62. 
185 Montgomery of Alamein, The Path to Leadership, s. 113 - 114. 
186 Maisky, s. 277. 
187 Kyseessä oli ensimmäinen Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian yhdessä toteuttama operaatio, johon 
yhtyneiden esikuntapäälliköiden neuvosto laati ohjeet ja tavoitteet. Timonen, s. 173. 
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Guadalcanalille saakka johtaneen hyökkäyksen. Hyökkäys pysähtyi kuitenkin syyskuussa 
japanilaisten ankaraan vastarintaan Solomonin saarilla. Tilanne muuttui amerikkalaisten 
kannalta entistä tukalammaksi lokakuussa.188 Lokakuun kuudennen päivän JCS:n 
kokouksessa amiraali Leahy esitti ylimääräisten lentojoukkojen lähettämistä eteläiselle 
Tyynellemerelle. Leahy ei halunnut lähettää lisäkoneita Britteinsaarille.189 Roosevelt 
lähetti JCS:lle lokakuun 24. päivänä muistion, jossa hän korosti Guadalcanalin pitämisen 
tärkeyttä Britteinsaarille tapahtuvan materiaali- ja miehistönkokoamisen häiriintymisen 
uhallakin.190 Marraskuun puoleenväliin mennessä amerikkalaisten tappiot lisääntyivät, ja 
King vaati vahvistuksia, joihin Roosevelt suostuikin. Yhdysvaltojen Tyynenmeren 
laivasto sai vahvistuksia Atlantin saattueita suojaavista hävittäjistä ja risteilijöistä. Leahyn 
mukaan päätös oli hankala mutta välttämätön.191 

Loka-marraskuun aikana 1942 Tyynellemerelle lähetettiin yli 130 lentokonetta ja 20 
sota-alusta. Guadalcanalin taistelut päättyivät virallisesti tammikuun alussa 1943. 
Japanilaisten kokema ankara tappio – 26 000 menetettyä miestä – päätti heidän 
etenemisensä Tyynellä valtamerellä.192 STOLERIN mukaan Marshall ja Roosevelt olivat 
pakotettuja myöntymään Kingin vaatimuksiin, koska Churchill oli onnistunut tuhoamaan 
Marshallin ajatuksen yhtenäisestä strategiasta Pohjois-Afrikan maihinnousun 
hyväksymisen myötä.193 Guadalcanalilla taistelevien joukkojen vahvistaminen 
kamppailun ratkaisuhetkillä oli perusteltua, mutta kaikesta huolimatta se merkitsi 
amerikkalaisille myös askelta Saksa ensin -strategiasta. Tyynenmeren joukkojen 
vahvistaminen merkitsi Boleron ja Ranskan maihinnousun valmistelujen hidastumista ja 
oli osoitus merivoimien aseman vahvuudesta Yhdysvaltojen sodanjohdossa syksyllä 
1942. 

1.4.2  Hidasteleva Roosevelt, impulsiivinen Churchill 

Roosevelt, kuten häntä edeltäneet presidentit, oli tottunut vilkkaaseen keskusteluun 
kansan kanssa sisäpoliittisissa asioissa; ulkopolitiikassa presidentit olivat yleisesti saaneet 
kansan voimakkaan tuen.194 Yleisen mielipiteen vaikutuksesta Rooseveltiin on ristiriitaisia 
käsityksiä: erään arvion mukaan Rooseveltin sairaus ikään kuin altisti hänet yleisen 
mielipiteen vaikutuksille.195 Toisessa väitteessä kumotaan presidentin manipuloitavuus ja 

                                                           
188 Ienaga, s. 144; Grace Person Hayes, The History of the Joint Chiefs of Staff in World War II, s. 
189 - 192. 
189 JCS meeting 6.10.1942. RG 218/BOX 194. NARA II. 
190 Roosevelt for JCS 24.10.1942. The Papers of Henry H. Arnold/Container 5. LC. 
191 Leahy, s. 144. 
192 Hayes, s. 188 - 196. 
193 Stoler, George C., s. 101. 
194 Cole, s. 48. 
195 Kimball, The Juggler, s. 14. 
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todetaan, että Roosevelt olisi valinnut Japani ensin -strategian, jos hän olisi kuunnellut 
liikaa kansaa, lehdistöä ja kongressia.196 

Roosevelt sai joka tapauksessa havaita, että sodan aikana kaikki on toisin. 
Yhdysvaltojen kansa ja lehdistö halusivat nopeasti toisen rintaman, ja vaatimukset 
lisääntyivät syksyllä 1942. Roosevelt ilmoitti lokakuun alussa varsin tiukkasanaisesti, 
ettei hän avaa toista rintamaa yleisen painostuksen takia.197 Kulissien takana Roosevelt 
esitti Marshallille toiveen Pohjois-Afrikan maihinnousun aloittamisesta ennen 
marraskuun kongressivaaleja,198 mikä on konkreettinen osoitus yleisen mielipiteen 
aiheuttamista paineista presidentissä. 

Demokraattinen puolue koki marraskuun kolmannen päivän vaaleissa tappion, vaikka 
se säilyttikin niukasti enemmistön sekä senaatissa että edustajainhuoneessa. 
Vaalikamppailun yksi tärkeimmistä kysymyksistä kosketteli sodanjohtoa. Vain viisi 
päivää vaalien jälkeen amerikkalaiset aloittivat maataistelut saksalaisia vastaan. 
Demokraattien tiedotusosasto oli raivoissaan Marshallille, kun tämä ei kertonut Pohjois-
Afrikan maihinnoususta aikaisemmin ja näin vaaransi Rooseveltin hallinnon. 
Rooseveltillä oli nyt presidenttiuransa pienin tuki kongressin taholta.199 Presidentti ei 
kuitenkaan itse häkeltynyt, sillä hän ei esimerkiksi valittanut Torchin ajankohdasta 
Marshallille.200 STOLERIN mukaan yksi syy Rooseveltin Torch-valinnan taustalla oli, että 
hän uskoi Pohjois-Afrikan operaation tyydyttävän neuvostoliittolaisia toisena 
rintamana,201 mutta presidentin valintaan vaikutti varmasti myös sisäpolitiikka. 

Demokraattien tappio kongressivaaleissa oli lievä takaisku Rooseveltin johtamalle 
sotakoneistolle. Yhdysvaltojen kansa oli odottanut maihinnousua koko vuoden 1942 ajan 
ja oli pettynyt viivytykseen. Yleinen mielipide202 ei saanut Rooseveltia taipumaan 
uhkarohkeaan Ranskan maihinnousuun 1942. Se kieltämättä vaikutti Rooseveltin 
strategisiin päätöksiin, mutta se ei ollut dominoiva tekijä syksyllä 1942. Ratkaisevampaa 
oli se, ettei presidentti pitänyt Ranskan maihinnousun onnistumismahdollisuuksia 
realistisina. Roosevelt halusi amerikkalaiset mukaan Saksan vastaisiin maataisteluihin 
nopeasti, mutta ei millä hinnalla hyvänsä. 

Marraskuu 1942 merkitsi sodan kannalta käännekohtaa. Japanilaisten Guadalcanalin 
tappion lisäksi akselivallat hävisivät El Alameinin203 taistelun ja joutuivat puolustuskan-
nalle Stalingradissa. Marraskuussa alkoi myös operaatio Torch. Se käsitti kolme suurta 
maihinnousua204 Ranskan205 Pohjois-Afrikkaan. Torchin tavoitteena oli Ranskan Pohjois-

                                                           
196 Kimball, Churchill, s. 300. 
197 Weekly Political Report from British Embassy 12.10.1942. Washington Despatches, s. 90 - 92. 
198 Marshall interview 5.10.1956. Marshall Interviews and Reminiscences, s. 593. 
199 R. Young, s. 22 - 23; Mosley, s. 211 - 212; Sherwood, Roosevelt, s. 634. 
200 Marshall interview 5.10.1956. Marshall Interviews and Reminiscences, s. 593. 
201 Stoler, The Politics, s. 165 - 166. 
202 Katso esim. Weekly Political Report from British Embassy, 3.7.1942. Washington Despatches, 
s. 51 ja 8.8.1942, s. 67 - 68.  
203 Kenraali Montgomeryn johtama 8. armeija mursi 3.11. vihollisen puolustuksen. Rommelin 
johtaman Afrika-Korpsin ja italialaisten vetäytyminen kohti Tunisiaa alkoi. Akselivallat menettivät 
noin 60 000 miestä sotavankeina, haavoittuneina tai kuolleina. 
204 Katso liite 10. 
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Afrikan haltuunotto, joka auttaisi liittoutuneita valtaamaan koko Pohjois-Afrikan ja 
mahdollistaisi operaatiot Välimeren yli Etelä-Eurooppaan. 

Vaikka Pohjois-Afrikan taistelut sujuivat liittoutuneiden kannalta voitokkaasti, 
Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden kriittisyys brittejä kohtaan kasvoi. Amiraali Leahy 
ilmaisi marraskuun kolmannen päivän JCS:n kokouksessa toiveensa maihinnousualusten 
käyttämisestä siellä, missä niitä kulloinkin eniten tarvittiin.206 JCS kohtasi Rooseveltin 
yhteiskokouksessa kuusi päivää myöhemmin, mutta keskusteluista puuttui syvempi 
pohdinta.207 Yhdysvaltojen sodanjohdon ajattelua marraskuun alussa 1942 leimasi 
ideoiden puute. Leahyn ajatukset maihinnousualusten nopeasta siirtelystä olivat täysin 
epärealistisia. Hän tiesi varmasti, ettei hänen ehdotuksensa ollut toteuttamiskelpoinen. 
Leahyn kommentista näkyy hänen laivastotaustansa. Marraskuussa 1942 
maihinnousualuksia tarvittiin kipeimmin Tyynellämerellä, jossa Yhdysvaltain laivaston 
enemmistökin oli. Rooseveltin ja JCS:n kokous oli puolestaan tyypillinen esimerkki 
amerikkalaisten loppuvuoden 1942 epätietoisuudesta – ratkaisumalleja ei tuntunut olevan 
yhteistyö- tai strategiaongelmien hoitamiseen, mikä esti puolestaan syvällisemmän 
jatkosuunnitelmien arvioinnin. 

Marraskuun yhdeksäntenä päivänä Eisenhowerin esikuntapäällikkö Bedell Smith 
raportoi Marshallin kautta Rooseveltille Churchillin kanssa käymistään neuvotteluista. 
Näissä tapaamisissa olivat läsnä myös Ison-Britannian ulkoministeri Eden ja 
Yhdysvaltojen Lontoon suurlähettiläs Arthur Winant. Bedell Smith kertoi pääministerin 
hylänneen ajatuksen operaatio Jupiterin toteuttamisesta. Pääministeri halusi parantaa 
Välimeren ja Balkanin tilannetta vetämällä Turkki mukaan sotaan. Bedell Smithin arvion 
mukaan pääministeri ei enää pitänyt Roundupia sodan lopullisesti ratkaisevana 
operaationa. Tyynenmeren taistelut eivät puolestaan herättäneet Churchillin mielenkiintoa 
juuri lainkaan.208 

Roosevelt ilmoitti marraskuun 11. päivänä Churchillille tyytyväisyytensä El Alameinin 
ja Torchin johdosta. Presidentti ehdotti seuraavaksi toimenpiteeksi Sardinian, Sisilian ja 
Italian mannermaan valtausta. Hän piti mahdollisena myös hyökkäystä Balkanille ja 
Turkin vetämistä mukaan sotaan liittoutuneiden puolelle.209 Churchill vastasi kannatta-
vansa Rooseveltin ehdotuksia. Erityisen tyytyväinen Churchill oli siihen, että myös 
presidentti kannatti Turkin vetämistä mukaan sotaan.210 Marshallia hirvitti sodan aikana 
jatkuvasti Rooseveltin tyyli sotkea poliittiset asiat sotilaallisiin etenkin Välimeren ja 
Balkanin osalta.211 Marshallin mukaan Rooseveltin into sivuoperaatioihin lisääntyi 
Churchillin yllytyksen myötä.212 Churchillin ajatukset viehättivät Rooseveltia epäilemättä 
myös Balkanin suhteen. Olennaisinta oli kuitenkin presidentin johtamistyylin 
                                                                                                                                                
205 Yhdysvallat ei ollut tunnustanut de Gaullen Vapaata Ranskaa, vaan piti yllä suhteita Vichyn 
Ranskaan. 
206 JCS meeting 3.11.1942. RG 218/BOX 194. NARA II. 
207 JCS White House meeting 9.11.1942. RG 218/BOX 194. NARA II. 
208 Bedell-Smith memo to Marshall from London for Roosevelt 9.11.1942. Marshall Papers/BOX 
80/Fold 37. GCMF. 
209 Roosevelt to Churchill 12.11.1942. PREM/3/470. PRO. 
210 Churchill to Roosevelt 13.11.1942. PREM/3/470. PRO. 
211 Marshall interview 11.2.1957. Marshall Interviews and Reminiscences, s. 415. 
212 Marshall interview 5.10.1956. Marshall Interviews and Reminiscences, s. 590. 
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"hämäryys", johon Marshallkin viittasi. Rooseveltin Välimeren operaatioiden jatkamista 
koskenut mielipide, johon Bedell Smithin muistio oli jättänyt jälkensä, oli ilmeisesti 
melkoinen yllätys Churchillille. Pääministerin mielessä oli ollut pitkin syksyä 
maihinnousu Ranskaan 1943 yhdessä Välimeren taisteluiden kanssa. 

Churchill piti marraskuun alkupuolella parlamentissa puheen, jossa hän kertoi 
surevansa Neuvostoliiton menetyksiä itärintamalla. Pääministeri ei ollut kuitenkaan 
halukas mihinkään epätoivoisiin maihinnousuyrityksiin julkisen painostuksen 
vaikutuksesta. Hänen mielestään toinen rintama oli jo olemassa, koska liittoutuneet 
sitoivat runsaasti Saksan joukkoja länteen.213 BARKERIN mukaan Churchill uskoi Turkin 
mukaantulon sotaan nopeuttavan Saksan tappiota. Barker jatkaa, että Churchillin taka-
ajatuksena oli estää sosialistisen Neuvostoliiton poliittinen ylivoima Balkanilla ja Itä-
Euroopassa sodan jälkeen.214 BEN-MOSHEN mukaan Churchill ymmärsi Neuvostoliiton 
sosialistisen vallan uhan Itä-Euroopassa vasta vuoden 1944 lopussa.215  

Barker on tulkinnassaan ilmeisen oikeassa: Churchill todella pelkäsi sosialismin ja sitä 
kautta Stalinin nousevaa voimaa Itä-Euroopassa. Sosialismin leviämisen estäminen oli 
keskeisin perustelu Churchillin Balkan-mieltymykselle  – ei ylitsepursuava mielikuvitus. 
Hänen epäluulonsa Neuvostoliiton aikeita kohtaan olivat syntyneet jo ennen kuin 
Yhdysvallat oli tullut mukaan sotaan, eikä vasta vuoden 1944 lopulla.  

Marraskuun 18. päivän sotakabinetin kokouksessa Churchill ilmaisi huolensa 
operaatio Roundupin tulevaisuudesta. Pääministeri arveli joukkojen kokoamisen 
Britanniaan sujuvan liian hitaasti, joten maihinnousua Ranskaan jouduttaisiin siirtämään 
elokuulle 1943.216 Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvosto tarkasteli Boleron 
etenemistä kaksi päivää myöhemmin. COS suhtautui nihkeästi Roundupin 
mahdollisuuksiin seuraavana vuonna. Brooken mielestä operaatio piti toteuttaa vain 
otollisen tilanteen vallitessa, jos liittoutuneilla olisi 1.4.1943 mennessä 10 divisioonaa 
Britteinsaarilla valmiina maihinnousua varten.217 Maihinnousu Ranskaan 1943 oli Torchin 
takia vaikuttanut jo hylätyltä idealta, mutta nyt se sai taakseen Churchillin, joka oli jo 
yhdessä vaiheessa ollut valmis luopumaan Roundupista. Tämä oli tyypillinen esimerkki 
pääministerin nopeista mielenmuutoksista, joiden osalta COS sai olla todella tarkkana. 

Bedell Smith kertoi Marshallille kohdanneensa Churchillin marraskuun 24. päivänä ja 
perustelleensa amerikkalaisten käsityksiä pääministerille Boleron ja Roundupin osalta. 
Bedell Smith oli korostanut Pohjois-Afrikan maihinnousun heikentäneen Boleron 
toteuttamista; sama vaikutus olisi pääministerin ideoimilla uusilla operaatioilla, jos ne 
toteutettaisiin. Churchill ymmärsi Bedell Smithin mukaan perustelun, ja pääministeri 
lähetti heti operaatioihin liittyvän sähkeen Rooseveltille.218 Churchill ilmoitti 
kannattavansa operaatio Roundupia. Pääministeri epäili amerikkalaisten hylänneen 
ajatuksen Kanaalin yli suunnitellusta maihinnoususta 1943. Hän muistutti mahdollisen 
hylkäämisen aiheuttavan vastustusta neuvostoliittolaisissa.219 Roosevelt torjui Churchillin 
                                                           
213 Parliamentary Debate 11.11.1942. Parliamentary Debates, Vol. 385, s. 24 - 28. 
214 Elisabeth Barker, British Policy in South-East Europe in the Second World War, s. 111. 
215 Ben-Moshe, s. 321. 
216 War Cabinet minutes, Churchill memoranda 18.11.1942. CAB/120/420. PRO. 
217 COS minutes 20.11.1942. CAB/79/58, s. 197 - 198. PRO. 
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väitteet ja ehdotti konferenssia, jossa tarkennettaisiin strategisia suunnitelmia. Presidentti 
toivoi Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian lisäksi mukaan Neuvostoliittoa.220 Churchillille 
lähettämänsä viestin jälkeen Roosevelt järjesti kokouksen JCS:n kanssa. Neuvottelussa ei 
käsitelty lainkaan Roundupia, vaan keskityttiin miettimään jatkosuunnitelmia Pohjois-
Afrikassa ja Välimerellä. Marshall arveli optimistisesti liittoutuneiden valtaavan Tunisian 
muutamassa viikossa.221 

Churchillin halu tehdä maihinnousu Ranskaan222 vuoden 1943 aikana vaikutti 
todelliselta, ainakin marraskuussa 1942. Hän käytti myös Neuvostoliiton korttia 
lisätukena ajatuksilleen. Pääministerin halu tehdä useita operaatioita yhtä aikaa oli 
kuitenkin läkähdyttävää: Roundupin lisäksi hänen mielessään olivat Välimeren 
taisteluiden jatkaminen ja Balkan – ehkä myös Jupiter, vaikka hän väitti jo luopuneensa 
kyseisestä hyökkäyksestä. 

Marraskuun viimeisenä päivänä Churchill kertoi COS:lle Neuvostoliiton vaativan 
jälleen voimakkaasti maihinnousua Ranskaan 1943. Hänellä itsellään oli nyt mielessä 10 
divisioonan vahvuinen hyökkäys Pas de Calais´n seudulle. Hän halusi COS:ltä vuoden 
loppuun mennessä tarkkoja suunnitelmia myös Bolerosta.223 Brooke piti Churchillia ja 
hänen vaatimuksiaan väsyttävinä. Marraskuun 30. päivä merkitsi kenraali Brookelle 
vuosipäivää: hän oli ollut tasan vuoden Ison-Britannian yleisesikunnan päällikkönä ja 
Churchillin tärkeimpänä sotilasneuvonantajana. Brooke kuvaili päiväkirjassaan pää-
ministeriä vaikeimmaksi ihmiseksi, jota hän oli koskaan palvellut. Hän totesi kuitenkin 
Churchillin erikoislaatuisten kykyjen korvanneen kaikki harmit.224 Montgomeryn mielestä 
oli ihme, etteivät Churchillin ja Brooken välit menneet rikki kovien erimielisyyksien 
takia.225 Churchillin ja Brooken suhde muodosti yhden tärkeimmistä elementeistä 
liittoutuneiden sodankäynnissä. Miehet olivat ajautuneet vuoden 1942 lopulla eri linjoille 
perusstrategiasta, mutta eivät kuitenkaan välirikkoon, johon Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian sodanjohdolla ei ollut varaa. Brooken varovaisuus ja kyynisyyskin oli 
tasapainottava tekijä Churchillin impulsiivisuudelle. 

Churchillin ja Brooken erimielisyydet jatkuivat joulukuun alussa. Pääministeri epäili, 
jätettäisiinkö Neuvostoliitto jälleen taistelemaan yksin Saksaa vastaan, jos maihinnousua 
Ranskaan ei tehtäisi 1943. Churchill yllättyi, kun hänelle kerrottiin Yhdysvaltojen 
siirtäneen suurehkoja vahvistuksia Tyynellemerelle, mikä haittasi esimerkiksi 
maihinnousualusten saantia Euroopan operaatioita varten. Churchillin mielestä 
maihinnousu Ranskaan 1943 oli helpottunut oleellisesti Neuvostoliiton itärintaman 
menestyksen ansiosta. Pääministerin tavoitteena oli toteuttaa Kanaalin yli suunniteltu 
maihinnousu elo-syyskuun vaihteessa 1943. Brooken mielestä Saksan vastarinta ei ollut 
merkittävästi heikentynyt, eikä hän kannattanut Roundupia.226 Brookea pääministerin 
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jääräpäisyys ja arvaamattomuus turhautti. COS:n päällikkö itse uskoi Ranskan 
maihinnousun toteutuvan vasta Turkin tultua mukaan sotaan ja liittoutuneiden hyökättyä 
Italiaan.227 

Amerikkalaisten huomio oli keskittynyt alkusyksystä 1942 Tyynellemerelle ja 
Torchiin. Joulukuun alkuun mennessä Yhdysvaltojen armeijan suunnitteluosasto sai 
työstettyä raamit seuraavan vuoden strategialle, jonka kenraali John R. Deane välitti 
Hopkinsille. Suunnitteluosasto suositteli voimavarojen keskittämistä Ranskan 
maihinnousun tekemiseen; Välimerellä tyydyttäisiin pienimpiin operaatioihin.228 
Roosevelt ja JCS kokoontuivat joulukuun kymmenentenä Valkoiseen taloon strategiaa 
koskeviin neuvotteluihin. Presidentti halusi lisätä joukkoja sekä Isossa-Britanniassa että 
Pohjois-Afrikassa mahdollisimman nopeasti. Presidentti piti myös operaatiota Turkin 
kautta mahdollisena. Hänen mielestään seuraavan suuremman strategisen päätöksen 
kanssa ei kannattaisi hätäillä, vaan se ehdittäisiin tehdä seuraavan vuoden maaliskuun 
ensimmäiseen päivään mennessä. Marshall halusi Pohjois-Afrikan nopeasti pois 
päiväjärjestyksestä, eikä hän ollut lainkaan innostunut  lisäoperaatioista Välimerellä. Hän 
halusi nopeuttaa joukkojen siirtoa Isoon-Britanniaan – tahti oli tuolla hetkellä ainoastaan 
8500 sotilasta kuukaudessa.229 

Valkoisen talon tapaamisessa oli luonnollisesti mukana myös Harry Hopkins, jota 
amiraali Leahy kehui päiväkirjassaan. Rooseveltia Leahy suorastaan ylisti: amiraalin 
mielestä presidentillä oli selkeä käsitys tulevaisuuden mahdollisuuksista Pohjois-
Afrikassa ja yleensä voimatoimista vihollista vastaan.230 Leahyn ylistykset olisivat 
todennäköisesti jääneet kirjoittamatta, jos hän olisi tiennyt Marshallin marraskuun alussa 
Hopkinsille antamasta muistiosta. Marshall käytännössä toivoi Hopkinsin esittävän 
presidentille Yhdysvaltojen ylimmän sodanjohdon toiminnan tarkentamista. Marshallin 
mielestä monet johtohahmot – esimerkiksi Stimson ja JCS:n jäsenet – keskustelivat 
kahden kesken presidentin kanssa tärkeistä strategisista kysymyksistä ilman, että 
Marshall sai yleisesikunnan päällikkönä tietää, mistä tapaamisissa oli kysymys.231 
Sodanjälkeisissä haastatteluissa Marshall on painottanut Hopkinsin keskeistä välittäjän 
asemaa suhteessa presidenttiin.232  

BAILEYN ja RYANIN tulkinnan mukaan Roosevelt ei ollut strategina mikään 
amatööri, olihan hänellä yli seitsemän vuoden kokemus apulaislaivastoministerin 
tehtävistä.233 McJIMSEYN mukaan Hopkins ei onnistunut saamaan Rooseveltia 
kovinkaan hyvin luottamaan Marshalliin, mikä johti presidentin tiiviimpään mukanaoloon 
Yhdysvaltojen sodanjohdossa.234 

                                                           
227 Brooke diary 3.12.1942. Alanbrooke Papers/Diaries/5/6a; Alanbrooke Papers/Notes of My 
Life/3/A/VIII, s. 579 - 580. LHC. 
228 Deane memo to Harry L. Hopkins 14.12.1942. Harry L. Hopkins Papers/BOX 138/Deane, John 
R. RL. 
229 JCS White House meeting 10.12.1942. RG 218/BOX 194. NARA II. 
230 Leahy diary 10.12.1942. William D. Leahy Papers/Container 4-6. LC. 
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232 Marshall interview 14.2.1957. Marshall Interviews and Reminiscences, s. 433 - 434. 
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Leahyn sodanaikaiset kuten eräiden tutkijoiden sodanjälkeisetkin arviot Rooseveltin 
kyvyistä strategina ovat pahasti liioittelevia. Presidentin strateginen ajattelu ei ollut 
joulukuussa kovin omaperäistä, vaan siinä näkyi Churchillin vaikutus: useita 
samanaikaisia operaatioita Euroopassa. Roosevelt ei varmastikaan ollut globaalin 
strategian osalta mikään aloittelija, mutta hän oli myös kaukana piinkovasta 
ammattilaisesta. Presidentin ajatus siirtää tärkeimpien päätösten tekeminen kuukausilla 
eteenpäin oli kestämätön. Rooseveltin ja Marshallin erilaisia näkökantoja joulukuussa 
1942 ei tarvitse ihmetellä Yhdysvaltojen sodanjohdon epäselvyyksien takia. 
Yhdysvaltojen ylimmän sodanjohdon jäsenet pyrkivät samaan lopputulokseen, mutta 
sisäinen yhteistyö oli alkutekijöissään.  

Brooke sai jo joulukuun 11. päivänä Dilliltä tiedon amerikkalaisten – lähinnä 
Marshallin – ajatuksista.235 Brooken mielestä Välimeren operaatioiden pysäyttäminen olisi 
paha virhe.236 Kolmea päivää myöhemmin Dill informoi myös Churchillia Marshallin 
aikeista. Marshall oli joulukuussa jälleen Ranskan maihinnousun toteuttamisen kannalla 
vuonna 1943. Hän ei uskonut hyökkäyksen Italiaan olevan yhtä tehokas. Churchillin 
myönteinen asenne oli vahvistanut Marshallin uskoa Roundupiin, jonka esteenä kenraali 
piti Pohjois-Afrikan237 mahdollisesti pitkittyviä taisteluita.238 GILBERTIN mukaan 
Churchillin toiveet operaatio Roundupista elo-syyskuussa 1943 riippuivat siitä, 
saataisiinko akselivallat ulos Tunisiasta tammikuun loppuun mennessä.239 Dillin välitystyö 
osoitti joulukuussa 1942 jälleen tehonsa: britit kykenivät sotamarsalkan viestien ansiosta 
pysymään ajan tasalla amerikkalaisten tavoitteista. 

Joulukuun 15. päivän COS:n kokouksessa oli läsnä myös Ison-Britannian Moskovan 
suurlähettiläs Kerr, joka kertoi, ettei Stalin pitänyt Pohjois-Afrikkaa toisena rintamana. 
Kerrin mielestä toisen rintaman siirtäminen saattaisi olla kohtalokasta ja voisi johtaa 
Neuvostoliiton ja Saksan  väliseen erillisrauhaan.240 Brooke ei ollut huolissaan 
suurlähettilään epäilyistä, vaan hän piti erillisrauhan ajatusta mahdottomana.241 Stalin oli 
ahdistellut Churchillia jo joulukuun alussa tivaten Ranskan maihinnousun valmistelujen 
etenemistä.242 Pääministeri totesi vastauksessaan, ettei hän voinut antaa tarkkoja 
selostuksia ennen Rooseveltin tapaamista.243 

ANDRE FONTAINE on todennut Stalinin kyenneen asettamaan itsensä suotuisaan 
asemaan toisen rintaman valmisteluita käsitelleessä yhteydenpidossa Rooseveltin ja 
Churchillin kanssa. Itärintaman taisteluiden eteneminen ja puna-armeijan uhraukset 
antoivat Neuvostoliiton johtajan mielipiteille runsaasti taustavoimaa.244 Churchill tunsi 
joulukuussa 1942 jälleen Stalinin painostuksen, joka oli saanut uutta voimaa voitokkaasta 
                                                           
235 Dill to War Cabinet Offices, London 11.12.1942. CAB/105/40. PRO. 
236 Brooke diary 11.12.1942. Alanbrooke Papers/Diaries/5/6a. LHC. 
237 Joulukuun alussa saksalaiset onnistuivat saamaan torjuntavoittoja Pohjois-Afrikan taisteluissa. 
Heidän panssarivaununsa vaikuttivat ylivoimaisilta amerikkalaisiin verrattuna. 
238 Dill to Churchill, 14.12.1942. Churchill, Hinge of Fate, s. 511. 
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240 COS minutes 15.12.1942. CAB/79/97. PRO. 
241 Brooke diary 15.12.1942. Alanbrooke Papers/Diaries/5/6a. LHC. 
242 Stalin to Churchill, 6.12.1942. Correspondence, Vol. I, s. 87. 
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taistelutilanteesta Stalingradissa. Churchill yritti ovelasti saada COS:n Roundupin 
kannalle tuomalla Kerr neuvoston kokoukseen kertomaan toisen rintaman siirron 
aiheuttamista uhkakuvista. Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvosto ei ollut 
kuitenkaan lainkaan vakuuttunut, sillä se tiesi itärintaman sodan käänteen tapahtuneen 
liittoutuneiden hyväksi. 

Joulukuun 16. päivän COS:n kokouksessa olivat mukana sekä Churchill että Eden. 
Heti kokouksen aluksi Brooke tyrmäsi Churchillin toiveet Kanaalin yli tehtävästä 
maihinnoususta Ranskaan 1943. Brooken mukaan amerikkalaisten sotilaiden kokoaminen 
Britteinsaarille sujui aivan liian hitaasti. Brooke painotti, että pelkkä maihinnousun uhka 
sitoi 40 saksalaisdivisioonaa Atlantin rannikolle. COS halusi jatkaa Välimeren operaatiota 
hyökkäyksillä Italiaan ja mahdollisesti Balkanille. Churchill ei olisi halunnut luopua 
Ranskan maihinnoususta 1943, mutta hän ei halunnut vastustaa esikuntapäälliköitä 
etenkään Yhdysvaltojen valmisteluiden heikkouden245 takia.246 Brooke oli tyytyväinen 
saatuaan Churchillin vakuuttuneeksi Roundupin mahdottomuudesta. COS:n päällikön 
mielestä aina oli olemassa mahdollisuus, että pääministeri vaihtaisi mielipidettään, mutta 
hän piti sitä tässä tapauksessa epätodennäköisenä.247 

Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvostolla ja etenkin Brookella oli kova työ 
hillitä joulukuussa 1942 Churchillin maihinnousuintoa Ranskaan. Pääministerin 
maihinnousuhalun taustalla oli Stalinin harjoittama painostus; Churchill halusi 
todennäköisesti myös tukea amerikkalaisia maihinnousuideassa. Kylmät faktat saivat 
Churchillin kuitenkin taipumaan. Amerikkalaiset olivat tehneet itselleen 
karhunpalveluksen siirtäessään Atlantilta laivoja Tyynellemerelle. Tämä merkitsi Ranskan 
maihinnousun valmisteluiden hidastumista, jota Brooke terävästi osasi hyödyntää 
hakiessaan tukea Välimeren strategioilleen. 

FRASERIN mukaan Brooken strategian perustana oli Lähi-idän öljykenttien ja 
Egyptin menestyksekäs puolustaminen, mikä tarjoaisi mahdollisuudet hyökkäyksille 
Etelä-Eurooppaan. HIGGINSIN arvio Brooken strategiasta on raadollisempi. Hänen 
mielestään Brooke ei välittänyt minne Välimerellä hyökättäisiin, kunhan operaatio olisi 
turvallinen, ja amerikkalaiset olisivat mukana. Higgins väittää, etteivät puna-armeijan 
menetykset kiinnostaneet Brookea.248 

Samaan aikaan kun britit pääsivät keskenään yhteisymmärrykseen strategisista 
tavoitteistaan, amerikkalaiset vasta muotoilivat omaansa. Leahy ei edes pitänyt Saksaa 
päävihollisena. King puolestaan halusi jatkaa hyökkäyksiä Tyynellämerellä. Marshall oli 
hänen kanssaan samaa mieltä, mutta kenraali kannatti voimakkaasti maihinnousua 
Brestin alueelle Ranskaan keväällä 1943. Marshall ei ollut halukas jatkamaan Välimeren 
operaatiota, koska hänen mielestään saksalaiset toivoivat juuri sitä.249 Vaikka Leahy ja 
King olivatkin molemmat laivaston miehiä, miesten välit eivät olleet parhaat mahdolliset; 
tosin joulukuussa he vaikuttivat olevan samoilla linjoilla. Leahy toteaa muistelmissaan 
Kingin karkeuden ja kuumaverisyyden hankaloittaneen neuvotteluja etenkin brittien 
                                                           
245 Amerikkalaissotilaita oli tammikuun alussa 1943 Englannissa Ranskan maihinnousua varten vain 
70 000 eli 180 000 vähemmän kuin Marshall oli suunnitellut. Cray, s. 374. 
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248 Fraser, Alanbrooke, s. 256; Trumbull Higgins, Soft Underbelly, s. 216. 
249 Hayes siteeraa Leahya. Hayes, s. 259 - 260. 



 

 

84

kanssa.250 JCS:n vaikeuksia loppuvuodesta 1942 lisäsivät vielä erimielisyydet siviilien 
johtaman sotatuotantoneuvoston kanssa. Sotatuotantoneuvosto ei ollut halukas lisäämään 
Yhdysvaltojen armeijan määrärahoja Marshallin haluamalla tavalla.251 Joulukuun 22. 
päivänä JCS hyväksyi omat tavoitteensa seuraavalle vuodelle: Kanaalin yli tehtävä 
maihinnousu, hyökkäys Tyynellämerellä ja strateginen ilmahyökkäys Saksaa vastaan.252 

Roosevelt ei joulukuussa osallistunut lainkaan neuvotteluihin tulevasta strategiasta. 
Ison-Britannian laivaston asiamies luutnantti Arthur Miles vieraili jouluna 1942 
Rooseveltin kotona. Miles raportoi käynnistään suoraan Churchillille ja sanoi presidentin 
olevan huonossa kunnossa. Miles epäili Pohjois-Afrikan huonon tilanteenkin 
vaikuttaneen presidentin tilaan.253 Stalin, joka muistutti joulukuussa presidenttiä toisen 
rintaman muodostamisen tärkeydestä,254 saattoi omalta osaltaan vaikuttaa heikentävästi 
Rooseveltin kuntoon. 

Toisen maailmansodan päätyttyä Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvoston 
lähetystö teki yhteenvedon Yhdysvaltojen sodanjohdon toiminnasta. Lähetystön raportissa 
vuotta 1942 kuvataan vastoinkäymisten ajanjaksoksi amerikkalaisille, joille kaikki oli 
uutta – muun muassa työskentely liittolaisten kanssa. Ongelmana oli myös liittolaisten 
huono keskinäinen tuntemus. Keskeisimpänä puutteena raportissa pidettiin kuitenkin 
Yhdysvaltain hallituksen organisaatiota, joka ei lähetystön mielestä soveltunut sodan ajan 
oloihin. Brittilähetystön mukaan yleisen mielipiteen vaikutus näkyi selkeästi jopa 
Marshallissa, joka ei kyennyt olemaan kuuntelematta vaatimuksia lisävahvistuksista 
Tyynellemerelle. Marshall kuten myös Bedell Smith saivat kuitenkin toiminnastaan hyvät 
arvosanat brittilähetystöltä.255 

Brittilähetystön raportti on varsin oikeaan osunut. Tosin raportissa aliarvioidaan 
Tyynenmeren taisteluiden merkitys, koska myös Japanin suhteen täytyi tehdä jotakin. 
Amerikkalaisten sotasuunnittelu oli joka tapauksessa vuoden 1942 lopulla hätäistä ja 
eripuraista. Yhdysvaltain esikuntapäälliköiden neuvoston jäsenet halusivat kaikki jotain 
seuraavalle vuodelle ja tilannetta vaikeutti Roosevelt, joka ei antanut ohjeita eikä 
järjestänyt riittävästi yhteisiä neuvotteluita yksimielisyyden etsimiseksi. Presidentin 
passiivisuuteen vaikutti huono terveys mutta myös taitamattomuus: hän ei oivaltanut 
oman maansa sodanjohdon yhteisten keskusteluiden tarvetta erityisesti ennen 
neuvotteluita brittien kanssa. Roosevelt luotti tässä tapauksessa liikaa itseensä. 

                                                           
250 Leahy, s. 128 - 129. 
251 Marshallin tavoitteena oli kouluttaa USA:lle 11 miljoonaa sotilasta vuoden 1943 loppuun 
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1.5  Casablanca – amerikkalaisten hajanaisuus brittien etu 

Operaatio Torchin päättyminen joulukuussa ja erityisesti selkiintymättömät 
jatkosuunnitelmat vaativat Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanjohdon256 
kokoontumista. Neuvottelupaikaksi sovittiin Casablanca Pohjois-Afrikassa.257 
Casablancan konferenssin lähestyessä britit ja amerikkalaiset hioivat suunnitelmiaan. 
Tammikuun viidentenä päivänä Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvosto esitteli 
vuotta 1943 koskevat strategiset arvionsa sotakabinetille. COS totesi raportissaan, ettei se 
uskonut brittien resurssien riittävän kuin yhteen maihinnousuun 1943. COS ei uskonut 
Kanaalin yli tapahtuvaan hyökkäykseen maihinnousualusten vähyyden ja joukkojen 
harjoittelemattomuuden takia; neuvosto olikin halukas jatkamaan Välimeren operaatioita, 
kuten myös yhdistettyjen operaatioiden päämaja ja yhdistetty suunnitteluesikunta. COS 
halusi sotakabinetin kiinnittävän jatkossa enemmän huomiota maihinnousualusten 
valmistamiseen.258 Brittien sotasuunnittelijat eivät olleet kuitenkaan aivan yksimielisiä 
tulevasta strategiasta, vaan COS:n tiedusteluosasto JIC259 kannatti sillanpääasemien 
hankkimista Ranskan rannikolta, ja se sai aluksi tuen yhdistetyltä suunnitteluesikunnalta. 
Tiedusteluosasto viittasi Stalingradin antamaan tilaisuuteen maihinnousun tekemiseksi.260 

COS sai helposti opposition vaiennettua ja tuen omalle ohjelmalleen, mutta 
tiedusteluosaston esitys on näyte siitä, että COS:n alapuolella olevissa 
suunnitteluorganisaatioissa oli itsenäistä ajattelua. Tosin tammikuussa 1943 haikailut 
hyökkäyksestä Ranskaan vielä kuluvan vuoden aikana loppuivat lyhyeen. Britit olivat 
saaneet huolelliset valmistelut päätökseen ja olivat valmiita ottamaan amerikkalaisten 
asettamat haasteet vastaan Casablancassa. 

Amerikkalaisten valmistautuminen konferenssiin ei ollut yhtä systemaattista kuin 
briteillä. Roosevelt ja esikuntapäälliköiden neuvosto tapasivat ennen Casablancaa 
ainoastaan yhdessä valmistelevassa kokouksessa. Marshall joutui myöntämään 
Rooseveltille, ettei Yhdysvaltojen sotasuunnitteluosastolla ollut yhtenäistä kantaa 
Ranskan maihinnousuun. JCS oli Kanaalin yli suunnitellun maihinnousun kannalla, mutta 
monet sotasuunnitteluosaston upseereista halusivat jatkaa hyökkäyksiä Välimerellä. 
Rooseveltin kysymykseen, miksi britit olivat haluttomia Ranskan maihinnousuun, 
Marshall vastasi heidän pelkäävän kovia miehistötappioita ja Saksan puolustuksen 
kovuutta. He halusivat myös jatkaa Välimeren operaatioita.261 Tässä kokouksessa eivät 
amerikkalaiset tehneet varsinaisia päätöksiä, vaan se vaikutti jonkinlaiselta 
tilannekatsaukselta Rooseveltille. Syytä olikin, sillä kokouksesta jäi se vaikutelma, ettei 
presidentti ollut oikein tilanteen tasalla. Marshall viittasi tiettävästi ensimmäisen kerran 
Rooseveltin läsnäollessa brittien pelkoon, joka oli Ranskan maihinnousun valmisteluun 
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kohdistuneen kritiikin yhtenä taustatekijänä. Kenraali ei pohtinut brittien laajempia 
tavoitteita, joita Roosevelt ehkä häneltä halusi kysyä. 

Saksa oli vahvistanut lännen puolustusta jo maaliskuussa 1942,262 joten britit eivät 
suotta olleet varuillaan Saksan asevoimien suhteen. Marshall yritti ehkä tehdä pelosta 
suurimman syyn brittien vastustukseen. Hän ei maininnut käytännön vaikeuksia, kuten 
maihinnousualusongelmaa tai amerikkalaisten sotilaiden vähyyttä Britanniassa. 
Amerikkalaisten pohjatyö jäi lopulta kovin hajanaiseksi Casablancaa varten, ja he lähtivät 
konferenssiin kovin horjuvista asemista. 

Casablancan konferenssi alkoi tammikuun 13. päivänä 1943. Neuvottelijoiden 
pääjoukkoon kuuluivat Churchillin ja Rooseveltin263 lisäksi COS, Harry Hopkins, kenraali 
Harold Alexander264 ja kenraali Eisenhower. Amiraali Leahy ei voinut suureksi 
pettymyksekseen osallistua konferenssiin keuhkoputkentulehduksen takia.265 Molemmilla 
mailla oli mukana lukuisia erikoisneuvonantajia kuten Yhdysvalloilla Harriman. 
Roosevelt ei halunnut ulkoministeri Hullia haitaksi neuvotteluihin.266 Hullin asema 
ulkoministerinä ei ollut kadehdittava, koska Roosevelt luotti omiin suosikkeihinsa 
Hopkinsiin ja Harrimaniin, jonka kutsuminen Casablancaan oli esimerkki hänen vahvasta 
asemastaan Yhdysvaltojen sotakoneistossa ja myös hyvä esimerkki Rooseveltin tyylistä 
jättää Hull sodanjohdon ulkopuolelle. 

Casablancan konferenssin aikana CCS kokoontui kaksi kertaa päivässä. COS:llä ja 
JCS:llä oli kerran päivässä myös yksi sisäinen kokous. Jokaiseen CCS:n neuvotteluun 
molemmat maat valmistelivat oman muistionsa, joka annettiin vastapuolelle joko ennen 
kokousta tai vasta kokouksen alussa. Neuvotteluissa molempien maiden esikuntapäälliköt 
istuivat silmätysten neuvonantajiensa ympäröimänä.267 Ennen varsinaisten neuvotteluiden 
alkua britit ehtivät ottaa ”varaslähdön” järjestämällä COS:n kokouksen Casablancassa. 
Yhdysvalloista saapunut Dill kertoi amerikkalaisten viime hetken ajatukset. Dillin 
mukaan amerikkalaiset olivat epävarmoja suhtautumisessaan Saksaan, minkä johdosta 
heillä olisi ollut haluja voimakkaisiin hyökkäyksiin sekä Burmassa että Tyynellämerellä. 
Dillin tiedote vaikutti selvästi Churchilliin, joka halusi Sisilian valtauksen ohella tehdä 
Sledgehammeria vastaavan hyökkäyksen Ranskan rannikolle sekä hyökkäyksen 
Kaukoidässä.268 Amerikkalaiset keskittyivät puhumaan omassa kokouksessaan Burman 
operaatiosta, mutta he eivät löytäneet yhteistä linjaa.269 Tiedot amerikkalaisten 
lipsumisesta Saksa ensin -strategiasta huolestuttivat varmasti brittejä. Dillin 
”agenttitoiminta” hyödytti heitä jälleen, ja he osasivat varautua amerikkalaisten Tyyntä 
valtamerta koskeviin vaatimuksiin. 
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CCS kokoontui Casablancan konferenssin ensimmäiseen kokoukseen tammikuun 14. 
päivänä. Brooke toimi jälleen kerran brittien puhemiehenä. Brittien mielestä tehokkain 
tapa uuvuttaa Saksan sotavoimat oli Välimeren operaatioiden jatkaminen, Italian 
vetäminen sodasta ja Turkin mukaan saaminen liittoutuneiden puolelle. Brooke piti 
Ranskan maihinnousua mahdollisena vielä kuluvana vuonna, mutta arveli 
maihinnousualusten vähyyden häiritsevän valmisteluja ratkaisevasti. Amerikkalaiset 
olivat täysin päinvastaisella kannalla: Marshall suhtautui kyynisesti Välimeren 
operaatioiden jatkamiseen ja kertoi Yhdysvaltojen sodanjohdon uskovan Ranskan 
maihinnousun toteutumismahdollisuuksiin 1943 voimakkaan ilma-armeijan tukemana. 
Marshall muistutti, että maihinnousuvalmisteluiden onnistumiseksi pitäisi lyödä 
saksalaisten sukellusveneet Atlantilla. Amiraali King huomautti, että vain 15 % kaikista 
liittoutuneiden voimavaroista oli suunnattu Japanin vastaiseen sotaan. Hän halusi 
lukeman 30 %:ksi, jota britit vastustivat kiivaasti.270 Päivän toisessa kokouksessa 
keskustelut keskittyivät Tyynenmeren ja Kaukoidän operaatioiden ympärille. King olisi 
halunnut suorittaa hyökkäyksen Burmassa, mutta Brooke arveli sen vievän tehokkuutta 
Saksan vastaisesta sodasta.271 

Brooke kuvaili päiväkirjassaan ensimmäisen päivän neuvotteluita erittäin raskaiksi. 
Etenkin Kingin kiinnostus Tyynenmeren operaatioihin harmitti Brookea ja muita brittejä. 
Konferenssin ensimmäisenä iltana CCS ja Churchill osallistuivat Rooseveltin 
järjestämälle päivälliselle. Brooken suureksi huviksi King humaltui illan aikana 
voimakkaasti ja alkoi kiistellä Churchillin kanssa Pohjois-Afrikassa harjoitettavasta 
politiikasta.272 Sodan jälkeen Brooken arviot Kingin toimintaa kohtaan vain jyrkkenivät. 
Brooken mielestä Yhdysvaltojen laivaston komentaja koki Euroopan operaatiot lähinnä 
Tyynenmeren taisteluiden suurina häiriötekijöinä.273 Portalin mielestä Kingin 
vaikutuksesta presidentti Rooseveltistä tuli entistä vahvemmin "laivaston mies", mikä 
heikensi Yhdysvaltojen maavoimien voimavaroja ja toimintakykyä.274 Kingin tiivis halu 
hyökätä Tyynellämerellä häiritsi Wedemeyeria, joka kysyi Kingiltä, miksi Tyynelle-
merelle oli siirretty maihinnousualuksia, vaikka ne oli alunperin tarkoitettu Eurooppaan. 
Wedemeyerin väitteen mukaan King oli perustellut siirtoja sillä, etteivät Yhdysvaltojen 
laivaston miehet pitäneet brittien innosta hyökätä Välimerellä, koska britit halusivat 
niiden avulla turvata imperiuminsa.275 Torchin syrjäytettyä Roundupin 1942 
maihinnousualusten tuotanto oli Yhdysvalloissa romahtanut tärkeysjärjestyksessä 
kärkipaikalta 12. sijalle.276 

Ensimmäisen päivän kokoukset eivät johtaneet tuloksiin. Britit olivat tanakasti 
Välimeren kannalla. Marshall halusi Ranskan maihinnousun, ja King haikaili 
Tyynellemerelle. Itse asiassa King oli onnistunut hoitamaan laivaston komentajan tehtävät 
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hyvin: Yhdysvaltojen Tyynenmeren laivasto oli saanut suuria vahvistuksia, mikä 
käytännössä merkitsi Saksa ensin -strategian ja Ranskan maihinnousun valmisteluiden 
horjumista. Portalin arvio Rooseveltin suhtautumisesta laivastoon osui aika tavalla 
oikeaan – ainakin ajatellen vuotta 1942. Kingin persoonaan277 kuulunut särmikkyys oli 
myös vahvasti esillä, huipentuen iltamyöhällä humalaiseen väittelyyn pääministerin 
kanssa. 

Toisen päivän neuvotteluiden aluksi amerikkalaiset ja britit kokoontuivat toisistaan 
erillään. Marshall esitti Rooseveltille yhteenvedon edellisen päivän keskusteluista. 
Kenraalin mielestä britit pelkäsivät Kanaalin yli tehtävää maihinnousua ja odottivat 
Saksan romahtamista, jonka jälkeen hyökkäys sujuisi helposti. Välimeren operaatioiden 
jatkaminen vaarantaisi Marshallin mukaan Boleron toteuttamisen.278 Amerikkalaisten 
pitäessä omaa palaveriaan Churchill kertoi samaan aikaan COS:lle omia toiveitaan. 
Pääministeri piti jälleen hengissä Sledgehammer-ajatusta, jonka hän oli herättänyt henkiin 
kaksi päivää aikaisemmin. Churchill halusi leventää Saksan vastaista rintamaa Afrikasta 
Ranskan rannikolle. COS oli kuitenkin valmis jonkinlaiseen hyökkäykseen Ranskan 
rannikolle vain otollisen tilanteen tullen.279 Marshallin tietämättä Churchill oli edelleen 
halukas suorittamaan maihinnousun Ranskaan 1943. Vaikka pääministeri oli jo luopunut 
ajatuksesta joulukuussa, hän tyypilliseen sinnikkääseen tyyliinsä elätti toiveita operaation 
toteutumisesta. COS pysyi kuitenkin yhtenäisenä eikä antanut tukea Churchillille. 

Iltapäivällä CCS jatkoi tulevan strategian pohdintaa. Britit esiintyivät jälleen 
suoraselkäisesti Välimeren operaatioiden jatkamisen puolesta. Strategian toisena 
peruskohtana he pitivät Boleron jatkamista ja nopean maihinnousun tekemistä Ranskaan. 
Brooken mukaan saksalaisten erinomaiset rautatieyhteydet haittasivat hyökkäyksen 
onnistumismahdollisuuksia. Hän arveli myös, ettei syksyllä tehtävä operaatio helpottaisi 
Neuvostoliiton taistelua itärintamalla. Britit olivat lisäksi valmiita lisäämään Saksaan 
tehtäviä pommituksia. Amerikkalaiset tyytyivät lähinnä kuunteluoppilaan osaan, mutta he 
eivät vaikuttaneet vakuuttuneilta.280 Päivän toisessa CCS:n tapaamisessa olivat mukana 
myös Roosevelt ja Churchill. Keskustelut käsittelivät pääasiassa Turkin vetämistä mukaan 
sotaan.281 Brooken mielestä presidentti suhtautui myönteisesti Välimeren alueen 
operaatioihin. COS:n päällikkö oli kuitenkin tuskastunut jatkuviin erimielisyyksiin.282 

JCS kokoontui tammikuun 16. päivän avaukseksi omaan kokoukseensa.  Amiraali 
King piti edelleen tuttuun tyyliinsä Tyynenmeren puolta. Marshallin mielipiteet olivat 
kovin yleisillä linjoilla: hän halusi Neuvostoliiton sitovan Saksan jatkossakin tiukasti 
itärintaman taisteluihin. Marshallin tavoitteena oli edelleen maihinnousun tekeminen 
vuoden 1943 aikana. Kenraali Arnold ei enää uskonut Euroopan maihinnousuun kuluvan 
vuoden aikana, vaan hän kannatti Välimeren operaatioita.283 Tämä JCS:n kokous oli 
erittäin merkittävä. Se osoitti kuinka epäyhtenäisiä amerikkalaiset olivat. Tämän 
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tilaisuuden jälkeen he saattoivat käytännössä unohtaa tärkeimpien tavoitteidensa 
saavuttamisen Casablancassa. Amerikkalaiset eivät voineet kuvitella saavuttavansa omia 
tavoitteitaan neuvotteluissa, niin erimielisiä he olivat. 

 CCS:n kokous sujui varsin eripuraisissa merkeissä. Kokouksen aluksi Marshall 
ilmoitti amerikkalaisten tyytymättömyyden brittien tavoitteisiin. Hän itse kannatti 
edelleen Ranskan maihinnousun nostamista tärkeimmäksi operaatioksi 1943. Brooke 
toisti samoja ajatuksia kuin aikaisempinakin päivinä. Hän muistutti, että Saksan 
ilmavoimat saattaisivat estää Roundupin onnistumisen. Tämän epävarmuustekijän takia 
Brooke halusi hyökätä seuraavaksi Sisiliaan. Portal ja Pound tukivat Brookea voimak-
kaasti. King totesi suorasukaisesti  brittien haluavan Neuvostoliiton hoitavan kovimmat 
maataistelut Saksan kanssa, jotta brittisotilaiden henkiä säästyisi. Amiraalin mielestä oli 
kuitenkin järkevää jatkaa Välimeren operaatioita Afrikan valtauksen jälkeen, koska joukot 
olivat siellä valmiina. Arnold totesi puolestaan Ranskan maihinnousun tekemisen 
näyttävän siirtyvän keväälle 1944. Brooke oli Arnoldin kanssa samaa mieltä. Kokouksen 
lopuksi King ihmetteli, eikö operaatio Roundup todellakaan onnistuisi 1943.284 

 Brooke oli varsin tyytyväinen päivän tuloksiin, ja hän oli havaitsevinaan edistystä.285 
Keskeisenä esteenä neuvotteluiden etenemiselle Brooke piti Marshallin rajallisia strategin 
kykyjä.286 Brooken arvio mielipiteiden lähentymisestä on aivan oikea. Marshall oli 
edelleen tiukasti Välimerta vastaan ja Ranskan maihinnousun puolesta. King alkoi 
kuitenkin nähdä Välimeren operaatioissa hyviäkin puolia, ja Arnold vaikutti 
kyllästyneeltä asioiden hitaaseen etenemiseen. Toisaalta Brooken käsitys omista strategin 
kyvyistä oli erittäin subjektiivinen. Hän tuntui pitävän itseään ylivertaisena strategina ja 
muita aloittelijoina – niin amerikkalaisia kuin venäläisiäkin. 

Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvosto informoi iltapäivällä Rooseveltia ja 
Hopkinsia keskusteluiden etenemisestä. Marshall kertoi JCS:n hyväksyneen 
maihinnousun Sisiliaan, mutta asiasta ei ollut kerrottu vielä briteille. Marshallin mielestä 
Sisilian maihinnousu saattaisi hankaloittaa ratkaisevasti Ranskan maihinnousua 1943. 
Marshall painotti, että Kanaalin yli tehtävän hyökkäyksen287 valmistelut olivat vaikeampia 
kuin Huskyn eli Sisilian operaation vastaavat valmistelut. Marshall muistutti, että britit 
olivat valmiita Sledgehammerin toteuttamiseen, jos Saksan tilanne muuttuisi selvästi 
huonommaksi. King oli huomattavasti pessimistisempi ja epäili Ranskan maihinnousun 
siirtyvän kevääseen 1944 brittivastuksen takia.288 Harrimanin mielestä JCS oli 
Casablancassa ylioptimistinen Roundupin suhteen. Hänen mukaansa JCS:n jäsenet 
tiesivät maihinnousun valmistelun hankaluudet, joiden aiheuttamisesta he syyttivät 
brittejä. Kingiä Harriman kuvailee taitavaksi Tyynenmeren joukkojen etujen ajajaksi.289 
Harriman oli arveluissaan oikeilla raiteilla. Ajatus maihinnoususta Ranskaan ei 
vaikuttanut toteuttamiskelpoiselta vielä vuonna 1943 sen vaatiman valtavan valmistelun 
takia. Toteutuakseen päätös maihinnoususta olisi pitänyt tehdä jo kesällä 1942. 
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Tammikuun 16. päivä toimi jonkinlaisena vedenjakajana: JCS:n jäsenistä Marshall säilytti 
optimisminsa, kun King ja Arnold alkoivat taipua. 

Casablancan konferenssin neljäntenä päivänä CCS kiisteli lähinnä Burman 
operaatiosta ja Tyynestämerestä.290 Brooke kuvaili päivän neuvotteluita epätoivoisiksi. 
Hänen mielestään liittoutuneet eivät olleet koskaan aikaisemmin olleet niin kaukana 
toisistaan strategisissa asioissa.291 Tammikuun 18. päivän kokouksen aluksi CCS hyväksyi 
operaatio Anakimin eli Burma-hyökkäyksen. Siihen yksimielisyys loppuikin. Britit 
epäilivät, olivatko amerikkalaiset unohtaneet Saksa ensin -strategian. Marshall kiisti 
brittien väitteen ja muistutti, että sodan alusta asti hänen tavoitteenaan oli ollut voimakas 
hyökkäys Ranskaan. Yhdysvaltojen yleisesikunnan päällikkö ei ollut halukas jatkamaan 
hyökkäyksiä Välimerellä Sisilian maihinnousun jälkeen, vaan hän halusi keskittyä 
Kanaalin yli tehtävään hyökkäykseen. King ärsytti brittejä väittämällä, ettei heitä 
kiinnostanut Tyynenmeren sotanäyttämö ollenkaan. Portal vastasi Kingille ja Marshallille 
Tyynenmeren operaatioiden vaarantavan sekä Huskyn että Ranskan maihinnousun.292 

Brooke kirjoitti päiväkirjaansa olleensa jo epätoivoinen neuvotteluiden ajauduttua 
umpikujaan. Häntä harmitti ennen kaikkea Kingin jatkuva kiinnostus Tyynenmeren 
joukkojen vahvistamiseen. CCS:n umpisolmun ratkaisi Dill, joka keskusteli ennen 
neuvoston 18. päivän toista kokousta kahden kesken sekä Brooken että Marshallin 
kanssa. Brooke oli vakuuttunut, että nimenomaan Dillin välitystyö auttoi laukaisemaan 
tukalan tilanteen. Yhdysvaltojen esikuntapäälliköt hyväksyivät brittien strategisen 
esityksen iltapäivän kokouksessa. Brooke oli helpottunut ja yllättynyt amerikkalaisten 
myönteisyydestä.293 Brooken mielestä Dillin toiminta omassa tehtävässään oli erinomaista 
kautta linjan eikä vain Casablancassa. Brooken harmiksi Churchill ei antanut arvoa 
Dillille, vaikka sotamarsalkalla oli toimivat välit amerikkalaisten kanssa.294 

Sodan aikana Yhdysvaltojen sotasuunnitteluosastolla työskennelleen John McCloyn 
mielestä Brooken Dilliä kohtaan osoittama arvostus auttoi kompromissien löytämisessä ja 
kärjekkäimpien mielipiteiden pehmentämisessä liittolaisten välillä.295 Churchillin 
sodanaikainen avustaja puolustusministeriössä James Grigg kehui myös Dillin taitoja 
amerikkalaisten ja brittien suhteiden kehittäjänä. Griggin mukaan Dill uskoi, että hän olisi 
kyennyt tekemään enemmänkin, jos Churchill olisi luottanut häneen.296 Portal on 
puolestaan todennut, että Dill oli henkilö, joka onnistui selittämään Brooken ajatuksia 
JCS:lle. Tämä oli erittäin tärkeää senkin takia, koska amerikkalaiset eivät pitäneet 
Brooken suorasukaisesta tavasta ilmaista omat mielipiteensä.297 

Marshall ei jäänyt Dillin kehumisessa muita huonommaksi. Hän kehui erinomaisia 
suhteitaan Dillin kanssa. Marshall piti Dilliä poikkeuksellisena hahmona toisen 
maailmansodan oloissa.298 Kenraalimajuri John Kennedy, joka kuului Casablancan 
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konferenssin suureen avustajakaartiin, on muistelmissaan Brooken kanssa samalla 
aaltopituudella. Kennedy korostaa Dillin merkitystä lopullisen ratkaisun syntymisessä. 
Suurimpana taustatekijänä päätöksessä Kennedy pitää kuitenkin amerikkalaisten ja 
Churchillin välisiä keskusteluja ratkaisupäivää edeltäneenä iltana.299 

Dillin toimintaa tarkasti tutkinut ALEX DANCHEV pitää Dilliä amerikkalaisten ja 
brittien sodanaikaisten suhteiden takuumiehenä, eikä pelkästään linkkinä Washingtonin ja 
Lontoon välillä.300 Dillin toimintaa Casablancassa  sekä yleensäkin Ison-Britannian ja 
Yhdysvaltain sodanjohdossa voidaan kuvata ratkaisevan tärkeäksi, niin liikuttavan 
yksimielisiä hänen aikalaistensa arviot tästä miehestä ovat. Dillin toiminnan arvoa nostaa 
se tosiasia, että häneltä puuttui oman pääministerinsä tuki. Jostain syystä Churchill ei 
halunnut myöntää Dillin merkitystä; ehkä pääministeriä ärsytti Dillin "liiankin" hyvät 
suhteet amerikkalaisten kanssa, luottamukselliset välit, joita Churchill ei ollut kyennyt 
täysin luomaan liittolaisten kanssa.  

Myönteisen ratkaisun jälkeen CCS esitteli työnsä tulokset Rooseveltille ja 
Churchillille. Marshall kertoi CCS:n hyväksyneen Sisilian maihinnousun seuraavaksi 
päähyökkäykseksi Euroopassa. Marshall piti käytännössä mahdottomana Roundupin 
toteuttamista 1943 maihinnousualusten vähyyden takia. Churchill ja Roosevelt 
hyväksyivät CCS:n suunnitelmat alustavasti. CCS:n tehtävänä oli vielä strategian 
tarkempi määrittely. Churchill ja Roosevelt olivat halukkaita jatkamaan Sledgehammerin 
suunnittelua. Presidentti halusi amerikkalaisen Ranskan maihinnousun komentajaksi, ja 
hän sai Churchillin tuen ajatukselleen.301 Viiden päivän neuvotteluiden jälkeen britit olivat 
saaneet haluamansa: Husky syrjäytti maihinnousun Kanaalin yli Ranskaan. Brooken 
mielestä amerikkalaiset olivat hankalia neuvottelukumppaneita, mutta hän arvosti 
liittolaisten kykyä säilyttää asiariidat hyvien henkilösuhteiden ulottumattomissa.302 
Brooken myönteisyys liittolaisia kohtaan olisi saanut kovan kolauksen, jos hän olisi 
tiennyt, mitä amerikkalaiset hänestä todella ajattelivat. Amerikkalaisia ärsytti Brooken 
nopea puhetyyli ja kärsimättömyys. BRYANTIN mukaan Brooken ulosannin epäselvyys 
sai amerikkalaiset epäilemään Ison-Britannian yleisesikunnan päällikön puheiden 
rehellisyyttä.303  

Casablancan konferenssin loppuajan CCS käytti viimeistellen vuoden 1943 strategiaa. 
Sisilia304 oli selkeästi päähyökkäys, mutta edelleen mietittiin myös jonkinlaista 
maihinnousua Ranskaan jo 1943. Brooke väläytti yhden divisioonan voimin tehtävää 
hyökkäystä syksylle 1943. Marshallia puolestaan kiinnosti, miten britit kohentaisivat 
Boleron valmisteluja.305 Tammikuun 23. päivän aamuna esikuntapäälliköt kokoontuivat 
viimeiseen istuntoonsa ennen strategian esittelyä Rooseveltille ja Churchillille. Kokous 
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oli sopuisa, ja molemmat osapuolet kiittelivät toisiaan yhteistyökykyisyydestä. Brooke 
halusi vielä erikseen mainita Dillin erinomaisen välitystyön merkityksen tulosten 
saavuttamisessa. Kaikki vaikuttivat varsin tyytyväisiltä saavutettuihin tuloksiin.306 

Iltapäivän kokouksessa Roosevelt ja Churchill halusivat vielä muistuttaa 
Neuvostoliiton auttamisesta. Marshall tiesi, mistä heidän ajatuksensa olivat lähtöisin. 
Marshall totesikin Harry Hopkinsille Huskyn ajavan tärkeysjärjestyksessä Murmanskin 
saattueiden ohi. Vielä tässä viimeisessäkin kokouksessa spekuloitiin rajoitetun 
maihinnousun tekemisellä Ranskaan 1943. Jälleen tuli vanha ongelma vastaan: 
maihinnousualusten vähyys. Kokouksen lopussa Churchill ehdotti jälleen hyökkäystä 
Norjaan, mutta sekä Roosevelt että Brooke vastustivat ajatusta.307 Roosevelt ja Churchill 
hyväksyivät CCS:n strategisen suunnitelman. Sen ensimmäisenä kohtana oli 
meriyhteyksien turvaaminen, koska ilman niitä muut tavoitteet eivät olisi mahdollisia. 
Toiseksi tärkein tekijä oli Neuvostoliitolle annettava apu ja kolmantena Välimeren308 alu-
een sotatoimet. Tärkein sotilasoperaatio 1943 olisi maihinnousu Sisiliaan. Välimeren 
alueen sotatoimien komentajaksi nimettiin kenraaliluutnantti Eisenhower. Vasta 
neljännellä sijalla olivat Britteinsaarilta tehtävät operaatiot. Näihin kuuluivat 
ilmahyökkäykset Saksaa vastaan. Tyynellämerellä liittoutuneiden tehtävänä oli jatkaa 
Japanin painostusta ja Burmassa suoritettaisiin operaatio Anakim.309 Churchillin 
kokouskäyttäytymisessä näkyi jälleen hänen sinnikkyytensä ja taistelijaluonteensa, mutta 
Jupiter-ehdotukseen liittyi myös aavistus kritiikistä, jota oli taas odotettavissa Stalinin 
taholta toisen rintaman siirron takia. 

Sotilaallisilla asioilla oli hallitseva osa Casablancan konferenssissa, mutta myös 
tärkeitä poliittisia ongelmia käsiteltiin. Churchillin ja Rooseveltin310 tavoitteena oli löytää 
yhteisymmärrys Ranskan kahden johtajan – kenraali Giraud´n ja de Gaullen – välille. 
Casablancan ensimmäisenä iltana presidentti sanoi pojalleen Elliottille pitävänsä de 
Gaullea ”ongelmalapsena”. Elliott Rooseveltin väitteen mukaan presidentti ei kyennyt 
lainkaan luottamaan de Gaulleen.311 Churchillin ja Rooseveltin sovitteluyritykset 
epäonnistuivat ja ranskalaiskenraalien välille ei löytynyt yhteisymmärrystä, ja Ranskan 
kysymys säilyi vaikeana liittoutuneiden suhteissa.312 DAVID FROMKININ väitteen 
mukaan Roosevelt ei pitänyt Ranskaa vuoden 1943 alkupuolella edes liittolaisena.313 
Ranskan johtajuuskysymys sekä etenkin Rooseveltin ja de Gaullen surkeat välit loivat 
varjon Ranskan maihinnousun valmisteluille. Operaatiolle tarvittiin kaikki mahdollinen 
tuki myös Ranskan johdon taholta. Tällaiset henkilöristiriidat eivät todellakaan 
helpottaneet tavoitteen saavuttamisessa. 
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Casablancan konferenssin viimeisenä päivänä järjestettiin lehdistötilaisuus, jossa 
Roosevelt ilmoitti liittoutuneiden sodan päämääräksi Saksan, Italian ja Japanin 
antautumisen ehdoitta. Churchill antoi tukensa presidentin lausunnolle.314 Presidentin 
ilmoitus aiheutti ristiriitaisia reaktioita liittoutuneiden puolella. Churchill ja Roosevelt 
saivat moneen otteeseen tarkentaa julistuksen sisältöä.315 Kovimman historiantutkija-
arvion mukaan Casablancan ehdottoman antautumisen julistus oli sodan suurin poliittinen 
virhe. Se merkitsi poliittista konkurssia, joka vain lisäsi saksalaisten taistelutahtoa ja 
pidensi sotaa.316 Saksalaiset voimistivat vuoden 1943 aikana selkeästi Ranskan rannikon 
puolustusta etenkin Pas de Calais´n alueella.317 Ehdottoman antautumisen julistus ei ollut 
loppuun saakka mietitty ja antaa viitteitä siitä, ettei Roosevelt täysin keskittynyt sota-ajan 
sotilaallisiin ja poliittisiin kytkentöihin – ainakaan vielä alkuvuodesta 1943. Roosevelt 
halusi mahdollisesti antaa itsestään sodanjohtajana todellista räväkämmän vaikutelman. 

Roosevelt ei osallistunut kovinkaan aktiivisesti konferenssin sotilasasioita koskeviin 
neuvotteluihin. Churchillin lääkärin lordi Moranin mukaan Hopkins oli todennut hänelle 
Casablancan konferenssin olevan presidentille myös lomamatka, jolla pääsi irti Washing-
tonin arjesta.318 Yhdysvaltojen ulkoministeriön edustaja Robert Murphy antaa vahvistusta 
Moranin kertomukselle. Murphyn mukaan Roosevelt oli Casablancassa ”yhtä innokas 
kuin koulupoika retkellä.”319 Wedemeyerin mielestä Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden 
neuvostolla ei ollut varmuutta siitä, oliko presidentti heidän tavoitteidensa takana vai ei.320 
Ison-Britannian hallituksen edustaja Pohjois-Afrikassa, Harold MacMillan, on kuvaillut 
neuvotteluja kesäkoulun matkan ja konferenssin sekoitukseksi.321 

Marshall on kertonut välinsä presidenttiin olleen etäinen. Harry Hopkins toimi usein 
välittäjänä, ja hän yritti tiivistää näiden kahden keskeisen Yhdysvaltain sodanjohdon 
jäsenen suhteita. Marshallilla oli kuitenkin jatkuvasti ongelmia saada edes tilaisuus 
asioiden esittämiseen presidentille. Roosevelt puhui kahdenkeskisissä tapaamisissa 
taukoamatta, vaikka keskustelun kohteena oleva asia olisi vaatinut nopeaa päätöstä.322 

Moranin ja Murphyn kuvaukset asettavat Rooseveltin kyvyt armeijan ylipäällikkönä 
puntariin, mutta Marshallin arvio on painoarvoltaan merkittävin. Presidentti oli 
valmistautunut kehnosti Casablancaan, mutta hän halusi tarvittaessa korostaa ylipäällikön 
asemaansa. Tämän hän toteutti pitämällä etäisyyttä Marshalliin, joka tuskastui omaan 
johtajaansa. Presidentin toimintatapa oli selkeä virhe, joka imi voimavaroja ei vain 
Marshallilta, vaan koko Yhdysvaltojen sodanjohdolta myös itseltään. Yhtenäisemmät 
britit tietenkin hyötyivät Rooseveltin tyylistä, ja he saivatkin etulyöntiaseman 
neuvotteluihin. Ennen Casablancan konferenssia ja myös sen aikana Roosevelt ei ollut 
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täysin ylipäällikön tehtäviensä tasalla, minkä seurauksena JCS oli neuvotteluissa 
haavoittuvainen. 

Turhaan ei Brooke kirjoittanut päiväkirjaansa Lontooseen palattuaan saaneensa 
konferenssilta enemmän kuin oli uskaltanut toivoa.323 Casablancan konferenssi merkitsi 
Ranskaan suunnitellun maihinnousun lykkääntymistä jälleen kerran. Välimeren 
hyväksyminen oli voitto briteille ja etenkin Brookelle, joka oli onnistunut joulukuussa 
torjumaan Churchillin aikeet ja tammikuussa Casablancassa amerikkalaisten vaatimukset. 

Marshallille neuvottelut olivat jälleen kerran pettymys, vaikka hän sai britit 
hyväksymään amerikkalaisten ja brittien yhteisen erikoisryhmän muodostamisen. 
Ryhmän tehtävänä oli mahdollisen Euroopan maihinnousun 1943 ja sen sillanpääasemien 
suunnittelu. Ryhmä sai nimekseen COSSAC.324 Marshallin tavoite maihinnoususta 
Ranskaan 1943 ei ollut kovinkaan realistinen akuutin miehistö- ja 
maihinnousualusongelman takia. Tyynenmeren joukkojen vahvistaminen loppuvuodesta 
1942 vähensi Marshallin mahdollisuuksia saada vaatimuksiaan läpi. Britit osasivat 
taitavasti käyttää tilannetta hyväkseen perustellen Välimeren operaatioiden jatkamista 
loogisena ja realistisena Saksa ensin -strategian osana. Taustalla häämötti ehkä myös 
Ison-Britannian imperiumi ensin -ajatus. Marshallin tavoite oli epärealistinen, ja hän oli 
itse aiheuttanut hankalan tilanteen tukemalla Tyynenmeren joukkojen vahvistamista, tosin 
osittain pakon sanelemana. 

Marshall myönsi sodan jälkeen, että britit olivat Casablancassa paremmin 
valmistautuneita kuin amerikkalaiset, joiden toiminta oli kauttaaltaan vajavaista. Yhdeksi 
ongelmaksi tapaamisissa muodostui Marshallin mielestä myös monien amerikkalaisten 
antibrittiläinen ajattelutapa.325 Casablancan neuvotteluiden ratkaisu on luettavissa 
Marshallin sodanjälkeisestä haastattelusta. Marshall jäi yksin puolustamaan operaatio 
Roundupia. Amerikkalaiset olivat huonosti valmistautuneita ja epäyhtenäisiä. Heidän 
skeptinen suhtautumisensa britteihin lisäsi jännitystä liittolaisten välille. Roosevelt tuki 
selkeästi brittejä, ja King oli kiinnostunut Tyynestämerestä. Britit olivat aivan 
päinvastaisessa asemassa: he puolustivat yhdessä Välimeren operaatioiden jatkamista. 

Casablancan konferenssissa nousi jälleen esille marsalkka Dillin merkittävä asema. 
Marshall ja King muistivat kiitellä Dillin panosta CCS:n kokouksessa helmikuun alussa 
Washingtonissa.326 Marshall mainitsi Dillin ansioista vielä erikseen presidentille, ja hän 
korosti Dillin kyenneen selittämään briteille amerikkalaisten näkökulmaa etenkin 
Tyynenmeren osalta.327 Dill itse koki välittäjän osan hankalaksi: häneen luotettiin, ja 
hänen ehdotuksiaan kuunneltiin, mutta muut tekivät päätökset.328 Kuten DANCHEV on 
sanonut: Dill nautti täysin sekä Brooken että Marshallin luottamusta. Kyseistä 
luottamusta ei ollut syntynyt Brooken ja Marshallin välille.329 Dill kykeni maltillisella 
tyylillään ja hyvillä henkilösuhteillaan nopeuttamaan ratkaisun syntyä. Brooken ja 
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Marshallin toisistaan kaukaiset ajatukset tarvitsivat välilleen sillan, joka tunnettiin 
Casablancassa nimellä Dill. 
Arcadia-konferenssista asti brittien ja amerikkalaisten yhteistyötä olivat vaikeuttaneet 
erimielisyydet tulevista operaatioista ja etenkin Ranskan maihinnousun asemasta. Britit 
olivat onnistuneet saamaan suunnitelmansa toteutettua tärkeimmissä sotilaallisissa 
päätöksissä eikä Casablancan konferenssi muodostanut poikkeusta. Marshall on 
myöntänyt sodan jälkeen, että amerikkalaiset saivat liiankin hitaasti kokonaiskuvan 
sodasta.330 

Amerikkalaiset olivat vuoden 1942 aikana britteihin verrattuna kokemattomia 
sodankävijöitä. Kokemattomuus näkyi johtosuhteiden jäsentymättömyytenä, mistä britit 
hyötyivät selkeästi neuvottelutilanteissa. Briteillä oli omat erimielisyytensä, mutta ne 
selvitettiin ennen suuria konferensseja, ja Brooke kykeni pitämään Churchillin aisoissa. 
Churchillilla oli ideoita, jotka hän toi myös esille. Churchillin peikkona oli jatkuvasti 
vuoden 1942 aikana Stalin, jonka painostus sai muutenkin tempoilevan pääministerin 
entistä nopealiikkeisemmäksi ideoinnissaan. 

Roosevelt puolestaan piti mahdolliset ideansa usein itsellään, mikä hankaloitti 
huomattavasti JCS:n työtä. Kenraali Marshall ei kyennyt vuoden 1942 aikana 
saavuttamaan päätavoitettaan: maihinnousua Ranskaan. Hän toimi tiukan doktriinin 
mukaan, kuten sotilaalle tyypillistä onkin. Yhdysvaltojen sodanjohdon jonkinasteisen 
sisäisen toimivuuden takasi Harry Hopkins. Koko Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian 
sodanjohdon yhteistyössä vastaava tekijä oli Dill. Tammikuun lopulla 1943 
liittoutuneiden valmistautuminen Kanaalin yli suunniteltuun maihinnousuun oli vielä 
alkutekijöissään. Itse asiassa operaation tekemisestä ei ollut minkäänlaista varmuutta. 
Varsinaiset suunnitelmat olivat alkutekijöissään, ja työskentelyä vaikeutti erityisesti 
Yhdysvaltojen sodanjohdon hajanaisuus. Kun vähäisistäkin ideoista oltiin erimielisiä, 
liittolaisten suhteet eivät päässeet kehittymään kovinkaan luottamuksellisiksi.
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2 KOMPROMISSEISTA YHDYSVALTOJEN 
JOHTOASEMAAN (Helmikuu 1943- joulukuu 1943) 

2.1  Yhdysvaltojen sisäinen ryhtiliike 1943 

2.1.1  Rooseveltin terästäytyminen 

Casablancan konferenssin jälkeen amerikkalaisten ja brittien piti jälleen selvittää tehtyjä 
päätöksiä Stalinille. Roosevelt ja Churchill kertoivat strategisista ratkaisuista sekä 
totesivat Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian tekevän maihinnousun mantereelle heti, kun se 
olisi mahdollista.331 Stalin kiitteli molempia liittolaisiaan ja oli ilahtunut toisen rintaman 
valmisteluiden etenemisestä.332 Neuvostoliiton johtaja lähetti vielä erikseen Rooseveltille 
sähkeen, jossa haluttiin tarkempia tietoja maihinnousuvalmisteluista.333 

Churchill ehdotti Rooseveltille yhteisen tarkemman selonteon lähettämistä Stalinille 
Casablancan neuvotteluista. Churchillin esittämässä selonteossa liittoutuneiden 
tavoitteeksi asetettiin hyökkäys Italiaan viimeistään heinäkuussa. Hän jatkoi, että 
päämääränä oli myös Kanaalin yli tehtävä maihinnousu elokuussa 1943, mutta 
maihinnousualusten puute haittasi valmisteluja.334 Roosevelt kannatti yhteisen selonteon 
tekemistä, mutta hän halusi tarkennuksia sisältöön. Presidentin mielestä heinäkuun 
tavoitteena pitäisi olla Sisilian maihinnousu, joka myöhemmin johtaisi koko Italian 
romahtamiseen. Hän oli samaa mieltä Kanaalin yli suunnitellun maihinnousun 
tavoiteajankohdasta, mutta hän esitti maihinnousualuspulan lisäksi toisenkin esteen: 
saksalaisten kovan puolustuksen.335 Churchillin lähettämä raportti Stalinille sisälsi 
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Rooseveltin esittämät huomautukset sanatarkasti.336 Neuvostoliiton Lontoon suurlähettiläs 
Maiski tapasi Churchillin helmikuun 9. päivänä. Maiski järkyttyi kuullessaan, ettei 
amerikkalaisjoukkojen määrä Britanniassa ollut lisääntynyt marraskuusta, vaan 
Yhdysvaltojen läsnäolo rajoittui yhteen divisioonaan337; britit olivat varanneet 
maihinnousua varten 12-15 divisioonaa eli noin 180 000 -235 000 miestä.338 

Rooseveltin ja Churchillin asioimistyyli Stalinin kanssa oli muuttunut selvästi varovai-
semmaksi verrattuna vuoteen 1942. Rooseveltin käytökseen vaikutti Neuvostoliiton 
Stalingradissa339 saavuttama suurvoitto. Neuvostoliitto oli osoittanut olevansa suurvalta, ja 
Stalingradin voitto vaikutti muidenkin liittoutuneiden sotatoimiin 1943. Yhdysvaltojen ja 
Ison-Britannian piti osoittaa pystyvänsä samanlaisiin voittoihin kuin puna-armeija.340 
Roosevelt halusi välttää samanlaista katteetonta lupailua, mitä hän oli harrastanut 
neuvotellessaan Molotovin kanssa edellisenä kesänä. Presidentti oli ottanut oppia 
virheistään ja osasi vedota todellisiin maihinnousuvaikeuksiin. 

Stalin ei ollut tyytyväinen saamiinsa tietoihin, ja hän painosti sekä Rooseveltia että 
Churchilliä Ranskan maihinnousun aloittamiseen jo keväällä eikä vasta syksyllä.341 
Roosevelt vastasi nopeasti ja totesi lyhyesti, että toinen rintama avattaisiin niin pian kuin 
mahdollista.342 Presidentin vastaukselle antoi pohjaa neuvottelu JCS:n kanssa 
Casablancan tuloksista. Roosevelt ja esikuntapäälliköt uskoivat, etteivät Casablancan 
päätökset olleet riittäviä sodan voittamiseksi.343 Helmikuun alussa tehtyjen 
mielipidetiedustelujen mukaan 76% amerikkalaisista luotti Rooseveltiin enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin,344 mikä antoi varmasti omalta osaltaan varmuutta presidentille. 

Helmikuun 17. päivänä Churchill ehdotti COS:lle Sledgehammerin hylkäämistä, ja 
hän antoi määräyksen kartoittaa Jupiterin mahdollisuudet.345 Averell Harrimania 
huolestutti helmikuussa Churchillin hillitön työtahti.346 Stalinin lisäksi Churchilliä vaivasi 
helmikuussa keuhkoputkentulehdus.347 GILBERTIN mukaan Churchillia pelotti tosissaan 
Stalinin painostus, koska pääministeri arveli amerikkalaisten hylkäävän Huskyn Stalinin 
                                                           
336 Raportissa oli yhteensä kuusi kohtaa; ensimmäisessä esitettiin tavoite vallata Tunisia huhtikuun 
loppuun mennessä. Churchill to Stalin, 9.2.1943. Churchill, Hinge of Fate, s. 578. 
337 Maaliskuun alussa Britanniassa oli Churchillin mainitsema määrä maihinnousujoukkoja. Grigg, 
s. 213 - 214.                                    
338 Maisky, s. 352 - 353. 
339 Sotamarsalkka Pauluksen johtama Saksan 6. armeija antautui neuvostoliittolaisille Stalingradissa 
2.2.1943. Saksalaiset menettivät 250 000 miestä joko kuolleina tai haavoittuneena.  
340 Sherwood, Roosevelt, s.  699. 
341 Stalin to Churchill, 14.2.1943. Correspondence. Vol. I, s. 99 - 100; Stalin to Roosevelt 
16.2.1943. 
RG 165/BOX 58/Entry 422. NARA II.  
342 Roosevelt to Stalin, 16.2.1943. Correspondence. Vol. II, s. 51 - 52. 
343 Leahy Diary 2.2.1943. William D. Leahy Papers/Container 4 - 6. LC. 
344 Public Opinion Poll 4.2.1943. Presidential Map Room Papers/BOX 157/Public Opinion Polls: 
1942 - 1944. RL.  
345 COS minutes 17.2.1943. CAB/79/59, s. 187 - 188. PRO. 
346 Harriman to Hopkins 28.2.1943. Presidential Map Room Papers/BOX 13/Hopkins, January -  
June 1943. RL. 
347 Moran diary 16.2.1943. Moran, s. 94 - 96. 



 

 

99

jyrkän asenteen takia.348 Churchill toimi helmikuussa 1943 fyysisten voimavarojensa 
äärirajoilla. Stalinin aiheuttama paine alkoi tuntua Churchillissa; pääministeri halusi 
tukea Neuvostoliittoa nopeasti, ja Jupiter olisi antanut siihen mahdollisuuden. Norja-
hyökkäyksestä oli kehittynyt pääministerin yksi lempioperaatioista, suorastaan 
pakkomielle. 

Liittoutuneiden jatkosuunnitelmia haittasi keväällä 1943 odotettua hitaammin sujunut 
eteneminen Pohjois-Afrikassa. Helmikuun puolessa välissä Rommel teki vastahyökkäyk-
sen, joka pitkitti entisestään sotatoimia Afrikassa. Britit onnistuivat kuitenkin 
pysäyttämään saksalaisten hyökkäyksen, ja liittoutuneiden eteneminen alkoi uudelleen – 
tosin erittäin hitaasti.349 Saksalaisten sukellusveneet jatkoivat tehokkaasti omaa taisteluaan 
liittoutuneiden laivastosaattueita vastaan helmi- ja maaliskuussa.350 Sukellusvenesota 
heikensi tonnistokuljetuksia Atlantilta Välimerelle. Yhdysvaltojen ja Ison-Britanniankin 
sotilaalliset voimavarat olivat vuonna 1943 rajalliset. Esimerkiksi taistelulaivojen siirto 
Britteinsaarilta Välimerelle vaati puolestaan amerikkalaisten laivasto-osastojen siirtoa 
Ison-Britannian suojaksi.351 

Stalin oli pettynyt Pohjois-Afrikan taisteluiden hitaaseen etenemiseen. Sisilian 
maihinnousun suunnittelua hän piti tärkeänä, mutta samalla hän korosti, ettei kyseessä 
ollut toinen rintama. Hän muistutti Rooseveltille, että presidentti oli luvannut toisen 
rintaman keväälle 1943.352 Churchill kertoi Rooseveltille Sisilian maihinnousun 
valmistelujen jatkuvan huolimatta Pohjois-Afrikan valtauksen viivästymisestä. Churchill 
epäili pitkittyneiden Tunisian taisteluiden ja Tyynenmeren vaatiman laivamäärän tekevän 
Ranskan maihinnousun 1943 mahdottomaksi.353 Roosevelt vastasi ymmärtävänsä Pohjois-
Afrikan taisteluiden aiheuttamat vaikeudet jatko-operaatioille. Presidentti toivoi 
hyökkäystä Euroopan mantereelle mahdollisimman nopeasti, mutta hän ei maininnut 
tarkempaa kohdetta, eikä siten tyrmännyt maihinnousua Ranskaan 1943.354 

Churchill kertoi Stalinille laivojen puutteen haittaavan miehistönsiirtoja Britanniaan, 
mikä puolestaan häiritsi Ranskan maihinnousun valmisteluja. Pääministeri piti edelleen 
elokuuta mahdollisena, mutta ei kovinkaan helppona, tavoitteena hyökkäyksen 
aloittamiseksi Kanaalin yli.355 Stalinin vastaus oli tyly. Hän toisti, ettei hyökkäys Sisiliaan 
korvannut toista rintamaa. Stalin ei ymmärtänyt, miksi Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen 
tavoitteena oli maihinnousu Ranskaan, kun sen toteuttamiseksi ei tehty mitään.356 

Länsiliittoutuneiden arvostus oli Neuvostoliiton sotilasjohdon keskuudessa 
pohjalukemissa alkuvuodesta 1943 Ranskan maihinnousun lykkääntymisen takia.357 
Helmi-maaliskuussa 1943 Stalin oli entistä kriittisempi liittolaisiaan kohtaan, ja hän yritti 
painostaa erityisesti Rooseveltia. Selittelyt eivät vakuuttaneet Stalinia, joka 
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oikeutetustikin kyseli amerikkalaisten ja brittien tavoitteiden todellisuuspohjaa. Vuoden 
ajan maihinnousua oli suunniteltu yhteisesti, mutta käytännössä valmistelut olivat 
alkutekijöissään. Stalin sai tästä aihetta kritiikkiin, jota vankisti menestys Stalingradissa. 

Stalinin jatkaessa liittolaistensa painostamista brittien ja amerikkalaisten suhteet 
joutuivat Boleron takia kovalle koetukselle. Helmikuun 24. päivänä brittien 
esikuntapäälliköiden neuvosto viestitti Dillille ihmettelynsä Marshallin ajatuksista. 
COS:n käsityksen mukaan Marshall ei tukenut täysillä Boleron valmisteluja.358 Dill 
vastasi nopeasti, ja hän kertoi, että Marshall pelkäsi Huskyn vievän laivaston 
kalustovoimavaroja Bolerolta.359 Yhdysvaltain esikuntapäälliköiden neuvosto oli valmis 
uudistamaan täysin vanhan ontuvalta vaikuttaneen Bolero-suunnitelman.360 Maaliskuun 
alun COS:n kokouksissa Mountbatten varoitti, ettei maihinnousualuksia riittäisi Kanaalin 
yli suunniteltuun maihinnousuun Huskyn vaatiman yllättävänkin suuren materiaalimäärän 
takia. Myös maihinnousun harjoitteluun tarvittava aika uhkasi käydä vähiin.361 COS 
viestitti Washingtoniin, ettei se uskonut Kanaalin yli tehtävän maihinnousun toteutuvan 
kuluvan vuoden aikana laivasto-ongelmien takia.362 Epäluulo Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian sotilasjohdon välillä jatkui, eikä sitä lievittänyt tällä kertaa Dillin 
välitystyökään. Casablancassa tehdyt päätökset Huskyn ja Boleron osalta olivat jääneet 
liian yleiselle tasolle, joten sekä britit että amerikkalaiset kykenivät tekemään mieleisiään 
johtopäätöksiä. Tämän seurauksena liittolaiset ajautuivat jälleen kohti strategiaa 
koskettelevia kiistoja. 

Maaliskuun 12. päivänä Britannian ulkoministeri Anthony Eden363 matkusti kahden 
viikon ajaksi neuvotteluihin Washingtoniin. Keskustelujen tavoitteena oli luoda 
ääriviivoja sodanjälkeiselle ajalle. Eden tapasi Rooseveltin, Hopkinsin, Dillin ja 
Marshallin.364 Edenin vierailun aikana sivuttiin myös kysymystä Ranskan maihinnoususta. 
Ison-Britannian ulkoministeri ilmoitti omana henkilökohtaisena mielipiteenään, että 
Stalin painosti liittolaisiaan toiseen rintamaan osaksi poliittisista syistä. Edenin mielestä 
Stalin ei halunnut hoitaa Saksa-ongelmaa ilman Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian 
läsnäoloa mantereella.365 Eden ei tosin uskonut Stalinin pysäyttävän puna-armeijaa Saksan 
rajalle.366 Harriman viestitti Lontoosta brittien tuntoja, joiden mukaan länsiliittoutuneet 
olivat tekemässä tulevaisuuden kannalta pahan virheen salliessaan neuvostoliittolaisten 
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"määräysvallan".367 Kenraali Arnold halusi keskittyä selkeämmin Roundupin ja Boleron 
suunnitteluun, koska hän pelkäsi viivyttelyn kostautuvan puna-armeijan vyörymisenä 
Berliiniin kauan ennen länsiliittoutuneita.368 

 Eden onnistui jättämään itsestään erittäin myönteisen kuvan amerikkalaisille.369 
Edenin tyyni esiintyminen Washingtonissa oli kuitenkin vain ulkokuorta, koska hän ei 
kertonut julki kaikkia ajatuksiaan. Muistelmissaan Eden kritisoi voimakkaasti 
Rooseveltin harjoittamaa politiikkaa Neuvostoliittoa kohtaan. Edenin mielestä presidentti 
kuvitteli erheellisesti pystyvänsä hoitamaan suhteet suoraan kahden kesken Stalinin 
kanssa eikä kolmen suuren neuvotteluissa.370 ROTHWELLIN mukaan Edenin 
suhtautuminen Yhdysvaltoihin oli kaksijakoinen. Hän pelkäsi Yhdysvaltojen eristäytyvän 
uudelleen, mutta toisaalta hän epäili liittolaisen toimillaan heikentävän britti-
imperiumia.371 HARBUTT on puolestaan arvioinut, että Roosevelt oli turhan luottavainen 
Stalinin suhteen, ja presidentti ajautui Neuvostoliiton johtajan kanssa toimiessaan 
lepyttelylinjalle.372 

Stalinista oli tullut entistä kiivaampi Kanaalin yli suunnitellun hyökkäyksen 
taustavaikuttaja, jonka ajatuksia pohdittiin myös Edenin Washingtonin matkalla. Edenin 
vierailun keskustelut antoivat viitteitä siitä, että amerikkalaisten ja brittien näkökulma 
toisen rintaman muodostamiseen oli muuttumassa. Aiemmin siitä oli puhuttu ratkaisevana 
hyökkäyksenä ja Neuvostoliiton tukioperaationa; keväällä 1943 pohdinta oli laajentunut 
käsittämään entistä enemmän hyökkäyksen vaikutusta sodanjälkeiseen aikaan. 

Dill varoitti COS:ää maaliskuun 18. päivänä amerikkalaisten tuskastumisesta hitaisiin 
Boleron valmisteluihin. Amerikkalaiset olivat Dillinkin mielestä epäonnistuneet 
toteuttamaan Casablancan päätökset Boleron osalta, mutta syykin oli hyvä: laivoja ei ollut 
tarpeeksi. Dill kuvaili varsin yksityiskohtaisesti amerikkalaisten ja brittien keskinäisen 
epäluulon perusteita. Hänen mielestään ”britit luulivat amerikkalaisten käyttävän 
sopimusten vastaisesti laivoja Tyynellämerellä, mutta he eivät olleet varmoja. 
Amerikkalaiset puolestaan luulivat brittien käyttävän liian paljon voimavaroja Britanniaan 
suuntautuvaan siviilituontiin, mutta hekään eivät olleet varmoja.” Dillin mielestä 
epäluottamus oli syntynyt, kun kumpikaan ei uskonut toisen toimivan täysin avoimesti.373 
Dillin huomio on erittäin tärkeä, ja se osoittaa, kuinka liittolaisten yhteistyön perusta 
horjui. Molemmat osapuolet epäilivät toisen puuhaavan jotain liittolaisensa selän takana.  

Kaksi päivää myöhemmin Dill kertoi Lontoolle CCS:n asettaman operaatioiden 
arvojärjestyksen. Yhdistyneiden esikuntapäälliköiden lista mukaili Casablancan 
päätöksiä: Husky, Shingle ja eteläinen Tyynimeri, Anakim ja viimeisenä Bolero. Harry 
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Hopkins oli koonnut erityiskomitean374 käsittelemään ongelmallista laivastokysymystä. 
JCS:lle Hopkinsin komitean perustaminen tuli täytenä yllätyksenä, sillä Yhdysvaltain 
esikuntapäälliköt kuulivat asiasta juuri ennen CCS:n kokousta. Amiraali King oli siinä 
määrin närkästynyt, että hän ehdotti CCS:n valtuuksien siirtämistä uudelle komitealle, 
olihan laivatonniston vähyys yksi sodan perusongelmista.375 Hopkinsin laivastokomitean 
perustaminen osoitti konkreettisesti, kuinka amerikkalaisten sodanjohto etsi vieläkin 
muotoaan. Hopkinsin asema oli kiistattoman vahva – niin voimakas, että se ärsytti 
etenkin amiraali Kingiä. 

Maaliskuussa 1943 Roosevelt teki merkittävän päätöksen lisätä siviilitavaroiden 
vientiä Isoon-Britanniaan. JCS yritti estää presidentin ratkaisun. Neuvoston jäsenet 
selittivät Casablancan päätösten olevan vaarassa. Roosevelt oli kuitenkin taipumaton.376 
Yhdysvaltojen armeijan suunnitteluosasto arvioi maaliskuussa, että vuoden 1943 lopussa 
Britanniassa olisi ainoastaan kuusi amerikkalaista divisioonaa Bolerolle annetun vähäisen 
tärkeysarvon takia.377 Puute raaka-aineista, tehdastiloista ja työvoimasta vaikeutti laivojen 
valmistamista. Maihinnousualusten valmistukseen jouduttiin värväämään väkeä jopa 
sillantekijöistä. Lisäksi Roosevelt hillitsi laivojen rakentamista koko sodan ajan.378 Tämä 
selittyy Yhdysvaltojen sotatuotantokomitean suurella vaikutusvallalla presidenttiin. 
Siviilien hallitsema komitea onnistui saamaan siviilituotantoon suuria materiaalilisäyksiä 
sotalaivaston kustannuksella. Tämä tapahtui presidentin avustuksella, joka ei nähnyt 
asiassa mitään ristiriitoja.379  

Averell Harriman, joka ABRAMSONIN mukaan koki olevansa Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian yhteistyön suurlähettiläs,380 oli tyytyväinen vahvistettuun lainaus- ja 
vuokrauslakiin, koska hän oli itse ollut asiaa ajamassa. Harrimanin mielestä päätös 
merkitsi valmistelujen alkamista, jotka johtivat Normandian maihinnousuun 1944.381 
Maaliskuun lopulla Marshall ehdotti Rooseveltille voimien lisäämistä Anakimin 
valmisteluissa Boleron kustannuksella. Presidentti torjui ehdotuksen aluksi, mutta 
huhtikuun alussa hän taipui yhtenäisen JCS:n päätettyä varata Burma-operaatiota varten 
20 laivaa.382 

Harrimanin sodanjälkeiset väitteet ovat itsekeskeistä liioittelua, johon liittyy halu 
peitellä tosiasioita. Lisätty siviilituki ei ollut alkusysäys Normandian maihinnousulle 
vaan päinvastoin. Amerikkalaisjoukkojen kokoaminen hidastui jälleen, mikä viivästytti 
Ranskan maihinnousun valmisteluja. Roosevelt toimi osittain JCS:n neuvojen vastaisesti, 
mikä osoittaa neuvoston vaikutusvallan kapeutta, mutta toisaalta presidentin itsenäistä 
ajattelua keväällä 1943. Joka tapauksessa Roosevelt romutti maaliskuun päätöksellään 
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täysin Casablancassa sovitun neljänneksi tärkeimmän tavoitteen: valmistautumisen Rans-
kan maihinnousuun 1943. 

Brittien esikuntapäälliköiden neuvostolle amerikkalaisten päätökset merkitsivät uusia 
huolia. Neuvosto jatkoi Ranskan maihinnousun suunnittelua huolimatta amerikkalaisten 
päätöksistä. COS ei kuitenkaan uskonut maaliskuun lopun kokouksessa laajamittaiseen 
maihinnousuun ennen vuotta 1944.383 Huhtikuun 13. päivän kokouksessa, jossa myös 
Churchill oli mukana, COS päätti hylätä ajatuksen pienimuotoisesta maihinnoususta 
Ranskaan 1943. Churchill halusi maihinnousun korvikkeeksi ilmahyökkäyksiä Pohjois-
Ranskaan.384 Päivää myöhemmin britit käsittelivät amerikkalaisten mielipidettä, jonka 
mukaan Sisilian maihinnousun jälkeen pitäisi tehdä joko Sledgehammer tai Anakim.385 
Brooke kuvaili COS:n kokouksia masentaviksi. Britit olivat pettyneitä amerikkalaisten 
haluun keskittyä Tyynenmeren sotaan Casablancan päätöksistä huolimatta.386 Churchill oli 
ehdottanut jo huhtikuun alussa Rooseveltille, että Marshall ja Hopkins tulisivat 
Lontooseen selvittämään jatko-operaatioiden epäselvyyksiä.387 Presidentti ei kuitenkaan 
suostunut ehdotukseen, vaan hän ehdotti amerikkalaisten ja brittien yhteisten 
konferenssien peruuttamista toistaiseksi.388 

 Brooke oli arviossaan väärässä. Amerikkalaiset eivät olleet kääntäneet selkäänsä 
Euroopalle. He eivät halunneet jatkaa Italian operaatioita, vaan heidän tavoitteenaan oli 
keskittyä Ranskan maihinnousun toteuttamiseen 1944. Wedemeyer toi tämän 
Yhdysvaltain sotasuunnitteluosaston kannan mielipiteen esille JCS:n kokouksessa 
huhtikuun 13. päivänä.389 

Brittien keskittyminen alkuvuodesta 1943 enemmän sodanjälkeiseen aikaan kuin 
jatko-operaatioihin häiritsi puolestaan amerikkalaisia ja MACGREGOR BURNSIN 
mukaan varsinkin Rooseveltia.390 Brittien huolestuminen on ymmärrettävää – asettihan 
amerikkalaisten toiminta suhteet koetukselle, koska he toimivat ainakin osittain 
Casablancan päätösten vastaisesti. Olennaisinta on kuitenkin Rooseveltin tyylin muutos. 
Churchilliä kohtaan se näkyi jarrutteluna ja pidättyväisyytenä. 

Alkukevään 1943 hajanaisten jatkosuunnitelmien keskellä Ranskan maihinnousun 
valmistelut saivat piristyksen. Maaliskuussa englantilainen kenraaliluutnantti Frederick 
Morgan valittiin COSSAC:n johtoon. COSSAC:n391 perustava kokous pidettiin huhtikuun 
17. päivänä. Kokouksen aluksi Morgan selitti neuvoston tehtävän. COSSAC oli perustettu 
laatimaan alustavat suunnitelmat Ranskan maihinnousulle, joka piti toteuttaa aikaisintaan 
vuoden 1944 alkupuolella. Operaation ylipäälliköksi oli alustavasti suunniteltu brittiä, 
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jonka apuna olisi amerikkalainen upseeri.392 Morgan on muistelmissaan kuvaillut suunnit-
telujen aloittamista hankalaksi ylipäällikön puuttumisen takia.393 

Ranskan maihinnousun valmistelut saivat pienen lisävaihteen COSSAC:n 
perustamisesta. Neuvoston asema ei ollut kuitenkaan erityisen vankka, koska 
maihinnousulle ei ollut valittu ylipäällikköä, joka olisi kokoava voima. 
Maihinnoususuunnitelmat olivat kaiken lisäksi alustavia, eikä hyökkäyksen tekemisestä 
ollut edes tehty päätöstä, mikä vähensi COSSAC:n auktoriteettia voimakkaasti. 

2.1.2  Yhteistyön tasapainottajana amerikkalaisten yhtenäisyys 

Casablancan konferenssin jälkeiset kuukaudet olivat osoittaneet, ettei amerikkalaisten ja 
brittien tulkinta sovituista päätöksistä ollut yhtenevä. Vielä suurempien epäselvyyksien 
välttämiseksi Churchill ehdotti uutta konferenssia Washingtonissa. Konferenssin 
tarkoituksena oli käsitellä etenkin Sisilian maihinnousun ja Burman hyökkäysten 
suunnitelmia.394 Tällä kertaa Roosevelt suostui Churchillin ehdotukseen neuvotteluiden 
järjestämisestä.395 

Britit matkustivat Washingtoniin laivalla, koska lääkärit eivät sallineet Churchillin 
lentävän hänen sairastettua aikaisemmin keväällä keuhkokuumeen.396 Brooken ajatukset 
olivat varsin pessimistisiä ennen matkan alkamista. Casablancan jälkeiset erimielisyydet 
amerikkalaisten kanssa olivat saaneet hänet epäilemään tehtyjen sopimusten arvoa ja 
merkitystä.397 Laivamatkan aikana britit viimeistelivät suunnitelmiaan konferenssia varten 
ja miettivät oikeaa neuvottelutaktiikkaa.398 Brittien painopiste Queen Maryllä tehdyissä 
suunnitelmissa oli Välimeren operaatioissa, mutta ne eivät olleet ainoa mielenkiinnon 
kohde. Portal halusi Turkin mukaan sotaan, koska se avaisi laajoja strategisia 
mahdollisuuksia Kaakkois-Euroopassa. Pound oli epäileväinen, sillä hän arveli, ettei 
amerikkalaisia itäinen Välimeri kiinnostanut. Brooke halusi keskittyä Italian 
operaatioihin.399 

Toukokuun 10. päivänä Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvosto kokoontui 
kolme kertaa. Mukana oli myös Churchill, joka arveli Kaukoidästä löytyvän useita eri 
operaatiomahdollisuuksia; niiden joukkoon hän ei kuitenkaan lukenut Anakimia. Brooke 
huomautti, että pääministerin esille tuomat operaatiot söisivät Boleron ja Italian 
taisteluiden voimavaroja.400 Iltapäivän kokouksessa Churchillin ja Brooken erimielisyys 
jatkui. Brooke painotti jälleen Italian mannermaan valtausta. Pääministeri ei varsinaisesti 
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vastustanut COS:n päällikön ajatusta, mutta hän halusi ennemmin operaatioita Kreikassa 
kuin Sardiniassa, josta oli keskusteltu Italian mannermaan varahyökkäyskohteena. 
Brooke muistutti mahdollisen Sardinian valtaamisen aiheuttavan uhan myös Etelä-
Ranskaa kohtaan. Tämänkin jälkeen Churchill halusi, että Kreikka-operaatiot 
tutkittaisiin.401  

Brookea turhautti ja ärsytti pääministerin tyyli käsitellä uusia operaatioita, vaikka vielä 
meneillään olevat keskeneräiset operaatiot olisivat vaatineet päähuomion. Päiväkirjaansa 
Brooke kirjoitti myös, ettei Washingtonissa ollut odotettavissa muuta kuin loputtoman 
pitkiä väittelyitä amerikkalaisten kanssa.402 Sotamarsalkka Alexander on muistelmissaan 
todennut osuvasti, ettei Churchill "kyennyt pitämään silmiään pallossa".403 Seitsemän 
vuotta sodan jälkeen antamassaan haastattelussa Portal korosti Ison-Britannian 
esikuntapäälliköiden neuvoston olleen aina voimakkaasti Balkanin operaatioiden takana. 
Tähän olisi päädytty kuitenkin vain siinä tapauksessa, jos taistelusuunnitelmat Italiassa 
eivät olisi toteutuneet. Hänen mielestään tällaisen Balkan-strategian toteuttaminen olisi 
estänyt Itä-Euroopan sosialisoinnin.404 

Churchillin impulsiivisuus väsytti Brookea, joka oli muutenkin turhautunut jatkuviin 
neuvotteluihin. COS:n päällikkö ilmeisesti aisti orastavan muutoksen, joka oli alkanut 
Casablancan konferenssin jälkeen liittolaisten suhteissa. Churchillin toiminnan lisäksi 
huomionarvoista oli Portalin halu iskeä Balkanille. Portal jäi toukokuussa 1943 kuitenkin 
mielipiteineen yksin, ja hänen sodanjälkeiset väitteensä brittiesikuntapäälliköiden 
tavoitteista Balkanin osalta ovat liioiteltuja. Ainakaan lähteet eivät anna tukea hänen 
väitteilleen. 

Casablancan epäonnistumisen jälkeen amerikkalaiset olivat valmistelleet 
sotasuunnitelmiaan huolellisemmin kuin koskaan aiemmin. Tosin Roosevelt, Hopkins ja 
JCS olivat kokoontuneet varsin harvoin keskinäisiin neuvotteluihin.405 Yhdysvaltojen 
sotaorganisaation ylimmän johdon alapuolella tapahtui merkittäviä uudistuksia. JCS:n 
toiminnan tukemiseksi perustettiin JWPC406 eli yhdistetty sotasuunnittelun neuvosto. Uusi 
komitea teki pitkiä päiviä ennen Washingtonin neuvotteluja terävöittäessään 
amerikkalaisten suunnitelmia.407 Kiihkeän työskentelyn jälkeen JWPC esitteli muistion, 
jonka JCS hyväksyi. Tärkeimmäksi tavoitteeksi muistiossa asetettiin Britanniasta tehtävän 
täysimittaisen maihinnousun toteuttaminen keväällä 1944. Välimeren taistelut jätettiin 
toissijaiseksi.408 Amerikkalaisten suunnitteluosasto arvioi, että liittoutuneilla olisi 1.4.1944 
36 divisioonaa valmiina maihinnousua varten. Tulevien Euroopan pommitusoperaatioiden 
pitäisi tukea hyökkäysten valmistelua, eikä Välimerellä saisi tehdä yhtään operaatiota, 
joka saattaisi vaikuttaa maihinnousuvalmisteluihin. Suunnitteluosasto halusi myös 
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maksimoida maihinnousualustuotannon.409 Toukokuun alussa 1943 maihinnousualuksia ei 
ollut kuitenkaan tarpeeksi edes harjoituksia varten.410 

Wedemeyerin mukaan JCS suostui toukokuun kymmenentenä päivänä hänen 
ehdotukseensa esittää amerikkalaisten suunnitelma heti ensimmäisessä CCS:n 
kokouksessa. Wedemeyerin tavoitteena oli estää Casablancan tapahtumat, jolloin 
amerikkalaiset joutuivat enimmäkseen tutustumaan brittien heille ehdottamiin 
suunnitelmiin.411 Roosevelt ja JCS tapasivat412 vielä kerran ennen brittien saapumista.  
Amerikkalaiset asettivat tulevien neuvottelujen tavoitteekseen hankkia brittien 
hyväksyntä Kanaalin yli suunnitellun maihinnousun valmisteluille ja itse hyökkäykselle. 
Ranskan maihinnousu piti toteuttaa viimeistään keväällä 1944.413 Roosevelt hyväksyi 
JCS:n ehdotuksen POGUEN mukaan kuitenkin vain periaatteessa.414 

Kevät 1943 merkitsi muutosta Yhdysvaltojen sotilasorganisaatiossa. JCS oli maksanut 
oppirahansa, ja amerikkalaiset olivat kohentaneet huomattavasti valmiustasoaan suunnit-
telupuolella. Washingtonin konferenssiin415 Yhdysvallat valmistautui erittäin huolella, eikä 
briteille haluttu enää antaa yliotetta. Ainoa, mutta sitä huomionarvoisempi kysymys-
merkki oli Roosevelt, jonka aiemmin keväällä tekemät päätökset ja kokousta edeltävä 
periaatteellinen sitoutuminen hieman ravistelivat amerikkalaisten sisäistä yhteistyötä. 

Queen Mary416 saapui toukokuun 11. päivänä New Yorkiin, josta Harry Hopkinsin 
johdolla britit siirtyivät Washingtoniin. Churchillin mukana oli COS:n ohella lähes sata 
muuta neuvonantajaa, useita puolustusministeriön edustajia, Intian brittikomentaja 
kenraali Archibald Wavell, amiraali James Somerville ja ilmavoimien marsalkka Richard 
Peirse. Rooseveltin vaatimuksesta Churchill majoittui Valkoiseen taloon.417 Washingtonin 
neuvotteluiden alkaessa päättyi Pohjois-Afrikan sota. Liittoutuneet olivat vallanneet 
monen kuukauden kiivaiden taisteluiden jälkeen myös Tunisian. Saksan joukkojen 
komentaja Jürgen von Arnim antautui 12. toukokuuta. Ison-Britannian sotakabinetti sai 
virallisen ilmoituksen Pohjois-Afrikan voitosta kaksi päivää myöhemmin. Britit olivat 
ottaneet 150 000 sotavankia, ja saksalaiset sekä italialaiset kykenivät enää hajanaiseen 
vastarintaan.418 Tunisian valloittamisen ansiosta liittoutuneet hallitsivat koko Pohjois-
Afrikan rannikkoa. Tämä oli voitto erityisesti Churchillin ja Brooken strategisille 
tavoitteille.419 
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Ennen kuin CCS:n Washingtonin konferenssin kokoukset alkoivat Dill esitti COS:lle 
raportin amerikkalaisten aikeista. Dill kertoi amerikkalaisten tukevan Huskyä, mutta he 
epäilivät sen jälkeisiä Italian mannermaan operaatioita. Yhdysvaltojen sodanjohdon 
paineet Tyynenmeren taisteluiden voimistamisen osalta kasvoivat sitä mukaa, kun 
presidentinvaalit lähestyivät. Yhdysvaltain esikuntapäälliköiden neuvosto kannatti myös 
Anakimin tekemistä, koska se auttaisi Kiinan sotaponnisteluja.420 Tämä yksittäinen 
kokous oli ikään kuin muistutus siitä, kuinka sisäpolitiikka oli varsin vahva taustatekijä 
etenkin Rooseveltin toiminnan taustalla. Rooseveltillä ei ollut poliittisten ja sotilaallisten 
syiden takia mahdollisuuksia unohtaa hetkeksikään Japanin vastaista sotaa. 

Rooseveltin pyynnöstä Churchill piti Washingtonin neuvotteluiden avauspuheen. 
Pääministeri viittasi puheessaan Pohjois-Afrikan voittoon ja operaatio Torchin 
tavoitteiden toteutumiseen. Hän totesi Sisilian maihinnousun lähestyvän, mutta sen 
jälkeiset suunnitelmat olivat sekavia. Churchill piti yhtenä mahdollisuutena hyökkäystä 
Italian mantereelle tai Balkanille, jos Turkki saataisiin mukaan sotaan liittoutuneiden 
puolelle. Pääministeri vakuutti brittien kannattavan maihinnousun tekemistä Kanaalin yli, 
mutta he eivät pitäneet sitä mahdollisena ennen kevättä 1944. Churchill ilmaisi myös 
brittien huolen Kaukoidän taisteluiden vaikeuksista.421 Hänen mielestään Neuvostoliittoa 
autettaisiin parhaiten vetämällä Italia pois sodasta. Vastauksessaan Churchillille 
Roosevelt kysyi, mihin liittoutuneiden pitäisi suunnata Sisilian jälkeen. Presidentti vastasi 
kysymykseen itse: hän kannatti voimakkaasti sitovan päätöksen tekemistä Ranskan 
maihinnoususta, tavoitteena kevät 1944. Roosevelt muistutti myös Kiinan tukemisen 
tärkeydestä. Kiina voisi tehdä erillisrauhan Japanin kanssa, ellei sitä autettaisi.422 

Wedemeyerin mielestä Churchill paljasti brittien aikeet heti neuvotteluiden aluksi ja 
vahvisti amerikkalaisten epäilyt: pääministeri halusi jatkaa Välimereltä Balkanille.423 
Brooke piti puolestaan Churchillin puhetta onnistuneena.424 Amiraali Leahyn mielestä 
Churchill oli vakuuttava.425 COS kokoontui omaan neuvonpitoonsa myöhemmin 
iltapäivällä. Brittien linjan vahvistaminen jäi aivan kuin luonnostaan Brooken harteille. 
Brooke korosti jälleen Italian taisteluiden ensiarvoisuutta. Luoteis-Eurooppaan tehtävä 
maihinnousu tehtäisiin hänen mukaansa otollisen ajan saapuessa. Balkanin mahdollisten 
jatkotoimenpiteiden osalta Brooke piti avainkysymyksenä Turkin saamista mukaan 
sotaan.426 

Washingtonin neuvottelut alkoivat odotetulla Välimeri-Ranskan maihinnousu-
vastakkainasettelulla, johon Kaukoidän sota antoi lisäväriä. JCS:n jäsenet saattoivat huo-
kaista helpotuksesta, kun Roosevelt antoi tukensa heidän strategisille tavoitteilleen. 
Balkanin nousu tärkeäksi keskustelunaiheeksi osoitti puolestaan etenkin brittien ajatusten 
siirtyneen entistä enemmän hahmottelemaan jo sodanjälkeistä Eurooppaa. Ajatus 
sosialismin leviämisestä puna-armeijan mukana kohti Länsi-Eurooppaa ei todellakaan 
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viehättänyt brittejä. He kuitenkin tiesivät, etteivät heidän Balkan-intohimonsa voineet 
toteutua ilman Yhdysvaltojen tukea. 

Konferenssin427 toisena päivänä Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvosto esitti 
amerikkalaisille oman mielipiteensä tulevasta strategiasta. Se oli pääpiirteissään 
samanlainen kuin Churchillin pitämä puhe. COS:n yhteenvedon jälkeen seurasi vilkas 
mielipiteiden vaihto. Amiraali King halusi Ranskan maihinnousun valmisteluiden tueksi 
tehostaa Saksan pommittamista. Leahy kannatti Kingiä ja totesi, että Kanaalin yli tehtävä 
maihinnousu vaikeutuisi, jos Välimeren operaatioita jatkettaisiin. Brooke käänsi asian 
aivan päinvastaiseksi. Hänen mielestään maihinnousu Ranskaan ei onnistuisi ilman 
hyökkäystä Italian mannermaalle. Portal tuki Brooken väitettä. Marshall vaati 
painokkaasti joukkojen kokoamisen ja muiden toisen rintaman valmisteluiden 
tehostamista – välittömästi. Leahy nosti Neuvostoliitto-kortin esiin ja muistutti Stalinin 
pettyvän, jos Italian hyökkäys siirtäisi Ranskan maihinnousun syrjään. Brooke puolusti 
Italian operaatioita. Hänen mielestään hyökkäys Italiaan auttaisi paremmin 
Neuvostoliittoa vuonna 1943 kuin operaatio Roundupin suunnittelu seuraavalle vuodelle, 
varsinkaan kun Ranskan maihinnousun tekeminen ei olisi varmaa. Marshall vastasi tylysti 
toteamalla Välimeren operaatioiden pidentävän sotaa. Kokouksen lopuksi Portal ilmoitti 
tyytyvänsä Italian pommittamiseen, jos ilmahyökkäysten tuloksista oltaisiin varmoja. 
Myös hän korosti Neuvostoliiton auttamista. Amerikkalaiset muistuttivat lopuksi brittejä 
Kaukoidän ja Tyynenmeren taisteluiden vaatimasta huomiosta.428 Leahyn mukaan 
presidentti oli antanut hänelle valtuudet painostaa brittejä Kanaalin yli suunnitellun 
maihinnousun kannalle.429 

CCS:n ensimmäinen Washingtonin konferenssin kokous osoitti muutoksen 
tapahtuneen amerikkalaisten sisäisessä yhteistyössä. Amerikkalaiset olivat CCS:n 
kokouksessa tanakan yksimielisiä Ranskan maihinnoususta. Myös presidentti Roosevelt 
oli nyt JCS:n ajatusten tukena. JCS:n normaaliryhmityksestä puuttui Arnold, joka oli 
poissa konferenssista sydänkohtauksen430 takia. Hänen tilallaan oli kenraali MacNarney.431 
Brooke puolusti sinnikkäästi brittien strategiaa, mutta hän ei saanut aivan varauksetonta 
tukea muilta. Portal vaikutti hieman taipuvan amerikkalaisten paineen alla, ja Pound ei 
sanonut mitään. 

Brooke oli turhautunut päivän neuvotteluihin. Hänen mielestään amerikkalaiset eivät 
selvästikään ymmärtäneet Euroopan sodan strategiaa ja roolia, jota ”Neuvostoliiton piti 
siinä näytellä.”432 Brooken päiväkirjamerkintä on mielenkiintoinen ja paljastava. COS:n 
päällikkö halusi Neuvostoliiton hoitavan pääosan taisteluista Saksaa vastaan. Brookea 
harmitti amerikkalaisten ”ymmärtämättömyys”. Hän ei kuitenkaan esittänyt 
mielipiteitään ääneen eikä selittänyt, mitä hän tarkoitti Neuvostoliiton roolilla. Brooken 
päiväkirjamerkinnöistä paljastuu jälleen hänen joustamattomuutensa: hän ei osannut antaa 
paljoakaan arvoa amerikkalaisten strategisille ideoille. 
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CCS:n kokoontuessa Churchill ja Hull tapasivat omassa neuvonpidossaan, aiheena oli 
de Gaulle. Churchillin mielestä de Gaulle oli mahdoton neuvottelukumppani. 
Pääministeri sanoi, ettei hän pitänyt henkilökohtaisesti de Gaullesta, mutta hän totesi 
ranskalaiskenraalin kuitenkin olevan Ranskan vastarinnan symboli.433 Ranskan 
vastarintaliikkeille de Gaulle ei ollut pelkkä symboli, sillä ne olivat vastaanottaneet 
ensimmäiset ohjeet kenraalilta jo vuoden 1941 lopussa.434 Kenraali de Gaullesta 
aiheutunut ongelma vaikutti välillisesti Kanaalin yli suunniteltuun maihinnousuun. 
Länsiliittoutuneet valmistelivat hyökkäystä Ranskaan, eikä heillä ollut varaa aliarvioida 
de Gaullen aseman merkitystä, vaikka Hullin ja Churchillin keskustelu ei suoraan 
kytkeytynytkään maihinnousuvalmisteluihin. 

Toukokuun 14. päivän aamuna JCS hioi toimintatapojaan ja suunnitelmiaan päivän 
CCS:n kokousta varten. Amiraali King kannatti voimien keskittämistä Roundupia varten. 
Hän halusi toteuttaa operaation seuraavan vuoden aikana. Amiraali ei vastustanut 
Välimeren sotatoimia, jos ne eivät haittaisi Roundupin valmisteluita. Leahy oli erittäin 
skeptinen, eikä hän ei uskonut brittien suostuvan Roundupin toteuttamiseen. Marshall 
puolestaan pelkäsi Välimeren lisäoperaatioiden häiritsevän sekä Kanaalin yli suunnitellun 
maihinnousun valmisteluja että Tyynenmeren operaatioita. Häiriöt johtaisivat puolestaan 
sodan pitkittymiseen. King ja Leahy olivat Marshallin kanssa samaa mieltä. Kokouksen 
lopuksi Leahy totesi, ettei JCS ollut kyennyt aikaisemmin osoittamaan briteille, miten 
sota voitettaisiin.435 

JCS:n 14. päivän kokous oli osoitus amerikkalaisten jäsentyneemmästä työskentelystä 
verrattuna aikaisempiin varsin heikkoihin esityksiin. He kävivät oikeastaan ensimmäisen 
kerran läpi omia strategisia ajatuksiaan ja vertasivat niitä brittien vastaaviin. Vankempi ja 
yhtenäisempi työskentely oli amerikkalaisille uusi asia, mikä näkyi vielä epävarmuutena 
omien ajatusten läpiviennistä neuvotteluissa brittien kanssa. 

Aamupäivän CCS:n kokouksessa britit syyttivät amerikkalaisia liiallisesta 
voimavarojen siirtämisestä Tyynellemerelle. Leahy toimi amerikkalaisten puhemiehenä, 
ja hän torjui brittien väitteet perättöminä.436 Iltapäivällä neuvottelijat kokoontuivat 
Valkoiseen taloon käsittelemään Intian, Burman ja Kiinan taisteluiden tilanteita. 
Roosevelt halusi jotakin tehtävän Japanin vastaisessa sodassa vielä vuoden 1943 aikana. 
Presidentti toisti konferenssin avauspäivän mielipiteensä Kiinan auttamisen tärkeydestä. 
Churchill olisi tyytynyt ilmasillan ylläpitämiseen ja ilmavoimien yksiköiden 
perustamiseen Kiinaan.437 Brooken mukaan kokous päättyi epätietoisuuteen Kaukoidän ja 
Kiinan asemasta strategiassa.438 Kysymys Kiinan auttamisesta oli tärkeä osa Washingtonin 
neuvotteluita. Brittejä kaikki Japanin vastaiseen sotaan liittyvä näytti väsyttävän – 
olivathan he tulleet keskustelemaan nimenomaan jatkotoimista Euroopassa. 

Toukokuun 15. päivän aluksi JCS kokoontui jälleen aamuneuvotteluun. Amiraali 
Leahy oli pessimistinen, sillä hän ei uskonut brittien suostuvan Roundupin 
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toteuttamiseen. Amiraalin mielestä operaatiolla ei olisi onnistumismahdollisuuksia, jos 
Saksa voimistaisi Länsi-Euroopan rannikon puolustustaan. Marshall kehotti kaikkia 
pysymään positiivisina. Marshall tuntui kuitenkin taipuvan, sillä hän halusi toteuttaa edes 
rajoitetun maihinnousun Ranskaan, jos Roundupia ei pystyttäisi toteuttamaan.439 CCS 
jatkoi Euroopan strategian käsittelyä. Marshall ja Brooke kiistelivät ilmavoimien 
merkityksestä Ranskan maihinnousulle. Marshallin mielestä liittoutuneet tarvitsivat 
maihinnousun tueksi ilmaylivoiman Euroopassa. Brooke oli täysin eri mieltä, ja hän 
viittasi Rommeliin, joka oli kyennyt evakuoimaan 100 000 miestä Pohjois-Afrikasta, 
vaikka liittoutuneet olivat hallinneet ilmatilaa. Marshall huomautti huonon sään 
avustaneen saksalaisia. King kertoi arvostavansa Välimeren operaatioita, mutta hän halusi 
varmistuksen Ranskan maihinnousun tekemisestä. Hän epäili päätöksen lykkääntymisen 
merkitsevän maihinnousun hylkäämistä. Brooke ja Portal toistivat jälleen, kuinka he us-
koivat Välimeren hyökkäysten takaavan myös Kanaalin yli tehtävän maihinnousun 
toteutumisen.440 Brooke oli jälleen pettynyt kokouksen tuloksiin ja epäili, saataisiinko 
konferenssissa aikaan minkäänlaisia päätöksiä.441 

Yhden päivän tauon jälkeen liittolaiset jatkoivat neuvotteluja, mutta yhtä huonoin 
tuloksin kuin aikaisemminkin.442 Ismayn mielestä amerikkalaiset eivät uskoneet brittien 
todella haluavan tehdä Ranskan maihinnousua. Amerikkalaiset väittivät, että brittien 
tarkoituksena oli siirtää maihinnousun aloittaminen mahdollisimman kauas tai estää sen 
toteuttaminen kokonaan. Ismayn mukaan britit eivät vastustaneet maihinnousua, vaan he 
halusivat valmistautua siihen todella huolellisesti.443 Marshallin mielestä britit eivät 
uskoneet amerikkalaisten kykenevän kouluttamaan riittävästi taistelukykyisiä divisioonia. 
Se oli yksi suurimmista syistä brittien nihkeään suhtautumiseen Roundupia kohtaan.444  

Washingtonin konferenssin 7. päivän aamuna JCS keräsi jälleen voimavaroja CCS:n 
kokousta varten. Amiraali King painotti nopeiden joukkojensiirtojen tarvetta Britanniaan 
tai maihinnousu Ranskaan ei toteutuisi seuraavan vuoden aikana. Marshall ehdotti 
operaatiota, joka olisi suuruudeltaan Sledgehammerin ja Roundupin välimuoto. Leahy 
halusi amerikkalaisten vastustavan selkeämmin Välimeren operaatioita, koska ne 
uhkasivat laajamittaisen Ranskan maihinnousun toteuttamista.445 

Erimielisyydet jatkuivat CCS:n kokouksissa edellisten päivien kaltaisina. Brooke oli 
edelleen sitä mieltä, että Välimeren operaatiot takaisivat onnistuneen hyökkäyksen 
Kanaalin yli. Marshall ilmoitti, etteivät amerikkalaiset voineet hyväksyä brittien 
mielipidettä. Brooke jatkoi kuitenkin Välimeren operaatioiden ideoimista. Hänen 
mielestään hyökkäys Italiaan pakottaisi saksalaiset siirtämään joukkoja Ranskan 
puolustuksesta saapasmaahan.446 Kokouksen jälkeen amerikkalaiset viimeistelivät 
uusimman versionsa tulevista operaatioista. JCS:n mielestä Italian vetäminen pois sodasta 
ei välttämättä auttaisi Ranskan maihinnousua. Italiaan piti kohdistaa ilmahyökkäyksiä 
                                                           
439 JCS minutes 9.30 a.m. 15.5.1943. RG 218/BOX 195. NARA II.  
440 CCS minutes 10.30 a.m. 15.5.1943. RG 218/BOX 170. NARA II. 
441 Brooke diary 15.5.1943. Alanbrooke Papers/Diaries/5/7. LHC. 
442 Brooke diary 17.5.1943. Alanbrooke Papers/Diaries/5/7. LHC. 
443 Ismay, s. 297. 
444 Marshall interview 5.10.1956. Marshall Interviews and Reminiscences, s. 587. 
445 JCS minutes 9.30 a.m. 18.5.1943. RG 218/BOX 195. NARA II. 
446 CCS Minutes 18.5.1943. JCS Files. FRUS. The Conferences at Washington 1943, s. 101.  



 

 

111

eikä maihinnousua, koska se vaarantaisi Boleron ja Roundupin toteuttamisen.447 Brooken 
mukaan amerikkalaiset syyttivät brittejä siitä, että he olivat harhauttaneet amerikkalaiset 
tukemaan Sisilian maihinnousua Casablancan konferenssissa. Brooke pelkäsi 
amerikkalaisten kääntyvän entistä lujemmin Tyynenmeren ja Kaukoidän suuntaan.448 
Brookea masensi etenkin Kingin vaikutusvallan kasvu, joka hänen mielestään uhkasi 
Euroopan taisteluiden voimavaroja.449 

Toukokuun 19. päivän aamuna King kertoi JCS:n kokouksessa, ettei hän uskonut 
brittien haluavan hyökätä Euroopan mantereelle vuoden 1944 aikana. Marshallin mielestä 
Roundupin toteuttaminen oli keväällä 1944 looginen mahdottomuus. JCS päätti esittää 
briteille suurta Sledgehammeria.450 Amerikkalaisten löytämä sisäinen yhteisymmärrys ei 
ollut saanut vielä heidän itseluottamustaan nousemaan, vaan he todella olivat valmiita 
toteuttamaan Kanaalin yli tehtävän maihinnousun jonkinlaisena riisuttuna versiona.  

 Liittolaiset esittivät vielä mielipiteensä toistensa strategiaa koskevista muistioista. 
Brooke piti edelleen elossa hyökkäysideaa Italiaan. Marshallin mielestä britit arvioivat 
Italian pois vetämisen sodasta liian helpoksi tehtäväksi. Marshall jatkoi, että britit 
epäilivät liikaa Ranskan maihinnousun toteuttamismahdollisuuksia. Vastineena Brooke 
ehdotti Kanaalin yli tehtävän maihinnousun tavoitepäiväksi joko 1.5. tai 1.6.1944.451 
Brooken mielestä kyseinen CCS:n istunto oli konferenssin vaikein. Neuvottelut alkoivat 
sujua, kun avustajat siirrettiin kokoushuoneen ulkopuolelle, ja ainoastaan CCS:n varsi-
naiset jäsenet sekä Dill jatkoivat kokousta. CCS teki alustavan päätöksen, jonka mukaan 
liittoutuneet valmistautuisivat tekemään maihinnousun Ranskaan keväällä 1944 ja 
jatkaisivat Italiaan kohdistunutta painostusta Sisilian hyökkäyksen jälkeenkin.452 CCS 
esitteli vielä samana päivänä aikaansaannoksensa Rooseveltille, Churchillille ja 
Hopkinsille. CCS:n puhemiehenä toiminut Leahy korosti, että ainoastaan Burma 
koskevista operaatioista oli päästy lopulliseen sopimukseen, ja hän kertoi Euroopan 
strategiaa koskevat päätökset. Churchill oli suorastaan innoissaan, koska Ranskan 
maihinnoususta oli saatu aikaan päätös. Hän muistutti läsnäolijoita tukeneensa aina 
kyseistä operaatiota. Pääministeriä tuntui jo hirvittävän, miten Stalin reagoisi 
maihinnousun siirryttyä seuraavaan vuoteen.453 

Amerikkalaisten ja brittien päästyä yhteisymmärrykseen Euroopan strategiasta 
neuvottelut keskittyivät Tyynenmeren sotatapahtumiin. King halusi lisää joukkoja ja 
kalustoa Japanin vastaiseen sotaan.454 Britit vastustivat jyrkästi suurempien voimavarojen 
siirtoja Tyynellemerelle. Marshall ja Leahy eivät vastustaneet, mutta eivät 
puolustaneetkaan lausuntoa. King jäi yksin ajatustensa kanssa. Tämä ei häntä 
huolestuttanut; amiraali ei pitänyt vastustusta olennaisena, vaan hän uskoi saavansa 
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tahtonsa läpi ennemmin tai myöhemmin.455 Portalin mielestä King oli todellinen piikki 
brittien lihassa.456 Kingin elämänkerran kirjoittajan mukaan amiraali piti itseään 
ylivertaisena muihin JCS:n jäseniin verrattuna.457 Kingin itseluottamus ehkä jopa 
itserakkaus oli ylitsepursuavaa: tuskin kukaan muu piti CCS:n mielipidettä 
epäolennaisena kuin hän. 

Konferenssin viimeistä edeltävänä päivänä Brooke teki yhteenvetoa CCS:n jäsenten ja 
Churchillin ajatuksista. Brooke itse oli Välimeren operaatioiden kannalla. Hänen mieles-
tään King ajatteli yksipuolisesti Tyynenmeren taisteluja ja Marshall Ranskan 
maihinnousua. Churchillin ajatukset olivat hankalan vaihtelevia: pääministerin mielipide 
muuttui lähes päivittäin. Pahinta Brooken mielestä oli pääministerin halu toteuttaa kaikki 
operaatiot yhtä aikaa.458 CCS esitteli jälleen työnsä tuloksia Rooseveltille, Churchillille ja 
Hopkinsille. Roosevelt kiitteli CCS:a nopeista tuloksista, mutta komitean työstämä paperi 
ei saanut lopullista hyväksyntää.459 Brooken mukaan päätöstä ei syntynyt, koska Churchill 
halusi muutoksia Välimeren suunnitelmiin. Brooken mielestä Churchill herätti 
amerikkalaisten epäluulon siitä, toimiko COS heidän selkänsä takana. Pääministeri 
ehdotti myös Balkanin huomioonottamista loppuraportissa. Brooken mukaan kaikki 
neuvottelutulokset olisivat kariutuneet, jos pääministeri olisi pitänyt päänsä. Harry 
Hopkins sai lopulta taivutettua pääministerin CCS:n ehdotusten kannalle ja luopumaan 
omista vaatimuksistaan. Brooke oli suorastaan masentunut Churchillin toiminnan 
johdosta, ja hänen mielestään pääministeri sai aikaan mittaamatonta vahinkoa.460 

Washingtonin konferenssi päättyi toukokuun 25. päivänä. Viimeisessä CCS:n kokouk-
sessa amerikkalaiset ja britit keskittyivät kehumaan toisiaan. Erimielisyydet oli ainakin 
hetkeksi unohdettu.461 CCS esitti yhteenvedon kokoustensa tuloksista Rooseveltille ja 
Churchillille. CCS:n esityksen mukaisesti liittoutuneet asettivat Ranskan maihinnousun 
aloituspäivämääräksi 1.5.1944. Toisena tavoitteena oli Sisilian maihinnousun jälkeen 
eliminoida Italia pois sodasta. Välimerta koskevat suunnitelmat oli suunnattu kenraali Ei-
senhowerille. Kenraaliluutnantti Morganin tehtävänä oli luoda alustavat suunnitelmat 
Ranskan maihinnoususta keväälle 1944. Kaukoidän osalta liittoutuneet päättivät jatkaa 
edelleen Anakimin suunnittelua. Tyynellämerellä jatkettaisiin Japanin painostusta, mutta 
toistaiseksi ilman laajempia operaatioita. Roosevelt ja Churchill hyväksyivät CCS:n ra-
portin.462 

Churchill toteaa muistelmissaan pettyneensä neuvotteluiden tuloksiin. Häntä harmitti 
Rooseveltin haluttomuus painostaa sotilasneuvonantajiaan hyväksymään brittien vaatima 
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Italian maihinnousu.463 Konferenssin hallitsevana hahmona Churchill piti Hopkinsia.464 
Britit ymmärsivät Hopkinsin vaikutusvallan presidenttiin, ja he esittivätkin jotkut asioista 
Rooseveltille Hopkinsin kautta. Marshall oli tietoinen tästäkin, ja hän oli koko ajan tasalla 
brittien mielipiteiden osalta.465 Churchillin ajatukset saivat tukea Brookelta, joka kävi 
erikseen kiittämässä Hopkinsia tämän avunannosta.466 Tosin Brooke piti myös Dillin apua 
neuvotteluissa korvaamattomana.467 

Brooke oli varsin tyytyväinen keskusteluiden tuloksiin: Välimeren operaatioita ei 
unohdettu, eikä Ranskan maihinnousulle valittu liian aikaista päivämäärää.468 
Wedemeyerin mielestä neuvotteluiden johtohahmo oli Marshall, koska hän onnistui 
saamaan alustavan hyväksynnän Kanaalin yli suunnitellulle maihinnousulle. Kovin 
onnistuneena Wedemeyer ei Tridentiä kuitenkaan pitänyt sitovien päätösten vähyyden 
takia.469 Amiraali Leahy oli Wedemeyeriä tyytyväisempi kokoukseen. Hänen mielestään 
konferenssi oli menestys amerikkalaisille ja erityisesti Rooseveltille470, joka hallitsi 
Leahyn mukaan keskusteluja. Amiraali arvioi tarkemmin brittien työskentelyä. Ismay ja 
Portal saivat kehuja yhteistyökyvystään. Amiraali Pound471 oli pääasiassa sivustakatsoja, 
ja hän osallistui keskusteluun vain silloin kun käsiteltiin brittien laivastoa. COS:n 
päälliköstä Leahy sai hieman huonomman vaikutelman. Amiraali arvosti Brooken 
ammattimaisuutta, mutta samalla hän kritisoi Brooken myötäilleen liikaa Churchillin 
strategioita. Kokonaisuutena Washingtonin konferenssi oli Leahyn mielestä osoitus 
amerikkalaisten ja brittien toimivasta yhteistyöstä.472 Portal totesi sodan jälkeen, ettei 
Yhdysvaltain esikuntapäälliköiden neuvosto oppinut koskaan täysin luottamaan 
Brookeen.473 

Washingtonin konferenssi muistutti liittolaisten erimielisyyksien osalta Casablancaa. 
Suhteissa oli kuitenkin tapahtunut muutos: amerikkalaiset olivat löytäneet kevään aikana 
yhteisen sävelen, vaikka Kingin Tyynimeri-mielteisyys synnyttikin ajoittain riitaa. 
Yhdysvaltojen laivaston komentaja halusi entistä enemmän voimavaroja Tyynenmeren 
sotaan, eikä muun CCS:n vastustus tuntunut häntä häiritsevän. King ei saanut briteiltä 
ymmärtämystä osakseen, ja hän ”vahvistikin” asemiaan Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian 
yhteistyön vaikeuttajana. 

Eri lähteistä riippuen Roosevelt, Hopkins tai Marshall julistettiin neuvotteluiden 
johtohahmoksi. Harry Hopkinsin asema oli erittäin vahva. Hänellä oli toimivat välit 
esimerkiksi Churchillin kanssa, mikä esti CCS:n päätösten romuttumisen. Hopkins 
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vaikuttaa nauttineen rajatonta Rooseveltin474 luottamusta. Amerikkalaiset olivat 
yhtenäisempiä kuin koskaan ennen, eikä Arnoldin poissaolo näyttänyt heitä häiritsevän. 
Britit eivät kyenneet Washingtonissa entisenkaltaiseen esitykseen, sillä Churchill ei 
pysynyt Brooken otteessa, eikä amiraali Pound475 pystynyt tukemaan Brookea ja Portalia. 
Brooken ja amerikkalaisten suhteita varjosti amerikkalaisten tuntema kyynisyys COS:n 
päällikön aikeita kohtaan: amerikkalaiset arvelivat Brooken olevan Churchillin strategian 
tukija. Selkeänä puutteena Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanjohdon yhteistyössä 
voidaan pitää Marshallin ja Brooken henkilökohtaisten kontaktien vähyyttä. Heidän 
keskinäinen viestienvälitys Lontoon ja Washingtonin välillä oli olematonta, mikä 
vaikeutti oleellisesti yhteistyön kehittämistä. Myöskään konferensseissa he eivät 
keskustelleet riittävästi kahden kesken, ei Washingtonissakaan toukokuussa 1943. 

Washingtonin konferenssi oli amerikkalaisille edistysaskel britteihin verrattuna. 
Neuvotteluja ei voida kuitenkaan pitää kovin onnistuneina, kuten Leahy liioitellen antaa 
ymmärtää. Molemmat osapuolet joutuivat perääntymään ja seurauksena oli sisällöltään 
ylimalkainen kompromissi. Euroopan strategiasta tehdyt päätökset olivat kovin yleisluon-
toisia, eikä mitään lopullisia sitoumuksia tehty. Ranskan maihinnousulle oli asetettu 
kuitenkin tavoitepäivämäärä, mitä voidaan pitää Marshallin kannalta saavutuksena. 
Brooke osoitti jälleen kovuutensa neuvottelijana, ja hän onnistui pitämään Italian 
operaatiot tavoitelistalla. Washingtonin konferenssi osoitti kokonaisuudessaan muutoksen 
alkaneen Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian yhteistyössä. Tridentin tulokset osoittavat, että 
toukokuussa 1943 liittolaiset olivat varsin tasavahvoja neuvottelupöydän ääressä kuten. 
Yhdysvaltojen sodanjohto oli pääsemässä eroon aloittelijan haparoinnista, mikä antoi 
amerikkalaisten vaatimuksille erityistä lisäpontta. 

Washingtonin konferenssin jälkeen Churchill, Brooke, Ismay ja Marshall suuntasivat 
Pohjois-Afrikan Algeriaan.476 Matkan tarkoituksena oli suunnitella Sisilian maihinnousun 
jälkeisiä liittoutuneiden operaatioita yhdessä Eisenhowerin kanssa. Toukokuun 29. 
päivänä Eisenhower sai huvilaansa vieraakseen Churchillin, Brooken ja Marshallin. 
Pääministeri totesi juhlavaan tyyliin brittien ja amerikkalaisten odottavan kärsimättömästi 
Kanaalin yli tehtävää maihinnousua. Churchill korosti, etteivät amerikkalaiset ja britit 
voineet jäädä kuitenkaan pelkästään odottelemaan kyseistä operaatiota, vaan heidän oli 
syytä toimia muilla rintamilla. Marshall oli varovaisempi: hän halusi nähdä Huskyn 
tulokset, ennen kuin lisäpäätöksiä Italian osalta tehtäisiin.477 Eisenhower kannatti 
hyökkäystä Italian mantereelle, jos Husky onnistuisi tehokkaasti. Brooke kannatti myös 
hyökkäystä Italian mannermaalle. COS:n päällikön mukaan operaatio sitoisi Saksan 
joukkoja ja helpottaisi Kanaalin yli tehtävää maihinnousua.478 

Toukokuun 30. päivänä Churchill vieraili myöhään illalla Eisenhowerin huvilassa. 
Pääministerin ja kenraalin lisäksi läsnä oli ainoastaan Eisenhowerin laivastoadjutantti 
Harry Butcher. Churchill haki Eisenhowerin tukea Sisilian jälkeisille Italian 
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hyökkäyksille. Eisenhower suhtautui asiaan myönteisesti. Hän kuitenkin edellytti, että 
Sisilian valtaus sujuisi nopeasti. Kenraalin mielestä oli kuitenkin liian aikaista tehdä 
sitovia päätöksiä.479 

Toukokuun viimeisenä päivänä liittolaiset kokoontuivat jälleen Eisenhowerin huvilalle. 
Churchill halusi jatkaa Huskyn jälkeen Italian mannermaalle. Brooken mielestä 
hyökkäystä Italian mannermaalle piti käsitellä osana Huskyä. Marshall ei halunnut 
sitoutua liiaksi tuleviin operaatioihin, ennen kuin Huskyn tulokset olisivat selvillä. 
Churchillin mukaan ei kannattaisi hukata hyvää tilaisuutta pakottaa Italia pois sodasta. 
Hän huomautti brittikansan ja erityisesti brittiparlamentin hermostuvan, jos sotarintamilla 
ei tapahtuisi mitään ratkaisevaa. Ulkoministeri Edenin mielestä Italian lyömisen jälkeen 
olisi huomattavasti helpompi saada Turkki mukaan sotaan. Edenin mukaan Turkki olisi 
entistä suopeampi liittoutuneita kohtaan siinä vaiheessa, kun nämä lähettäisivät joukkoja 
Balkanille. Churchill totesi Edenin puheenvuoron jälkeen, ettei hän ollut lähettämässä 
joukkoja Balkanille. Eden yritti paikata lausuntoaan toteamalla, ettei sotilaita 
tarvitsisikaan lähettää sen jälkeen, kun Turkki olisi liittynyt mukaan sotaan. Brooke totesi 
lyhyesti hyökkäyksen Balkanille olevan erittäin työläs.480 Neuvotteluiden viimeisenä 
päivänä Churchill ylisti molempien maiden edustajien yhteistyökykyä. Erityisesti hän 
kiitteli Eisenhoweria.481 

Churchill kertoo muistelmissaan, että hänen tavoitteenaan Algeriassa oli saada aikaan 
päätös Italian maihinnousun tekemisestä. Marshall suhtautui varauksellisesti brittien Ita-
lia-suunnitelmiin. Churchillin mielestä neuvotteluissa löydettiin kuitenkin 
yhteisymmärrys, jonka mukaan kaikki halusivat hyökätä Italian mannermaalle Sisilian 
operaation jälkeen.482 Brooken mukaan Marshall ei vieläkään ymmärtänyt Välimeren 
taisteluiden tarjoamia mahdollisuuksia. Brooken tyytyväisyydeksi Eisenhower oli 
suopeampi brittien ajatuksia kohtaan.483 Eisenhower kertoo muistelmissaan 
kahdenkeskisestä tapaamisestaan Brooken kanssa. Eisenhowerin mukaan Brooke ei 
pitänyt lainkaan Ranskan maihinnoususta. Brooke halusi jättää suuret Saksan vastaiset 
maataistelut Neuvostoliiton huoleksi. COS:n päällikkö halusi keskittyä 
sukellusvenesotaan sekä Saksan ja Italian pommittamiseen. Eisenhower kannatti itse 
maihinnousua Ranskaan.484 Brooke on väittänyt sodan jälkeen, että Eisenhower ymmärsi 
hänet väärin tai että amerikkalaisen muisti pettää.485 Brooke ei halunnut lähettää 
brittisotilaita Balkanille estämään Itä-Euroopan sosialisointia; hän halusi jättää Balkanin 
Saksan ja Neuvostoliiton taistelukentäksi, jossa saksalaiset menettäisivät suurimmat 
voimavaransa. Iso-Britannia ja Yhdysvallat käyttäisivät myöhemmin hyväkseen Saksan 
sotilaallisen voiman heikentymisen ja antaisivat lopullisen iskun Natsi-Saksalle.  
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Churchill ilmoitti Rooseveltille tyytyväisyytensä saavutettuihin tuloksiin.486 
Pääministerin tyytyväisyys välittyi aina parlamentille saakka. Kesäkuun kahdeksantena 
päivänä pitämässään puheessa hän suorastaan ylisti Marshallia. Pääministeri kehui myös 
suhteitaan Rooseveltiin erityisen hyviksi.487 

Moran kertoo muistelmissaan jutelleensa Marshallin kanssa kaksi kuukautta Algerian 
kokouksen jälkeen. Moranin mukaan Marshall ei ollut saanut pääministeriltä kunnolla 
suunvuoroa tämän kertoessa omia visioitaan. Marshall ei ollut valmis tekemään päätöksiä 
Algeriassa puutteellisten asiatietojen takia. Moran itse epäilee, että Churchill uskoi 
Algeriassa mitä halusi, eikä Churchill ajatellut loppuun saakka objektiivisesti.488 Algerian 
tulokset olivat POGUENKIN mukaan vähäiset. Marshall oli päättänyt olla riitelemättä 
Churchillin kanssa. Pääministeri tulkitsi Marshallin käytöksen kuitenkin 
myöntyväisyydeksi Italian maihinnoususuunnitelmia kohtaan.489 

Algerian neuvottelut olivat Washingtonin konferenssin jälkinäytöstä. Merkittäviä 
ratkaisuja ei syntynyt, vaikka Churchill niin kuvittelikin. Ilmeisesti hän innostui liikaa 
Eisenhowerin mielipiteestä, joka sekään ei varauksettomasti tukenut brittien näkemyksiä. 
Eisenhower oli edelleen Marshallin tunnollinen alainen, eikä hän halunnut joutua ristirii-
toihin maihinnousuasiassa. Brooke ei tehnyt neuvotteluista liioittelevia johtopäätöksiä, 
vaan hän tiesi Marshallin epäilevän suhtautumisen Italian operaatioita kohtaan. 
Eisenhowerin sodanjälkeiset kertomukset Brookesta kuvaavat hyvin COS:n päällikön 
ajatusmaailmaa. Algerian neuvottelut eivät ratkaisseet Sisilian maihinnousun jälkeisiä 
suunnitelmia, ja Churchillin käsitys yhteisymmärryksen löytymisestä oli selkeästi väärä. 

2.1.3  Itsepäisyyden kesä 1943 

Kesäkuun alussa 1943 Roosevelt490 viestitti Stalinille Washingtonin konferenssin tulok-
set.491 Stalin vastasi kesäkuun 11. päivänä erikseen sekä Rooseveltille että Churchillille 
olevansa erittäin pettynyt Ranskan maihinnousun siirtoon jälleen kerran.492 Churchill yritti 
selittää vuolaaseen tyyliinsä maihinnousun vaikeuksia.493 Stalin kertoi vastauksessaan 
ymmärtävänsä ongelmat, mutta hän vetosi aiemmin annettuihin lupauksiin. Hän epäili 
suorasukaisesti maihinnousun toteutumista.494 Neuvostoliiton kansa pelkäsi toisen 
rintaman siirron aiheuttavan lisämenetyksiä neuvostoliittolaisille.495 Edenin muistelmien 
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mukaan Churchill suuttui tylystä arvostelusta ja keskeytti yhteydenpidon Staliniin 
viikkokausiksi.496 Churchill ei turhaan pelännyt Washingtonin neuvotteluiden aikana 
Stalinin reaktioita, sillä ne olivat odotetun voimakkaita. Stalin oli yhden miehen 
painostusryhmä Ranskan maihinnousun toteuttamiseksi, ja hänen tukenaan oli sekä 
Neuvostoliiton kansa että puna-armeijan menestys. 

Churchillin huolia lisäsi epäily siitä, että Roosevelt suunnitteli pääministerin selän 
takana neuvotteluja Neuvostoliiton kanssa. Kesäkuun lopulla Roosevelt ehdotti 
Churchillille uutta tapaamista elokuussa Quebecissä. Presidentti kielsi pääministerille 
ehdottaneensa Stalinille neuvotteluita ilman Churchillin läsnäoloa. Rooseveltin mukaan 
Stalin oli tehnyt aloitteen, ja presidentin mielestä kahdenkeskinen tapaaminen voisi olla 
hyödyllinen ennen Quebecin neuvotteluita.497 Churchill vastasi, ettei hän vastustanut 
Rooseveltin ja Stalinin mahdollista neuvottelua; pääministeri suostui myös Quebecin 
konferenssin järjestämiseen.498 Todellisuudessa pääministeri ei pitänyt ollenkaan 
ajatuksesta, koska britit jätettäisiin sivustakatsojiksi. Churchillia harmitti myös Stalinin 
britteihin kohdistunut kritiikki toisen rintaman siirron johdosta.499 Roosevelt oli 
ehdottanut toukokuun alussa Stalinille tapaamista ilman sotilasneuvonantajia,500 mikä 
osoittaa presidentin valehdelleen Ison-Britannian pääministerille. 

KIMBALLIN arvion mukaan Roosevelt uskoi Ison-Britannian haittaavan yhteistyön 
kehittämistä Neuvostoliiton kanssa.501 Spekulointi neuvotteluista Stalinin kanssa aiheutti 
särön Rooseveltin ja Churchillin suhteisiin. Yhdysvaltojen presidentti yritti tehdä 
jonkinlaista pesäeroa Churchilliin ja koko Ison-Britannian poliittiseen johtoon ainakin 
Neuvostoliiton asioiden ollessa kyseessä. Rooseveltin valehtelu ei voinut olla 
heikentämättä aiemmin niin luottamuksellisia suhteita. Presidentin käytös antoi viitteitä 
siitä, ettei hän pitänyt enää Churchillia tai Isoa-Britanniaa tasavertaisena liittolaisena. 
Yhteistyössä oli tapahtunut selkeä suunnanmuutos, eikä pelkästään Kanaalin yli 
suunnitellun maihinnousun valmisteluiden osalta. 

Keväällä 1943 Atlantin sukellusvenesodassa tapahtui ratkaiseva käänne liittoutuneiden 
hyväksi. Liittoutuneet olivat lisänneet kauppalaivojen tuotantoa ja laivueiden suojausta. 
Amerikkalaisten ja brittien lentoveneiden tehostettu käyttö merkitsi raskaita tappioita 
saksalaisille sukellusveneille. Iso-Britannia välttyi sitä uhanneelta romahdukselta, jota 
saksalaisten voitto Atlantilla olisi merkinnyt. Saksalaisten sukellusveneet eivät olleet 
kuitenkaan täysin lyötyjä, vaan ne vaikeuttivat edelleen varsin tehokkaasti liittoutuneiden 
sotaponnisteluja.502 

Heinäkuun 10. päivänä liittoutuneet aloittivat maihinnousun Sisiliaan. Hyökkäyksen 
ensimmäisen vaiheen aikana maihin nousi lähes 200 000 miestä. Vain neljä päivää 
myöhemmin yhdysvaltalaiset ja britit saivat yhteyden toisiinsa. Saksalaiset joukot saivat 
kuitenkin vahvistuksia, ja liittoutuneiden eteneminen hidastui. Itärintamalla saksalaiset 
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kärsivät tappion toisen maailmansodan suurimmassa panssaritaistelussa, jossa he 
menettivät  70 000 miestä ja 2900 panssarivaunua.503 

Sisilian maihinnousun jälkeen Yhdysvaltojen sotaministeri Stimson matkusti 
Britteinsaarille keskustelemaan tulevista operaatioista. Stimson tapasi muun muassa 
Morganin, jonka valmistelutyöt antoivat sotaministerille myönteisen vaikutelman.504 
Morganin johtama COSSAC oli valinnut kesäkuussa Ranskan maihinnousun 
tarkemmaksi kohteeksi Normandian. COSSAC:n suunnitelmassa oli kolme perustekijää: 
maihinnousuhetkeen mennessä Saksan ilma-aseen voima pitäisi saada heikkenemään 
Luoteis-Euroopassa; vastustajalla  saisi olla maihinnousun lähialueilla enimmillään 12 
moottoroitua divisioonaa; ja hyökkäyksen onnistumiseksi piti rakentaa ainakin kaksi 
keinotekoista satamaa.505 Maihinnousun uudeksi koodinimeksi valittiin Overlord.506 
Morgan kertoo muistelmissaan, ettei hän saanut kesällä 1943 haluamaansa tukea 
Normandian maihinnousun valmisteluille.507 Morgan toteaa kuitenkin saaneensa 
voimakasta tukea amerikkalaisilta ja etenkin Stimsonilta. Britit suhtautuivat COSSAC:n 
asemaan hieman torjuvasti.508 Brooken mielestä Morganin ensimmäiset suunnitelmat 
olivat ylioptimistisia.509 Britit päättivät kuitenkin tukea COSSAC:n valmistelutöiden 
jatkamista.510 Churchill oli tyytyväinen Morganin suunnitelmiin, koska hänellä oli niiden 
ansiosta konkreettista näyttöä Ranskan maihinnousun valmisteluista amerikkalaisille. 
Pääministerin mielestä Morganin suunnitelma oli osoitus siitä, etteivät britit 
teeskennelleet selittäessään liittolaisille kannattavansa maihinnousua Ranskaan.511 

Palattuaan elokuun alussa Washingtoniin Stimson teki Hopkinsille yhteenvedon 
keskusteluistaan Churchillin ja Morganin kanssa. Stimson oli kertonut Churchillille, 
etteivät Välimeren operaatiot kiinnostaneet Yhdysvaltojen kansaa. Stimsonin mielestä – 
hän korosti tätä omana henkilökohtaisena mielipiteenään – myös mahdolliset Balkanin 
operaatiot heikentäisivät Rooseveltin asemaa Yhdysvalloissa. Churchill vakuutti olevansa 
Overlordin tukena, ellei COS kehittäisi parempaa suunnitelmaa. Stimsonin mukaan Mor-
gan oli Välimeren operaatioista samaa mieltä kuin amerikkalaiset: COSSAC:n päällikön 
mielestä ne häiritsivät Normandian maihinnousun valmisteluja. Stimson kertoi Churchil-
lille Marshallin512 kannattavan hyökkäystä Italian mannermaalle, jos se ei häiritsisi 
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Overlordia. Stimsonin mukaan neuvottelut pääministerin kanssa päättyivät melkoiseen 
väittelyyn, kun Churchill ehdotti jälleen uusia hyökkäysideoita. Sotaministeri sanoi suo-
raan Churchillille, ettei hän uskonut tämän todellisuudessa kannattavan Ranskan  
maihinnousua. Stimson väitti Churchillin olleen halukas peruuttamaan Normandian mai-
hinnousun, jos pääministerillä olisi ollut valta päättää asiasta.513 

Lontoon jälkeen Stimson vieraili vielä Eisenhowerin päämajassa Algeriassa. 
Stimsonin mielestä Churchill halusi Balkanin hyökkäyksen avulla korvata ensimmäisessä 
maailmansodassa epäonnistunut Dardanellien maihinnousu. Varsinaisesti Stimson halusi 
kuulla Eisenhowerin mielipiteen tulevista operaatioista. Eisenhower kertoi olevansa 
edelleen Ranskan maihinnousun kannalla, mutta hän halusi jatkaa myös hyvin sujuneita 
Italian taisteluja.514 Eisenhower arveli sodan jälkeen Churchillin tavoitelleen jopa 
sodanjälkeistä poliittisen johtajan asemaa Balkanilla. Eisenhowerin arvion mukaan tämä 
oli mahdollisesti keskeisin vaikuttava tekijä Churchillin ajattelussa  toisen 
maailmansodan aikana.515 Stimsonin käynti Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa osoitti, 
kuinka ristiriitaisessa vaiheessa Normandian maihinnousun valmistelut olivat kesällä 
1943. Amerikkalaiset antoivat tukensa COSSAC:n päällikkö Morganin suunnittelutyölle, 
mutta hän ei saanut täyttä tukea maanmiehiltään, vaikka Churchill muistelmissaan näin 
antaa ymmärtää. 

Brittien halu keskittyä Välimeren operaatioihin ei ollut ehtynyt. Brookea häiritsi 
Marshallin vaatimus voimavarojen suuntaamisesta Kanaalin yli valmisteltuun 
operaatioon. COS:n päällikön mielestä Marshall "ei nähnyt nenäänsä pitemmälle".516 
Brookelle aiheutti huolia jälleen myös Churchill, joka halusi toteuttaa yhtäaikaa useampia 
hyökkäyksiä.517 Churchillin jatkuvat mielenmuutokset väsyttivät myös Ismayta, joka totesi 
Harrimanille sarkastisesti Churchillin ”olevan kaikkien aikojen suurin nero sodankäynnin 
historiassa. Hän kykenee käyttämään yhtä ainutta divisioonaa kolmella rintamalla yhtai-
kaa”.518 

Kesä - heinäkuun epäselvyydet näyttivät, kuinka kevyeksi Washingtonin päätösten 
painoarvo todellisuudessa jäi. Britit eivät jaksaneet ymmärtää Marshallin epäilevää 
suhtautumista Välimeren operaatioihin. Brittien sisäistä yhteistyötä hämmensi Churchill, 
joka oli ollut valmis jo vuoden 1942 lopulla hyväksymään Ranskan maihinnousun, mutta 
kesällä 1943 hänestä oli tullut sen kova kritisoija, vaikka hyökkäysmahdollisuudet olivat 
paremmat suotuisamman sotatilanteen takia. Käytöksellään Churchill vaikeutti COS:n 
työtä ja kärjisti suhteita sekä maanmiehiinsä että amerikkalaisiin – kesällä 1943 etenkin 
Stimsoniin. Kaikkien näiden erimielisyyksien keskellä Morgan yritti valmistella 
Overlordin maihinnoususuunnitelmaa. Turhautuminen on ymmärrettävää, sillä COSSAC 
joutui työskentelemään puutteellisen tuen ja käskyjen vallitessa. Hänellä itsellään ei ollut 
mahdollisuuksia suuriin päätöksiin. Morganilla oli suururakka ilman tarvittavia 
voimavaroja. 
                                                           
513 Stimson memo to Hopkins 4.8.1943. Roosevelt Papers. FRUS. The Conferences at Washington 
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515 Eisenhower, Churchill, s. 199. 
516 Brooke diary 24.7.1943. Alanbrooke Papers/Diaries/5/7. LHC. 
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Marshallilla oli muitakin kiireitä kuin strategian suunnittelu. Heinäkuussa 1943 hän 
joutui keskittymään kenraali Giraud`n Yhdysvaltojen vierailuun.519 Marshallin huolia 
lisäsi myös Yhdysvaltojen eri ministeriöiden yhteistyön ontuminen. Kenraalin mukaan 
sotakabinetin kokoukset synnyttivät epäselvyyksiä, koska sotaministeri Stimson ja 
laivastoministeri Knox arvioivat käytyjä keskusteluja eri tavoin. Marshall toivoi 
yksiselitteisesti tarkempaa organisointia, jotta hallituksen toiminta selkiytyisi.520 
Yhdysvaltojen sodanjohdon käymistila jatkui vielä kesällä 1943. JCS:n toiminta oli 
selkiintynyt, mutta ministeriöt erilaisine toimintatapoineen aiheuttivat päänvaivaa 
Marshallille, joka olisi varmasti halunnut keskittyä olennaiseen: sodan voittamiseen. Sen 
sijaan hän joutui edustustöihin, esimerkiksi Giraud´n vieraillessa Yhdysvalloissa. 
Tällaiset tehtävät olivat tuntemattomia Brookelle, joka sai keskittyä sotatoimien 
suunnitteluun. 

Liittoutuneiden eteneminen Sisiliassa heikensi Benito Mussolinin asemaa Italian 
diktaattorina ja johti lopulta hänen kukistumiseensa sekä vangitsemiseensa 26. 
heinäkuuta. Italian pääministeriksi nimettiin marsalkka Pietro Badoglio. Liittoutuneiden 
kannalta suotuisasti edenneet Italian tapahtumat saivat Churchillin lähettämään 
Rooseveltille mielipiteensä amerikkalaisten ja brittien päämääristä Italiassa. Hän kannatti 
voimakasta hyökkäystä Italian mannermaalle aina Rooman pohjoispuolelle saakka. 
Pääministeri nosti jälleen esille Balkanin mahdollisena hyökkäyskohteena.521 Roosevelt 
vastasi kannattavansa pääpiirteiltään Italiaa koskevia ehdotuksia. Balkanin operaatioihin 
presidentti suhtautui varovaisen torjuvasti.522 

Quebecin konferenssin lähestyessä Italian tapahtumat veivät Churchillin ja 
Rooseveltin päähuomion. Overlordin valmisteluista ei puhuttu suoraan, mutta Churchill 
halusi sinnikkäästi hyökätä myös Balkanille. Churchillin intoon esittää omia 
operaatioideoitaan saattoi vaikuttaa kesän sisäpoliittinen tilanne Britanniassa: 
työväenpuolue johti selkeästi konservatiiveja mielipidemittauksissa.523 Pääministerin piti 
ajatella poliittista tulevaisuuttaan, ja hän näki Balkanin operaation ehkä vähemmän 
vaativaksi kuin Normandian maihinnousun, jonka epäonnistuminen olisi merkinnyt 
Churchillin poliittisen uran loppua. Quebecin konferenssi oli joka tapauksessa erittäin 
tarpeellinen sekä Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian yhteistyön että liittoutuneiden 
jatkosuunnitelmien kannalta. 
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2.2  Quebec: Rooseveltin ja Marshallin yksimielisyys 

Britit aloittivat matkansa kohti Quebeciä elokuun viidentenä päivänä. Laivamatkan ansi-
osta heillä oli neljä päivää aikaa viimeistellä omaa esitystään liittoutuneiden jatko-
operaatioiksi. Kanadan neuvotteluiden tavoitteiksi britit asettivat Overlordin 
valmistelujen tehostamisen. He halusivat kuitenkin Italian operaatioiden jatkuvan Sisilian 
maihinnousun jälkeenkin. Myös britit olivat valmiita hyväksymään Overlordia tukevan 
maihinnousun Etelä-Ranskaan. Churchill halusi Balkanin yhdeksi 
hyökkäysvaihtoehdoksi, ja hän nosti jälleen kerran esille operaatio Jupiterin. COS ei 
kuitenkaan tukenut Churchillin aikeita, etenkään ajatusta hyökkäyksestä Norjaan.524 

Brooke odotti jälleen kiivasta konferenssia, ja hän arveli etenkin Kingin aiheuttavan 
vaikeuksia Tyyntämerta koskevine vaatimuksineen. Brooke epäili myös Marshallin 
hakevan hyvitystä edellisenä vuonna tapahtuneelle Ranskan maihinnousun siirrolle.525 
Brittien esikuntapäälliköiden neuvoston paineita lisäsi tieto, jonka mukaan JCS oli 
pettynyt liittolaistensa Washingtonin konferenssin päätösten heikkoon toteuttamiseen. 
Erityisesti amiraali King oli selkeästi ilmaissut tyytymättömyytensä liittolaisten toimintaa 
kohtaan.526 Briteille aiheutti lisähuolia amiraali Poundin terveys, joka käytännössä 
romahti elokuun 12. päivänä.527 

Britit saapuivat Quebeciin528 siipirikkoina. COS kykeni tosin estämään Churchillin 
asettamien toiveiden toteutumisen, mutta neuvosto ei kyennyt täysin luottamaan 
arvaamattomaan pääministeriin. Poundin fysiikan pettäminen merkitsi ainoastaan lievää 
heikennystä COS:n yhtenäiseen rintamaan mutta ainoastaan lievää, koska brittilaivaston 
komentaja oli selkeästi enemmän taustavaikuttaja sekä Ison-Britannian 
esikuntapäälliköiden neuvoston että yhdistyneiden esikuntapäälliköiden neuvoston 
toiminnassa kuin todellinen johtohahmo. 

JCS kokoontui useisiin valmisteleviin neuvonpitoihin heinäkuun lopussa ja elokuun 
alussa 1943.529 Elokuun kuudennen päivän kokouksessa amiraali King painotti selkeän 
päätöksen tekemistä Overlordista. King sai tukea Arnoldilta. Kenraalimajuri Ray Barker, 
COSSAC:n varapäällikkö, oli kokouksessa mukana kertomassa brittien ajatuksista. 
Barkerin mukaan kaikki brittisotilaat olivat täysin Kanaalin yli suunnitellun 
maihinnousun takana. Ongelmat alkoivat muodostua, kun Ison-Britannian 
esikuntapäälliköiden neuvosto joutui Churchillin vaikutuksen alaiseksi. Tuolloin brittien 
ajatukset suuntautuivatkin Overlordin sijasta enemmän Välimeren ja Aigeianmeren 

                                                           
524 COS minutes at Queen Mary 6.8.1943. CAB/99/24. PRO. 
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526 JSM to WCO 7.8.1943. CAB/105/43. PRO. 
527 Poundin tasapaino petti kävelyretkellä, ja ainoastaan Mountbattenin nopeus pelasti hänet rotkoon 
tippumiselta. COS:n jäsenet saivat Poundin vaivoin takaisin autolle. Brooke diary 12.8.1943. 
Alanbrooke Papers/Diaries/5/7. LHC.                
528 Britit saapuivat Quebeciin elokuun yhdeksäntenä päivänä. Konferenssi piti alun perin järjestää 
Lontoossa, mutta se siirrettiin Rooseveltin pyynnöstä Kanadaan. Antamastaan lupauksesta 
huolimatta Roosevelt ei vieraillut kertaakaan sodan aikana Isossa-Britanniassa. Howard, Grand 
Strategy, s. 556; Bryant, The Turn, s. 686 - 687; Barker, Churchill, s. 131. 
529 JCS meetings 26.7., 27.7. ja 3.8.1943. RG 218/BOX 196. NARA II. 



 

 

122

suuntaan.530 Yhdysvaltojen sotasuunnitteluosasto muotoili elokuun alussa kymmenen 
sivun mittaisen raportin Euroopan sodasta 1943. Muistion mukaan Ranskan maihinnousu 
olisi kyetty tekemään jo huhtikuussa 1943, ellei Välimeren operaatioille olisi annettu 
liikaa huomiota. Raportissa painotettiin Ranskan maihinnousua Euroopan sodan 
päähyökkäyksenä.531 Wedemeyeriä häiritsi kesällä 1943 Tyynenmeren sodan vaatimat 
täydennykset. Hänen mielestään JCS ei kyennyt toimimaan riittävästi päästrategian 
mukaisesti.532 Marshall suostui elokuun alussa 1943 yhden lisädivisioonan lähettämiseen 
Japanin vastaiseen sotaan.533 

GRIGGIN mukaan maihinnousu Kanaalin yli olisi ollut mahdollinen 1943, mutta 
maihinnousualukset oli sijoitettu väärin. Sisiliaan purjehtinut laivasto oli suurempi kuin 
Overlordissa käytetty, ja maihinnousualuksia oli huomattavasti enemmän 
Tyynellämerellä, vaikka liittoutuneet olivat hyväksyneet Saksa ensin -strategian,534 joten 
Wedemeyerin voidaan todeta osuvan kritiikissään ainakin osittain oikeaan. Wedemeyerin 
muistelmista näkyy kuitenkin läpi teoksen hyvin yksipuolinen maavoimien miehen 
näkökulma, jossa laivasto ei saa kovinkaan paljon sympatiaa.  

Amerikkalaisten tavoitteena oli sodan alusta ollut Ranskan maihinnousun 
toteuttaminen, mutta JCS oli Tyynimeri-ratkaisuillaan heikentänyt sen valmisteluja ja 
antanut briteille mahdollisuuden kritiikkiin. Maihinnousun siirtymisestä amerikkalaiset 
syyttivät aiheellisestikin brittien innokkuutta uusiin operaatioihin Välimerellä. 
Siirtymiseen vaikuttivat olennaisesti kuitenkin myös JCS:n päätökset joukkojen ja 
kaluston siirroista Tyynellemerelle.  

Elokuun yhdeksäntenä päivänä Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvosto sai oman 
valmistelutyönsä päätökseen. JCS:n tavoitteena oli aloittaa Overlord 1.5.1944. Neuvosto 
ei hyväksynyt Balkanin aluetta hyökkäyskohteeksi. JCS halusi lisätä ilmahyökkäyksiä 
Euroopassa, ja niiden piti tukea Ranskan maihinnousua.535 Vielä samana päivänä Marshall 
ja Roosevelt tapasivat kahden kesken. Presidentti ei ollut aivan samoilla linjoilla JCS:n 
kanssa. Hän halusi turvata asemat Italiassa hyökkäävällä strategialla. Balkanille Roosevelt 
ei halunnut uhrata yhdenkään amerikkalaissotilaan henkeä. Marshall epäili presidentin 
asenteen vaikuttavan heikentävästi Overlordiin.536 

Sotaministeri Stimson oli jo heinäkuun 19. päivänä käynyt Marshallin kanssa 
keskustelun, jossa hän kertoi kenraalille Rooseveltin ja ulkoministeri Hullin ajatuksia. 
Stimsonin mukaan Hull haikaili Balkanille, mutta presidentti tuki JCS:n strategiaa.537 
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Stimson osallistui myös elokuun valmisteluihin. Hän kertoi Rooseveltille selkeään tyyliin 
oman mielipiteensä: Stimsonin mielestä Overlordille piti nimetä amerikkalainen 
ylipäällikkö, koska britit eivät tukeneet tosissaan maihinnousuvalmisteluja, vaan he 
halusivat Neuvostoliiton huolehtivan suurimmista Saksan vastaisista taisteluista. 
Sotaministerin mukaan kyseinen asenne oli vaarallinen sodanjälkeistä aikaa ajatellen. 
Stimson halusi Rooseveltin osoittavan selkeämmin briteille amerikkalaisten johtoaseman 
liittolaissuhteessa. Overlordin ylipäälliköksi sotaministeri ehdotti Marshallia.538 Sodan 
jälkeen Marshall kiitteli Stimsonin työtä JCS:n tukemiseksi. Marshall kutsui 
sotaministeriä presidentin "kurissapitäjäksi", joka auttoi sitomaan Rooseveltin tiukemmin 
asioiden hoitoon mukaan. Muuten uhkana olisi ollut presidenttiä usein vaivannut liian 
löyhä suhtautuminen asioihin, mikä yhdistettynä brittivaikutteisiin oli todellinen uhka 
amerikkalaisten tavoitteille.539 

Roosevelt ja JCS tapasivat  elokuun 10. päivänä viimeisen kerran ennen Quebeciä. 
Rooseveltin mielestä britit pelkäsivät turhaan Neuvostoliiton hallintaa Balkanilla sodan 
jälkeen, sillä presidentti uskoi Neuvostoliiton kehittävän ystävälliset suhteet 
naapureihinsa. Normandian maihinnousulle Roosevelt halusi amerikkalaisen johtajan. 
Marshall huomautti, ettei mikään saanut häiritä Overlordin valmisteluja. Roosevelt oli 
erittäin myötämielinen. JCS:n jäsenten tyytyväisyydeksi hän kannatti keskittymistä 
Normandian maihinnousuun ja Balkanin operaatioiden hylkäämistä.540 TUTTLEN 
mukaan nimenomaan Hopkins oli henkilö, joka halusi Rooseveltin oivaltavan sen 
tosiasian, että Neuvostoliitto hallitsisi Itä- ja Keski-Eurooppaa sodan jälkeen.541 

Roosevelt luopui yhdessä yössä Italian operaatioiden tukemisesta. Hän kuunteli 
Marshallia, ja myös Harry Hopkinsilla542 oli mielenmuutokseen vaikutusta. Roosevelt oli 
mahdollisesti tehnyt päätöksen Overlordin ylipäällikön kansallisuudesta aikaisemmin, 
mutta Stimsonin vahvat argumentit vahvistivat ratkaisua. Stimsonin muistiosta on havait-
tavissa lievää kritiikkiä presidentin toimintatyyliä kohtaan. Ilmeisesti sotaministeri ei 
ollut selvillä Rooseveltin kesän aikaisemmista toimista. Stimsonin merkitys Quebecin 
neuvotteluiden valmisteluissa oli kuitenkin erittäin suuri. Hän ja Harry Hopkins 
muodostivat todellisen voimakaksikon Overlordin toteuttamiseksi. JCS oli saanut 
presidentin tuen tavoitteilleen, ja amerikkalaiset lähtivät konferenssiin yhtenäisempinä 
kuin koskaan aikaisemmin. 

Ennen neuvotteluiden alkua JCS:llä oli vielä yksi pelonaihe: Rooseveltin ja 
Churchillin tapaaminen Hyde Parkissa. Marshall lähetti kenraaliluutnantti Handyn 
varmistamaan presidentin tuen Normandian maihinnousulle. JCS:n helpotukseksi Roose-
velt vakuutti olevansa Overlordin valmistelujen tukena Balkania vastaan.543 Tämä pieni 
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episodi osoitti hyvin, kuinka varuillaan Yhdysvaltojen sodanjohto oli Churchillin suhteen. 
JCS ei voinut koskaan olla varma oman presidenttinsä mielipiteistä Churchillin 
läsnäollessa. 

 
Quebecin konferenssi544 alkoi elokuun 14. päivänä. CCS:n545 ensimmäisessä 

kokouksessa sovittiin neuvotteluiden aikataulu ja asioiden käsittelyjärjestys. Pääpaino oli 
Euroopan sodalla.546 Jatkossa neuvottelijoiden itsehillintä oli lujilla, niin erimielisiä 
liittolaiset olivat sodan jatkotoimista. Leahyn mukaan varsinkin King ärsyyntyi 
käyttämään rankkaa kieltä: King ei ollut enää halukas tukemaan Välimeren operaatioita.547 
Esikuntapäälliköiden avustajat käskettiin ulos kokoushuoneesta, kun erimielisyydet 
lisääntyivät.548 

Neuvotteluiden toisena päivänä Brooke kertoi brittien pitävän Overlordia vuoden 1944 
tärkeimpänä operaationa. He eivät kuitenkaan halunneet Normandian maihinnousun 
pysäyttävän muita sotatoimia. Heidän mielestään Italian taistelut tukivat Overlordia. 
Amerikkalaiset halusivat kuitenkin keskittää voimavarat Ranskan maihinnousuun Italian 
taisteluiden pysähtymisen uhallakin.549 CCS:n kokouksen jälkeen Marshall ja Churchill 
neuvottelivat keskenään. Pääministeri kertoi tukevansa Overlordia.550 Quebecin 
neuvottelut alkoivat ehkä kiivaimmin äänenpainoin kuin yksikään aikaisimmista 
amerikkalaisten ja brittien tapaamisista. Molemmat osapuolet tiesivät, että Quebecissä 
rakennettiin hyvin pitkälle koko sodan loppuvaiheen strategisia linjoja eli päätettiin siitä, 
kenen toivomalla tavalla sota voitettaisiin. 

Elokuun 15. päivä oli Brookelle synkkä, mutta ei niinkään erimielisyyksien takia, 
vaikka hänen mielestään Marshall ei ymmärtänyt vieläkään strategisia ongelmia. Brooken 
päivän teki epämiellyttäväksi Churchill, joka kertoi COS:n päällikölle, että Overlordin 
johtoon valittaisiin amerikkalaisupseeri – todennäköisesti Marshall. Brooke oli erittäin 
pettynyt varsinkin, kun Churchill oli luvannut Normandian maihinnousun ylipäällikön 
tehtävät hänelle. Brooken mukaan pääministeri ei ymmärtänyt ollenkaan, kuinka paljon 
Overlordin johtajuus olisi merkinnyt hänelle. Churchill ei myöskään osoittanut 
minkäänlaista myötätuntoa Brookea kohtaan.551 Churchill myöntää muistelmissaan 
luvanneensa Brookelle Ranskan maihinnousun ylipäällikkyyden jo alkuvuodesta 1943. 
Churchill kertoo mielensä kuitenkin muuttuneen elokuuhun mennessä, koska oli ilmeistä, 
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että suurin osa maihinnousun sotilaista olisi amerikkalaisia.552 Churchill oli ehdottanut 
Rooseveltille amerikkalaisen ylipäällikön nimittämistä Overlordille miesten keskinäisissä 
neuvotteluissa Washingtonissa ennen Kanadan kokousta.553 

Amerikkalaiset ottivat kesällä 1943 johtoaseman Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian 
välisessä yhteistyössä. Tästä oli konkreettisena esimerkkinä Overlordin ylipäällikkyyden 
siirtyminen heille. Amerikkalaisten ylivoimainen sotapanos554 britteihin nähden ei voinut 
olla vaikuttamatta yhteistyön ”marssijärjestykseen”, minkä Churchillkin myönsi. 
Pääministeri joutui taipumaan amerikkalaisten tahtoon ylipäällikkökysymyksessä. Hän 
oli tavallaan ylittänyt toimivaltansa luvattuaan tehtävän Brookelle: lopullinen päätösvalta 
kuului tässäkin asiassa Rooseveltille. Brookelle ylipäällikön paikan menetys merkitsi 
ankaraa henkilökohtaista takaiskua, ja hän katkeroitti mielensä Churchilliä kohtaan. 
Brooken luottamus pääministeriä kohtaan oli saanut melkoisen kolauksen. 

Churchill ja COS olivat molemmat Overlordin takana. Brittien mielestä Italian 
taisteluiden jatkaminen tukisi Overlordia, eikä suinkaan heikentäisi sitä.555 Yhdysvaltain 
esikuntapäälliköiden neuvosto kokoontui brittien tavoin elokuun 16. päivän aamuna 
tarkentamaan neuvottelutaktiikkaansa. JCS:n jäsenet uskoivat brittien todella olevan 
Overlordin takana. Handy painotti lujan päätöksen tekemistä Kanaalin yli suunnitellun 
maihinnousun voimavaraksi. Amiraali Leahy muistutti mahdollisen Overlordin 
hylkäämisen aiheuttavan hankalan poliittisen tilanteen Neuvostoliiton kanssa. Marshall 
totesi, että toinen rintama oli lykkääntynyt ainoastaan brittien takia. King myötäili 
Marshallia, mutta hän halusi siirtää Overlordiin kaavaillut joukot Tyynellemerelle, ellei 
operaatio toteutuisi. Marshall ei pitänyt Kingin ehdotuksesta, vaan totesi, ettei presidentti 
ihastuisi tällaisesta näkökulmasta. Leahyn mielestä Eisenhowerille pitäisi antaa lupa 
edetä Italiassa niin pitkälle kuin mahdollista nykyisillä joukoilla, mutta lisäjoukkoja ei 
Italiaan pitäisi lähettää. Kokouksen lopuksi Marshall painotti amerikkalaisten 
yhtenäisyyden tarvetta ja voittamisen henkeä CCS:n kokouksissa.556 

Wedemeyer korosti JCS:lle jämäkkyyden tarvetta. Hän muistutti huhtikuun 1942 
Lontoon neuvotteluista sekä Torch- ja Husky-päätöksistä. Wedemeyer huomautti brittien 
kyenneen välttämään "mustaa valkoisella- päätösten" teon. Wedemeyerin mielestä britit 
eivät toimineet riittävästi päästrategian mukaisesti, vaan keskittyivät liikaa Välimeren 
sotatapahtumiin. Lopuksi Wedemeyer suorastaan vaati JCS:ltä tiukempaa otetta 
neuvotteluihin.557 Wedemeyer tiesi JCS:n pienoisen epävarmuuden omien tavoitteiden 
läpiviemisen suhteen. Hän halusi tiivistää omalla tiedonannollaan amerikkalaisten rivit 
saumattomaksi. Amiraali Kingin jatkuvat muistutukset Tyynestämerestä häiritsivät 
amerikkalaisten keskittymistä, vaikka he olivatkin kaikki Overlordin takana – Kingin tuki 
ei vaikuttanut kuitenkaan viimeiseen saakka aivan todelliselta.  

                                                           
552 Churchill, Closing the Ring, s. 65 - 66. 
553 Roosevelt kertoi 22.8. Stimsonille Churchillin tehneen aloitteen ylipäällikköasiassa. Stimson 
diary 22.8.1943. FRUS. Conferences at Washington and Quebec, s. 929. 
554 Yhdysvaltojen sotateollisuus oli elokuuhun 1943 mennessä saatu täyteen toimintaan. 
555 COS minutes 16.8.1943. CAB/99/23. PRO. 
556 JCS meeting 10.00 a.m. 16.8.1943. RG 218/BOX 196. NARA II. 
557 Wedemeyer memo to JCS 16.8.1943. RG 165/BOX 54/Entry 422. NARA II. 
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Elokuun 16. päivänä CCS keskusteli strategisista pommituksista. Portal ei ollut 
halukas jatkamaan Romanian öljykenttien pommittamista. Arnold558 tuki Portalia ja kertoi 
liittoutuneiden menettäneen 30% Romanian pommituksissa käytetyistä koneistaan. CCS 
päätti keskittyä operaatio Pointblankiin eli Saksan teollisuuskaupunkien pommittami-
seen.559 Portalin ja Arnoldin yksimielisyys on huomionarvoista, koska ilmavoimien 
edustajat halusivat yhteistyön kautta hakea voimaa omalle sektorilleen perinteisempien 
puolustushaarojen560 puristuksessa.  

Elokuun 16. päivän pöytäkirjat eivät kerro kuitenkaan koko tarinaa, sillä 
erimielisyyksien takia avustajat määrättiin jälleen poistumaan, ja kokousta jatkettiin 
ilman virallista pöytäkirjaa. Brooke kirjoitti päiväkirjaaansa kertoneensa amerikkalaisille 
epäluottamuksen olevan perussyy ongelmiin liittolaisten välillä. Britit epäilivät, että 
amerikkalaiset saattaisivat yrittää Overlordin toteuttamista, vaikka Euroopan strateginen 
tilanne muuttuisi huonompaan suuntaan. Amerikkalaiset eivät puolestaan uskoneet 
brittien tukevan täydellä teholla Kanaalin yli tehtävää maihinnousua. Brooke selitti 
kokouksessa jälleen kerran Overlordin ja Italian taisteluiden yhteyttä, ja hänen mielestään 
Marshall vaikutti hieman aiempaa ymmärtäväisemmältä.561 Leahy kuvaili CCS:n päivän 
kokousta todella raskaaksi. Amiraali King käyttäytyi vähintäänkin epädiplomaattisesti.562 
Marshallin mukaan King oli välillä suorastaan mieletön kiistellessään oikeastaan kaikkien 
kanssa. Marshall halusi tietoisesti olla ymmärtäväisempi brittejä kohtaan. Hänen 
mielestään amerikkalaiset olivat epäilevämpiä brittien toimien osalta kuin päinvastoin. 
Hän arveli, että britit yksinkertaisesti luulivat amerikkalaisten tietävän asioista liian 
vähän.563 Churchill oli luvannut tukensa Overlordille, mutta jo elokuun 16. päivänä hän 
kertoi Harrimanille epäilevänsä maihinnousun onnistumismahdollisuuksia.564 Churchill oli 
nousemassa kesällä 1943 suhteiden suurimmaksi hämmentäjäksi ja epäluulon 
ylläpitäjäksi. 

Brooke osuu päiväkirjassaan liittolaisten suhteiden pääongelmaan: epäluottamukseen, 
joka oli alkanut Marshallin ja Hopkinsin vierailusta Lontooseen keväällä 1942. 
Epäluottamus oli saanut runsaasti kasvualustaa toistuvista Ranskan maihinnousun 
siirroista Välimeren operaatioiden hyväksi, mikä tuskastutti amerikkalaisia. Amerikkalai-
set olivat puolestaan lisänneet brittien epäluuloja, kun he olivat tehneet ylimääräisiä 
joukkojensiirtoja Tyynellemerelle. Epäluulo purkautui voimakkaana sananvaihtona, joka 
huipentui Quebecissä. Karkeimman kritiikin esittäjänä toimi jälleen amiraali King. 

Sisilian taistelut päättyivät elokuun 17. päivänä. Viimeisetkin saksalaiset sotilaat vetäy-
tyivät Italian mannermaalle, ja saari jäi liittoutuneiden haltuun. Eisenhowerin johtamat 
joukot valmistautuivat hyökkäämään Italian mannermaalle. Italian hallitus oli halukas 

                                                           
558 Lääkärit olivat yrittäneet hillitä Arnoldin työtahtia sydänkohtausten jälkeen, mutta kenraali oli 
jatkanut tiiviisti entiseen tapaan. Coffey, s. 319. 
559 CCS minutes 14.30 16.8.1943. RG 218/BOX 170. NARA II. 
560 Maa- ja merivoimat suhtautuivat toisen maailmansodankin aikana epäillen ilmavoimien antaman 
tuen mahdollisuuksiin. Beaumont, s. 105 - 106. 
561 Brooke diary 16.8.1943. Alanbrooke Papers/Diaries/5/7. LHC. 
562 Leahy diary 16.8.1943. William D. Leahy Papers/Container 4 - 6. LC. 
563 Marshall interview 5.10.1956. Marshall Interviews and Reminiscences, s. 593. 
564 Harriman memo 16.8.1943. FRUS. Conferences at Washington and Quebec 1943, s. 874. 
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aloittamaan neuvottelut rauhanehdoista.565 Sisilian haltuunoton päivänä CCS keskusteli 
jälleen suljetuin ovin Euroopan strategiasta, toisin sanoen virallisia muistiinpanoja ei 
tehty.566 Brooke oli helpottunut kokouksen jälkeen, sillä keskusteluissa päästiin molempia 
tyydyttävään ratkaisuun Euroopan operaatioiden osalta. Japanin vastaisen sodan kohdalla 
erimielisyydet sen sijaan jatkuivat.567 Brooken mukaan Dill oli jälleen se henkilö, jonka 
ansiosta neuvottelut etenivät. COS:n päällikkö ihmetteli, mitä olisi tapahtunut ilman 
Dillin läsnäoloa.568 Ismayn mielestä oli todellinen onni liittoutuneiden kannalta, että Dill 
oli brittisotilaslähetystön johtajana Washingtonissa.569 Brooken positiivista suhtautumista 
Dilliä kohtaan edesauttoi todennäköisesti myös se, että Brooke oli ollut tämän oppilaana 
esikuntaupseerien koulutuksessa.570 

DANCHEV on kuvannut Dilliä lähettilääksi, joka mestarillisesti hankki ensin 
Marshallin ja lopulta muidenkin amerikkalaisten luottamuksen. Danchevin mukaan Dill 
sai yhdessä Marshallin kanssa CCS:n toimimaan. Danchev jatkaa vielä, että CCS perustui 
pitkälti Dillin ja Marshallin väliseen ystävyyteen.571 Dillin merkitys brittien ja 
amerikkalaisten yhteistyössä nousi jälleen vahvasti esille Quebecissä. Hänen nauttimansa 
luottamus sai vaikeat neuvottelut etenemään. Danchevin arvio on erittäin tärkeä, mutta 
jopa liiankin vaatimaton Dillin osalta. CCS:n työn edistyminen perustui konferensseissa 
usein ensisijaisesti Dilliin, joka oli CCS:n koneiston yksi tärkeimmistä osista. 

Konferenssin kuudentena päivänä CCS esitteli neuvotteluidensa aikaansaannoksia 
Rooseveltille ja Churchillille. Pääministeri ilmoitti jälleen kerran tukevansa Normandian 
maihinnousua, mutta hän asetti operaation aloittamiselle tiettyjä ehtoja. Churchillin mie-
lestä hyökkäystä pitäisi harkita uudelleen, jos Saksa vahvistaisi huomattavasti 
maihinnousualueen lähistön reservejään. Pääministeri ehdotti Japanin vastaisella 
sotanäyttämöllä hyökkäystä Sumatralle. Roosevelt ja CCS vastustivat kuitenkin yhdessä 
Churchillin ajatusta. Kokouksessa ei tehty vieläkään päätöksiä, vaan CCS:lle annettiin 
tehtäväksi suunnitelmien hiominen.572 

Brooke oli tyytymätön Churchillin Kaukoitää koskeviin ehdotuksiin, jotka COS:n 
päällikön mielestä toteutuessaan vaarantaisivat vaivoin aikaansaadut tulokset 
amerikkalaisten kanssa.573 Seuraavana päivänä Churchill esitti sitkeästi omia strategisia 
käsityksiään. Roosevelt ei ollut kuitenkaan enää taivutettavissa: hän kannatti vankasti 
Overlordia.574 Churchillin lääkäri keskusteli vielä samana päivänä Harry Hopkinsin kanssa 
pääministeristä. Moranin mukaan Hopkins oli varma pääministerin halusta peruuttaa 
Normandian maihinnousu. Moran sai kuulla Churchilliin kohdistunutta kritiikkiä myös 
Brookelta, jota häiritsi pääministerin tyyli siirtyä keskeneräisestä asiasta toiseen.575 
                                                           
565 Ambrose, Eisenhower, s. 250; Pogue, Organizer, s. 248. 
566 CCS closed meeting 17.8.1943. RG 218/BOX 171. NARA II.  
567 Brooke diary 17.8.1943. Alanbrooke Papers/Diaries/5/7. LHC. 
568 Alanbrooke note 17.8.1943. Alanbrooke Papers/"Notes of my Life"/3/A/IX, s. 768. LHC. 
569 Ismay interview. Alanbrooke Papers/Notes for Biography/12/XI/I/3/Fold 1. LHC. 
570 McCloy, s. 4. Reginald Winn Collection/Memoirs of Sir John Dill. GCMF. 
571 Danchev, Very Special, s. 133 - 136. 
572 CCS minutes 19.8.1943. RG 218/BOX 171. NARA II. 
573 Brooke diary 19.8.1943. Alanbrooke Papers/Diaries/5/7. LHC. 
574 Harriman and Abel, s. 223 - 224. 
575 Moran diary 20.8.1943. Moran, s. 117 - 118. 
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Portalin mielestä Brooke oli CCS:n kokouksissa usein voimaton Churchillin aiheuttamien 
ongelmien edessä. COS:n päällikkö ei kyennyt esittämään tarkasti mielipiteitään, vaan 
hän totesi latteasti olevansa eri mieltä, jos erimielisyyksiä jonkun henkilön kanssa ilmeni. 
Näin COS:n tarkempien mielipiteiden esittäminen jäi muiden harteille. Portalin mukaan 
Brooke ei myöskään kyennyt saavuttamaan JCS:n luottamusta, vaikka Marshall piti 
Brooken persoonasta.576 Amiraali Mountbatten arvosteli puolestaan Brooken tapaa esittää 
asiat suorastaan brutaalin kriittisesti.577 Ismayn arvio Brooken esiintymistyylistä on 
samanlainen kuin Mounbattenilla. Ismay arvioi myös CCS:n toimintaa 
kokonaisuudessaan. Ismayn mukaan CCS:n piirissä oli enemmän toimivuutta kuin 
kertaakaan aikaisemmin historiassa vastaavanlaisen komitean yhteistyössä. Ismayn 
mukaan Brooke onnistui saavuttamaan sodan edetessä täysin kaikkien Yhdysvaltojen 
esikuntapäälliköiden neuvoston jäsenten luottamuksen.578 

Churchill onnistui strategisella jääräpäisyydellään turhauttamaan sekä omat 
maanmiehensä että amerikkalaiset, jotka eivät uskoneet pääministerin huterilta 
vaikuttaneita Overlord-vakuutuksia. Itsepäisyydellään Churchill vaikeutti neuvotteluita ja 
hankaloitti suhteita amerikkalaisiin, joiden epäluulo pääministeriä kohtaan kasvoi. 
Brittien vaikeuksia lisäsi Brooken ajoittainen voimattomuus hillitä Churchilliä. Portalin 
kielteinen arvio Brooken kyvyistä koskee kuitenkin ainoastaan CCS:n neuvotteluita, jossa 
COS:n päällikkö ei ollut vahvimmillaan kömpelön neuvottelutaitonsa takia. Ismayn väite 
CCS:n toiminnan tehokkuudesta on yliampuva. Sitä voidaankin pitää lähinnä 
sodanjälkeisenä haluna esittää sodan aikana tapahtuneet asiat miellyttävämmässä valossa, 
mitä ne todellisuudessa olivatkaan. Vielä virheellisempi on hänen väitteensä Brooken 
nauttimasta luottamuksesta JCS:n jäsenten keskuudessa. Asia oli juuri päinvastoin tai 
kuten Portal aivan oikein mainitsi. CCS:n työskentelyn perusongelma oli nimenomaan 
keskinäinen epäluottamus, mikä oli selkeästi näkyvissä myös Quebecissä. 

Riitojen ja epäilyjen hallitsemassa konferenssissa sattui yksi koominenkin tapahtuma. 
Mountbatten esitteli erään CCS:n kokouksen tauolla alaistensa ehdotusta uudeksi579 
lentotukialukseksi. Mountbatten oli hankkinut demonstraatiota varten kaksi pienoismal-
lia, joita hän ampui580 molempia kerran revolverillaan. Kokoushuoneen ulkopuolella 
seisseet avustajat totesivat sarkastisesti, että riidat olivat edenneet jo ammuskelun asteelle 
saakka.581 Avustajien sinänsä huvittava kommentti osoittaa, kuinka kovalle koetukselle 
yhteistyö oli ajautunut kiihkeissä neuvotteluissa. 

Roosevelt, Churchill, Hopkins ja CCS kokoontuivat elokuun 23. päivänä konferenssin 
toiseen yhteiseen neuvotteluun, jossa CCS esitti raportin päätöksistään. Churchill korosti 
brittien hyväksyvän Overlordin, mutta hän itse pelkäsi jonkun menevän vikaan 
hyökkäyshetkellä. Pääministeri ehdotti Normandian maihinnousun varaoperaatioksi 
                                                           
576 Portal interview 1952. Alanbrooke Papers/Notes for Biography/12/XI/I/I/Folder 1. LHC. 
577 Mountbatten interview September 1952. Alanbrooke Papers/Notes for Biography/12/XI/I/2/ 
Folder 1. LHC. 
578 Ismay interview. Alanbrooke Papers/Notes for Biography/12/XI/I/3/Folder 1. LHC. 
579 Kyseessä oli kolme kertaa käytössä olevia lentotukialuksia suurempi alus, joka oli tehty osittain 
jäätä synnyttävästä koneistosta. 
580 Kingin mukaan toinen luodeista kimposi hänen housunlahkeeseensa. King & Whitehill, s. 487. 
581 ibidem. Ks. myös Leahy, s. 212 - 213; Brooke diary 19.8.1943. Alanbrooke Papers/Diaries/5/7. 
LHC. 
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vanhaa suosikkiaan Jupiteria. Roosevelt ja CCS hyväksyivät pääministerin ajatuksen. 
Presidentti kysyi CCS:n jäseniltä, miten he olivat ottaneet huomioon Neuvostoliiton 
voimakkaan etenemisen itärintamalla. Presidentti halusi länsiliittoutuneiden582 saavuttavan 
Berliinin yhtäaikaa puna-armeijan kanssa. Brooke vakuutteli koko CCS:n puolesta, että 
Morgan583 oli jo laatinut hyökkäyssuunnitelman Saksan romahtamisen varalta. Roosevelt 
oli tyytyväinen saamaansa vastaukseen, ja hän sekä Churchill hyväksyivätkin tapaamisen 
lopuksi CCS:n laatiman strategian.584 

Quebecin konferenssin viimeisenä päivänä CCS laati yhteenvedon tulevista suunni-
telmista. Yhtenä tärkeistä perusperiaatteista oli jatkaa tehostetusti Ison-Britannian ja 
Yhdysvaltojen ilmavoimien yhdistettyjä pommituslentoja585 Saksan teollisuuskaupunkeja 
vastaan. Pommitusten strategisena tavoitteena oli tukea Overlordin valmisteluja. Nor-
mandian maihinnousu hyväksyttiin länsiliittoutuneiden päähyökkäykseksi saksalaisia 
vastaan Euroopassa. Operaatio oli tarkoitus aloittaa 1.5.1944. Italian586 operaatioita 
päätettiin jatkaa, ja niiden tarkoitus oli tukea Overlordin onnistumista sitomalla saksalai-
sia joukkoja. Tavoitteena oli edelleen myös Italian eliminoiminen pois sodasta ja luoda 
mahdollisuudet Etelä-Ranskan maihinnousulle. Morganin ensimmäiset suunnitelmat 
hyväksyttiin, ja hänet valtuutettiin jatkamaan valmistelutyötä. Kaakkois-Aasiaan päätet-
tiin avata uusi sotanäyttämö, ja sen komentajaksi valittiin Mountbatten. Varamiehekseen 
hän sai kenraalimajuri Wedemeyerin. Päätökset Tyynenmeren ja Kaukoidän strategioista 
jäivät yleiselle tasolle. Tyynellämerellä tavoitteena oli etenemisen jatkaminen, ja Kau-
koidässä pitkän tähtäimen kohteeksi asetettiin Burman valtaaminen. Balkanin sisseille 
päätettiin antaa apua ilmateitse. Operaatio Jupiter korvaisi Overlordin, jos Normandian 
maihinnousu osoittautuisi mahdottomaksi.587 

Quebecin keskusteluissa päätettiin jatkaa myös Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian 
yhteistyötä atomienergian kehittelyssä sodan jälkeenkin. Italian ja Ranskan 
tulevaisuudesta käytiin myös keskusteluja. Italian osalta ei syntynyt edes julkilausumaa, 
mutta Iso-Britannia oli valmis tunnustamaan de Gaullen johtaman Vapaan Ranskan 
komitean Ranskan hallitukseksi. Rooseveltin mielestä ranskalaisilla piti olla mahdollisuus 
valita oma hallituksensa vapaissa vaaleissa sodan jälkeen. Quebecin konferenssi päättyi 
elokuun 24. päivänä.588 

Brooke ei ollut aivan tyytyväinen neuvotteluiden strategiaa koskeviin päätöksiin. Hän 
uskoi kompromissien olleen kuitenkin välttämättömiä.589 Eniten Brooken voimavaroja oli 
                                                           
582 Itse asiassa Roosevelt käytti sanaa allied=liittoutuneet. 
583 Morgan oli esitellyt 14.8. CCS:lle suunnitelman operaatio Rankinista, joka toteutettaisiin talvella 
1943 - 1944, jos Saksan puolustusvalmius heikentyisi ratkaisevasti. Morgan memo to CCS 
14.8.1943. FRUS. Conferences at Washington and Quebec 1943, s. 1010 - 1011. 
584 CCS minutes 23.8.1943. RG 218/BOX 171. NARA II. 
585 Britit pommittivat Saksaa öisin ja amerikkalaiset päivisin. 
586 HIGGINSIN mukaan Italian taistelut heijastelivat Ison-Britannian itsekkäitä pyrkimyksiä: Italian 
lyöminen pois sodasta, Rooman valtaaminen ja kommunismin torjuminen Välimerellä. Higginsin 
mielestä Italian operaatiot olivat voimavarojen haaskausta. Higgins, s. 222.  
587 Reports of the Conclusions by the CCS 24.8.1943. JCS Files. FRUS. Conferences at Washington 
and Quebec 1943, s. 1124 - 1132. 
588 Kimball, Editorial Procedures. Vol. II, s. 430 - 431. 
589 Brooke diary 29.8.1943. Alanbrooke Papers/Diaries/5/7. LHC. 
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vienyt Churchillin tempoileva käytös. Brooken mielestä pääministeri ei nähnyt strategis-
ten ongelmien laajuutta, vaan hän oli valmis mahdottomiinkin uusiin operaatioihin, mikä 
aiheutti ongelmia sekä COS:lle että sen alaisille suunnitteluosaston590 upseereille. Kai-
kesta huolimatta Brooke piti pääministeriä nerona, jonka kanssa työskentelyä hän arvosti 
etuoikeutena erimielisyyksistä huolimatta.591 

Kanadan konferenssi oli Brookelle pettymys, vaikka hän onnistui Italian taisteluiden 
saavutusten myötävaikutuksella taivuttamaan amerikkalaiset Italian operaatioiden 
jatkamisen taakse. Varsinainen tappio hänelle oli kuitenkin Overlordin ylipäällikön 
paikan menettäminen, josta hän syytti ehkä turhankin rankasti Churchillia. Brooken olisi 
pitänyt ymmärtää tosiasiat: amerikkalaiset olivat ottaneet johtoaseman liittolaisten 
suhteissa, ja he halusivat oman miehensä ratkaisutaistelun johtoon. Brooken ilmaisema 
pettymys ylipäällikkyyden menettämisen jälkeen osoittaa, että hän todella oli kesällä 
1943 Overlordin toteuttamisen kannalla. Brooken asema brittien ja amerikkalaisten 
välisessä yhteistyössä oli edelleen vahva, vaikka se oli jonkun verran heikentynyt. COS:n 
päällikkö ei onnistunut saamaan amerikkalaisten täyttä luottamusta Quebecissäkään: 
hänen asemaansa vaikeutti Churchill omilla visioillaan, jotka saivat amerikkalaiset 
varuilleen. Riidoista ja erimielisyyksistä huolimatta Churchillin ja Brooken ”viha- ja 
rakkaussuhde” toimi. Brooke piti näiden kahden miehen yhteistyön ohjaksia käsissään 
ehkä joitakin kokoustilanteita lukuunottamatta, mistä Quebecissä oli yhtenä osoituksena 
amerikkalaisten hänelle antama tuki pääministerin mielipidettä vastaan Kaukoidän 
taisteluiden suhteen. 

Churchillille Quebec oli ankara takaisku, sillä hän ei saanut hyväksyntää toiveilleen. 
Pääministerin strategiset ajatukset pysähtyivät vankkaan vastarintaan kaikilta tahoilta. 
Hänen suosikki-ideansa Balkan ja Jupiter jäivät päätöksenteossa vähemmälle huomiolle. 
Churchill on muistelmissaan varsin systemaattisesti ”unohtanut” omat pettymyksensä. 
Quebecin konferenssi ei ole poikkeus, sillä hän ei kerro paljoakaan neuvotteluiden 
käänteistä. Hänen oli varmasti vaikea uskoa todeksi sitä tosiasiaa, että Ison-Britannian 
imperiumi oli jäänyt Yhdysvaltojen kanssa tehtävässä yhteistyössä ”apupojaksi” – myös 
Normandian maihinnousun valmisteluiden osalta. 

Amerikkalaiset olivat saavuttaneet keskenään yhteisen linjan, joka piti huolimatta 
Churchillin vaatimuksista – pitkälti Rooseveltin taipumattomuuden ansiosta. Poikkeuksen 
muodosti amiraali King, joka karkealla tyylillään jaksoi pitää Tyynenmeren puolta. King 
oli kuitenkin Overlordin takana. Amerikkalaisten ennen Quebeciä löytämä konsensus ja 
Yhdysvaltojen massiivinen sotatuotanto olivat nostaneet heidät määrääjän asemaan 
Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian koalitiossa. Brittien toiminta oli puolestaan taantunut, 
eikä COS kyennyt pitämään Churchillia kunnolla kurissa konferenssin aikana. Tämä 
hajotti heidän voimavarojaan ja lisäsi entisestään Yhdysvaltojen etulyöntiasemaa. 

STOLER on osuvasti todennut, että toisen rintaman muodostamisen piti olla liittolaisia 
yhdistävä tekijä. Tätä tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu strategian ja politiikan 
heijastellessa kansallisia etuja ja epäluuloja.592 STOLER on korostanut molempien maiden 

                                                           
590 Jacobin mukaan Brooke ja Portal saavuttivat pääministerin arvonannon, mutta Churchill ei 
ymmärtänyt COS:n alaisia suunnittelijoita. Jacob, s. 87.  
591 Brooke diary 29.8.1943. Alanbrooke Papers/Diaries/5/7. LHC. 
592 Stoler, The Politics, s. 168. Ks. myös Huntington, s. 327.   
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strategian olleen yhtä poliittinen.593 Toiseen rintamaan, kesästä 1943 lähtien Normandian 
maihinnousuun, alkoi liittyä entistä enemmän näitä poliittisia piirteitä, kuten Rooseveltin 
kommentit 23. päivän kokouksessa osoittavat. Overlordin asema oli muuttunut: se ei ollut 
enää pelkästään Neuvostoliiton tueksi suunniteltu toisen rintaman avaava sotilasoperaatio, 
vaan siitä oli tullut voimakas poliittinen pelinappula. Tätä nappulaa amerikkalaiset ja 
britit yrittivät liikuttaa mahdollisimman nopeasti maalina Berliini. Rooseveltin asenne 
Neuvostoliittoa kohtaan oli selvästi muuttunut. Ilmeisesti presidentti oli pettynyt siihen, 
ettei lainaus- ja vuokraustuki saanut neuvostoliittolaisten epäluuloja hälvenemään 
liittolaisiaan kohtaan. 

HERRINGIN mukaan neuvostoliittolaiset arvostivat Yhdysvaltojen materiaaliapua, 
mutta samalla he totesivat amerikkalaisten hyötyvän itse antamastaan tuesta. 
Neuvostoliittolaiset eivät myöskään ymmärtäneet materiaaliavun häiritsevän toisen 
rintaman muodostamista.594 Rooseveltin ajattelutapaan Neuvostoliittoa kohtaan vaikutti 
todennäköisesti myös Harry Hopkinsille ennen Quebeciä annettu muistio, jossa Neuvos-
toliitosta ennustettiin tulevan Euroopan johtovaltio sodan jälkeen.595 DALLEKIN mukaan 
Roosevelt oli aikaisemmin varonut kilpajuoksuun ryhtymistä Neuvostoliiton kanssa, 
koska presidentin mielestä se olisi voinut heikentää maiden välisiä suhteita. Dallek jatkaa, 
että Roosevelt toivoi onnistuneen Overlordin estävän liiallisen Neuvostoliiton vallan syn-
tymisen Eurooppaan.596 

Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden varsin yhtenäiset vaatimukset kallistivat 
Rooseveltia Overlordin kannalle. Neuvostoliiton jatkuva kritiikki liittolaisiaan kohtaan 
niiden avunannosta huolimatta ja elokuun alun muistio olivat todennäköisesti lopullisia 
tekijöitä, jotka saivat Rooseveltin vankasti Normandian maihinnousun taakse. Ainakaan 
suosiolla ei Yhdysvaltain presidentti ollut valmis hyväksymään Stalinin valtaa 
Euroopassa. Overlordin valmisteluista oli tullut entistä vahvemmin poliittinen tekijä 
sotilaallisten asioiden kehystämänä. 

                                                           
593 Stoler, George C., s. 103. 
594 Heinäkuuhun 1943 mennessä 70% amerikkalaisten lupaamasta avusta oli toimitettu 
Neuvostoliittoon. Herring, s. 104 ja s. 283 - 285. 
595 Burns memo to Hopkins 10.8.1943. Hopkins Papers. FRUS. Conferences at Washington and 
Quebec 1943, s. 624 - 625. 
596 Dallek, s. 214. 
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2.3  Syksyn 1943 koetinkivet: ylipäällikkökysymys ja Churchillin 

harhaileva strategia 

2.3.1  Päättämätön Roosevelt 

Quebecin konferenssin jälkeen Churchill viipyi vielä viikon ajan Kanadassa, minkä 
jälkeen hän matkusti syyskuun ensimmäisenä päivänä Washingtoniin. 
Länsiliittoutuneiden poliittista ja sotilaallista johtoa työllistivät Italian tapahtumat. 
Kenraali Montgomeryn johtama 8. armeija hyökkäsi syyskuun kolmantena päivänä 
Italian mannermaan eteläkärkeen Kalabrian niemimaalle.597 Syyskuun kolmantena 
päivänä allekirjoitettiin myös aselepo liittoutuneiden ja Italian välille Sisiliassa. Italian 
antautuminen julkaistiin viisi päivää myöhemmin. Liittoutuneiden hyökkäys voimistui 
syyskuun yhdeksäntenä päivänä, jolloin kenraali Mark Clarkin komentama 5. 
yhdysvaltalainen armeija nousi maihin Salernon lähistölle. Liittoutuneiden eteneminen 
jatkui voimakkaana myös Tyynellämerellä, jossa he valtasivat elokuun lopulla Salomonin 
saaristoon kuuluvan Uuden-Georgian.598 

Washingtonissa ollessaan Churchill sai sähkeen Etelä-Afrikan pääministeriltä Jan 
Smutsilta. Smuts ilmoitti tyytymättömyytensä Quebecin konferenssin tuloksiin ja vaati 
Normandian maihinnousun hylkäämistä, ja sen korvaamista vahvalla Välimeren strategi-
alla sekä Balkanin hyökkäyksellä.599 Churchill vastasi, etteivät britit voineet rikkoa 
sitoumuksiaan, joita he olivat tehneet amerikkalaisten kanssa. Hän painotti Smutsille, että 
Overlord oli Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian yhteistyön keskeisin tekijä.600 Tämä varsin 
mielenkiintoinen viestien vaihto osoittaisi Churchillin vankkaa tukea Overlordille. Aina-
kin se näytti, ettei Churchill antanut pienempien maiden sotkeutua Ison-Britannian ja 
Yhdysvaltojen johtotason suhteisiin. 

Elokuun 24. päivänä Roosevelt ja Churchill lähettivät Stalinille yhteisen muistion, 
jossa kerrottiin Quebecin konferenssin päätöksistä. Länsiliittoutuneiden johtajat 
korostivat meneillään olevaa suurta amerikkalaisjoukkojen kokoamista Britanniaan.601 
Neuvostoliiton lehdistö, joka heijasteli suoraan Stalinin tuntoja, arvosteli voimakkaasti 
elokuun lopussa liittolaisia toisen rintaman olemattomuudesta.602 Suhteet paranivat 
kuitenkin Italian maihinnousun alkamisen myötä. Harriman603 kertoi Stalinin olevan 
erittäin tyytyväinen liittoutuneiden hyökkäykseen, koska se pakotti saksalaiset siirtämään 
joukkoja itärintamalta Italiaan. Stalin muistutti kuitenkin, ettei Italia ollut vielä toinen 

                                                           
597 Pogue, Organizer, s. 250; Samuel E. Morison, Sicily-Salerno-Anzio, s. 233 - 240. 
598 Duroselle, s. 353 - 354; Morison, Sicily, s. 254 - 278. Katso liite 11. 
599 Smuts to Churchill 9.9.1943. Churchill, Closing the Ring, s. 100. 
600 Churchill to Smuts 11.9.1943. Churchill, Closing the Ring, s. 100 - 101. 
601 Roosevelt and Churchill memo to Premier Stalin 24.8.1943. RG 165/BOX 3/Russia-Bradley. 
NARA II. 
602 Standley to Hull, 28.8.1943. FRUS. Diplomatic Papers 1943. Volume III, s. 567 - 568. 
603 Harriman oli nimitetty Quebecissä Yhdysvaltojen Moskovan suurlähettilääksi. Hän olisi 
mieluummin jatkanut töitä Lontoossa. Harriman and Abel, s. 219 - 220. 
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rintama, vaikka sekään ei olisi enää kaukana.604 Stalin ilmoitti myös suostuvansa kolmen 
suuren konferenssiin, jonka pitopaikaksi valittiin Teheran.605 Roosevelt ja Churchill 
saattoivat olla tyytyväisiä syyskuun alun sotatapahtumiin 1943. Onnistuneet operaatiot 
Italiassa saivat jopa Stalinin hellittämään kritiikkiä toisen rintaman puutteesta, mikä 
helpotti ainakin hetkeksi länsiliittoutuneiden oloa. 

Yhdysvaltojen vierailun lopuksi Churchill esitti vielä yhteenvedon ajatuksistaan 
Rooseveltille ja Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvostolle. Presidentille syyskuun 
yhdeksäntenä päivänä antamassaan muistiossa Churchill painotti, ettei Overlordia voitaisi 
hylätä missään olosuhteissa. Pääministeri muistutti kuitenkin Italian taisteluiden 
merkityksestä, eikä hän ollut unohtanut Balkaniakaan.606 Roosevelt vastasi lyhyesti, että 
Italiassa oli edettävä niin pitkälle kuin mahdollista. Balkanin operaatiot toteutettaisiin 
presidentin mielestä ainoastaan ”sopivan tilaisuuden tullen”.607 JCS käsitteli vielä samana 
päivänä Churchillin muistiota. Kingin mielestä pääministerin esittämät ideat Balkanin 
osalta olivat erittäin kiinnostavia. Marshall oli yllättynyt, mutta samalla myös pettynyt 
Kingin ajatuksenkulkuun.608 Syyskuun 11. päivänä Churchill ja JCS tapasivat vielä 
yhteisessä kokouksessa. Pääministeri halusi lisää joukkoja Italiaan, minkä ajatuksen 
amerikkalaiset yhtenäisesti kuitenkin torjuivat. Marshall totesi kuitenkin, että kaikki 
mahdollinen tehtäisiin Italian osalta.609 

Churchill osoitti jälleen sinnikkyytensä syyskuun alussa 1943. Hänen valtava 
impulsiivisuutensa olisi lennättänyt joukkoja epärealistisesti samaan aikaan Ranskan 
rannikolle, Italiaan ja Balkanille. Amerikkalaiset torjuivat helposti kyseiset aikeet. 
Amiraali Kingin kiinnostus Balkania kohtaan ei vaikuta aivan vilpittömältä. Ilmeisesti 
häntä oli innostanut enemmänkin Churchillin tyyli esittää asioita kuin itse asia. Roosevelt 
oli oppinut olemaan varovainen neuvotteluissa pääministerin kanssa, mistä oli merkkinä 
Rooseveltin ympäripyöreät mielipiteensä Italiasta ja Balkanista. Joka tapauksessa 
Churchill ei suinkaan ollut menettänyt strategisia intohimojaan, joiden kanssa sekä 
amerikkalaiset että hänen maanmiehensä saivat jatkuvasti olla tarkkana. 

Kotimaahansa palattuaan Churchill selosti parlamentille Quebecin konferenssin 
yleispiirteitä. Salaisista sotilastavoitteista hän puhui vihjailemalla. Churchill nimitti 
puheessaan Afrikan ja Italian taistelukenttiä kolmanneksi rintamaksi. Pääministerin 
mukaan toinen rintama oli jo olemassa, koska se sitoi suuria saksalaisia voimia ja oli näin 
yksi vastustajan pahimmista uhista. Hän jatkoi, että toisen rintaman merkitys kasvaisi 
tulevaisuudessa.610 Churchill vihjasi puheessaan selvästi tulevaan suuroperaatioon. Hän ei 

                                                           
604 Harriman to Vice Secretary of State, 15.9.1943. FRUS. Diplomatic Papers 1943. Volume III, s. 
594 - 595. 
605 Stalin to Roosevelt and Churchill, 12.9.1943. FRUS. The Conferences at Cairo and Teheran 
1943, s. 25. Lisäksi Stalin valtuutti Eisenhowerin hyväksymään Italian antautumisen 
Neuvostoliiton nimissä. Duroselle, s. 356.    
606 President and Prime Minister meeting 9.9.1943. RG 218/BOX 171. NARA II. 
607 Minutes of meeting held at the White House on 9.9.1943. CAB/99/23/1. PRO. 
608 JCS special meeting 9.9.1943. RG 218/BOX 196. NARA II. 
609 Minutes of meeting held by the PM at the White House 11.9.1943. RG 218/BOX 171. NARA II. 
610 Parliamentary Debate 21.9.1943. War Situation. The Parliamentary Debates. Volume 392, s. 97 - 
98.  
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kuitenkaan voinut kertoa yksityiskohtia. Churchill toteaa muistelmissaan, että 
parlamentin vasemmisto kritisoi häntä lykkääntyneestä toisesta rintamasta.611 

Churchillin varsin taitavan toisen ja kolmannen rintaman vertailun tarkoituksena oli 
vastata kritiikkiin. Pääministerin asema oli erittäin raskas, koska hän joutui 
vastaanottamaan kritiikkiä toisen rintaman osalta niin amerikkalaisilta, Stalinilta kuin 
parlamentiltakin. Pääministeri oli tiukemmin sidottu parlamenttiin kuin Roosevelt612 
kongressiin, mikä kallisti vaakaa miesten välisessä voimatasapainossa entisestään 
presidentin suuntaan. 

Amerikkalaisten ja brittien päästyä yhteisymmärrykseen Overlordin tekemisestä 
ongelmaksi nousi ylipäällikön nimittäminen tälle operaatiolle. Yhdysvaltain sotaministeri 
Stimson ilmaisi syyskuun 16. päivänä omaan selkeään tyyliinsä Rooseveltille pitävänsä 
Marshallin nimitystä lähes selviönä. Marshallin valinta antaisi Stimsonin mielestä 
kaikista vankimman tuen Overlordille.613 Yhdysvaltalainen Army and Journal -lehti 
väläytti ensimmäisenä julkisuudessa syyskuussa 1943 Marshallin nimittämistä 
hyökkäyksen johtoon. Kirjoitus aiheutti kongressissa pienoista levottomuutta.614 Ison-
Britannian Washingtonin suurlähetystö seurasi tilanteen kehittymistä tarkasti. Se ilmoitti 
Lontooseen Marshallin nauttivan laajaa suosiota Yhdysvalloissa, eikä johtavan sotilaan 
strategisia kykyjä haluttu menettää Eurooppaan.615 Myös kenraali John J. Pershing616 
vastusti Marshallin siirtoa Eurooppaan. Tämän mielipiteensä hän kertoi myös 
Rooseveltille.617 Roosevelt lähetti syyskuussa kenraali Pershingille kirjeen, jossa hän 
kertoi haluavansa nimittää Marshallin Overlordin ylipäälliköksi. Presidentin mielestä 
Marshall ansaitsi mahdollisuuden osoittaa kykynsä taistelukentällä, jotta hänet 
muistettaisiin muutenkin kuin Yhdysvaltojen yleisesikunnan päällikkönä toisen 
maailmansodan ajalta.618 Churchill viestitti syyskuun lopulla Harry Hopkinsille brittien 
kannattavan Marshallin nimeämistä Overlordin ylipäälliköksi. Britit eivät kuitenkaan 
halunneet antaa Marshallille koko Euroopan sotanäyttämöä johdettavaksi.619 

                                                           
611 Churchill, Closing the Ring, s. 120.  
612 KIMBALLIN mukaan Churchillin arviot Rooseveltin rajattomista toimintavaltuuksista 
amerikkalaisessa politiikassa olivat kuitenkin virheellisiä, koska presidentti oli sisäpolitiikassa 
tiukasti sidottu kongressiin. Warren F. Kimball, Wheel Within a Wheel, s. 299.  
613 Stimson to Roosevelt 16.9.1943. Harry L. Hopkins Papers/Sherwood Collection/BOX 332/Book 
8. RL.      
614 R.Young, s. 154. Kolmen senaattorin lähetystö kävi syyskuun 15. päivänä pyytämässä 
Stimsonilta, ettei Marshallin asemaa muutettaisi. Pogue, Organizer, s. 267.  
615 Weekly Political Report from British Embassy 25.9.1943. Washington Despatches, s. 252. 
616 Ensimmäisen maailmansodan aikainen Yhdysvaltojen siirtojoukkojen komentaja Euroopassa. 
617 To Franklin D. Roosevelt From General John J. Pershing, 16.9.1943. The Marshall Papers. 
Volume 4, s. 124. 
618 Roosevelt to Pershing 20.9.1943. PSF/BOX 83/WAR. RL. 
619 Churchill to Harry Hopkins 25.9.1943. Minister of Defence. Strategy and Cross Channel Major 
Operations. Command of. CAB/120/426. PRO. 
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Lokakuun ensimmäisenä päivänä Churchill ilmoitti Rooseveltille tyytymättömyytensä 
Yhdysvaltojen lehdistön620 harrastamaan avoimeen spekulointiin ylipäällikköasiassa. 
Pääministeri toivoi, että Roosevelt nimittäisi Overlordin ylipäällikön nopeasti ja 
julkistaisi nimityksen yhdessä brittien kanssa.621 Neljä päivää Churchillin sähkeen jälkeen 
Harry Hopkins esitti Marshallia kaikkien liittoutuneiden joukkojen komentajaksi 
Euroopassa. Hopkinsin mielestä pelkkä Overlord oli liian pieni operaatio Marshallille. 
Hopkins oli valmis luovuttamaan Overlordin ylipäällikön tehtävät brittikenraalille – 
esimerkiksi Montgomerylle.622 Roosevelt vastasi Churchillille, ettei hän ollut vielä valmis 
nimittämään Overlordin ylipäällikköä. Presidentin mielestä pääministerin ei pitänyt 
huolestua lehdistön623 kirjoittelusta. Roosevelt piti Marshallin nimittämistä melko 
varmana, mutta ei ajankohtaan sopivana tai edes kiireisenä asiana.624 Churchill ilmoitti 
tyytyvänsä Rooseveltin menettelyyn.625 

Kenraali Marshallin asema Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanjohdossa oli 
vahvistunut sitä mukaa, kun vuosi 1943 oli edennyt. Lokakuun alussa Marshall oli 
suvereeni ehdokas Overlordin ylipäälliköksi, ja hänen valintansa näytti lähes varmalta. 
Tyylilleen uskollisena Roosevelt odotti kuitenkin tilanteen kehittymistä, mutta 
viivyttelyllään hän hankaloitti Normandian maihinnousun valmisteluja, sillä ylipäällikön 
puute tuotti vaikeuksia, kuten Morgan useaan otteeseen muistelmissaan toteaa.626 Edes 
Hopkinsin ja Churchillin vetoomukset eivät saaneet presidenttiä tekemään nopeaa 
ratkaisua. Churchillin myötäilyllä oli kuitenkin rajansa: hän ei ollut valmis antamaan 
koko Euroopan sotanäyttämöä Marshallin hallittavaksi. 

COSSAC:n päällikkö Morgan matkusti lokakuun alussa Washingtoniin. Hänen tarkoi-
tuksenaan oli tehdä lyhyt vierailu, mutta matka venyikin yli kuuden viikon mittaiseksi. 
Morgan tapasi koko Yhdysvaltojen korkeimman poliittisen ja sotilaallisen johdon.627 Hän 
osallistui lokakuun 22. päivänä CCS:n kokoukseen. Istunnossa käsiteltiin Normandian 
maihinnousun valmisteluiden ongelmia, joista pahimmat olivat ylipäällikön puuttuminen 
ja hänen toimivaltuuksiensa rajaaminen. Kenraali Arnold oli valmis alistamaan kaikki 
Saksaa vastaan suunnatut ilmaoperaatiot ylipäällikön alaisuuteen, jotta ei syntyisi komen-
toepäselvyyksiä. Marshall huomautti, että ylipäällikön piti saada CCS:n hyväksyntä 
aikeilleen. Morgan totesi todellisen ongelman piilevän kuitenkin ylipäällikön puuttumi-
sessa. Hän oli itse toivonut saavansa tehtävän, mutta hän oli oivaltanut, ettei se ollut 
mahdollista. Morgan pelkäsi valmisteluiden hankaloituvan entisestään, ellei valintaa teh-
                                                           
620 Poguen arvion mukaan Valkoisen talon heikko julkinen tiedotus aiheutti lehdistössä spekulointia. 
Yhdysvaltojen lehdistö veikkasi Marshallia ylipäälliköksi, vaikka se ei halunnutkaan luopua 
hänestä. Pogue, Organizer,  s. 263. 
621 Churchill to Roosevelt 1.10.1943. PREM/3/471. PRO. 
622 Hopkins to Roosevelt 4.10.1943. Harry L. Hopkins Papers/Sherwood Collection/BOX 322/Book 
8. RL.  
623 Rooseveltin tapana oli joskus itse ”vuotaa” tietoja lehdistölle keskeneräisistä asioista. Presidentti 
halusi nähdä yleisen mielipiteen reaktion asiasta. Stephen E. Ambrose, The Supreme Commander, 
s. 296. 
624 Roosevelt to Churchill 4.10.1943. PREM/3/471. PRO.  
625 Churchill to Roosevelt, 5.10.1943. Churchill & Roosevelt. Vol. II, s. 492 - 493. 
626 Ks. esim. Morgan, Overture, s. 189 - 190. 
627 Pogue, Organizer, s. 276. 
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täisi nopeasti. Amiraali King kummeksui Morganin mielipidettä ja totesi CCS:n olevan 
varmasti riittävän suuri auktoriteetti COSSAC:n tueksi.628 Viikkoa myöhemmin CCS teki 
päätöksen odottaa Overlordin ilmajoukkojen komentajaksi valitun marsalkka Leigh-
Malloryn mielipidettä liittoutuneiden Euroopassa toimivien ilmavoimien 
komentajakysymyksestä.629 

Morgan kuvaa muistelmissaan Yhdysvaltojen käyntiään erinomaiseksi, sillä 
amerikkalaiset antoivat vahvan tuen hänen valmistelutyölleen. Maanmiestensä nuivaa 
suhtautumista COSSAC:n työhön Morgan muisteli katkerana vielä sodan jälkeenkin.630 
Morgan myöntää kuitenkin, ettei varsinaisiin tuloksiin päästy amerikkalaistenkaan 
kanssa. COSSAC:n päällikkö Morgan tapasi myös Rooseveltin, joka hänen väitteensä 
mukaan kertoi Marshallin olevan epätodennäköinen vaihtoehto Overlordin 
ylipäälliköksi.631 Amiraali Leahy oli tyytyväinen Morganin yhteistyökykyyn, ja hänen 
mukaansa COSSAC:n johtaja kannatti yhteisen ylipäällikön nimittämistä Euroopan 
taisteluille. Leahyn mukaan Roosevelt ei juurikaan ylipäällikköasiasta puhunut. Leahy sai 
kuitenkin syksyllä 1943 vaikutelman, jonka mukaan Roosevelt oli halukas antamaan 
tehtävän Marshallille.632 Sodan jälkeen antamassaan haastattelussa Marshall kertoi, että 
hänen taka-ajatuksenaan Morganin vierailun aikana oli pohjustaa tälle paikkaa Marshallin 
alaisuuteen Overlordin esikunnassa.633 

CRAYN mukaan  olisi ollut luonnollista valita Morgan Overlordin ylipäällikön 
esikuntapäälliköksi, sillä hän oli tehnyt maihinnousun alustavat suunnitelmat. Morgan tuli 
myös hyvin toimeen amerikkalaisten kanssa – joidenkin brittien mielestä liiankin hyvin, 
kuten CRAY on asian ilmaissut.634 Morgan oli onnistunut luomaan amerikkalaisiin varsin 
luottamukselliset suhteet. Syykin oli selvä: COSSAC:n päällikkö oli viimeiseen asti 
omistautunut Overlordin valmisteluille. Amiraali Kingin ihmettely osoittaa, ettei hän 
ymmärtänyt Morganin vaikeuksia. Morganilla oli tosin CCS:n tuki, mutta sitä heikensi 
maantieteellinen etäisyys: CCS toimi Washingtonissa ja COSSAC Lontoossa. Britit 
kykenivät vaikuttamaan nopeammin Morganin toimintaan kuin CCS. Morgan oli vielä 
syksyllä 1943 vastuussa maihinnousun valmisteluista, mutta vaikuttaa 
epätodennäköiseltä, että Roosevelt olisi vihjaissut hänelle, ettei Marshall olisi käytettä-
vissä Overlordin ylipäälliköksi. Tuskin Roosevelt paljasti ajatuksiaan 
brittikenraaliluutnantille, koska hän ei tehnyt sitä lähimmille alaisillekaan. Ilmeisesti 
Morgan haluaa korostaa muistelmissaan oman asemansa ja Yhdysvaltojen vierailun 
tärkeyttä. Morganin ”työnhakumatkan” piirteitä saanut vierailu jäi tuloksien osalta 
laihaksi, koska merkittäviä ongelmia ei saatu ratkaistua. 

Lokakuun 30. päivänä Roosevelt ilmoitti Churchillille, ettei Marshallin nimeäminen 
olisi vieläkään mahdollista. Roosevelt ehdotti pääministerille britin nimeämistä 
Overlordin varaylipäälliköksi, jotta maihinnousun suunnittelu tehostuisi. Presidentin 

                                                           
628 CCS minutes 22.10.1943. RG 218/BOX 171. NARA II. 
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630 Morgan, Peace, s. 168 - 170. 
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ehdokkaat olivat Dill, Portal ja Brooke.635 Leahyn mukaan hän itse ja Marshall 
suunnittelivat viestin. Leahy toteaa muistelmissaan myös, ettei Marshall ilmaissut 
sanallakaan, mitä mieltä hän oli henkilökohtaisesti ylipäällikköasiasta. Leahy oli valmis 
luopumaan jopa amerikkalaisjohtoisesta Overlordista, jotta Marshall olisi jatkanut 
Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvoston johdossa. Briteistä Dill oli Leahyn 
suosikki ylipäälliköksi, koska sotamarsalkka tunsi sekä amerikkalaisten että brittien 
toimintamenetelmät ja oli erittäin arvostettu. Leahy kertoo olleensa varma, että 
Rooseveltin mielipiteeseen vaikuttivat sotilasneuvonantajien esityksiä enemmän lehdistön 
kommentit.636 

Churchill toivoi lokakuun viimeisenä päivänä, että presidentti nimeäisi ylipäällikön 
pian. Pääministeri mainitsi jälleen lehdistön spekuloinnin yhtenä nimityksen 
viivästymisen aiheuttamista seurauksista.637 Stalin epäili viivyttelyn merkitsevän liittoutu-
neiden haluttomuutta tehdä Ranskan maihinnousu.638 Marraskuun 8. päivänä Churchill 
ilmoitti Dillille, ettei hän suostuisi missään tapauksessa amerikkalaisten ideaan yhdestä 
Euroopan joukkojen komentajasta.639 Marshallin nauttima suosio Yhdysvalloissa oli 
häkellyttävä. Innokkaimmat ehdottivat Marshallia demokraattien seuraavaksi 
presidenttiehdokkaaksi; Marshall ei tosin itse pitänyt ajatuksesta.640 Syksyyn 1943 
mennessä Marshallista oli kehittynyt yhtä paljon poliittinen vaikuttaja kuin johtava 
sotilas.641 

Overlordin ylipäällikön nimeäminen tuotti vaikeuksia koko alkusyksyn 1943.  
Marshall oli sekä Rooseveltin että Churchillin suosikki tehtävään. Presidentin ratkaisua 
jarruttivat kuitenkin yleisen mielipiteen ja JCS:n yhtenevät asenteet, joiden mukaan  
Marshallin piti jatkaa Washingtonissa. Rooseveltin ratkaisun hitauteen vaikutti hänen 
”perinteinen” päätöksentekotyylinsä: hitaasti kiiruhtamalla. Ylipäällikön nimeämisen 
viivästyminen vaikeutti Normandian maihinnousun valmisteluita ja herätti epäilyjä 
Stalinissa. Vaikka Churchill oli joutunut tyytymään yhä useammin amerikkalaisten 
ratkaisuihin, hän näytti määrätietoisella yhteisen Euroopan joukkojen komentajan 
vastustamisellaan olevansa edelleen vahva tekijä amerikkalaisten ja brittien 
sodanjohdossa. Hän kykeni edelleen vaikuttamaan Rooseveltin ajatuksenkulkuun. 

                                                           
635 Roosevelt to Churchill 30.10.1943. CAB/120/426. PRO. 
636 Leahy, s. 227 - 228. 
637 Churchill to Roosevelt 31.10.1943. PREM/3/471. PRO. 
638 Harriman to Roosevelt, 4.11.1943. Roosevelt Papers. FRUS. The Conferences at Cairo and 
Teheran 1943, s. 153. 
639 Churchill to Dill, 8.11.1943. Churchill, Closing the Ring, s. 234 - 235. 
640 Weekly Political Report from British Embassy 14.11.1943. Washington Despatches, s. 275. 
641 Stoler, George C., s. 107. 
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2.3.2  Churchillin visiot ja Neuvostoliiton painostus 

Liittoutuneiden ongelmia lisäsivät syksyllä 1943 brittien Kreikan saaristossa kokemat 
tappiot. Pelkästään Leroksen saaren taistelussa he menettivät 5000 miestä, neljä risteilijää 
ja seitsemän hävittäjäalusta.642 Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvosto käsitteli 
Rhodoksen valtaamista lokakuun viidentenä päivänä. JCS suhtautui ajatukseen nihkeästi, 
vaikka Marshallin edustajana kokouksessa toiminut MacNarney ilmoittikin passiivisen 
suhtautumisen Rhodoksen osalta antavan Saksalle mahdollisuuden siirtää joukkoja muille 
rintamille.643 Amiraali Leahy ilmaisi briteille CCS:n kokouksessa kolme päivää 
myöhemmin amerikkalaisten jäsentyneemmän kannan. JCS vastusti sellaisia 
voimavarojen siirtoja Välimerelle, jotka saattaisivat heikentää Overlordia.644 Itäisen 
Välimeren taisteluiden vaikutus länsiliittoutuneiden suhteisiin alkoi näkyä alkusyksystä 
1943. Amerikkalaiset olivat kuitenkin hyvin vankasti Overlordin takana lokakuun alussa. 

Churchill lähetti lokakuun alussa Rooseveltille kahden päivän aikana kolme Kreikan 
taisteluja käsitellyttä sähkettä. Pääministeri halusi siirtää joukkoja ja maihinnousualuksia 
väliaikaisesti Italiasta Kreikkaan Rhodoksen valtaamiseksi. Hän ei uskonut näiden 
toimenpiteiden häiritsevän Italian taisteluja tai Overlordin valmisteluja.645 Brooke vastusti 
Churchillin aikeita: hänen mielestään joukkoja ei saanut siirtää missään tapauksessa. Asia 
synnytti Brooken ja Churchillin välille kovan riidan. Brooke kirjoitti päiväkirjaansa 
lokakuun kahdeksantena, ettei hän kyennyt enää hallitsemaan pääministeriä. Brooken 
mielestä Churchill vaaransi käytöksellään suhteet amerikkalaisten kanssa sekä heitti 
varjon Italian taisteluiden tulevaisuuden ylle.646 Brooke pelkäsi amerikkalaisten reaktioita 
aivan aiheellisesti. JCS sai Churchillin käytöksestä vaikutelman, että myös 
brittiesikuntapäälliköt juonivat lisäoperaatioita Välimerelle.647 Roosevelt vastasi 
Churchillille vastustavansa jyrkästi joukkojen siirtämistä Rhodokselle. Hänen mukaansa 
mikään ei saisi vaarantaa Italian taisteluiden etenemistä ja etenkään Overlordin valmiste-
luja.648 Churchill onnistui harhailevalla strategiallaan vaikeuttamaan suhteitaan Brookeen 
ja herättämään amerikkalaisten epäluulon uudelleen henkiin. 

Kohtaamastaan tiukasta kritiikistä huolimatta Churchill yritti vielä kerran taivuttaa 
Rooseveltia Rhodoksen hyökkäyksen taakse. Pääministeri kertoi Lähi-idän joukkojen 
ylipäällikön kenraali Henry Maitland-Wilsonin valmistelevan hyökkäystä, mutta hän 
tarvitsi lisäjoukkoja.649 Roosevelt vastasi Churchillille antaneensa kenraali Eisenhowerin 
tehtäväksi tutkia, oliko mahdollista siirtää joukkoja eteläiselle Aigeianmerelle eli Kreikan 
saaristoon.650 Eisenhower totesi selonteossaan, ettei Italian rintamalta651 ollut tilaisuutta 

                                                           
642 Sherwood, Roosevelt, s. 765. 
643 JCS meeting 5.10.1943. RG 218/BOX 196. NARA II. 
644 CCS minutes 8.10.1943. RG 218/BOX 171. NARA II. 
645 Churchill to Roosevelt 7. and 8.10.1943. PREM/3/471. PRO.  
646 Brooke diary 7. and 8.10.1943. Alanbrooke Papers/Diaries/5/7. LHC. 
647 Leahy, s. 217. 
648 Roosevelt to Churchill, 8.10.1943. Churchill & Roosevelt. Vol. II, s. 505 - 506. 
649 Churchill to Roosevelt 9.10.1943. PREM/3/471. PRO. 
650 Roosevelt to Churchill 9.10.1943. PREM/3/471. PRO. 
651 Liittoutuneet hyökkäsivät 1.10. Napoliin, josta käytiin ankaria taistelua. 
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tehdä joukkojen siirtoja Kreikkaan. Amiraali Cunningham ja kenraali Alexander tukivat 
selontekoa.652 Churchill myönsi lopulta Rooseveltille, etteivät joukkojensiirrot olleet 
mahdollisia Italian kiivaiden taisteluiden takia. Pääministeri totesi kuitenkin olevan 
erittäin pettynyt ratkaisuun.653 Churchill kertoo muistelmissaan halunneensa osallistua 
aktiivisemmin Kreikan taisteluihin, koska liittoutuneet etenivät hitaasti Italiassa, eikä 
Overlordin aloittamispäivämäärää ollut lyöty lopullisesti lukkoon. Churchill ei usko 
toimintansa vaikuttaneen hänen ja Rooseveltin suhteisiin.654 

Churchillin käytös lokakuun alussa kertoo hänen olleen pahimmillaan itsepäinen ja 
hankala liittolainen. Hänen toimintansa oli vaihtelevaa ja ristiriitaista. Syyskuussa hän 
kertoi Smutsille tukevansa Overlordia, mutta jo lokakuussa hän oli kaikkien harmiksi 
suuntaamassa Rhodokselle. Kovin vakuuttavaa Churchillin tuki ei Overlordille ollut. On 
todennäköistä, että Churchillin haluun hyökätä Rhodokselle sisältyi toive myöhemmistä 
strategisista painopisteenmuutoksista Balkanille. Churchillin väitteistä huolimatta hänen 
toimensa eivät voineet olla vaikuttamatta hänen ja amerikkalaisten suhteisiin. Erityisesti 
JCS:n aiemmat epäilyt pääministerin aikeita kohtaan saivat vahvistusta. Churchill joutui 
tyytymään Rooseveltin ratkaisuun, joka oli jälleen kerran epämieluisa pääministerille. 

STOLERIN mukaan Churchill halusi säästää Aigeianmeren operaatioiden avulla 
brittisotilaiden henkiä muualla Euroopassa ja todistaa ensimmäisen maailmansodan 
aikaiset ideansa oikeiksi. STOLER toteaa myös, ettei Churchill niinkään pelännyt 
Kreikan nousevaa kommunismia. Churchill halusi sijoittaa brittijoukkoja Välimeren 
alueille, jotka hänen mielestään olisivat sodan jälkeenkin tärkeitä Ison-Britannian 
ulkopolitiikan kannalta. TAYLORIN käsitys on samansuuntainen. Hänen mukaansa 
Churchillilla ei ollut pitemmän tähtäimen Eurooppa-politiikkaa, vaan sodan päättymisen 
jälkeen kaiken piti jatkua kuten ennenkin.655  

Churchill ei saanut tahtoaan läpi Kreikan operaatioiden osalta, mutta hänellä oli jo 
uudet suunnitelmat mielessä. Lokakuun 19. päivän COS:n kokouksessa – istunto alkoi 
pääministerin tahdon mukaisesti 22.30 – Churchill korosti, ettei Välimeren 
mahdollisuuksia saanut hukata Overlordin odottelun takia. Hän väitti, ettei itse 
maihinnousu arveluttanut häntä, vaan sen jälkeiset taistelut. Churchillin mielestä 
saksalaisilla oli erinomaiset mahdollisuudet hyvien rautatieyhteyksiensä avulla siirtää 
lisäjoukkoja liittoutuneita vastaan. Kokoukseen poikkeuksellisesti osallistunut Smuts 
myötäili pääministeriä. Myös Brooke kritisoi Overlordin valmisteluja: häntä harmitti 
etenkin joukkojen siirto Lähi-idästä Britanniaan. Churchill sanoi suostuneensa Overlordin 
aloittamiseen tiettyjen olosuhteiden vallitessa. Hänen mielestään olosuhteet olivat nyt 
muuttuneet, ja liittoutuneet toteuttivat väärää strategiaa jättäessään Italian taistelut vähälle 
huomiolle. Kokouksen lopuksi Churchill totesi Overlordin odottelun olevan väärin, koska 
”Normandian maihinnousun toteuttaminen ei ole vielä varmaa.”656 Brooke oli samaa 

                                                           
652 Eisenhower to Churchill, 9. ja 10.10.1943. The Papers of Dwight David Eisenhower. Vol. III, 
s. 1494 - 1499. 
653 Churchill to Roosevelt, 10.10.1943. Churchill & Roosevelt. Vol. II, s. 516 - 517. 
654 Churchill, Closing the Ring, s. 168 - 173. 
655 Stoler, The Politics, s. 167; Taylor, The Statesman, s. 49. 
656 COS Staff Conference 19.10.1943. CAB/79/66. PRO. 
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mieltä Churchillin kanssa. Häntä hirvitti kuitenkin jo etukäteen amerikkalaisten 
reaktiot.657 

Brooken mielipiteet terävöityivät viikossa. Hänen mielestään liittoutuneiden etene-
misen pysähtymisen syynä Italiassa658 oli Marshallin halu keskittyä Overlordiin.659 COS 
lähetti lokakuun 26. päivänä kenraali Alexanderille viestin, jossa neuvosto kertoi 
haluavansa Välimerelle uusia maihinnousualuksia Overlordin siirtymisen uhallakin. 
Välimeren joukkojen siirtäminen Englantiin oli COS:n mielestä paha virhe.660 COS 
viestitti samanhenkisellä sähkeellä mielipiteensä Washingtoniin.661 Lokakuun 27. päivänä 
Ison-Britannian sotakabinetti jatkoi strategian käsittelyä. Brooken mielestä Overlordin 
toteutuminen oli paljolti kiinni Italian taisteluiden onnistumisesta. Hänen mukaansa oli 
hullua siirtää joukkoja Välimereltä Overlordia varten, ennen kuin operaation 
suorittaminen olisi täysin selvä asia. Smuts oli halukas siirtämään Normandian 
maihinnousun aloittamisen elokuuhun 1944. Churchill oli samaa mieltä Brooken kanssa, 
ja hän kysyi vielä erikseen Beaverbrookin mielipidettä. Beaverbrook, joka olisi halunnut 
tehdä maihinnousun Ranskaan jo 1942, kannatti Italian taisteluiden tehostamista.662 
Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvosto ei hyväksynyt kuitenkaan minkäänlaisia 
heikennyksiä Overlordin joukkojen kokoamiseen.663 Wedemeyer, joka ei todellakaan 
mielipiteitään piilotellut, esitti marraskuun alussa presidentille muistion, jossa vaadittiin 
briteiltä lopullista sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Wedemeyer sanoi suoraan, ettei hän 
luottanut etenkään Churchilliin.664 

Lokakuun lopun COS:n ja Ison-Britannian sotakabinetin kokoukset näyttivät, kuinka 
horjuvaa Churchillin ja Brooken tuki Overlordille itse asiassa oli. Brooke moitti lokakuun 
alussa pääministeriä suhteiden vaarantamisesta, mutta hän itse otti tietoisen riskin halu-
tessaan tehostaa Italian665 operaatioita. Brittien toive ehkäistä Italian taisteluiden 
pysähtyminen Overlordin valmisteluiden kustannuksella lisäsi jälleen amerikkalaisten 
epäluuloja liittolaistensa aikeita kohtaan. Wedemeyer kuului niihin, jotka eivät tunteneet 
enää minkäänlaista luottamusta ainakaan Churchilliin. Britit olivat turhautuneita, koska 
he eivät ymmärtäneet amerikkalaisten tyyliä keskittyä selkeästi vain Normandian 
maihinnousuun. Marraskuun Kairon ja Teheranin konferenssit lähestyivät. Varmalta 
operaatiolta vaikuttaneen Overlordin tiellä oli kaksi pahaa ongelmaa: 
ylipäällikkökysymys ja ikuisuuskiista strategian tarkemmasta sisällöstä. 

Amerikkalaiset olivat kohentaneet huomattavasti sodanjohtonsa organisaatiota vuoden 
1943 aikana. Aivan täysin eivät hekään säästyneet sisäisiltä erimielisyyksiltä. Syyskuussa 
Roosevelt suunnitteli laivasto-operaatioiden päällikön tehtävien siirtämistä pois amiraali 
Kingiltä, joka olisi saanut jatkaa laivaston komentajana. Asian taustalla oli ADAMSIN 

                                                           
657 Brooke diary 19.10.1943. Alanbrooke Papers/Diaries/5/7. LHC. 
658 Liittoutuneiden eteneminen oli hidastunut huonon sään ja vuoriston takia.  
659 Brooke diary 25.10.1943. Alanbrooke Papers/Diaries/5/7. LHC. 
660 COS to Alexander 26.10.1943. CAB/65/40. PRO. 
661 COS to JSM 26.10.1943. CAB/105/57. PRO. 
662 War Cabinet Confidential Annex 27.10.1943. CAB/65/40. PRO. 
663 Joint Staff Mission to War Cabinet 27.10.1943. CAB/120/429. PRO. 
664 Wedemeyer memo for the President 8.11.1943. RG 165/BOX 55. NARA II. 
665 Katso liite 12. Amerikkalaisten näkökanta Italian taisteluista. 
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mukaan laivastoministeri Knox, jolla oli surkeat välit Kingin kanssa.666 Knox oli 
kyllästynyt Kingin harjoittamaan olemattomaan tiedonvälitykseen. Knoxin ja Rooseveltin 
välit olivat myös etäiset – miehet tapasivat ainoastaan neljä kertaa kuukaudessa.667 
Leahylle Rooseveltin aikomukset tulivat melkoisena yllätyksenä.668 Amiraali King oli itse 
syyskuun lopulla tarkastuskierroksella Tyynellämerellä.669 

Laivaston johtosuhteiden epäselvyyksien lisäksi Yhdysvaltojen ulkoministeriöllä oli 
sisäisiä ongelmia. Ministeriön talouspuolen neuvonantajana sodan aikana toiminut Dean 
Acheson kertoo muistelmissaan ulkoministeriön jakaantuneen elokuussa 1943 
ulkoministeri Hullin ja apulaisulkoministeri Wellesin670 kannattajiin. Tilanne kärjistyi, kun 
Roosevelt ei suostunut Hullin vaatimuksiin erottaa Welles.671 Hullin mukaan Roosevelt 
suunnitteli Wellesin lähettämistä erikoiskomennukselle joko Etelä-Amerikkaan tai 
Neuvostoliittoon. Apulaisulkoministeri teki asiasta kuitenkin omat johtopäätöksensä ja 
erosi.672 GELLMANIN mukaan Roosevelt halusi välttää viimeiseen saakka joutumista 
henkilöriitojen keskelle. Kuitenkin presidentti itse oli henkilö, joka omalla tyylillään loi 
jopa vihamielisyyttä alaistensa välille. GELLMAN jatkaa, että Hullin ja Wellesin 
kiistoissa nimenomaan Roosevelt oli aiheuttanut ongelmat.673 

Wellesin ero ei ratkaissut vielä tilannetta. Hull kertoo muistelmissaan keskustelustaan 
Rooseveltin kanssa. Presidentti oli halukas lähettämään Hullin Moskovan 
ulkoministerikokoukseen, mutta hän epäili Hullin674 fyysistä kuntoa. Hull hermostui 
kuultuaan jo eronneen Wellesin korvaavan hänet. Huonosta kunnostaan huolimatta 
ulkoministeri päätti matkustaa itse Moskovaan.675 Harriman on sodan jälkeen todennut, 
ettei Roosevelt halunnut Hullia todellisuudessa Moskovaan, koska hän pelkäsi 
ulkoministeristä olevan vain häiriötä.676 Amiraali Leahy väittää muistelmissaan 
kannattaneensa Hullin matkaa, koska hän ei pitänyt Wellesin nimeämistä viisaana 
ajatuksena.677 

Yhdysvaltojen ylimmän sodanjohdon saavuttama keskinäinen toimintakyky ei 
siirtynyt aivan kaikkialle. Rooseveltin järjestelmässä todellinen ulkopoliittinen ja 
sotilaallinen valta oli harvojen hallussa. Näihin harvoihin eivät kuuluneet Knox ja Hull, 
joiden turhautuminen alkoi näkyä syksyllä 1943. Roosevelt oli jättänyt miehet tylysti 
päätöksenteon ulkopuolelle. Presidentti oli itse luonut systeemin, joka oli altis sisäisille 
jännitteille; hän sai syksyllä 1943 kokea luomuksensa ongelmat konkreettisesti. Knoxin 
                                                           
666 Adams, Witness, s. 222. Ks. myös Lobdell, s. 715. 
667 Knox ei osallistunut Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian suuriin konferensseihin Pohjois-Amerikan 
kohtaamisia lukuunottamatta. Lobdell, s. 712 - 713. 
668 Leahy, s. 220. 
669 King & Whitehill, s. 491. 
670 Welles oli presidentin perheen läheinen tuttava. Morgan, s. 684. 
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672 Hull, s. 1230 - 1231. Rooseveltin elämänkerran kirjoittajan mukaan Wellesin eron todelliset 
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kritiikillä oli ilmeistä vaikutusta Rooseveltiin, mutta siitä huolimatta King säilytti 
asemansa sekä laivaston komentajana että laivasto-operaatioiden päällikkönä. Hull oli 
Knoxia paremmassa asemassa, vaikka presidentti ei pitänytkään omasta 
ulkoministeristään. 

SORENSENIN mukaan Rooseveltin piti sietää Hullia, koska ulkoministeri nautti 
laajaa suosiota senaatissa ja ympäri Yhdysvaltoja.678 Roosevelt tiesi myös, etteivät voitot 
taistelukentällä taanneet välttämättä menestystä kongressissa. Presidentti tarvitsi Hullia ja 
suostui tämän vaatimuksiin osallistua Moskovan ulkoministerikokoukseen.679 Hullin 
sisäpoliittinen suosio hyödytti Rooseveltin hallintoa ja vahvisti epäsuorasti presidentin ja 
JCS:n asemia sotilaallisissakin kysymyksissä –  esimerkiksi Normandian maihinnousun 
valmisteluissa. 

Syyskuun lopussa Yhdysvaltojen Moskovan uusi suurlähettiläs Averell Harriman sai 
ohjeet Yhdysvaltain sotilaslähetystön kokoonpanosta ja tavoitteista Neuvostoliitossa. 
Harriman itse sai laajat valtuudet, sillä ketään ei nimitettäisi sotilaslähetystöön ilman 
hänen mielipiteensä kuulemista. Maa- ja merivoimien lähetystöt työskentelisivät 
suurlähettilään alaisuudessa.680 Sotilaslähetystön perustehtävänä oli luoda tiiviimpi 
koordinaatio Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välille.681 Sotilaslähetystön jäsenet olivat 
prikaatinkenraalit John R. Deane, S. P. Spalding ja Hoyt S. Vandenberg.682 

Moskovan ulkoministerikokous järjestettiin 18.10. - 1.11.1943 Neuvostoliiton, 
Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kesken. Ulkoministereiden lisäksi neuvotteluihin 
osallistuivat Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian Moskovan suurlähettiläät Harriman ja Kerr. 
Sotilaallista asiantuntemusta edustivat prikaatinkenraali Deane ja brittien osalta 
kenraaliluutnantti Ismay. Molotovin sotilaallisena neuvonantajana työskenteli marsalkka 
Voroshilov.683 Averell Harrimanin asema Moskovassa oli erittäin vahva ja merkittävä – 
myös Normandian maihinnousun valmisteluiden kannalta. Suurlähettiläs oli ensiarvoisen 
tärkeässä paikassa selittämässä neuvostoliittolaisille länsiliittoutuneiden sotilastoimia 
erityisesti Overlordin osalta. Siten hän pehmensi Neuvostoliiton aiheuttamaa painetta 
länsiliittoutuneita kohtaan. 

Lokakuun 20. päivän kokouksen aluksi Molotov kysyi, pystyikö Neuvostoliitto 
luottamaan Quebecissä tehtyyn päätökseen Normandian maihinnousun tekemisestä. 
Deane vastasi, että sääolosuhteiden salliessa mitään esteitä ei olisi olemassa.684 Eden 
kehuu muistelmissaan Deanen ja Ismayn osuutta erittäin onnistuneeksi neuvotteluissa. 
Hänen mukaansa Deane ja Ismay selittivät kärsivällisesti maihinnousun ongelmia 
                                                           
678 Sorensen, s. 81; Gunther, Roosevelt, s. 145. Roosevelt ilmoitti virallisesti Wellesin erosta 
syyskuun 25. päivänä. Sherwood, Roosevelt, s. 756.   
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Molotoville, jota eivät muut asiat vaikuttaneet konferenssissa kiinnostavan.685 Harrimanin 
antama kuvaus Molotovista on samanlainen. Harrimanin mukaan Hull ei sen sijaan ollut 
ollenkaan kiinnostunut sotilaallisista asioista, vaan ulkoministeri olisi halunnut keskittyä 
sodanjälkeisen ajan pohdintaan.686 Hullin avustajana Moskovassa toiminut Robert Murphy 
on kuvannut muistelmissaan Hullin käyttäytymistä oudoksi. Neuvottelut olivat lähinnä 
Teheranin konferenssin valmistelua,687 mutta Hullin mielestä niillä oli valtava merkitys 
tulevaisuudelle.688 

Brittien ja amerikkalaisten oli vaikea saada epäluuloisia neuvostoliittolaisia 
vakuuttuneiksi. Tästä oli osoituksena 28. päivän kokous, jossa Molotov kysyi jälleen 
Overlordin tekemisen varmuudesta. Eden vastasi vuorostaan, että päätös oli sitova. Hän 
tosin jatkoi, ettei kyseessä ollut ”sitova laki”.689 Päivää myöhemmin Eden vastaanotti 
Churchillin sähkeen, jossa pääministeri korosti, ettei Overlordin peruuttaminen tulisi 
kysymykseen. Churchillin mukaan ainoastaan aloittamispäivämäärä saattaisi siirtyä 
Italian taisteluiden takia.690 Ulkoministerikokouksen viimeisenä päivänä 
neuvostoliittolaiset halusivat varmistuksen Normandian maihinnousun valmisteluille. 
Hull ja Eden vahvistivat, että Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian tavoitteena oli hyökkäys 
Luoteis-Ranskaan keväällä 1944.691 Eden tosin väittää muistelmissaan, ettei hän kyennyt 
antamaan lupausta Overlordin tekemisestä.692 

Normandian maihinnousu hallitsi keskusteluja, mutta myös sodanjälkeinen aika ja 
tuleva Rooseveltin, Churchillin ja Stalinin tapaaminen olivat esillä. Stalin ei halunnut 
matkustaa Teherania kauemmaksi, koska Neuvostoliiton hyökkäys itärintamalla oli 
kiivaimmillaan.693 Neuvostoliittolaiset toimivat Moskovan ulkoministerikokouksessa 
jälleen kerran voimakkaana taustaryhmänä Overlordin toteuttamiseksi. He saivatkin 
toivomansa lupauksen maihinnousun tekemisestä. Länsiliittolaiset tuskin saivat täysin 
vakuutettua neuvostoliittolaisia, sillä varsinkin Molotov muisti hyvin aikaisemmat 
katteettomat vakuutukset. Churchill esiintyi Moskovan neuvotteluiden aikana vahvana 
Overlordin tukijana. Se on luonnollista, koska hän oli neuvostoliittolaisten jatkuvan 
epäilyn kohde. Neuvostoliittolaisten kyynisyys ei ollut turhaa, sillä pääministeri suhtautui 
lokakuun lopulla erittäin kriittisesti Normandian maihinnousuun. 

Moskovan neuvottelut olivat ainoa kerta, kun Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian 
ulkoministerit pääsivät yhdessä vaikuttamaan konferenssitilanteessa Normandian 
maihinnousun valmisteluiden taustoihin. Hull ja Eden jäivät muulloin pahasti taka-alalle 
Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanjohdossa. Eden osallistui useampiin 
neuvotteluihin kuin Hull, mutta niissäkin hän joutui yleensä passiivisen todistajan694 
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rooliin. Moskovan tapaaminen nosti Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian ulkoministerit 
hetkeksi Overlordin valmisteluiden vaikuttajiksi. Moskovassakin heidän edellään oli 
Rooseveltin henkilökohtainen suosikki Averell Harriman. Ulkoministerien tehtäväksi jäi 
Moskovassa lähinnä vakuutella muiden tekemiä päätöksiä sekä valmistella Teheranin 
konferenssia. 

2.4  Kairon epävarmuudesta suureen muutokseen Teheranissa 

2.4.1  Kairo: Overlord vastaan itäinen Välimeri 

Lähestyvät huippukonferenssit vaativat amerikkalaisilta ja briteiltä jälleen tarkkaa 
valmistelutyötä. BUTTERFIELD RYANIN arvion mukaan kuukauden ajanjakso ennen 
Kairon ja Teheranin konferensseja oli ratkaiseva Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian 
suhteissa.695 Amerikkalaiset aloittivat matkanteon Pohjois-Afrikkaan marraskuun 13. 
päivänä taistelulaiva Iowalla.696 Yhdysvaltojen sodanjohto kokoontui matkan aikana lähes 
päivittäin keskustelemaan ylipäällikköasiasta ja strategiasta. Rooseveltille merimatka697 
merkitsi osaksi lomaa Washingtonin rutiineista, ja hän odotti innokkaasti Stalinin 
tapaamista.698 

Stimson ei ollut presidentin seurueessa mukana, mutta hän oli omalta osaltaan 
osallistunut konferenssivalmisteluihin ehdottamalla Marshallia Overlordin ylipäälliköksi. 
Sotaministeri oli tyytyväinen Normandian maihinnousun valmisteluiden etenemiseen, 
mutta hänen mielestään Marshallin nimittäminen oli välttämätöntä operaation 
menestyksen turvaamiseksi.699 Merimatkan ensimmäisenä päivänä JCS ehdotti 
Rooseveltille, että liittoutuneiden Euroopan joukoille nimettäisiin yksi komentaja. 
Overlordin ylipäälliköstä esikuntapäälliköillä ei ollut vielä marraskuun puolessa välissä 
virallista kantaa.700 Roosevelt alkoi taipua Marshallin ylipäällikkyyden kannalle, mutta 
presidentti halusi Marshallin johtavan koko Euroopan sotaa.701 JCS kertoi brittien 
vastustavan edelleen yhteisen komentajan nimeämistä kaikille Euroopan 
taistelukentille.702 Amerikkalaisten epäluulo brittien ajatuksia kohtaan eli voimakkaana. 
Erityisesti amiraali King oli kyyninen liittolaisen aikeiden suhteen.703 

Tärkein kokous Iowalla järjestettiin marraskuun 19. päivänä. Marshall kertoi 
Churchillin ehdottaneen häntä Overlordin ylipäälliköksi ja Rooseveltin sijaiseksi 
Britanniaan. Roosevelt ei kyennyt vieläkään tekemään ratkaisua, vaan hän halusi odottaa. 
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Presidentti nosti esiin Euroopan taisteluiden poliittisen puolen: hän halusi päästä nopeasti 
eroon Ranskan ja Italian operaatioista, jotta amerikkalaiset olisivat vahvoilla 
kilpajuoksussa Berliiniin. Rooseveltia harmitti de Gaullen innokkuus esiintyä Ranskan 
johtajana, mutta presidentti oli valmis jättämään britit ja ranskalaiset ratkomaan omia 
ongelmiaan keskenään.704 Kenraali Arnold kiinnitti kokouksessa huomiota Rooseveltin 
keskittyneisyyteen. Arnoldin mielestä presidentti oli valmistautunut paremmin kuin 
koskaan aikaisemmin sodan aikana kohtaamaan britit neuvottelupöydän ääressä.705 
Marshallin mukaan JCS ei voinut vielä marraskuussakaan olla varma presidentin 
ajatuksista. Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvostoa kalvoi pieni epäilys 
Rooseveltin mahdollisesta piilevästä halusta hyökätä Overlordista riippumatta 
Balkanille.706  

Amerikkalaisten neuvottelut eivät tuoneet selkeyttä ylipäällikköasiaan. Ennen 
Quebeciä tapahtunut Rooseveltin asenteenmuutos Overlordia kohtaan oli kuitenkin 
vahvistunut. Presidentti näki onnistuneen Normandian maihinnousun luovan 
Yhdysvalloille voimakkaamman poliittisen mahdollisuuden vaikuttaa Euroopan 
tulevaisuuteen. Ison-Britannian roolia Roosevelt vaikutti pitävän entistä pienempänä. 
JCS:n epäily presidentin "Balkanmielteisyydestä" oli turhaa. Yhdysvaltain presidentti ei 
halunnut yrittää hyökkäystä, joka epäonnistuessaan olisi saattanut murskata toiveet 
Overlordinkin toteuttamisesta ja saattanut houkutella puna-armeijan tavoittelemaan 
läntisempienkin kaupunkien kuin Berliinin valtaamista. Joka tapauksessa Marshallin 
huoli presidentin ajatusten osalta oli jälleen konkreettinen esimerkki Yhdysvaltain 
sodanjohdon sisäisen harmonian puutteesta.    

Amerikkalaiset saapuivat marraskuun 20. päivänä Pohjois-Afrikkaan, jossa he 
kohtasivat sekä Ison-Britannian että Kiinan poliittisen ja sotilaallisen johdon. 
Ensimmäiseksi presidentti seurueineen neuvotteli kuitenkin Tunisiassa kenraali 
Eisenhowerin kanssa. Muodollista kokousta ei järjestetty, vaan Overlordin 
ylipäällikköasiasta keskusteltiin epävirallisesti päivällisellä. King toi selkeästi esiin oman 
mielipiteensä: Marshall oli korvaamaton Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvoston ja 
CCS:n jäsen. Marshallia ei pitänyt tämän vuoksi valita Overlordin ylipäälliköksi, vaikka 
hän olisi Kingin mielestä ollut siinäkin tehtävässä erinomainen. Amiraalin mukaan Knox 
oli asiasta hänen kanssaan samaa mieltä. King ehdotti Eisenhoweria liittoutuneiden 
komentajaksi Eurooppaan. Myös Leahy ja Arnold vastustivat Marshallin toimenkuvan 
muuttamista.707 Eisenhower kertoo muistelmissaan Marshallin kuunnelleen Kingin 
vuodatusta hämillään sanomatta sanaakaan. Seuraavana aamuna Eisenhower tapasi 
Rooseveltin. Presidentin mielestä Marshall ansaitsi mahdollisuuden tehdä historiaa 
taistelujoukkojen komentajana; näin hänet muistettaisiin paremmin kuin Yhdysvaltojen 
yleisesikunnan päällikkönä. Roosevelt myönsi kuitenkin, että ”on vaarallista sekoittaa 
voittavaa joukkuetta”. Eisenhower alkoi jo odottamaan siirtoa Marshallin tilalle 
Washingtoniin.708 Eisenhowerin avustaja Harry Butcher keskusteli Tunisiassa 
ylipäällikkökysymyksestä Hopkinsin kanssa. Butcherin mukaan Hopkins piti Marshallin 
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valintaa varmana, elleivät britit onnistuisi estämään Overlordin suorittamista. Hopkinsin 
mielestä Marshallin valinta olisi loogista, koska hän oli alusta asti ollut Ranskaan 
tehtävän maihinnousun kannalla. Hopkinsia arveluttivat kuitenkin Yhdysvaltojen 
kongressin reaktiot.709 

Overlord oli amerikkalaisten tärkein valmistelun aihe ennen huippukonferensseja, ja 
he varautuivat puolustamaan Normandian maihinnousua vuoden 1944 tärkeimpänä 
operaationa.710 Yhdysvaltojen poliittisen ja sotilaallisen johdon ajatukset erosivat aika 
tavalla Overlordin ylipäällikkökysymyksessä tärkeiden konferenssien aattona. Harry 
Hopkins711, Stimson ja myös Roosevelt olivat Marshallin nimeämisen kannalla. Tosin 
Rooseveltin ajatukset olivat ristiriitaisia; hän halusi antaa Marshallille mahdollisuuden 
historiallisen kunnian saavuttamiseen. Toisaalta presidentti tarvitsi Marshallia 
Washingtonissa, ja varmasti JCS:n vastustus lisäsi hänen epäröintiään. 

Britit valmistautuivat neuvotteluihin tapansa mukaan erittäin huolellisesti. COS oli 
laatinut strategisia suosituksia sisältävän muistion. Britit kannattivat edelleen Overlordia, 
mutta he toivoivat liittoutuneiden olevan aikaisempaa aktiivisempia Välimerellä. Britit 
halusivat hyökätä useaan strategisesti tärkeään kohteeseen, eivätkä he halunneet keskittää 
kaikkia voimavaroja Overlordiin, jonka he uskoivat toteutuvan viimeistään kesällä 
1944.712 Brooken mieliala ei ollut kovinkaan korkealla ennen konferensseja. Hänen 
mielestään sota olisi päättynyt jo vuoden 1943 aikana, jos amerikkalaiset olisivat 
suostuneet brittien strategisiin vaatimuksiin Välimerellä. Brooke syytti amerikkalaisia 
sokeasta strategisesta ajattelusta.713 Pari päivää ennen konferenssin alkua Brooke ajatteli 
turhautuneena jopa eroa yleisesikunnan päällikön tehtävistä.714 

Churchillin mielestä Overlordilla oli liian hallitseva rooli liittoutuneiden 
suunnitelmissa, koska sen toteuttaminen ei ollut realistisella tasolla. Churchill ei halunnut 
siirtää enää yhtään maihinnousualusta Välimereltä Britanniaan, vaan hän tahtoi keskittyä 
Rooman valtaamiseen ja Rhodoksen hyökkäykseen heti alkuvuodesta 1944.715 COS oli 
paljolti samaa mieltä, mutta neuvosto epäili Rhodoksen valtauksen siirtyvän 
helmikuulle.716 Dill viestitti COS:lle amerikkalaisten epäilyn, jonka mukaan britit pitivät 
Välimerta pääsotanäyttämönä. Brooke kumosi kyseisen väitteen, ja hän painotti 
Välimeren operaatioiden tukevan Overlordia.717  

Britit olivat yhtenäisen tyytymättömiä amerikkalaisten strategiaan ennen Kairon 
neuvotteluita. COS ei ollut aikaisemmin pitänyt lainkaan Churchillin ajatuksesta hyökätä 
Rhodokselle. Neuvoston jäsenten mieli oli muuttunut, vaikka Brooke oli aiemmin 
pelännyt suhteiden vaarantuvan Rhodos-hyökkäysidean takia. Brittien halu tukea 
Overlordin valmisteluja oli syksyllä 1943 pinnallista: he halusivat toteuttaa mieleistään 
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strategiaa, joka johtaisi brittien etujen turvaamiseen Välimeren alueella. Brooke ei 
ymmärtänyt tai hänen oli vaikea myöntää itselleen amerikkalaisten johtoasemaa 
liittolaissuhteessa. Tilanne ajoi hänet katkeroituneeseen ja epäanalyyttiseen mielentilaan. 

Kairon konferenssi alkoi marraskuun 22. päivänä. Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian 
johtomiesten lisäksi poliittisiin neuvotteluihin osallistuivat Kiinan päämies Chiang Kai-
shek718 ja hänen vaimonsa. Neuvostoliitto ei ollut mukana Kairossa, koska se ei halunnut 
olla tekemisissä Kiinan kanssa. Kairon konferenssin poliittiset neuvottelut keskittyivät 
Kaukoitään. Tuloksena oli kolmen vallan julistus, jossa tavoitteeksi asetettiin Mantšurian 
ja Formosan palautus Kiinalle. Kairon sotilaalliset keskustelut aloitettiin konferenssin 
toisena päivänä.719 

CCS:n kahdessa ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin Kaakkois-Aasian strategiaa. 
Amerikkalaiset ehdottivat hyökkäystä Andamanin saarille Burman taisteluiden tueksi. 
Brooke oli täysin päinvastaisella kannalla. Hän halusi maihinnousualuksia Kaukoidästä 
Aigeianmerelle.720 Viralliset kokousasiakirjat antavat niukasti viitteitä istunnon 
tunnelmasta, mutta sotilaiden muistelmat sitäkin enemmän. Brooke on kuvaillut kokousta 
lähinnä epätoivoiseksi. Hänen mukaansa etenkin King hermostui brittien vaatimuksista. 
Kiinalaiset saivat puolestaan keskustelun seisahtumaan, koska he tyytyivät kuuntelemaan 
eivätkä esittäneet kommentteja, vaikka istunnossa käsiteltiin heille tärkeitä asioita.721 
Neuvotteluissa mukana olleen Yhdysvaltojen Kiinan joukkojen komentajan kenraali 
Joseph Stilwellin arvio on samansuuntainen. Kiinalaiset häiritsivät kokouksen kulkua, 
koska he tulivat myöhässä eivätkä osallistuneet aktiivisesti neuvotteluihin. Kenraalin 
mukaan King hermostui totaalisesti ”värikästä kieltä” käyttäneeseen Brookeen.722 
Arnoldin kuvaus on laimeampi: hänen mukaansa kaikki puhuivat avoimesti omista 
mielipiteistään.723 Brittejä harmitti suunnattomasti kiinalaisten läsnäolo. Ismay toteaa 
muistelmissaan, että britit matkasivat Kairoon neuvottelemaan ennen kaikkea 
Normandian maihinnoususta ja muista Euroopan operaatioista.724 Kairon konferenssi 
alkoi CCS:n osalta nihkeästi. Brittien mieltymys Välimeren operaatioihin ärsytti 
amerikkalaisia, ja Kaukoidän suunnitelmat vastaavasti ärsyttivät hermostuttivat brittejä, 
jotka olivat ilmeisen yllättyneitä amerikkalaisten kiinalaisten asioille antamalle suurelle 
huomiolle neuvotteluissa. 

Marraskuun 24. päivän aluksi JCS kokoontui käsittelemään Harrimanin ja Deanen 
tekemiä arvioita Neuvostoliiton ajatuksista. Deanen mukaan Neuvostoliitto ei pitänyt 
Overlordia enää täysin välttämättömänä, mutta se oli kuitenkin tärkeä apu 
Neuvostoliitolle. Marshall uskoi Churchillin olevan valmis siirtämään Overlordia jopa 4-6 
viikkoa Välimeren operaatioiden takia. Marshall itse oli valmis muutaman viikon 
lykkäykseen, jos Rooma vallattaisiin tammikuun loppuun mennessä. Harriman muistutti 
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kuitenkin, etteivät venäläiset pitäneet minkäänlaisista viivytyksistä.725 Tämä Yhdysvaltain 
esikuntapäälliköiden neuvoston kokous osoitti jälleen, kuinka varuillaan etenkin 
amerikkalaiset olivat Neuvostoliiton mielipiteitä kohtaan – varsinkin jos niiden kohteena 
olivat Normandian maihinnousun valmistelut. Toisaalta Marshallin ajatus Overlordin 
aloittamisen siirtämisestä näytti, ettei JCS:n päällikkökään ollut yksipuolisen jäykästi 
pelkästään Kanaalin yli suunnitellun operaation takana, vaikka kyseessä olikin hänen 
”lempilapsensa”. 

Marraskuun 24. päivän CCS:n kokoukseen osallistuivat myös Roosevelt, Churchill ja 
Harry Hopkins. Roosevelt sanoi heti kokouksen aluksi, että kokouksessa pitäisi saada 
aikaan päätöksiä Euroopan tulevista operaatioista. Hän kertoi Stalinin odottavan 
liittolaisiltaan hyökkäystoimia Välimerellä ja Overlordin toteuttamista. Churchill myönsi 
Overlordin olevan liittoutuneiden päätavoite, mutta se ei saanut kuitenkaan tukahduttaa 
toimintaa Välimeren alueella. Pääministeri tunnusti epäilevänsä Normandian 
maihinnousun onnistumismahdollisuuksia. Hän ehdotti jälleen hyökkäystä Rhodokselle, 
mitä Marshall kertoi ehdottomasti vastustavansa.726 Brooke oli tyytyväinen Churchillin 
esiintymiseen, mutta siihen kokouksen hyvät puolet hänen mielestään loppuivatkin. 
COS:n päällikön mielestä kiinalaiset olivat pääsyyllisiä CCS:n kokousten 
tuloksettomuuteen.727 Leahyn mielestä pääministerin esiintyminen ei ollut kovinkaan 
vakuuttava, koska perustelut eivät olleet riittävän painavia.728 

Elliott Roosevelt729 oli Kairossa neuvotteluiden aikana, ja hän keskusteli iltaisin isänsä 
kanssa neuvotteluiden etenemisestä. Elliott Rooseveltin mukaan presidentti epäili 
Churchillin ja Marshallin välien huononevan, koska kenraali kannatti horjumattomasti 
Overlordia. Presidentti arvioi Eisenhowerin olleen lähes ainoa, joka tuli toimeen 
pääministerin kanssa.730 Arnold kehuu muistelmissaan vuolaasti Marshallin toimintaa 
Kairossa. Arnoldin mielestä Marshall oli päätä muita kenraaleja ylempänä; Mitä osoittivat 
lukuisat kahdenkeskiset neuvottelut pääministerin ja presidentin kanssa.731 Arnoldin 
jakamiin kehuihin sisältyy monille muistelmille tyypillistä ylimääräistäkin asioiden 
kultaamista, mutta niissä on paljon totuuttakin. Marshallin asema syksyllä 1943 oli 
suvereeni muihin sotilaisiin nähden. Hän nautti täyttä Rooseveltin luottamusta, mikä antoi 
hänelle mahdollisuuden vastustaa avoimesti Churchillia732 – tarvittaessa kiivaastikin. 

CCS:n 24. päivän kokouksen jälkeen Hopkins kuvaili Churchillin lääkärille tuntojaan. 
Moranin mukaan Hopkins antoi selvästi ymmärtää, etteivät amerikkalaiset hyväksyneet 
Overlordin peruuttamista. Yhdysvallat oli valmis menemään Teheranissa Neuvostoliiton 
puolelle, jos Churchill yrittäisi vielä estää Overlordin toteutumisen. Moran itse epäili 
pääministerin vaihtaneen mielensä maihinnousun vastaiseksi, koska hän pelkäsi sen 
johtavan katastrofiin. Moranin mielestä oli kuitenkin tyrmistyttävää, että amerikkalaiset 
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pitivät pääministeriä ”näytelmän roistona”.733 Moranin väitteet Hopkinsin kertomuksen 
sisällöstä ovat Neuvostoliiton kohdalta hieman kyseenalaisia; tuskin Hopkins olisi 
Churchillin lääkärille asiaa kertonut, vaikka olisi noin ajatellutkin. Moranin tarina antaa 
kuitenkin vahvistusta sille tosiasialle, etteivät amerikkalaiset halunneet enää antaa 
pääministerille mahdollisuuksia sotkea Overlordin suunnitelmia. Marshallin laajat 
neuvotteluvaltuudet olivat osa amerikkalaisten kokoustaktiikkaa, jolla pyrittiin estämään 
Churchillin aikeet, joita hän esitti aiempia kertoja avoimemmin. 

Kairon konferenssin neljäntenä päivänä järjestettiin ainoastaan yksi CCS:n kokous. 
Kiihtyneiden mielialojen vuoksi kokouksessa ei pidetty pöytäkirjaa. Arnoldin mielestä 
tosi rähinäkään ei ollut kaukana.734 Britit työstivät päivän aikana muistion omista jatko-
operaatioita koskevista arvioistaan. Heidän mielestään liika keskittyminen Kanaalin yli 
tehtävään maihinnousuun oli vaarallista. Saksan sotavoimia vastaan piti kohdistaa uhkia 
kokonaisvaltaisesti, mikä johtaisi myös Normandian maihinnousun toteutumiseen, 
mahdollisesti Rankinin muodossa eli rajoitettuna operaationa. Maihinnousun 
ajankohdaksi britit ehdottivat keskikesää.735 Amerikkalaiset eivät kuitenkaan antaneet 
periksi, vaikka britit vastustivat Overlordin tekemistä ”bulldogmaisen” sitkeästi, kuten 
Leahy on asian muistelmissaan ilmaissut.736 Brooke oli yllättynyt amerikkalaisten 
esittämän vähäisen kritiikin takia, mutta kiinalaisten läsnäolo piti hänen pessimisminsä 
pinnalla.737 Eisenhower ei ollut innokas hyökkäämään Rhodokselle, mutta hän halusi 
jatkaa nopeaa etenemistä Italiassa.738 Eisenhower arveli sodan jälkeen brittien toivoneen, 
että Välimerellä saavutettaisiin läpimurto, joka tekisi Overlordin suorittamisen 
tarpeettomaksi. Eisenhower uskoi, että britit pelkäsivät ensimmäisen maailmansodan 
tuhoisien taisteluiden tai Dieppen kaltaisten hyökkäysten toisintoja.739  

BEN-MOSHE onkin tylysti todennut, ettei Normandian maihinnousua olisi koskaan 
tehty, jos Churchill olisi yksin saanut päättää asiasta.740 Brittien muistio tukee 
Eisenhowerin sodanjälkeisiä arvioita. Britit olivat valmiit hylkäämään täysimittaisen 
Overlordin ja korvaamaan sen pienemmällä Rankinilla. Tosin Eisenhower ei 
sodanjälkeisissä arvioissaan muistellut omaa haluaan panostaa Italian taisteluihin 
marraskuussa 1943. Britit pelasivat myös aikaa, sillä he tiesivät Overlordin päivämäärän 
lykkääntymisen siirtävän huomion Britannialle mieluisaan suuntaan: Välimerelle. Nopeat 
onnistumiset siellä olisivat voineet merkitä Normandian maihinnousun hylkäämistä. 
Brittien harmiksi heillä oli olemattomat mahdollisuudet saada amerikkalaiset oman 
mielipiteensä taakse. 

Konferenssin viimeisen päivän aamuna sekä Yhdysvaltojen että Ison-Britannian 
esikuntapäälliköiden neuvostot kokoontuivat omaan sisäiseen kokoukseensa. Leahy kysyi 
JCS:n neuvonpidon aluksi suoraan, oliko JCS valmis siirtämään Overlordia. 
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Amerikkalaiset olivat valmiita tekemään Aasiassa operaatio Buccaneerin, mutta esteeksi 
muodostui jälleen maihinnousualusten vähyys. Amiraali King halusi aloittaa Overlordin  
viimeistään 15.7.1944.741 Britit keskittyivät omassa kokouksessaan pohtimaan jälleen 
Välimeren sotatapahtumia. He olivat edelleen valmiita Rhodoksen valtaamiseen. Siihen 
tarvittiin kuitenkin keskeisenä apuna Turkin mukaantuloa sotaan liittoutuneiden puolelle, 
mitä britit pitivät käytännössä jo varmana asiana, koska Turkki oli jo puoliksi 
mobilisoitu.742 Nämä kokoukset osoittivat kaksi keskeistä asiaa: amerikkalaiset eivät olleet 
vieläkään täysin varmoja Overlordin toteuttamisesta, ja brittien itäisen Välimeren 
strategian jatko perustui riskiin, joka perustui uskoon Turkin mukaantulosta sotaan 
Saksaa vastaan. 

Konferenssin päätöspäivänä Eisenhower ja kenraali Maitland-Wilson kertoivat CCS:n 
kokouksen aluksi omat tilannekatsauksensa.743 Tunteiden jälleen päästyä valloilleen 
istunto muutettiin suljetuksi. Amerikkalaiset eivät enää vaatineet Overlordin aloittamisen 
sitovaksi päiväksi 1.5.1944. He olivat valmiita keskustelemaan myös Rhodoksen 
valtaamisesta, mutta vasta Teheranissa neuvostoliittolaisten kanssa. POGUEN mukaan 
Brooke hermostutti amerikkalaiset ehdottamalla Kaukoidän operaatioiden peruuttamista 
ja voimavarojen keskittämistä Saksan vastaiseen sotaan. Marshall vastusti kiivaasti 
Brooken ehdotusta. Tässä viimeisessäkään istunnossa ei saatu aikaan päätöksiä.744 Brooke 
oli tyytyväinen kokouksen antiin, vaikka joutuikin kovaan väittelyyn Marshallin kanssa.745 

Kairon konferenssi päättyi marraskuun 26. päivänä. Britit ja amerikkalaiset suuntasivat 
seuraavana päivänä uusiin neuvotteluihin kohti Teherania.746 Neuvottelutulokset olivat 
laihoja, vaikka kiinalaiset lähtivät tapaamisesta varmoina siitä, että Kaukoidän 
operaatioista oli päästy yhteisymmärrykseen.747 Kairon keskusteluissa Euroopan 
operaatiot jäivät yllättäen – ainakin brittien mielestä – taka-alalle. Amerikkalaiset 
halusivat keskittyä kiinalaisten huomioonottamiseen, mikä häiritsi selkeästi 
neuvotteluiden ilmapiiriä. Leahy toteaa muistelmissaan, etteivät britit ymmärtäneet 
Kiinan tukemisen hyötyä Japanin vastaisessa sodassa.748 Nämä erilaiset mieltymykset 
johtuivat maiden pitkän tähtäimen tavoitteiden eroavuuksista,749 kuten Arnold aivan oikein 
muistelmissaan mainitsee. Myös Leahy on aivan oikeassa. Britit eivät ymmärtäneet 
kiinalaisten voimakasta auttamista, kuten amerikkalaiset eivät halunneet hyväksyä brittien 
halua jatkaa voimakkaita Välimeren operaatioita. Seurauksena oli Kairon konferenssin 
osalta pattitilanne eli todellisia päätöksiä ei syntynyt. 

Konferenssin ehkä pettynein mies oli Churchill, sillä hänen mielestään Kairon parasta 
antia olivat kiitospäivän herkullinen illallinen ja presidentin iloisuus.750 Churchill oli 
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onnistunut kääntämään COS:n Rhodoksen operaation tukijaksi, mutta hän sai Kairossa 
huomata liikkumavaran amerikkalaisiin nähden entisestään supistuneen. Tavoitteiden ero 
heijastui Kairossa voimakkaasti liittolaisten yhteistyöhön, joka oli erityisen kovalla 
koetuksella CCS:n kokouksissa. 

Elokuun Quebecin konferenssin jälkeen liittoutuneiden keskittyminen Normandian 
maihinnousuun oli näyttänyt selvältä. Isolla-Britannialla ja Yhdysvalloilla oli kuitenkin 
kummallakin omat toisistaan eroavat tavoitteensa, joiden takia kumpikaan ei kyennyt 
pitämään täysin sitoumuksista kiinni, mikä johti pahimmillaan melkoisiin riitoihin. Ennen 
Teherania liittoutuneiden jatkosuunnitelmat olivat auki, ja yhteistyökin haki uutta 
muotoa. Amerikkalaisten ajatuksista näkyi selvästi epävarmuus Overlordin kohtalosta. 
Brittien usko tai toive Turkin mukaantulosta sotaan oli puolestaan esimerkki heidän 
uhkarohkeasta Välimerikeskeisyydestään. 

2.4.2  Teheran: Roosevelt ja Stalinin painostus yhteistyön tienhaarana 

Roosevelt, Churchill ja Stalin – kolme suurta – saattoivat matkustaa luottavaisina 
Teheranin konferenssiin ainakin sodan yleistilanteen ansiosta. Liittoutuneet olivat 
ahdistaneet saksalaiset entistä tiukemmalle Atlantin sukellusvenesodassa. 
Amerikkalaisten laivatuotanto ylitti lokakuussa 1943 ensimmäisen kerran saksalaisten 
aiheuttamat upotukset. Britit olivat saaneet Portugalilta kaksi laivastotukikohtaa Azorien 
saarilta, mikä moninkertaisti liittoutuneiden mahdollisuudet torjua sukellusveneiden 
hyökkäyksiä. Itärintamalla neuvostoliittolaiset olivat aloittaneet talvihyökkäyksen. 
Lokakuussa he valtasivat Dnepropetrovskin ja saartoivat Krimin alueen. Tyynellämerellä 
amerikkalaiset vahvistivat sillanpääasemaansa Bougainvillen saarella, jossa yli 43 000 
miestä nousi maihin viikon aikana. Italiassa liittoutuneiden eteneminen oli kaikkein 
hitainta: Italia oli antautunut, mutta saksalaiset taistelivat edelleen raivokkaasti.751 

Ennen Teheranin virallisten neuvotteluiden alkua Yhdysvaltojen sodanjohto kokoontui 
sisäiseen kokoukseen. Marraskuun 28. päivän aamuna JCS käsitteli edelleen hieman 
epävarmoissa tunnelmissa operaatio Overlordia. Vieläkään eivät Yhdysvaltain 
esikuntapäälliköt olleet 100%:n varmoja, toteutuisiko Kanaalin yli suunniteltu hyökkäys 
vai ei.752 Samana aamupäivänä Roosevelt, Hopkins ja JCS kokoontuivat yhteiseen 
istuntoon. Keskustelut keskittyivät Euroopan operaatioiden ympärille. Marshallin 
mielestä Rhodos-operaation hyväksyminen merkitsisi Overlordin siirtymistä heinäkuulle. 
Roosevelt suhtautui yhtä kielteisesti tähän Aigeanmeren hyökkäykseen, ja hän epäili 
brittien haluavan laajentaa hyökkäyksiä Rhodokselta Kreikan mantereelle.753 Kokous 
osoittaa amerikkalaisten lujaa yksimielisyyttä Overlordin puolesta Välimeri-ideoita 
vastaan. Yksimielisyys ja varmuus syntyi presidentin tuesta.  
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Teheranin konferenssi alkoi marraskuun 28. päivänä Rooseveltin ja Stalinin 
keskinäisellä tapaamisella754. Mukana olivat lisäksi ainoastaan molempien tulkit. 
Harrimanin mukaan Roosevelt halusi aloittaa neuvottelut kahden kesken Stalinin kanssa, 
koska hän ei halunnut Churchillin sotkevan heti alkuun kokousta Aigeanmeren 
hyökkäysvaatimuksilla.755 Stalin kertoi tämän 45-minuuttia kestäneen tapaamisen aikana 
lyhyesti itärintaman tilanteesta, ja Roosevelt lupasi länsiliittoutuneilta aktiivisempaa 
toimintaa Länsi-Euroopassa neuvostoarmeijan etenemisen helpottamiseksi.756 

Rooseveltin ja Stalinin istunnon jälkeen Churchill tuli mukaan neuvotteluihin. Tähän 
ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseen osallistuivat maiden johtomiesten lisäksi 
Hopkins, Eden ja Molotov. Myös CCS oli mukana Marshallia ja Arnoldia757 
lukuunottamatta. Stalinin ainoa neuvonantaja oli marsalkka Voroshilov. Roosevelt avasi 
ensimmäisen istunnon kertomalla Tyynenmeren taisteluista ja Normandian maihinnousun 
yhdestä suuresta ongelmasta: maihinnousualusten puutteesta. Presidentti sanoi Overlordin 
alkavan aikaisintaan 1.5.1944. Sää ei antanut mahdollisuuksia operaation aloittamiseen 
aikaisemmin. Stalin arvosti Italian ja Tyynenmeren sotanäyttämöiden merkitystä, mutta 
hän uskoi Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian hyökkäyksen Ranskaan olevan tärkeämpi 
tekijä. Overlordin tueksi Stalin halusi maihinnousun Etelä-Ranskaan, koska hän ei 
uskonut Turkin lähtevän mukaan sotaan liittoutuneiden rinnalle. Sen sijaan Stalin lupasi 
Neuvostoliiton liittyvän Japanin vastaiseen sotaan, kun Saksa olisi lyöty. Churchill totesi 
omassa puheenvuorossaan kannattavansa Overlordia, ja hän uskoi vielä Turkin tulevan 
mukaan sotaan.758 Brooke kuvailee päiväkirjassaan Rooseveltin esiintymistä kehnoksi, ja 
Churchillin toimintaa flunssan takia väsyneeksi. Brooken mukaan ensimmäisen päivän 
kokous päättyi sekavissa tunnelmissa ilman päätöksiä.759 

Churchill, Brooke ja Moran tapasivat ensimmäisen täysistunnon jälkeen. Pääministeri 
oli masentunut, ja Brooke väitti neuvotteluiden ratkenneen alkuunsa, koska Roosevelt oli 
Stalinin otteessa.760 Teheranin neuvottelut alkoivat brittien kohdalta kehnosti; Churchill oli 
järkyttynyt jouduttuaan sivustakatsojaksi Stalinin ja Rooseveltin tavattua ensin 
keskenään. Stalinin lähtökohta neuvotteluihin oli erittäin vahva. Toisen rintaman 
lykkääntyminen oli käytännössä säästänyt amerikkalaisten ja brittien henkiä, sillä 
Neuvostoliitto oli saanut kantaa päävastuun maataisteluista Saksan vastaisessa sodassa.761 
ULAMIN mukaan länsiliittoutuneet olivat Teheranissa altavastaajina ja tunsivat 
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syyllisyyttä, koska Neuvostoliitto oli hoitanut suurelta osin Saksan vastaiset 
maataistelut.762 Syyllisyydentunto ei ollut amerikkalaisilla ja briteillä päällimmäisenä 
mielessä, sillä keskeisenä huolenaiheena länsiliittoutuneilla oli Stalinin vaikutus 
Euroopan tulevaisuuteen. 

Konferenssin toisen päivän aamuna Churchill ehdotti Rooseveltille kahdenkeskistä 
neuvottelua. Pääministeri hämmästyi, kun Roosevelt kieltäytyi. Presidentti selitti, ettei 
hän halunnut herättää Stalinissa epäluuloja, joita Churchillin ehdottama tapaaminen voisi 
aiheuttaa. Roosevelt itse järjesti kuitenkin toisenakin päivänä yhden istunnon Stalinin 
kanssa ilman Churchillia.763 Pääministeri masentui entistä pahemmin Rooseveltin 
kielteisestä vastauksesta.764 ALBRECHT-CARRIEN mukaan Ison-Britannian täydellinen 
riippuvaisuus Yhdysvalloista siirsi maan taka-alalle kolmen suuren neuvotteluissa.765 
SAINSBURY on arvioissaan samoilla linjoilla. Hänen mukaansa Yhdysvallat otti vuoden 
1943 lopun konferenssien aikana lopullisesti haltuunsa länsiliittoutuneiden sotilaallisen 
johdon. Yhdysvaltain päähuomio liittolaistoiminnassa siirtyi briteistä venäläisiin.766 
EDMONDSIN tulkinta on hieman erilainen: hänen mukaansa Teheran oli Churchillin 
viimeinen mahdollisuus keskustella asioista tasavertaisesti, mutta tämä ei onnistunut 
ilman ankaraa taistelua.767 

Toisen päivän kahdenkeskisessä tapaamisessa Roosevelt esitti Stalinille ideaansa 
neljästä sodanjälkeisestä poliisista, jotka olisivat Yhdysvallat, Neuvostoliitto, Iso-
Britannia ja Kiina.768 Teheranin konferenssin alku  näytti, että Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian suhteissa oli tapahtunut voimakas uusjako: Roosevelt ei pitänyt Britanniaa 
enää tasavertaisena kumppanina sodanjälkeisestä ajasta päätettäessä, eikä Roosevelt edes 
peitellyt millään tavalla asennettaan. 

Rooseveltin ja Stalinin keskustelun aikana Marshall, Leahy, Brooke ja Portal tapasivat 
Voroshilovin. Brooke kertoi aluksi brittien halusta jatkaa Välimeren operaatioita, koska 
Overlord alkaisi vasta toukokuussa. Marshall teki omassa puheenvuorossaan yhteenvetoa 
maihinnousualusten vähyydestä: aluksia tarvittiin Euroopan lisäksi viidessä eri paikassa 
Tyynellämerellä. Marshall asetti kuitenkin Overlordin selkeästi tärkeimmäksi 
hyökkäystavoitteeksi. Voroshilov oli tyytyväinen Marshallin arvioihin, ja hän kysyi 
Brookelta, ajatteliko tämä samalla tavalla. Brooke korosti vastauksessaan Ranskan 
maihinnousun olleen aina tärkeä osa amerikkalaisten ja brittien strategiaa, mutta hän 
jatkoi, että Overlord voitaisiin toteuttaa ainoastaan parhaiden olosuhteiden vallitessa. 
COS:n päällikkö totesi Italian taisteluiden auttavan Normandian maihinnousun 
toteutumista. Voroshilov ei ollut tyytyväinen vastaukseen, vaan hän halusi tietää, oliko 
Brooke yhtä vahvasti maihinnousun takana kuin Marshall. Brooke tunnusti Overlordin 
merkityksen, mutta hänen mielestään operaatio voisi epäonnistua huonoissa olosuhteissa. 
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Voroshilov myönsi joidenkin Välimeren operaatioiden tärkeyden, mutta hän halusi 
liittoutuneiden keskittyvän Normandian maihinnousuun. Marshall antoi jonkin verran 
tukea Brookelle toteamalla, että ”suuren joen ylittämisen epäonnistuminen olisi 
paikattavissa, mutta Kanaalin ylittämisen pieleenmeno olisi katastrofi”.769 Brooke oli 
todella pettynyt kokoukseen ja etenkin Leahyyn, joka ei sanonut mitään keskusteluiden 
aikana.770 Leahy oli pettynyt Brooken sitkeään haluun toteuttaa Välimeren operaatiot.771 
Voroshilovin tapaaminen oli kuin vanhan uusintaa: neuvostoliittolaiset epäilivät brittien 
lojaaliutta Overlordia kohtaan ja olivat valmiita painostamaan britit operaation kannalle. 
Amerikkalaisten ei tarvinnut kuin kuunnella Voroshilovin pommittaessa Brookea; näin he 
saivat lisätukea omalle halulleen toteuttaa Normandian maihinnousu. 

Toisen täysistunnon aluksi Stalin kysyi, kuka johtaisi Overlordia. Roosevelt ja 
Churchill vastasivat kuin yhdestä suusta, ettei päätöstä ollut vielä tehty. Stalin oli 
tyytymätön ja lisäsi, ettei hän uskonut Overlordin toteutumiseen ilman ylipäällikön 
pikaista nimeämistä. Churchill huomautti Välimeren operaatioiden auttavan Normandian 
maihinnousua, ja hän kertoi amerikkalaisten ja brittien haluttomuudesta lähettää joukkoja 
Balkanille. Stalin ei ollut kiinnostunut muista operaatioista Välimerellä kuin Etelä-
Ranskan maihinnoususta. Churchill totesi Stalinin puheenvuoron jälkeen, ettei 
liittoutuneiden odottelu Italiassa olisi hyvä asia. Roosevelt sanoi Normandian 
maihinnousun alkavan viimeistään toukokuun puolivälissä, ja pääministeri kertoi 
tekevänsä kaikkensa, jotta hyökkäys alkaisi mahdollisimman pian. Kokouksen lopuksi 
Stalin kysyi Churchilliltä, olivatko britit todella Overlordin takana. Churchill vastasi 
myöntävästi.772 Kingin mukaan Stalinin vaatimukset Overlordin suhteen hermostuttivat 
Churchillin. Amiraalin mielestä Stalin pyrki tahallaan ärsyttämään pääministeriä.773 

Toisenkaan päivän virallisissa keskusteluissa ei saatu aikaan päätöksiä. Samana iltana 
järjestettiin päivällinen, jolloin Stalin hyökkäsi voimakkaasti Churchillia vastaan. Stalin 
väitti muun muassa pääministerin pitävän salaa saksalaisista.774 Marshallin mukaan 
Roosevelt ei tukenut Churchillia, vaan presidentti vaikutti suorastaan huvittuneelta 
Stalinin piikitellessä pääministeriä ja itse asiassa tuki näin käytöksellään Neuvostoliiton 
johtajaa.775 Rooseveltin tulkin Charles Bohlenin mielestä presidentti jopa nautti 
tilanteesta. Churchillin ahdinko säälitti Bohlenia, ja hänen mielestään Roosevelt toimi 
väärin.776 Leahy ylisti päiväkirjassaan Rooseveltin esiintymistä hienoksi. Stalin vaikutti 
amiraalin mielestä vanhalta ja uupuneelta.777 Churchill valvotti päivällisen jälkeen 
Morania. Pääministeri väitti voimiensa ehtyvän, ja hän pelkäsi tosissaan Overlordin 
mahdollista epäonnistumista. Moran arveli Churchillin menettäneen lopullisesti 
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Rooseveltin tuen.778 Brooke oli totaalisen kyllästynyt poliitikoihin ja heidän tyyliinsä 
käydä sotaa. COS:n päällikkö oli suorastaan murheissaan, kun hänen piti kuunnella 
poliitikkojen puhuvan sotilasasioista, joista he eivät hänen mielestään ymmärtäneet 
mitään.779 

Stalin onnistui Teheranin konferenssin toisena päivänä lyömään entistä suuremman 
kiilan Rooseveltin ja Churchillin suhteiden välille – presidentin suosiollisella 
avustuksella. Presidentti seurasi hänen neuvonantajiensakin ihmetykseksi passiivisena, 
kun Stalin painosti Churchillia Normandian maihinnousun kannalle. Rooseveltin käytös 
oli ilmeisen harkittua, kuten Leahyn kehut antavat ymmärtää. Stalin sai hoitaa likaisen 
taivuttelutyön amerikkalaisten puolesta. Brooke oli täysin mykistynyt brittien 
vaikutusmahdollisuuksien kaventumisesta. Hänelle syntipukeiksi kävivät poliitikot: 
ilmeisesti lähinnä Roosevelt mutta varmasti myös Churchill. 

Churchill ja Stalin tapasivat vuorostaan keskinäisessä istunnossa Teheranin 
konferenssin kolmannen päivän aamuna. Churchill korosti, etteivät britit halunneet 
hyökätä Balkanille. Pääministeri kertoi myös, ettei Välimeren operaatioita saanut unohtaa 
Normandian maihinnousun valmisteluiden takia. Churchill täsmensi, etteivät Välimeren 
taistelut olleet uhka Overlordille, vaan amerikkalaisten toivoma operaatio Buccaneer 
Kaukoidässä.780 Churchill yritti varsin ovelasti kohentaa asemiaan Staliniin nähden 
vertailemalla Overlordia ja Buccaneeria keskenään. Huomionarvoista on myös se, että 
pääministeri oli valmis hakemaan tukea omille ajatuksilleen arvostelemalla 
amerikkalaisia. 

Churchillin ja Stalinin pitäessä neuvonpitoaan Ison-Britannian esikuntapäälliköiden 
neuvostolla oli oma kokouksensa. COS päätti hyväksyä Normandian maihinnousun, 
mutta neuvosto halusi aloituspäiväksi kesäkuun ensimmäisen. Britit olivat valmiita 
unohtamaan Aigeanmeren operaatiot; Etelä-Ranskan maihinnoususta he halusivat tehdä 
ratkaisun myöhemmin.781 CCS kokoontui heti COS:n istunnon jälkeen ilman 
neuvostoliittolaisia. Britit esittivät kokouksen aluksi oman mietintönsä, ja he korostivat 
Rooman valtaamisen poliittista merkitystä. Amerikkalaiset eivät hyväksyneet Overlordin 
aloittamispäivän siirtämistä, ja Leahy muistutti brittejä neuvostoliittolaisten 
vaatimuksista. Brooke uskoi Overlordin toteutumiseen jo toukokuun aikana, mutta hän 
piti kesäkuuta realistisempana. Portal tuki Brooken mielipidettä, koska kesäkuu sopi 
ilmavoimille paremmin suotuisempien sääolosuhteiden takia. Brooke yritti vielä lopuksi 
saada Normandian maihinnousun aloituspäiväksi kesäkuun ensimmäistä – tuloksetta. 
Amerikkalaiset suostuivat kuitenkin odottamaan tammikuun puoleenväliin ennen kuin 
Välimereltä siirrettäisiin 68 suurta maihinnousualusta782 Britanniaan. Normandian 
maihinnousun aloittamisajankohdaksi sovittiin toukokuun alku, ja sen tukioperaatioksi 

                                                           
778 Moran diary 29.11.1943. Moran, s. 146 - 151. 
 
780 Brooke diary 29.11.1943. Alanbrooke Papers/Diaries/5/8. LHC. 
780 Churchill and Stalin conservation 30.11.1943. PREM/3/136/5. PRO. 
781 COS minutes 30.11.1943. PREM/3/136/5. PRO. 
782 LST= Landing ship troops. 
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hyväksyttiin hyökkäys Etelä-Ranskaan. Aigeanmeren taisteluista CCS ei päässyt 
yksimielisyyteen.783 

Kaksi vuotta kestänyt väittely toisesta rintamasta eli käytännössä Kanaalin yli 
Ranskaan suunnitellusta maihinnoususta oli päättynyt. Liittoutuneet olivat lopultakin 
hyväksyneet yhteisen strategian akselivaltojen nujertamiseksi. STOLERIN mukaan suuri 
osa kunniasta kuului Marshallille.784 CCS:n löytämä ratkaisu oli kiistämättä suuri voitto 
Marshallille, mutta päätös ei lopettanut liittoutuneiden kiistoja edes päästrategian osalta. 
Kiistat Overlordin ja Välimeren taisteluiden välisestä voimatasapainosta olivat vielä 
meneillään. 

Roosevelt ja Churchill ilmoittivat Stalinille tiedon CCS:n päätöksestä. Stalin oli 
tyytyväinen, ja hän lupasi Neuvostoliiton tekevän suurhyökkäyksen785 itärintamalla 
yhtäaikaa Overlordin kanssa. Stalin kysyi ylipäällikön nimeämisestä, ja Roosevelt vastasi 
ratkaisun tapahtuvan muutaman päivän sisällä.786 Marshallin mukaan Stalin olisi toivonut 
hänen nimeämistään Teheranissa Overlordin ylipäälliköksi. Stalin halusi neuvotteluissa 
tietää nopeasti Normandian maihinnousun aloittamispäivän, operaation ylipäällikön 
nimen, mutta myös päätöksen Etelä-Ranskan maihinnousun toteuttamisesta. Marshall 
onkin todennut Stalinin näytelleen isoa osaa Overlordin valmisteluissa.787 

CCS ilmoitti virallisesti iltapäivällä tekemistään päätöksistä konferenssin kolmannessa 
ja viimeisessä täysistunnossa. Stalin toisti aikaisemman lupauksensa itärintaman 
apuhyökkäyksestä Overlordille.788 Roosevelt, Churchill ja Stalin allekirjoittivat 
konferenssin sotilaalliset päätökset joulukuun ensimmäisenä päivänä. He hyväksyivät 
CCS:n ehdotuksen Normandian maihinnousun aloittamisajankohdasta. Lisäksi 
hyväksyttiin Jugoslavian partisaanien tuen lisääminen ja Turkin vetäminen mukaan 
sotaan ennen vuoden 1943 loppua. Kolmen suuren liittoutuneen sotilasjohdon välillä 
päätettiin pitää tiiviimpää yhteyttä.789 

Harrimanin mukaan Rooseveltin poliittisena päätavoitteena Teheranissa oli saada 
Stalin suostumaan YK:n perustamiseen sodan jälkeen.790 Teheranin konferenssin poliittiset 
keskustelut jäivät kuitenkin mielipiteenvaihdon asteelle. Suuria päätöksiä ei saatu aikaan, 
mutta keskusteluissa luotiin kuitenkin pohjaa Saksan jakamiselle ja YK:n 
perustamiselle.791 Teheranin konferenssi päättyi joulukuun ensimmäisenä792 päivänä. Britit 
ja amerikkalaiset palasivat Egyptiin jatkamaan Kairon neuvotteluita.793 
                                                           
783 CCS minutes 30.11.1943. PREM/3/136/5. PRO.   
784 Stoler, George C., s. 107. 
785 Stalinin lupaama operaatio alkoi kaksi viikkoa Normandian maihinnousun jälkeen. Operaation 
painopistealue oli Valko-Venäjällä. Hyökkäykseen osallistui 1,7 miljoonaa miestä. 
786 Roosevelt, Churchill and Stalin lunch meeting 30.11.1943. Bohlen notes. FRUS. Conferences at 
Cairo and Teheran 1943, s. 565. 
787 Marshall interview 15.11.1956. Marshall Interviews and Reminiscences, s. 341. 
788 Three Partite meeting 30.11.1943. CAB/80/77. PRO. 
789 Teheran conference military decisions 1.12.1943. Churchill, Closing the Ring, s. 309. 
790 Harriman and Abel, s. 279. 
791 Stalin vakuutteli Suomen säilyttävän itsenäisyytensä sodan jälkeenkin. Puolan tulevaisuus oli 
myös puheenaiheena, mutta siitä ei syntynyt päätöksiä. Duroselle, s. 372 - 375. Ks. myös 
Neumann, Making, s. 67 - 71 ja Feis, s. 269 - 283. SAINSBURYN mukaan Teheranin merkitys Itä-
Euroopalle oli olennaisen tärkeä. Sainsbury, s. 302. 
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Teheranin konferenssissa päättyi lähes kaksi vuotta kestänyt kiistely Ranskan 
maihinnousun tekemisestä. Stalinin läsnäololla oli ratkaiseva vaikutus päätöksen syntyyn. 
Osittain Neuvostoliiton johtajan painostus sai brititkin hyväksymään Overlordin 
toteuttamisen. Stalinin ajoittain töykeä käytös kohdistui Churchilliin eräänlaisena toisen 
rintaman lykkääntymisen aiheuttamana kaunana. Roosevelt halusi varmistuksen 
Overlordille ja ajatteli jo sodan jälkeistä aikaa, eikä hän tukenut pääministeriä, vaan 
presidentti oli valmis ikään kuin uhraamaan pääministerin, jotta Yhdysvaltojen ja 
Neuvostoliiton välit paranisivat. Presidentti halusi etäisyyttä Churchilliin, mikä paljasti 
Ison-Britannian arvovallan kutistumisen. 

Länsiliittoutuneiden toiminta Teheranissa on herättänyt valtavasti kritiikkiä. RHODES 
JAMESIN mukaan britit ja amerikkalaiset toimivat amatöörimäisesti ja ilman keskinäisiä 
valmisteluita.794 TOPITSCHIN tulkintaa voi pitää samansuuntaisena, sillä hänen 
mukaansa läntisten maiden heikkous ei johtunut voiman vaan poliittisen taidon 
puutteesta.795 HOWARD arvioi Välimeren strategian hylkäämisen johtaneen Itä-Euroopan 
sosialisointiin.796 TAUBMANIN arvio Rooseveltista on raadollinen. Hänen mukaansa 
presidentillä oli lapsellinen käsitys Neuvostoliitosta ja sen johtajasta Stalinista. Stalin piti 
presidentin esiintymistä TAUBMANIN mielestä pelkkänä ulkokuorena. Neuvostoliiton 
johtaja oli valmis yhteistyöhön lännen liittolaisten kanssa ainoastaan niin pitkään, kun 
siitä oli Neuvostoliitolle hyötyä.797 NADEAUN mukaan on selvää, että Roosevelt uskoi 
liikaa omiin kykyihinsä selvittää ongelmat Stalinin kanssa yksin.798 NADEAU jatkaa, ettei 
Rooseveltista ollut myöskään minkäänlaiseksi tasapainottajaksi Stalinin Itä-Euroopan 
politiikalle.799 

Presidentti Rooseveltin vaimo Eleanor viittaa muistelmissaan presidentin ajatteluun. 
Hänen mielestään presidentti ei ollut halukas miehistömenetyksiin Balkanilla; Balkanilla 
olisi ollut kyseessä enemmänkin brittien kuin amerikkalaisten etu. Presidentin keskeisenä 
tavoitteena oli ehtiä Berliiniin ennen venäläisiä, eikä hyökkäys Balkanille sopinut tähän 
kaavailuun.800 Stalinin elämänkerran kirjoittaja pitää Teherania Stalinin suurimpana 
voittona sodan aikana.801 

Stalin onnistui tavoitteessaan Teheranissa, sillä hän sai haluamansa varmistuksen 
Normandian maihinnousun tekemisestä. Arviot Rooseveltin heikkoudesta Staliniin 
nähden ovat osittain oikeaan osuvia, mutta myös liioittelevia. Presidentti ei ollut 
sinisilmäinen kommunistijohtajan suuntaan – ainakaan enää Teheranissa. Tosin 
presidentti kuvitteli itsestään aivan liikaa kahdenkeskisissä neuvotteluissa Stalinin kanssa. 
Hän oli tehnyt niin ehkä aiemminkin, mutta kesällä 1943 Roosevelt sai eräänlaisen 
                                                                                                                                                
792 Konferenssin oli tarkoitus loppua joulukuun toisena päivänä, mutta huono sää pakotti 
aikaistamaan lopettamisajankohtaa. Valentin Berezkov, Teheran, s. 155. 
793 Kimball, Editorial Procedures, Vol. II, s. 610 - 612. 
794 Rhodes James, s. 280. 
795 Ernest Topitsch, Stalin`s war, s. 136. 
796 Howard, s. 50 - 53. 
797 Taubman, s. 38 - 40. 
798 Nadeau, Stalin, s. 194. 
799 Nadeau, Stalin, s. 214. 
800 Mrs. Eleanor Roosevelt, Churchill as Guest, s. 231. 
801 Ulam, Stalin, s. 587. 
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herätyksen. Silloin Itä-Euroopan tulevaisuus oli jo käytännössä sinetöity. Ainoastaan 
riskialtis yritys lyödä hyökkäyskiila Saksan ja Neuvostoliiton joukkojen väliin olisi 
saattanut estää Itä-Euroopan sosialisoinnin. Roosevelt halusi ennen venäläisiä Berliiniin. 
Vielä tärkeämpää hänelle oli turvata Länsi-Euroopan amerikkalaismyönteisyys sodan 
jälkeen. Presidentti pyrki kyseiseen tavoitteeseen Overlordin kautta; epäonnistunut 
Balkan-operaatio olisi sen estänyt. 

Churchill ja Roosevelt kohtasivat 4. - 6.12. Turkin presidentin Inönyn. Liittoutuneet 
epäonnistuivat tavoitteessaan. Turkki ei lähtenyt mukaan sotaan.802 Amerikkalaiset ja britit 
jatkoivat keskenään keskusteluja sotilasoperaatioista. Joulukuun neljäntenä päivänä 
Churchill ehdotti joukkojen siirtämistä Kaukoidästä Overlordin tueksi, mutta hänen 
ehdotukseensa ei suostuttu. Britit kritisoivat Etelä-Ranskaan tehtäväksi suunniteltua 
operaatio Anvilia: he epäilivät, ettei maihinnousualuksia riittäisi sekä Overlordiin että 
Anviliin.803 CCS sai päivää myöhemmin aikaan raportin, jossa Overlordin ja Etelä-
Ranskan maihinnousun aloittamiskuukaudeksi nimettiin toukokuu. Aigeianmeren 
operaatiot olisivat toissijaisia.804 

Vielä saman päivän aikana Roosevelt peruutti Buccaneerin eli hyökkäyksen Burman 
Andamanin saarille, vaikka hän oli jo luvannut operaation Chiang Kai-shekille. Churchill 
oli erittäin tyytyväinen presidentin päätökseen.805 Roosevelt viestitti ratkaisustaan 
välittömästi Kiinan johtajalle. Presidentti perusteli mielenmuutostaan liittoutuneiden 
materiaalipulalla ja odotettavissa olevalla suurhyökkäyksellä Saksaa vastaan.806 Brooke oli 
Churchillin tavoin tyytyväinen presidentin ratkaisuun. Muuten hän koki Kairon 
jatkoneuvottelut vaikeiksi amerikkalaisten itsepäisyyden takia.807 Ismay oli onnellinen 
Buccaneerin peruuttamisen johdosta, ja hänen mielestään viimeinenkin heikennyksen 
uhka Overlordin valmistelujen tieltä oli poistunut.808 King kannatti viimeiseen asti 
Buccaneeria, ja hänen mielestään presidentin päätös oli virheratkaisu, koska se vaaransi 
suhteet Kiinaan. Roosevelt oli amiraalin harmiksi toiminut vielä JCS:n neuvojen 
vastaisesti.809 Leahy tuki muiden Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden tavoin Kaukoidän 
operaation toteuttamista. Hän kertoo muistelmissaan Churchillin tehneen kaikkensa, jotta 
Roosevelt hylkäisi Kaukoidän operaation. Leahyn mielestä britit eivät vastustaneet mitään 
amerikkalaisten ehdotusta yhtä hartaasti kuin Burma-hyökkäystä.810 

Rooseveltin päätös hylätä Buccaneer oli monella tapaa merkittävä. JCS oli voimaton 
päätöksen edessä, ja Leahy totesikin yksiselitteisesti: "Presidentti oli ylipäällikkö".811 
Presidentin ratkaisun ansiosta Normandian maihinnoususta tuli käytännössäkin 
                                                           
802 Duroselle, s. 375. 
803 Roosevelt, Churchill, Hopkins and CCS meeting 4.12.1943. JCS Files. FRUS. Conferences at 
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804 CCS raport 5.12.1943. JCS Files. FRUS. Conferences at Cairo and Teheran 1943, s. 819. 
805 Churchill, Closing the Ring, s. 314 - 315. 
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ensisijainen päätavoite ilman muita suuria sitä häiritseviä operaatioita. Amerikkalaisten 
strategian ykköstavoitteena oli ollut sodan alusta asti voimavarojen keskittäminen Saksan 
lyömiseksi. He eivät kyenneet kuitenkaan toimimaan täysin oman strategiansa mukaisesti, 
vaan suuntasivat ajoittain voimakkaita – lähes Saksa ensin -strategian vastaisia – 
joukkojensiirtoja Japanin vastaiseen sotaan. Tästä on esimerkkinä halu toteuttaa 
Kaukoidän operaatio. 

On ironista, että brittien voimakas vastustus kaatoi Burma-operaation ja lujitti samalla 
Normandian maihinnousun valmisteluja. Rooseveltin ratkaisu osoitti jälleen myös sen, 
että hän uskalsi toimia omien sotilasneuvonantajiensa ohjeiden vastaisesti. Rooseveltin 
mielenmuutos paransi varmasti hänen ja Churchillin välejä, jotka olivat saaneet 
melkoisen kolhun Teheranin tapahtumien takia. Churchillin asema oli heikentynyt 
Teheranin konferenssin myötä, mutta hän kykeni edelleen vaikuttamaan Rooseveltiin, 
Buccaneerin hylkääminen on tästä malliesimerkki. 

Kairon ja Teheranin konferenssit veivät pääministerin voimat. Hän joutui jäämään 
keuhkokuumeen takia vielä kolmeksi viikoksi Pohjois-Afrikkaan.812 Joulukuun 
puolessavälissä Churchillin kunto oli heikoimmillaan, sillä hän sai tuolloin 
sydänkohtauksen, ja Moran pelkäsi potilaansa kuolevan.813 Churchillin sairastuminen 
johtui kovasta työtahdista, mutta ilmeisesti myös henkisestä nöyryytyksestä, jonka Stalin 
ja osittain myös Roosevelt olivat Teheranissa aiheuttaneet. EDMONDS onkin todennut 
Churchillin fyysisen heikentymisen seuranneen sitä tosiasiaa, ettei akselivaltoja 
vastustavan liittouman perustajamaa ollut enää etujoukoissa tekemässä päätöksiä.814 

Roosevelt oli varmasti Churchilliä paremmassa henkisessä vireessä joulukuussa 1943, 
mutta hänelläkin oli fyysisiä ongelmia. Kesken Teheranin konferenssin kolmannen 
täysistunnon väri pakeni Rooseveltin kasvoilta. Kyseessä oli ruuansulatushäiriö, jonka 
presidentin lääkäri nopeasti selvitti.815 Leahyn mukaan Roosevelt sai 
sokeritautikohtauksen.816 Rooseveltin fyysisellä heikkoudella ei ollut käytännön 
vaikutuksia Kairon ja Teheranin konferensseissa. Presidentin monet sairaudet olivat 
kuitenkin hänen avustajilleen jatkuva huolenaihe. 

Teheranissa oli lopullisesti hyväksytty Normandian maihinnousun toteuttaminen, 
mutta operaatiolla ei ollut vielä ylipäällikköä. Valinnalla alkoi olla kiire, eikä vähiten 
Neuvostoliiton nopean itärintaman etenemisen takia, kuten Berezkov on osuvasti 
muistelmissaan todennut.817 Roosevelt teki päätöksensä joulukuun viidentenä päivänä. 
Hän kutsui Marshallin puheilleen ja pyysi kenraalia valitsemaan entisen tehtävänsä ja 
Overlordin ylipäällikkyyden välillä. Marshall halusi kuitenkin presidentin tekevän 
ratkaisun. Roosevelt totesi: ”Minusta tuntuu etten saisi unta sinun ollessasi poissa 
                                                           
812 Moran diary 12.12.1943. Moran, s. 159 - 160. 
813 MacMillan diary 15.12.1943. MacMillan, s. 327. Pääministeri oli niin heikossa kunnossa, ettei 
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maasta.”818 Presidentti valitsi kenraali Eisenhowerin Normandian maihinnousun 
ylipäälliköksi. Churchill oli yllättynyt päätöksen johdosta, sillä hän oli odottanut 
Marshallin  nimeämistä.819 Myös Leahyn mielestä Eisenhowerin valinta oli odottamaton, 
koska hän oli pitänyt Marshallin valintaa selviönä.820 Brooke piti päätöstä hyvänä, koska 
Eisenhower oli saanut Välimerellä arvokasta kokemusta komentajan tehtävistä, joita 
Marshallilla oli ainoastaan ensimmäisestä maailmansodasta.821 Roosevelt ilmoitti 
joulukuun kuudentena päivänä Stalinille Eisenhowerin valinnasta.822 

Yhdysvaltoihin palattuaan Roosevelt perusteli päätöstään Stimsonille, joka oli 
pettynyt, ei niinkään Eisenhowerin valinnan, vaan Marshallin valitsematta jättämisen 
puolesta. Roosevelt selitti saaneensa sen käsityksen, että Marshall piti jopa parempana 
vaihtoehtona jatkaa JCS:n päällikkönä. Presidentin mielestä ratkaisevinta oli kuitenkin 
Marshallin kaikkien sotanäyttämöiden laaja tuntemus ja suuri suosio kongressissa. 
Stimson olisi halunnut Marshallin ylipäälliköksi, koska tämä osasi käsitellä brittejä. 
Sotaministeri myös uskoi, että Marshall olisi halunnut ottaa tehtävän vastaan.823 Marshall 
oli käskenyt Kairossa avustajansa Frank McCarthyn valmistautua matkustamaan 
Britteinsaarille tekemään alustavia suunnitelmia Overlordista, mikä vahvistaa Stimsonin 
väitettä Marshallin mielihaluista. Yhdysvalloissa kenraali oli valmistautunut uutta 
komennusta varten lähettämällä osan tavaroistaan Washingtonista kotiinsa Virginiaan.824 
Kuten CRAY on todennut, oli ironista, että Marshallista oli tullut kaikkien hyväksymä 
poliittisesti, vaikka kenraali oli yrittänyt vältellä politiikkaa. Marshallin laaja poliittinen 
suosio oli suurimpia syitä siihen, ettei hän saanut eniten haluamaansa tehtävää: 
Overlordin ylipäällikkyyttä.825  

Marshall olisi ottanut mielellään vastaan ylipäällikön tehtävät. Hän tiesi, että 
taistelukenttien komentajat muistetaan yleisesikuntien päällikköjä paremmin. Marshall oli 
kuitenkin epäitsekäs. Huomionarvoista on Yhdysvaltojen sisäpolitiikan – kongressin ja 
lehdistön – vaikutus aina Normandian maihinnousun ylipäällikön valintaan saakka. Läpi 
syksyn 1943 Yhdysvaltojen julkinen sana ja kongressi olivat osallistuneet 
ylipäällikkökeskusteluun. Kohteena oli etenkin Marshall, jota ei haluttu päästää 
Eurooppaan. Tämä ei voinut olla vaikuttamatta presidentin päätökseen olla valitsematta 
Marshallia Overlordin ylipäälliköksi. 
                                                           
818 Marshall interview 15.11.1956. Marshall Interviews and Reminiscences, s. 343 - 344. 
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Eisenhower sai kuulla uudesta tehtävästään826 joulukuun seitsemäntenä päivänä 
Tunisiassa. Roosevelt perusteli ratkaisuaan Eisenhowerille useiden amerikkalaisupseerien 
toiveilla, joiden mukaan Marshallin haluttiin jatkavan CCS:n päällikkönä. Eisenhower 
kiistää muistelmissaan väitteet siitä, että hän ja Marshall olisivat suunnitelleet Overlordin 
ylipäällikkökysymystä keskenään jo syksyllä 1943. Eisenhower uskoi kuitenkin 
valintansa olleen paljolti Marshallin idea, vaikka miehet eivät asiasta hänen väitteensä 
mukaan koskaan ennakkoon puhuneetkaan. Eisenhower väittää halunneensa jatkaa 
mieluiten Välimeren sotanäyttämön komentajana.827 Summersbyn muistelmien mukaan 
Eisenhower olisi salaisesti toivonut ylipäälliköksi nimittämistä samoin kuin hänen 
lähimmät alaisensa. Eniten Eisenhower pelkäsi joutumista takaisin paperitöihin 
Washingtoniin.828 

POGUEN mukaan Eisenhowerin nimeämistä puolsi kohtuullisen hyvät välit kenraali 
de Gaullen kanssa, mikä oli harvinaista toisen maailmansodan aikana.829 Valintaan vaikutti 
myös Eisenhowerin hyvä fyysinen kunto ja rasituksen sietokyky. Saadessaan kuulla 
nimityksestään hän oli 53-vuotias.830 Summersbyn arviota tukevat useat seikat; 
Eisenhower tiesi olevansa varteenotettava vaihtoehto ylipäälliköksi, ellei Marshallia 
valittaisi. Hän oli Marshallin oppipoika, ja miesten välit olivat erinomaiset. Myös 
Churchillin kanssa Eisenhower oli onnistunut luomaan hyvät suhteet.  

Eisenhowerin valinnan ehkä keskeisin tekijä oli hänen kykynsä tulla toimeen erilaisten 
ihmisten kanssa. Hän oli jo joulukuussa 1942 tehnyt päiväkirjaansa yhteenvetoa hyvän 
komentajan ominaispiirteistä. Eisenhowerin mielestä komentajan tärkein ominaisuus on 
kärsivällisyys ja järjestelykyky. Hänen mielestään olennaista on saavuttaa tasapaino 
johto-organisaation eri jäsenten välillä.831 Eisenhower oli Välimeren alueen komentajana 
saavuttanut hakemansa tasapainon, eikä pelkästään sotilaiden, vaan myös poliitikoiden 
kanssa. Brooken elämänkerrankirjoittajan DAVID FRASERIN mielestä Brooke olisi ollut 
strategiaa ajatellen paras valinta Overlordin ylipäälliköksi, mutta hän olisi ollut 
vaikeuksissa poliittisissa kysymyksissä.832 

Pitkään jatkunut epävarmuus Normandian maihinnousun ja sen ylipäällikön osalta 
päättyi joulukuussa 1943. Eisenhowerin valinta oli suurimmalle osalle yllätys ja joillekin 
helpotus. Yllätys se oli ainakin Churchillille, joka oli pitänyt Marshallin nimeämistä lähes 
varmana. Pääministeri ei voinut kuitenkaan olla pettynyt, koska liittoutuneiden Euroopan 
joukoille ei nimetty yhteistä komentajaa, kuten amerikkalaiset olivat toivoneet. Stimson 
oli negatiivisesti yllättynyt. Tämä on ymmärrettävää, sillä Stimson oli sodan alusta asti 
tukenut Marshallia ja hänen strategisia ajatuksiaan. JCS:n jäsenet ja Yhdysvaltojen 
kongressi kuuluivat helpottuneisiin. 
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Normandian maihinnousun ylipäällikön nimeäminen oli Rooseveltin tehtävä. 
Presidentin tyyli viivytellä ratkaisua ei sopinut kiivastahtiseen sotaan. Valinnan hitauteen 
vaikutti merkittävästi Yhdysvaltojen sisäpoliittinen paine. Ylipäällikön puute teki 
maihinnousuvalmistelut epäuskottaviksi ja antoi briteille mahdollisuuden vaatia 
lisäoperaatioita Välimerellä. Eisenhowerin valinta Overlordin ylipäälliköksi osoitti 
Marshallin merkityksen. Eisenhower oli JCS:n päällikölle mieleinen valinta, eikä 
Marshall halunnut ”lempioperaationsa” johtajaksi ketä tahansa. 

Tammikuun Casablancan konferenssin jälkeen alkanut muutos länsiliittoutuneiden 
yhteistyössä kiihtyi vuoden 1943 lähestyessä loppuaan. Vielä toukokuussa 
Washingtonissa amerikkalaiset ja britit toimivat varsin tasavertaisesti. Ero aikaisempaan 
oli kuitenkin jo selvä: Roosevelt ja Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvosto olivat 
paremmin valmistautuneita kuin ennen. Kesällä 1943 vallitsi epätietoisuus tulevien 
operaatioiden tärkeysjärjestyksestä. Sen sijaan Roosevelt toteutti kurssinmuutoksen 
Churchilliin nähden. Presidentti haki etäisyyttä pääministeriin jopa röyhkeästi 
valehtelemalla, ettei ollut pyrkinyt kahdenkeskisiin neuvotteluihin Stalinin kanssa. 

Quebecin Quadrant-konferenssi merkitsi entistä selkeämmin aloitteen siirtymistä 
amerikkalaisille. Normandian maihinnousu oli nousemassa määräävään asemaan 
länsiliittoutuneiden strategiassa. Tämä oli etenkin Marshallin voitto. Jatkuva kiistely 
Välimeren ja Tyynenmeren taisteluiden lisävoimien tarpeesta piti molemmat varuillaan 
toisen todellisia aikeita kohtaan. Keskinäinen luottamus oli todella kaukana täydellisestä. 
Churchill sai syksyllä omien ideoidensa kanssa amerikkalaisten epäluulon kasvamaan. 
Teheran merkitsi puolestaan amerikkalaisten irtiottoa briteistä. Roosevelt antoi Stalinin 
runnella verbaalisesti Churchilliä, mikä oli konkreettinen näyttö presidentin uudesta 
asenteesta. Yhdysvallat oli selkeä yhteistyön johtohahmo. 

Alkuvuoden kompromissit olivat takanapäin, eikä liittoutuneiden tarvinnut enää 
joulukuun lopulla 1943 kiistellä siitä, milloin ja miksi Kanaalin yli suunniteltu hyökkäys 
tehtäisiin, vaan miten valtaisa operaatio toteutettaisiin. Normandian maihinnousun 
valmistelut saattoivat alkaa täydellä teholla. 



3 YHTEISTYÖN KOETTELEMUKSISTA 
EISENHOWERIN TODELLISEEN 

YLIPÄÄLLIKKYYTEEN (Joulukuu 1943- kesäkuu 1944) 

3.1  Eisenhower Anvilin ja brittien puristuksissa 

Eisenhower kertoi viikkoa ennen jouluaattoa 1943 Marshallille yllättyneensä valinnastaan 
Overlordin ylipäälliköksi. Eisenhower oli pitänyt esimiehensä valintaa lähes varmana. 
Sen enempää uusi ylipäällikkö ei nimitystään ihmetellyt, vaan hän toivoi, että Overlordin 
brittimaavoimien komentajaksi nimitettäisiin kenraali Alexander, jonka kanssa yhteistyö 
Välimerellä oli sujunut hyvin.833 Joulupäivän viestissään Eisenhower tarkensi toiveitaan: 
hän halusi viedä oman esikuntapäällikkönsä kenraalimajuri Bedell Smithin Välimereltä 
Eurooppaan, vaikka Marshall oli aikaisemmin ehdottanut hänen jättämistään entiseen 
tehtäväänsä.834 Bedell Smithin tyydytykseksi Marshall suostui ehdotukseen, ja 
kenraalimajuri sai jatkaa Eisenhowerin alaisena.835 Bedell Smithin valinta oli lopulta 
POGUEN mukaan varsin luonnollinen ratkaisu, sillä Marshall tunsi hänet yhteisistä 
työtehtävistä jo ennen sotaa, ja kenraalimajuri oli luonut hyvät suhteet Churchillin kanssa. 
Bedell Smith tunsi myös Yhdysvaltojen sotasuunnitteluosaston toiminnan ja osasi tulkita 
sen lähettämiä viestejä Eisenhowerille.836 

Eisenhower sai tahtonsa läpi Bedell Smithin mutta ei Alexanderin osalta. Churchill 
halusi Alexanderin jatkavan liittoutuneiden armeijaryhmä 15. komentajana. Pääministeri 
ehdotti Rooseveltille Montgomeryn valitsemista, koska tämä oli sekä erittäin kokenut 
taisteluiden johtaja että tunnettu hahmo Isossa-Britanniassa.837 Roosevelt hyväksyi 
Churchillin ehdotuksen.838 Montgomery nimitettiin joulupäivänä 1943 Normandian 
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834 Eisenhower to Marshall, 25.12.1943. Papers of Eisenhower. Vol. III, s. 1611 - 1615.  
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maihinnousun 21. armeijaryhmän komentajaksi. Kenraalin tehtävänä oli komentaa 
kaikkia hyökkäyksen maavoimia varsinaisen maihinnousun ja sillanpääasemien 
vakiinnuttamisen aikana. Joukkojen varmistettua asemansa Eisenhower ottaisi jälleen 
maasotatoimet johtoonsa.839 Overlordin varaylipäälliköksi valittiin Ison-Britannian 
ilmavoimien marsalkka Tedder ja varaesikuntapäälliköksi alustavat 
maihinnoususuunnitelmat tehnyt kenraaliluutnantti Morgan.840 Tedderin ja Bedell Smithin 
toimenkuvat muistuttivat aluksi toisiaan. Käytännössä Tedder hoiti ilmavoimien 
suunnittelupäällikön tehtäviä, vaikka hänellä oli periaatteessa mahdollisuus toimia 
tarvittaessa Eisenhowerin sijaisena.841 Amiraali Ramsay oli valittu jo aiemmin842 
Overlordin merivoimien ja ilmavoimien marsalkka Leigh-Mallory ilmavoimien 
komentajaksi. Sekä Ramsay että Leigh-Mallory olivat brittejä.843 

Overlordin ja Normandian maihinnousun johto eli SHAEF844 oli valittu. Eisenhower 
toteaa muistelmissaan halunneensa Alexanderin Montgomeryn sijasta, koska hänellä oli 
Alexanderin kanssa erinomaiset suhteet. Alexander oli ystävällisyydellään ja joustavuu-
dellaan onnistunut saavuttamaan amerikkalaistenkin luottamuksen. Eisenhower ei 
kuitenkaan arvostele Montgomerya ja hänen valintaansa. Erityisen tyytyväinen hän oli 
Tedderin,  Bedell Smithin ja Ramsayn nimeämiseen.845 Eisenhower ei saanut haluamaansa 
Alexanderia maavoimien komentajaksi. Tämä tuskin oli kovin suuri pettymys, vaikka hän 
joutui tyytymään Montgomeryyn, sillä Eisenhower oli jo kesällä 1943 arvioinut Montgo-
meryn luotettavaksi taistelujen johtajaksi, joka ei tosin tullut toimeen ilman omaa 
komentajaa. Eisenhowerin arvio Montgomerystä oli kokonaisuudessaan positiivinen.846 

SHAEF:n muodostaminen sujui varsin kivuttomasti. Maihinnousuvalmisteluiden 
kannalta oli olennaista jatkuvuus, jota etenkin Eisenhowerin, Tedderin ja Bedell Smithin 
nimeäminen merkitsi. Miehet olivat jo Välimerellä työskennelleet pitkään yhdessä, ja 
heidän välinsä olivat jo valmiiksi saumattomat. Churchill osoitti, että hänen sanansa 
painoi edelleen Overlordin valmisteluissa – olihan Montgomeryn nimeäminen hänen 
ideansa. Maihinnousun ylipäällikkö oli amerikkalainen ja hyökkäysjoukkojen komentajat 
kaikki brittejä, mikä oli merkki aktiivisesta tasapainon hakemisesta Yhdysvaltojen ja 
Ison-Britannian yhteistyön välille maihinnousuvalmisteluissa. 

Joulukuun 29. päivänä Marshall määräsi Eisenhowerin käymään Yhdysvalloissa. 
Marshall halusi Eisenhowerin levähtävän ennen kiivaita maihinnousuvalmisteluita Lon-
toossa.847 Eisenhower ei olisi mielellään lähtenyt aikaa vievälle matkalle, koska 
maihinnoususuunnitelmat olivat pahasti keskeneräisiä.848 Amiraali Ramsayn mielestä yli-
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päällikön matka Washingtoniin oli virhe, koska häntä tarvittiin Lontooseen nopeasti.849 
Eisenhowerin matkatessa kohti Yhdysvaltoja Bedell Smith, Tedder ja Montgomery suun-
tasivat Pohjois-Afrikasta Lontooseen.850 12 päivää kestäneellä kotimaankäynnillään 
Eisenhower851 ei ehtinyt syventymään kovinkaan tarkasti Overlordin valmisteluihin. Mar-
shallin kanssa hän keskusteli lähinnä maihinnousuarmeijan komentajakysymyksistä. 
Marshallin mielestä valinnoilla ei ollut kiire, vaikka Omar Bradleyn ja George Pattonin 
nimet keskusteluissa vilahtivatkin. Eisenhower tapasi myös Rooseveltin, jonka kanssa 
kenraali keskusteli Overlordin ohella jo sodan jälkeisestä ajasta.852 

Eisenhowerin kutsumista Yhdysvaltoihin voidaan pitää hieman outona ajatuksena 
Marshallilta. Ainakaan selittelyt levon tarpeesta eivät vaikuta uskottavilta; maihinnousun 
aloittamispäivä läheni nopeasti, eikä Overlordin johtohahmoilla ollut varaa lomailuun. 
Ramsayn tuskastuminen on ymmärrettävää, sillä Overlordin suunnittelu ei voinut alkaa 
täydellä teholla ilman ylipäällikköä. Tämän oli jo Morgankin aikaisemmin saanut kar-
vaasti kokea. Todennäköisesti Marshallin tavoitteena oli saada vahvasti Overlordin tueksi 
kaavaillun operaatio Anvilin kannalle Eisenhower kahdenkeskisissä neuvotteluissa, kuten 
DAVID EISENHOWER853 on asian tulkinnut,854 mutta tämäkään selitys ei ole aivan 
kattava. 

Joulukuun 26. päivänä Churchill oli ilmoittanut Rooseveltille Alexanderin 
suunnittelevan uutta maihinnousua Italiassa. Uuteen hyökkäykseen tarvittiin runsaasti 
maihinnousualuksia, jotka olivat jo lähdössä Englantiin Overlordia varten. Pääministeri 
vakuutti, etteivät Overlordin valmistelut häiriintyisi, jos maihinnousualusten siirtoa 
Englantiin lykättäisiin Anzion hyökkäyksen takia.855 Roosevelt suostui Churchillin 
ehdotukseen, mutta hän muistutti Overlordin mahdollisen lykkääntymisen vaativan 
Stalinin hyväksynnän.856 Churchill toteaa muistelmissaan kannattaneensa Overlordia, 
mutta hänen mielestään olisi ollut rikollista, jos Italian taisteluiden antamat 
mahdollisuudet olisi unohdettu Normandian maihinnousun valmisteluiden takia.857 
Marshall oli raivoissaan presidentin päätöksen johdosta.858 Tähän tilanteeseen sopii hyvin 
AMBROSEN toteamus, että Roosevelt hämmästytti toimillaan joskus lähimmät 
neuvonantajansakin.859 Marshall halusi mahdollisesti Eisenhowerin pikakäynnin avulla 
saada Roosevelt tiukemmin Overlordin valmistelujen taakse, jotta joulukuun lopun 
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kaltaisilta yllätyksiltä vältyttäisiin. Teheranin nöyryytyksestä huolimatta Churchill ei ollut 
menettänyt täysin vaikutusvaltaansa Rooseveltiin nähden, kuten joulukuun lopun 
tapahtuma osoittaa. 

Harry Hopkins oli usein tukenut Marshallin mielipiteitä ja selvitellyt niitä 
Rooseveltille. Hopkins oli kuitenkin muuttanut ennen joulua pois Valkoisesta talosta. 
Presidentin luottomies ei kyennyt sairauden takia hoitamaan seitsemään kuukauteen 
tehtäviään. Pahimman takaiskun Hopkins koki kuitenkin helmikuun alussa 1944: hänen 
poikansa kaatui Tyynenmeren taistelussa.860 Hopkinsin sairastuminen siirsi hänet syrjään 
Kanaalin yli tehtävän maihinnousun valmisteluista, joihin hän oli antanut voimakkaan 
panoksen. Hopkinsin asema oli ollut erittäin vahva, sillä hän nautti sekä Rooseveltin että 
Churchillin luottamusta; hän osasi selittää miesten ajatuksia molempiin suuntiin. 
Hankalinta Hopkinsin sairastuminen oli Rooseveltille, joka tunsi itsensä ainakin osittain 
yksikätiseksi ilman ystäväänsä ja neuvonantajaansa. 

Montgomery aloitti COSSAC:n alustavien maihinnoususuunnitelmien tarkastelun 
välittömästi kuultuaan nimityksestään Overlordin maavoimien komentajaksi. 
Uudenvuodenpäivänä kenraali kykeni jo kertomaan Churchillille pitävänsä Morganin 
suunnitelmia epäkäytännöllisinä. Montgomery ehti tavata Eisenhowerinkin ennen tämän 
lähtöä Washingtoniin. Ylipäällikkö kuunteli Montgomeryn selvitystä ja käski tämän tutkia 
ongelmien ratkaisua Britanniassa.861 Montgomery halusi lisätä maihinnousun 
ensimmäiseen hyökkäysaaltoon kaksi divisioonaa, minkä jälkeen ensimmäisten joukkojen 
vahvuus olisi viisi divisioonaa. Hän vaati myös maihinnousurintaman leventämistä, jotta 
hyökkäys nopeutuisi ja tehostuisi.862 Etelä-Ranskan operaation toteuttamista kenraali ei 
pitänyt hyvänä ajatuksena, ja hän sai tukea Bedell Smithiltä.863 Montgomeryn mielipide 
Anvilin osalta myötäili COS:n ajatuksia, joka oli jo tammikuun kuudentena ilmoittanut 
Yhdysvaltoihin, ettei JCS täysin ymmärtänyt Overlordin, Anvilin ja Shinglen 
yhtäaikaisuudesta seurannutta maihinnousualusten vähyyttä.864 

Tammikuun 11. päivänä Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvoston kokouksessa 
amiraali Leahy painotti nopean päätöksenteon välttämättömyyttä Etelä-Ranskan 
maihinnousun kohtalosta Overlordin tukioperaationa.865 Tammikuun 13. päivänä 
Eisenhower lähetti Washingtonista erilliset kommenttinsa Montgomerylle ja Bedell 
Smithille. Ylipäällikkö suhtautui myönteisesti Overlordin vahvistamiseen, mutta hän ei 
hyväksynyt Anvilin hylkäämistä vaan puolusti sitä voimakkaasti. Eisenhower muistutti 
operaatioon liittyvistä poliittisistakin näkökulmista, kuten Neuvostoliitolle Teheranissa 
annetusta lupauksesta suorittaa maihinnousu Etelä-Ranskaan. Operaation hylkäämiseen 
turvauduttaisiin vasta viimeisenä keinona.866 Amerikkalaiset eivät halunneet minkään 
vahingoittavan Anvilia.867 Eisenhower sai havaita jo ennen Lontooseen saapumistaan 
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hoitavansa erittäin vaikeaa tehtävää. Montgomeryn Etelä-Ranskan maihinnousuun 
kohdistuneet vaatimukset olivat sekä poliittisesti että sotilaallisesti liian kovia 
hyväksyttäväksi sellaisenaan, etenkin kun SHAEF:n työ ei ollut päässyt virallisesti edes 
vauhtiin. 

Montgomery ei ollut mielipiteineen yksin, vaan hän sai tukea Bedell Smithin lisäksi 
COSSAC:lta ja brittien COS:n alaiselta sotasuunnitteluosastolta. Sotamarsalkaksi 
ylennetty Brooke ja Portal vastustivat Etelä-Ranskan maihinnousua. He halusivat Etelä-
Ranskan operaatiosta vain eräänlaisen uhan, ei todellista hyökkäystä. Amiraali 
Cunningham oli sen sijaan Anvilin kannalla.868 Amiraali Ramsay869 halusi peruuttaa koko 
operaation.870 COS ilmoitti – Cunninghamin eriävästä mielipiteestä huolimatta – 
tammikuun 14. päivänä pääministerille epäilynsä Anvilin onnistumismahdollisuuksista. 
Neuvosto arveli operaation vain heikentävän Normandian maihinnousua.871 Churchill 
vastasi viisi päivää myöhemmin olevansa samaa mieltä COS:n kanssa; hän korosti laajaa 
Overlordia.872 Pääministerin asenne oli kielteinen, vaikka Roosevelt oli ilmoittanut neljä 
päivää aiemmin, ettei Etelä-Ranskan hyökkäystä ollut syytä vielä haudata, vaan se 
tarvitsisi lisäpohdintaa.873 

Anvil oli jakanut liittolaiset kahteen leiriin, kun Eisenhower saapui tammikuun 
puolessavälissä Lontooseen. Hän itse oli vakuuttunut hyökkäyksen tarpeellisuudesta, 
erityisesti sen poliittisesta merkityksestä.874 Cunningham väittää erheellisesti 
muistelmissaan vastustaneensa Anvilin toteuttamista ja tukeneensa COS:n mielipidettä.875 
Cunningham on ilmeisesti halunnut antaa sievistellyn kuvan omasta toiminnastaan 
neuvostossa sen yhtenäisyyden ylläpitäjänä, eikä kritisoijana niin kuin asia 
todellisuudessa Etelä-Ranskan hyökkäyksen osalta oli. 

Eisenhowerin työtä hankaloitti Etelä-Ranskan maihinnoususta syntyneen kiistan 
lisäksi hänen ylipäällikkövaltuuksiensa epämääräisyys, koska hänen toimenkuvaansa ei 
oltu tarkemmin rajattu. Vasta helmikuun 13. päivänä CCS määritteli 
yksityiskohtaisemmin ylipäällikön valtaoikeudet. Niiden mukaan Eisenhower oli 
liittoutuneiden siirtojoukkojen ylipäällikkö, ja hänen tehtävänään oli vapauttaa Eurooppa 
saksalaisista toteuttamalla maihinnousu Euroopan mantereelle sekä hyökätä Saksan 
sydämeen ja tuhota sen asevoimat. Maihinnousu pitäisi aloittaa toukokuussa. Ylipäällikkö 
oli suoraan vastuussa CCS:lle.876 
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Täsmällisten ohjeiden viipymisen ohella Eisenhowerille aiheuttivat harmia 
Tyynenmeren877 sodan vaatimat suuret maihinnousualusmäärät, joita olisi tarvittu 
Euroopassa. Eisenhowerin mielestä oli väärin käyttää voimavaroja kahteen sotaan yhtä 
aikaa.878 Leahy toteaa muistelmissaan, että Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvoston 
suurin huoli vuoden 1944 alussa oli Tyynenmeren strategia. Hänen mielestään JCS:n 
osuus Overlordin viimeisistä valmisteluista oli käytännössä ohi, ja Normandian 
maihinnousu oli Eisenhowerin vastuulla.879 

Vuoden 1944 alussa Ranskan maihinnousu ja Tyynenmeren sota olivat jälleen 
vastakkain. Yhdysvaltain esikuntapäälliköiden neuvosto ei malttanut pitäytyä 
kirjaimellisesti Saksa ensin -strategiassa, mikä aiheutti huolia Eisenhowerille. Leahy 
sortuu muistelmissaan vastuunpakoiluun yrittäessään jättää JCS viimeisten Normandian 
maihinnousun valmisteluiden ulkopuolelle. Tietenkin Eisenhower oli ensisijainen 
vastuunkantaja, mutta hänelläkin oli johtaja: CCS, johon myös JCS kuului. Ilmeisesti 
Leahy yrittää vetää JCS:n ulkopuolelle sodanjälkeisestä arvostelusta880, joka kohdistui 
etenkin Overlordin hyökkäysvaiheeseen. 

Eisenhowerin ylipäällikön asema oli alkuvuodesta881 1944 hieman horjuva, mutta ei 
kuitenkaan toivoton. Varsin epäluuloisesti amerikkalaisiin suhtautuneet britit olivat 
oppineet tuntemaan ja luottamaan häneen jo Välimerellä. Varsinkin Eisenhowerin ja 
Churchillin välejä voidaan pitää luottamuksellisina, josta näytteenä voidaan pitää 
pääministerin syksyllä 1943 tekemää ehdotusta Eisenhowerin nimeämisestä 
ylipäälliköksi, ellei Marshallia voitaisi valita. Eisenhower tapasi Churchillin vähintään 
kahdesti viikossa kevään 1944 aikana. Pääministeri pelkäsi alkuvuodesta Overlordin 
epäonnistuvan ja johtavan liittoutuneiden sotilaiden teurastukseen; pääministeri teki 
kuitenkin kaikkensa operaation onnistumiseksi. Eisenhower uskoo Churchillin olleen 
rehellinen vakuutteluissaan, ja hänen mielestään pääministerin pelon taustalla olivat 
brittien raskaat menetykset ensimmäisessä maailmansodassa.882 Eisenhower on ilmeisen 
oikeassa viitatessaan Churchillin pelon lähteisiin. Ensimmäisen maailmansodan 
epäonnistumiset kummittelivat pääministerin mielessä, mikä näkyi pessimistisenä 
suhtautumisena Normandian maihinnousun onnistumismahdollisuuksiin. 

Churchillin henkiseen vireeseen vaikutti myös heikentynyt fyysinen kunto. 
Montgomeryn mukaan pääministerissä alkoi vuoden 1943 lopulta lähtien näkyä 
uupumuksen ja epäjohdonmukaisuuden merkkejä.883 Churchillin yksityissihteeri  John 
Colville teki samansuuntaisen havainnon. Hänen mukaansa pääministeri vaikutti vuoden 

                                                           
877 Amerikkalaiset olivat vallanneet Marshallin saaret ja suunnittelivat suuria operaatioita laajalla 
rintamalla. 
878 Eisenhower diary 7.2.1944. Eisenhower Diaries, s. 111. 
879 Leahy, s. 259. 
880 Ks. esim. Jackson, ”Overlord”; Pogue, Supreme ja Albert Norman, Operation Overlord. 
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varten, ja sotilaiden määrä lisääntyi 150 000 joka kuukausi. Cray, s. 441; David Eisenhower, s. 157. 
882 Eisenhower, At Ease, s. 272 - 274. Ks. myös Eisenhower to Marshall, 22.1.1944. Papers of 
Eisenhower. Vol. III, s. 1671 - 1672. 
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1944 alussa vanhalta ja väsyneeltä.884 Toisen maailmansodan aikaisten sodanjohtajien 
psyykkinen ja fyysinen kunto on jäänyt usein liian vähälle huomiolle, vaikka se 
vaikuttikin suoranaisesti Churchillin ja Rooseveltin mahdollisuuksiin toimia esimerkiksi 
Normandian maihinnousun valmisteluissa. Historian painolasti ja Overlordin 
epäonnistumisen pelko lisättynä heikentyneeseen yleiskuntoon vähensivät alkuvuodesta 
Churchillin voimavaroja. 

SHAEF kokoontui ensimmäisen kerran Eisenhowerin Lontooseen saapumisen jälkeen 
tammikuun 21. päivänä. Montgomeryn mielestä alkuperäisen Overlordin 
hyökkäyssuunnitelman ensimmäisen maihinnousuaallon kolme divisioonaa oli liian 
vähän. Eisenhower oli samaa mieltä, mutta hän halusi edelleen toteuttaa myös 
maihinnousun Etelä-Ranskaan.885 Päivän toisessa kokouksessa SHAEF päätti laajentaa 
ensimmäisen hyökkäysaallon viiden divisioonan vahvuiseksi. Eisenhower korosti 
edelleen Anvilin suurta poliittista ja psykologista vaikutusta Euroopan sotaan. SHAEF ei 
päässyt kuitenkaan operaation suorittamisesta yksimielisyyteen.886 Eisenhower ilmoitti 
kaksi päivää myöhemmin kokouksen tuloksista CCS:lle ja Ison-Britannian 
esikuntapäälliköiden neuvostolle. Maihinnousualusten puutteen takia Eisenhower oli 
valmis siirtämään Overlordin aloittamisen toukokuun loppuun, jotta uusia aluksia 
ehdittäisiin valmistaa riittävästi.887 CCS suostui maihinnousupäivän siirtoon. Eisenhower 
oli pettynyt lykkäykseen, mutta hän tiesi sen välttämättömäksi maihinnousualueen 
leventämisen takia, mikä merkitsi maihinnousualusten lisätarvetta. Ilmavoimille siirto oli 
hyvä ratkaisu, koska toukokuun hyvät säät tukisivat pommitusvalmisteluja.888 

Tammikuun 24. päivänä Eisenhower esitti suunnitelmansa COS:lle. Brooke ei pitänyt 
Anvilia hyvänä ajatuksena, mutta Cunningham tuki Eisenhowerin esitystä, ja hän arveli 
Brooken aliarvioivan Etelä-Ranskan maihinnousun tehon.889 COS ehdotti CCS:lle, että 
Overlord toteutettaisiin viiden divisioonan vahvuisena, vaikka se vaikuttaisi heikentävästi 
Anviliin. COS muistutti maihinnousualusten vähyydestä, joka ei voinut olla vaikuttamatta 
Etelä-Ranskaan suunnitellun operaatioon toteuttamiseen.890 

Brooke ei ollut vakuuttunut Eisenhowerin strategin kyvyistä, vaan sotamarsalkan mie-
lestä SHAEF:n ylipäällikkö oli lähinnä hyvä liittoutuneiden suhteiden ylläpitäjä ja niiden 
kehittäjä.891 Montgomeryn mukaan Eisenhower piti Brookea heikompana päätöksenteki-
jänä kuin Marshallia. Eisenhowerin mielipide suututti Montgomeryn, eikä hän päässyt 
tunteestaan eroon kuin vasta sodan jälkeen.892 Eisenhower oli kyennyt luomaan Pohjois-
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Afrikan ja Italian taisteluiden aikana luottamukselliset suhteet brittien kanssa. 
AMBROSE mainitsee ainoana poikkeuksena huonot välit Brooken kanssa.893 

Eisenhowerin aloittaessa ylipäällikön tehtäviä hän saattoi luottaa brittien 
yhteistyöhalukkuuteen. Brooken kalsea asenne SHAEF:n päällikköä kohtaan heitti 
kuitenkin varjon suhteiden ylle. Brooke ei osannut arvostaa suhdetoimintakenraalia, 
jollainen Eisenhower myös oli. COS:n päällikkö piti Eisenhoweria liikaa myös 
Marshallin ajatusten äänitorvena. Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian yleisesikunnan 
päälliköt olivat olleet usein törmäyskurssilla asiakysymyksissä, mutta myöskään heidän 
väliset suhteensa eivät olleet kovin hyvät. Tämä ristiriita heijastui Eisenhowerin ja 
Brooken yhteistyöhön, jonka vaikeuksia lisäsi tammikuussa 1944 erimielisyys Anvilista. 

Tammikuun 22. päivänä liittoutuneet aloittivat Anzion maihinnousun Italiassa. 
Hyökkäys ei sujunut toivotulla tavalla, vaan liittoutuneet olivat vielä helmikuun alussa 
maihinnousurannalla, eivätkä olleet kyenneet tekemään läpimurtoa sillanpääasemista 
saksalaisten Cassino-vuoren puolustuksen läpi. Anzion heikko menestys sai Eisenhowerin 
epäilemään Anvilin toteuttamismahdollisuuksia. Hän viestitti helmikuun kuudentena 
päivänä Marshallille epäilevänsä Italian taisteluiden heikentävän oleellisesti Etelä-
Ranskan maihinnousun toteuttamista. Eisenhowerin mielestä Anzion kokemukset 
osoittivat, että Overlordin ensimmäiseen maihinnousuaaltoon piti keskittää vielä 
enemmän voimavaroja kuin mitä oli suunniteltu. Hän muistutti jälleen maihinnou-
sualusten vähyydestä.894 Eisenhowerin mielipiteeseen vaikutti ilmeisesti myös COS, joka 
oli jo kaksi päivää ennen SHAEF:n ylipäällikköä viestittänyt Yhdysvaltoihin toiveensa 
peruuttaa Anvil, koska Italian taistelut vaativat suurta huomiota.895 Dill esitti CCS:n 
kokouksessa Anvilin hylkäämistä ja voimien keskittämistä Overlordiin.896 Dillin mielipide 
ei saanut Yhdysvaltain esikuntapäälliköitä taipumaan, vaan he korostivat Etelä-Ranskan 
operaation olevan välttämätön tuki Overlordille.897 Brooke otti Dilliä paljon jyrkemmän 
kannan. COS:n päällikkö halusi unohtaa Anvilin, vaikka siihen löytyisikin tarpeeksi 
maihinnousualuksia. Cunningham oli tässä helmikuun seitsemännen päivän kokouksessa 
edelleen Anvilin toteuttamisen puolella, mutta hän myönsi Italian taisteluiden olevan 
etusijalla.898 Amiraali Ramsay oli turhautunut Etelä-Ranskan maihinnoususta 
syntyneeseen kiistelyyn. Hän oli helmikuun alussa suorastaan ihmeissään, kun 
SHAEF:lla ei ollut vieläkään varmaa maihinnoususuunnitelmaa.899 

Valmisteluiden aikataulu alkoi kiristyä, mutta Marshall ei halunnut luopua Anvilista. 
Helmikuun seitsemäntenä päivänä Eisenhowerille lähettämässään viestissä hän epäili, 
oliko SHAEF.n ylipäällikkö hyväksymässä paineiden alla liian helposti brittien 
mielipiteen. Marshall myönsi kuitenkin, että Anvil pitäisi hylätä, jos Italian taisteluiden 
ongelmat eivät ratkeaisi huhtikuun alkuun mennessä.900 Eisenhower oli helmikuun 
seitsemäntenä päivänä valmis hylkäämään Etelä-Ranskan maihinnousun, koska hän piti 
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Italian taisteluiden aiheuttamia hankaluuksia liian suurina, kuten hänen päiväkirjansa 
paljastaa.901 Helmikuun kahdeksantena päivänä Eisenhower lähetti ”puolustusviestin” 
Marshallille. Overlordin ylipäällikkö torjui esimiehensä epäilyt brittien vaikutuksesta; 
hän ei puolustanut Anvilia, vaan hän korosti yhä Overlordin ensimmäisen hyökkäysaallon 
merkitystä.902 Marshall kertoi Eisenhowerin terveiset Kingille ja Leahylle. Keskeinen 
ongelma oli maihinnousualusten vähäinen määrä.903 Marshall vähätteli 
maihinnousualusongelmaa Dillille toteamalla, että kysymys alusten määrästä oli 
ainoastaan laskutekninen.904 Marshall ja Eisenhower olivat ajautuneet heille harvinaiseen 
erimielisyyteen helmikuun alussa 1944. Anvilista aiheutunut ongelma koetteli liittolaisten 
yhteistyötä, mutta ennen kaikkea se hidasti lopullisten maihinnoususuunnitelmien 
lyömistä lukkoon. 

Churchill arveli ongelman ratkeavan CCS:n kokouksen avulla. Hän pyysi helmikuun 
kuudentena päivänä Rooseveltia lähettämään Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden 
neuvoston Lontooseen selvittelemään Euroopan strategian pulmia. Pääministerin mielestä 
yhteiset neuvottelut olivat tarpeen Normandian maihinnousun valmistelujen ja Italian 
taisteluiden osalta.905 Roosevelt ei suostunut pyyntöön, koska hänen mielestään 
suunnitelmat olivat tyydyttäviä, eikä niihin tarvinnut tehdä muutoksia.906 Brooke oli 
tyytyväinen Rooseveltin vastaukseen, sillä se lopetti Churchillin hurjat strategiset 
ajatukset tuolla hetkellä. COS:n päällikköä tyydytti myös Marshallin ratkaisu, jonka 
mukaan Eisenhower sai tehdä lopullisen päätöksen Anvilista.907 JCS tarkensi ohjeitaan 
helmikuun 11. päivänä: neuvoston mukaan lopullinen ratkaisu Overlordista ja Anvilista 
pitäisi tehdä Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvostojen 
kokouksessa, jossa Eisenhower edustaisi JCS:ää.908 COS hyväksyi Eisenhowerin JCS:n 
edustajaksi.909 

Montgomery oli tyytymätön asioiden etenemiseen, ja hänen mielestään Eisenhower 
halusi vain miellyttää kaikkia osapuolia. Montgomery kannatti Anvilin hylkäämistä.910 
Marshall lähetti amiraali Charles Cooken ja kenraali John E. Hullin Eisenhowerin tueksi 
Lontooseen. Eisenhower ja Ramsay tapasivat miehet helmikuun 14. päivänä. Marshallin 
lähettiläiden mielestä SHAEF:lla oli riittävät voimavarat Overlordin ja Anvilin 
yhtäaikaiseen aloittamiseen.911 Eisenhower kiitteli Marshallia Cooken ja Hullin 
lähettämisestä, mutta hän toisti vanhan ongelman: maihinnousualuksien puutteen.912 

Anvilista, Normandian maihinnousun tukioperaatiosta, oli tullut Overlordin 
valmistelujen koetinkivi. Eisenhowerin asema oli tukala: hän yritti tehdä mahdollisimman 
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vahvan Overlordin, mutta omat maanmiehet eivät vakuuttuneet maihinnousualusten 
puutteesta eivätkä britit Etelä-Ranskan maihinnousun tarpeellisuudesta. Montgomery oli 
kritiikissään osittain oikeassa, mutta Eisenhower ei niinkään halunnut, vaan hänen oli 
pakko hakea kompromisseja eri tahojen välille. Vaikka tilanne Etelä-Ranskan 
maihinnousun osalta oli helmikuun puolivälissä pattitilanteessa, Eisenhowerin asema oli 
vahvistunut CCS:n annettua viralliset ohjeet ylipäällikön toimivaltuuksista. Valtuuksien 
laajentaminen ei estänyt ylipäällikköä ja muuta SHAEF:ää turhautumasta, joka näkyi 
Montgomeryssä luottamuksen rakoiluna Eisenhoweria kohtaan. 

Dill teki jälleen rajusti töitä yrittäessään välittää brittien ja amerikkalaisten ajatuksia. 
Helmikuun yhdeksäntenä päivänä hän selitti Brookelle JCS:n mietteiden taustoja. Dill 
kertoi JCS:n voimien menneen paljolti Tyynenmeren sotaa koskeviin sisäisiin kiistoihin. 
Amerikkalaiset olivat omaksikin yllätyksekseen saaneet nopean voiton Marshallin saa-
rilla, ja King painosti vahvistuksien lähettämiseen Japanin vastaiseen sotaan. Dillin 
mukaan käynnissä oli King vastaan muu JCS- kamppailu.913 Marshall pelkäsi, että Chur-
chill oli vetämässä Dilliä pois Washingtonista tämän amerikkalaismyönteisyyden takia. 
Estääkseen siirron Marshall järjesti positiivista julkisuutta Dillille. Julkisuusnäytelmä 
huipentui Yalen yliopiston myöntämään muistopalkintoon Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian yhteistyön hyväksi tehdystä työstä. Marshall piti puheen 
palkintojenjakotilaisuudessa, ja hän ylisti Dillin persoonaa liittoutuneiden yhteistyön 
koordinoinnissa.914 Marshallin taktiikka onnistui, ja Dill sai jatkaa Washingtonissa.915 

Marshallin toiminta Dillin pitämiseksi Yhdysvalloissa, ja etenkin kenraalin pitämä 
puhe osoittaa käytännössä, kuinka hyviksi Marshallin ja Dillin916 välit olivat kehittyneet, 
sillä Marshallilla ei ollut tapana jaella julkisia kehuja. Dill oli vielä 1944 keväälläkin 
tärkeä lenkki Normandian maihinnousun valmisteluissa tulkaten helmikuussa 
Tyynenmeren ja Etelä-Ranskan operaatioiden aiheuttamia kiistoja. Hän nautti suurempaa 
luottamusta amerikkalaisten kuin omien maanmiestensä917 keskuudessa. 

Useiden välittäjien työstä huolimatta Anvilista aiheutunut ongelma jatkui. Helmikuun 
16. päivänä Eisenhower esitti uutta ratkaisumalliaan COS:lle. Ylipäällikkö myönsi akuu-
tin maihinnousualusongelman, mutta hän uskoi Yhdysvaltojen teollisuuden lisätuotannon 
pystyvän peittämään puutteet. Eisenhower halusi yhä tehdä Anvilin, mutta ainoastaan 
kahden divisioonan voimin. Hän oli valmis siirtämään maihinnousualuksia Overlordista 
Anvilin tueksi.918 Valmistelujen tuossa vaiheessa liittoutuneilla oli 30 divisioonaa Isossa-
Britanniassa. Niistä 21 oli taisteluvalmiina maihinnousua varten.919 

SHAEF kokoontui helmikuun 18. päivänä keskustelemaan jälleen Anvilista. 
Eisenhower totesi operaation olevan edelleen mukana suunnitelmissa, mutta hän halusi 
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asiasta lopullisen päätöksen heti. Bedell Smith huomautti, ettei päätös ollut mahdollinen 
ennen huhtikuun alkua, koska ennen sitä ei olisi varmuutta saksalaisten joukkojen 
siirroista.920 Helmikuun 19. päivän COS:n kokouksessa Eisenhower kertoi Etelä-Ranskan 
maihinnousun harjoitusten alkaneen; hän uskoi tuloksekkaiden Italian taisteluiden 
mahdollistavan Anvilin toteuttamisen. Brooke vastusti edelleen Anvilia, ja Cunningham 
halusi asiasta nopean päätöksen.921 Brooke arveli päiväkirjassaan Eisenhowerin tukevan 
Etelä-Ranskan operaatiota miellyttääkseen Marshallia; hän ihmetteli myös, miten 
Ramsay ja Montgomery olivat uuden esityksen takana.922 Brooke erehtyi Ramsayn ja 
Montgomeryn mielipiteistä, sillä molemmat vastustivat edelleen Anvilia. Montgomery 
lähetti helmikuun 19. päivänä Eisenhowerille kirjeen, jossa hän perusteli operaation 
peruuttamista Overlordin tehon lisäämisellä.923 Ramsay puolestaan selitti Churchillille 
Overlordin maihinnousualusten siirron Anvilia varten olleen puhtaasti Eisenhowerin 
idea.924 

Eisenhower oli jäämässä SHAEF:ssa yksin tukemaan Anvilia. Montgomery ja Ramsay 
olivat alusta asti pitäneet operaatiota huonona ideana ja myötäilivät näin Brooken aja-
tuksia. Eisenhower oli aikaisemmin saanut tukea Cunninghamilta, mutta amiraalikin alkoi 
kyllästyä asian jahkailuun. Brooken käsitys Eisenhowerin tarpeesta miellyttää Marshallia 
oli kuitenkin asioiden liiallista yksinkertaistamista. Eisenhowerin strateginen ajattelu oli 
puhtaasti erilainen kuin Brooken. 

Brooken kritiikillä oli vaikutusta Eisenhoweriin, sillä hän ilmoitti helmikuun 19. 
päivänä, ettei hän pitänyt Anvilin toteuttamista todennäköisenä. Mielenmuutoksensa 
syyksi hän ilmoitti Italian taisteluiden vaikean tilanteen. Eisenhower halusi CCS:n 
tekevän nopean päätöksen operaation kohtalosta.925 Kaksi päivää myöhemmin Eisenhower 
kertoi Montgomerylle olevansa pitkälti samaa mieltä tämän kanssa, mutta hän ei halunnut 
tehdä vielä päätöstä Anvilista, vaan hän halusi odottaa huhtikuun alkuun nähdäkseen, 
kuinka Italian taistelut kehittyvät.926 

Yhdysvaltain esikuntapäälliköiden neuvosto kokoontui helmikuun 21. päivänä 
käsittelemään Etelä-Ranskan maihinnousua. Marshallin mielestä Eisenhowerin piti 
järjestää kokous brittien kanssa ja saavuttaa selkeä yhteisymmärrys tai ainakin 
jonkinlainen ratkaisu ongelmaan. Leahy arveli Eisenhowerin hukkuvan työtaakan alle, 
mutta amiraali pelkäsi myös brittien painostuksen taivuttavan Eisenhowerin Anvilia 
vastaan.927 Roosevelt ja JCS kohtasivat vielä samana päivänä operaatiota käsitelleessä 
istunnossa. Presidentti sanoi suoraan, ettei hän halunnut ärsyttää venäläisiä Etelä-
Ranskan maihinnousun hylkäämisellä.928 Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvosto 
ilmoitti Eisenhowerille, että Anvil pitäisi toteuttaa. JCS halusi jatkaa Etelä-Ranskan 
maihinnousun suunnittelua kahden divisioonan vahvuisena, koska neuvosto ei uskonut 
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Italian taisteluiden häiriintyvän Overlordin tukioperaation takia. JCS halusi kuitenkin 
tarkkailla liittoutuneiden sotamenestystä Italiassa, ja se ehdotti huhtikuun ensimmäistä 
päivää takarajaksi päätöksenteolle Anvilin tekemisestä.929 Eisenhower vastasi 22. päivänä 
pitävänsä esimiestensä ehdotusta ainoana mahdollisuutena: ylipäällikön mielestä 
lopullisen päätöksen tekemistä oli pakko viivyttää Välimeren tilanteen ja Neuvostoliiton 
takia. Eisenhowerin mukaan Italian taistelut ajoivat kuitenkin ainakin helmikuun lopulla 
Anvilin edelle tärkeysjärjestyksessä.930 

Marshallille lähettämänsä viestin jälkeen Eisenhower esitteli ajatuksiaan COS:lle. Hän 
kertoi Anvilista tehtävän päätöksen lykkäämisestä, mutta totesi harjoittelun operaatiota 
varten jatkuvan. Brooken mielestä Etelä-Ranskan maihinnousun valmistelut haittasivat 
Italian operaatioita.931 Brooke kuvaili päiväkirjassaan 22. päivän istuntoa erittäin 
vaikeaksi. Hänen mielestään Eisenhower ymmärsi Italian tilanteen932 aiheuttamat 
ongelmat paremmin kuin Marshall. Hyökkäys Etelä-Ranskaan oli kuitenkin Marshallin 
idea, eikä Eisenhower uskaltanut vastustaa omaa päällikköään, vaan hän yritti epätoivoi-
sesti toteuttaa Marshallin vaatimukset.933 Washingtonin joustamattomuus alkoi lisätä 
Eisenhowerin tuskastumista.934 Montgomeryn vastustus Anvilia kohtaan jatkui, ja hän 
ilmoitti ylipäällikölleen haluavansa liittoutuneiden keskittyvän kahteen vahvaan 
rintamaan: Overlordiin ja Italiaan.935 Ramsay suorastaan kirosi JCS:n uudet ohjeet ja 
totesi: ”Olemme jälleen aloituspisteessä.”936 Sotamarsalkka Alexander arvostelee 
muistelmissaan ankarasti Eisenhoweria. Alexanderin mielestä Overlordin ylipäällikkö 
puolusti liian pitkälle Anvilia, mutta syykin oli Alexanderin mukaan selvä: kenraali 
Marshallin vankka halu toteuttaa Etelä-Ranskan maihinnousu.937 Helmikuun lopulla 
tilanne Anvilin osalta oli ennallaan: amerikkalaiset kannattivat ja britit vastustivat sitä. 
Brooken suhtautuminen amerikkalaisiin oli entisestään kiristynyt, ja häntä ärsytti 
erityisesti Marshallin vaikutus Eisenhowerin ajatuksiin. 

Kenraali Marshallin asema Yhdysvalloissa oli vankempi kuin koskaan: Time-
aikakausilehti oli valinnut hänet vuoden mieheksi Yhdysvalloissa 1943, mikä vahvisti 
hänen kuvaansa suuren yleisön keskuudessa.938 Ison-Britannian suurlähetystön taholta 
todettiinkin Marshallin olevan lähes kritiikin ulottumattomissa – niin arvostettu hän 
Yhdysvalloissa oli.939 Marshallin vahvasta poliittisesta, sotilaallisesta ja julkisesta 
suosiosta huolimatta ratkaisevin hahmo Eisenhowerin mielipiteiden taustalla oli 
Roosevelt, joka kannatti Anvilia poliittisista syistä. Presidentti oli sekä Marshallin että 
                                                           
929 JCS to Eisenhower 21.2.1944. Marshall Papers/BOX 67/Fold 3. GCMF.  
930 Eisenhower to Marshall, 22.2.1944. Papers of Eisenhower. Vol. III, s. 1744 - 1745. 
931 COS minutes 22.2.1944. CAB/79/70, s. 354 - 355. PRO. 
932 Liittoutuneet olivat edelleen vaikeuksissa Anzion sillanpääasemissa. 
933 Brooke diary 22.2.1944. Alanbrooke Papers/Diaries/5/8. LHC. 
934 Butcher diary 22.2.1944. Butcher, s. 422. 
935 Hamilton siteeraa Montgomeryn kirjettä Eisenhowerille 23.2.1944. Hamilton, s. 525. POGUE 
väittää virheellisesti Montgomeryn hylänneen Anvilin vastustamisen helmikuun puolessavälissä. 
Pogue, Supreme, s. 113 - 114. 
936 Ramsay diary 22.2.1944. The Year of The D-Day, s. 30. 
937 Alexander, s. 41 - 43. 
938 Mosley, s. 268 - 269. 
939 British Embassy Weekly Political Report 9.1.1944. Washington Despatches, s. 301. 
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Eisenhowerin ylipäällikkö ja hänen mielipiteensä olivat käytännössä käskyjä. Brooke 
vaikutti unohtavan tämän tosiasian, eikä häneltä tihkunut sympatiaa Eisenhowerille, jolla 
ei ollut muuta mahdollisuutta kuin totella Rooseveltia, vaikka hän halusi unohtaa Anvilin. 

SHAEF:n kesken ei ollut syntynyt sisäistä yksituumaisuutta. Sen saavuttamista ei 
ainakaan helpottanut Montgomeryn tammikuun lopun harhaanjohtava ilmoitus 
lehdistölle, että hän johtaisi Overlordia.940 Välikohtaus häiritsi Eisenhoweria sen verran, 
että hän ilmaisi Churchillille toiveensa suhteiden kohentamisesta ja tarkentamisesta 
julkiseen sanaan.941 Churchillin tuki oli vankkaa laatua. Pääministeri piti parlamentissa 
puheen, jossa hän ylisti Eisenhowerin ainutlaatuista työtä liittoutuneiden yhdistäjänä.942 
Eisenhower oli hämmentynyt imartelusta, mutta hän kiitteli lämpimästi Churchilliä.943 
Pääministerin jopa ylitsepursuavakin tuki vahvistaa käsityksiä hänen ja Eisenhowerin 
hyvistä suhteista. Churchill kehui harvoin ketään – varsinkaan julkisesti. Eisenhowerin 
muistelmissaan esittämä väite hänen ja Churchillin hyvistä väleistä saa näin lisätukea.944 
Strategiset erimielisyydet eivät häirinneet näiden kahden miehen erinomaisia 
henkilösuhteita. 

Maaliskuun yhdeksäntenä päivänä Eisenhower ehdotti JCS:lle Anvilin peruuttamista 
Italian taisteluiden945 hitaan etenemisen takia. Toisena pahana ongelmana hän mainitsi jäl-
leen maihinnousualusten liian pienen määrän. Ylipäällikkö ei halunnut Anvilin 
horjuttavan Overlordia.946 Itse asiassa Eisenhower oli esittänyt jo helmikuun 26. päivän 
SHAEF:n kokouksessa operaation peruuttamista, mutta Bedell Smith ei halunnut, että 
kyseistä viestiä lähetettäisiin.947 Marshall vastasi koko JCS:n puolesta, ettei Etelä-Ranskan 
operaatiota saanut peruuttaa. JCS aikoi kuitenkin tyytyä Eisenhowerin ratkaisuun.948 
Maaliskuun 13. päivän SHAEF:n kokouksessa Eisenhower kertoi tehneensä Marshallille 
selväksi, ettei Anvil saisi haitata Overlordia. Eisenhower korosti jälleen vaikeaa 
maihinnousualustilannetta.949 Neljä päivää myöhemmin Eisenhower ilmoitti, ettei hän 
uskonut Anvilin toteutuvan täysimittaisena.950 Hän viestitti Marshallille haluavansa 
peruuttaa koko operaation, koska hän halusi keskittää rajalliset maihinnousualusmäärät 
Overlordia varten.951 Eisenhower kertoi päätöksestään seuraavana päivänä Ison-Britannian 
esikuntapäälliköiden neuvostolle; hän uskoi Italian taisteluiden tyydyttävän JCS:ää 
eräänlaisena Anvilin korvikkeena.952 Brooke oli erittäin tyytyväinen Eisenhowerin 
                                                           
940 Norman Constable, Ike & Monty, s. 285. 
941 Eisenhower to Churchill, 6.2.1944. Papers of Eisenhower. Vol. III, s. 1708 - 1709. 
942 Parliamentary Debate 22.2.1944. International Situation. Parliamentary Debates. Volume 397, s. 
688 - 689. 
943 Eisenhower to Churchill, 23.2.1944. Papers of  Eisenhower. Vol. III, s. 1748. 
944 Eisenhower, Crusade, s. 241. 
945 Pelkästään amerikkalaisten 5. armeija menetti Anzion ja Cassinon taisteluissa maaliskuun 
loppuun mennessä 52 000 miestä. 
946 Eisenhower to JCS, 9.3.1944. Papers of Eisenhower. Vol. III, s. 1763 - 1764. 
947 SCAEF meeting 26.2.1944. RG 331/BOX 55. NARA II. 
948 Marshall to Eisenhower, 16.3.1944. Papers of Marshall, Vol. 4, s. 348. 
949 SCAEF meeting 13.3.1944. RG 331/BOX 55. NARA II. 
950 SCAEF minutes 17.3.1944. RG 331/BOX 55. NARA II. 
951 Eisenhower to Marshall, 21.3.1944. Papers of Eisenhower. Vol. III, s. 1776 - 1778. 
952 COS minutes 22.3.1944. CAB/79/72, s. 72. PRO. 
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näkemykseen, hän toivoi Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvoston kuuntelevan 
Eisenhoweria.953 

Eisenhowerin ja Brooken toiveet asian ratkeamisesta tyrehtyivät kuitenkin nopeasti. 
Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvosto ilmoitti maaliskuun 24. päivänä CCS:n 
kokouksessa, että kahden divisioonan Anvil oli edelleen ohjelmassa. Dillin mielestä 
Etelä-Ranskaan suunniteltu operaatio ei ollut sotilaallisesti tai poliittisesti 
tarkoituksenmukainen. Hän kertoi myös liittoutuneiden Välimeren alueen komentajan 
kenraali Maitland-Wilsonin pitävän Anvilin aloittamista mahdottomana ennen kuin hän 
olisi saanut täytettyä meneillään olevan tehtävän eli Rooman valtaamisen.954 Marshall 
ilmoitti JCS:n suostuvan Anvilin siirtoon mutta ei hylkäämiseen. Yhdysvaltojen 
esikuntapäälliköiden mielestä Anvil oli Rooman valtaamista tärkeämpi operaatio. JCS 
ehdotti Etelä-Ranskan maihinnousun aloittamispäiväksi heinäkuun kymmenettä.955 Ison-
Britannian esikuntapäälliköiden neuvosto ei voinut kuitenkaan hyväksyä ehdotusta, vaan 
COS hylkäsi sen mahdottomana.956 

Marshallin viesti sai Eisenhowerin mielen muuttumaan, ja hän ilmoitti SHAEF:n 
aamupäivän kokouksessa maaliskuun 27. päivänä tukevansa JCS:n ehdotusta.957 Päivän 
toisessa SHAEF:n tapaamisessa Overlordin ylipäällikkö korosti, että nyt pohdinnan 
kohteeksi nousi, pystyttäisiinkö Anvil aloittamaan tavoiteltuna päivänä ja vielä samaan 
aikaan jatkamaan voimakasta etenemistä Italiassa. Eisenhower totesi JCS:n olevan valmis 
jopa siirtämään Tyyneltämereltä maihinnousualuksia Anvilin onnistumisen takaamiseksi. 
Brooke ei säästellyt sanojaan. Hänen mielestään sodan loppu oli viivästynyt puolella 
vuodella, koska amerikkalaiset eivät olleet pysyneet täysin Saksa ensin -strategian takana. 
Eisenhower huomautti painottaneensa jo kaksi vuotta aiemmin Saksa ensin -strategiaa. 
Portal yritti keventää tunnelmaa toteamalla, että kaikki lisätuki Overlordille oli askel 
eteenpäin. Eisenhower yritti lepytellä Brookea muistuttamalla Italian taisteluiden 
poliittisesta merkityksestä. Tämä ei auttanut, vaan Brooke jatkoi kiivaasti Anvilin 
arvostelua, minkä jälkeen Eisenhower painotti, että JCS:n päähuoli oli toteuttaa Anvil 
Overlordin tukena.958 Maaliskuun viimeisenä päivänä COS ilmoitti Washingtoniin, ettei se 
ollut valmis muuttamaan Välimeren strategiaa.959 Dill välitti nopeasti JCS:n vastauksen 
Lontooseen. Amerikkalaiset eivät olleet valmiita heikentämään otettaan Tyynestämerestä, 
ellei heidän ehdotuksiinsa Välimeren strategiasta suostuttaisi laajemmassa mittakaavassa. 
Dill ehdotti Anvilin aloittamisen tavoitepäiväksi heinäkuun kymmenettä.960 Brooken 
mielestä amerikkalaiset eivät ymmärtäneet, ettei joukkoja riittänyt kahdelle Välimeren 
rintamalle. Brooke arvioi päiväkirjassaan kriittiseen sävyyn Marshallin strategiaa 
toivottomaksi.961 

                                                           
953 Brooke diary 22.3.1944. Alanbrooke Papers/Diaries/5/8. LHC. 
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955 Marshall to Eisenhower 25.3.1944. Marshall Papers/BOX 56/Fold 29. GCMF. 
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Maaliskuun lopun tapahtumat ovat varsin paljastavia ajatellen Normandian 
maihinnousun komentosuhteita. Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvosto antoi ensin 
– maaliskuun puolessavälissä – Eisenhowerille vapaat kädet päättää Anvilista. Hänen 
päätösvaltansa osoittautui kuitenkin nopeasti rajoitetuksi. Kun Eisenhower ehdotti Etelä-
Ranskan maihinnousun hylkäämistä, JCS ei suostunutkaan ajatukseen, vaan piti 
hyökkäysidean elossa. Eisenhower ei uskaltanut vastustaa esimiehiään, vaan hän siirtyi 
heidän mielipiteensä kannalle. Tapaus osoittaa, kuinka vahvasti Eisenhower oli sitoutunut 
Marshalliin, mutta se näyttää myös SHAEF:n ylipäällikön toimivaltuuden rajat – JCS 
sivuutti halutessaan Eisenhowerin päätökset ja jätti hänet kiusalliseen tilanteeseen. 
Brooke ei todellakaan salaillut mielipiteitään. Hän oli erittäin pettynyt Eisenhowerin 
mielenmuutokseen, mutta ennen kaikkea hän oli kyllästynyt amerikkalaisten tapaan 
käydä sotaa tai siihen, ettei strategiaa toteutettu hänen haluamallaan tavalla. 

Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian esikuntapäälliköiden kädenvääntö Anvilista jatkui 
huhtikuussa. Dill korosti maanmiehilleen amerikkalaisten olevan todella tiukasti kiinni 
Tyynellämerellä, eivätkä he todellisuudessa olleet valmiita suuriin siirtoihin sieltä 
Euroopan sotanäyttämölle.962 Churchill vastasi kaksi päivää myöhemmin. Pääministeri 
korosti, että amerikkalaisille pitäisi painottaa maihinnousualusten vähyyden aiheuttamaa 
ongelmaa. Churchill halusi CCS:n tekevän asiasta tarvittaessa päätöksiä.963 Huhtikuun 
seitsemäntenä Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvosto viestitti Washingtoniin, että 
sen oli hankala hyväksyä heinäkuun kymmenettä päivää Anvilin aloittamispäiväksi, koska 
Italian taisteluiden etenemistä oli mahdoton ennustaa. Brittien mielestä Italian taistelut 
olivat suurempi apu Overlordille kuin Anvil.964 

Huhtikuun 12. päivänä Churchill jatkoi amerikkalaisten taivuttelua puolelleen. 
Pääministeri korosti Italian taisteluiden tarkoituksena olevan sitoa mahdollisimman 
paljon saksalaisjoukkoja Overlordin helpottamiseksi. Churchillin mukaan Välimeren 
tärkeimmäksi operaatioksi pitäisi nostaa Anzion sillanpääaseman valtaaminen. 
Pääministeri huomautti, että liittoutuneiden piti tehdä valinta Anvilin tai Italian 
valloittamisen välillä. Churchillin mielestä Anvil ei onnistuisi, ellei Tyyneltämereltä 
siirrettäisi maihinnousualuksia Välimerelle.965 Marshall vastasi Anvilin olevan tärkeän jo 
senkin vuoksi, että sitä varten oltiin tuomassa maihinnousualuksia Tyyneltämereltä.966  

Huhtikuun 14. päivän COS:n kokouksessa Brooke ei ollut enää jyrkästi Anvilia 
vastaan, mutta se ei saanut mennä tärkeysjärjestyksessä Italian operaatioiden edelle. 
Hänen mielestään onnistumiset Italiassa tukisivat parhaiten Overlordia.967 COS ilmoitti 
Washingtoniin, ettei Anvil onnistuisi ilman uusien maihinnousualusten tuontia 
Tyyneltämereltä.968 Churchill lähetti varmuuden vuoksi Marshallille vielä oman 
sähkeensä, jossa hän ilmoitti, ettei hän voinut hyväksyä Anvilia tärkeysjärjestyksessä 
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Italian taisteluiden edelle.969 Marshall ilmoitti Churchillille suostuvansa Anvilin 
peruuttamiseen Rooman valtaamisen vaatiman huomion takia. Kenraali kannatti 
voimakkaita Italian operaatioita, jotta Saksa ei pystyisi siirtämään joukkoja Etelä-
Ranskasta tai Italiasta Overlordia vastaan.970 JCS ei ollut omaan päätökseensä 
tyytyväinen, ja neuvosto suunnitteli vielä huhtikuun lopulla Anvilia. Dill muistutti CCS:n 
kokouksessa Italian operaatioiden olevan etusijalla Etelä-Ranskan maihinnousuun 
nähden.971 Amerikkalaiset ja britit päätyivät lopulta kompromissiin, jonka mukaan 
liittoutuneet päättivät valmistautua maihinnousuun neljään mahdolliseen kohtaan: 
Marseillen länsipuolelle, Touloniin, Genovan kanaalin lähistölle ja Rooman 
pohjoispuolelle.972 Etelä-Ranskan maihinnousu toteutui elokuussa, ja sen koodinimi oli 
muutettu Dragooniksi.973 

Kiista Etelä-Ranskan maihinnoususta vaikeutti Normandian maihinnousun 
valmisteluita ja turhautti etenkin SHAEF:n jäseniä. Eisenhower sai avustajineen huomata 
amerikkalaisen ja brittien yhteisen päätöksentekojärjestelmän joustamattomuuden. 
Esikuntapäälliköiden neuvostojen, JCS ja COS, ja Eisenhowerin johtaman SHAEF:n 
välillä oli komentosuhderistiriita. Eisenhowerilla ei ollut varaa ajatella 
maihinnousuvalmisteluita pelkästään sotilaallisesti. Poliittiset aspektit olivat erittäin 
voimakkaita – asia, jota Brooke ei halunnut ymmärtää. SHAEF:n ylipäällikön mielipiteet 
sivuutettiin tylysti, kun Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvostot 
kävivät omaa kamppailuaan. Vanhat epäluulot, jotka olivat syntyneet vuoden 1942 alussa, 
näkyivät jälleen Anvilista syntyneessä ongelmassa. 

ADAMSIN mukaan amerikkalaiset eivät halunneet lisätä Italian taisteluiden 
voimavaroja, koska he pelkäsivät brittien vaativan jatkossa vielä enemmän.974 Marshallin 
joustamattomuus vahvisti puolestaan Brooken vanhoja käsityksiä liittolaisen strategisen 
ajattelun puutteesta. Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanjohto oli onnistunut 
pääasiassa pitämään asiakiistat henkilösuhteiden ulkopuolella, mutta tilanne Brooken ja 
Marshallin osalta näyttää olleen toisenlainen. Miesten välit vaikuttivat tulehtuneilta 
Normandian maihinnousun valmisteluiden loppuvaiheissakin. Keskinäisen suoran 
viestiyhteyden puute ei ainakaan auttanut suhteiden kehittämisessä. 

Roosevelt oli päätöksillään usein ratkaissut kiistat, mutta Etelä-Ranskan operaation 
osalta hänen osuutensa jäi pieneksi. Tähän oli yhtenä syynä hänen Teheranin jälkeen 
heikentymään alkanut terveytensä, joka ei sallinut tiivistä työtahtia. Maaliskuun lopulla 
presidentille tehtiin lääkärintarkastus, jonka perusteella hänellä arvioitiin olevan kaksi 
vuotta elinaikaa. Testitulokset jäivät vain pienen lääkäriryhmän tietoon – BISHOPIN 
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liittoutuneiden voimavarojen keskittämisen symbolia Ranskan maihinnousua varten. David 
Eisenhower, s. 135. 



 

 

179

 

mukaan edes Rooseveltille ei kerrottu hänen huonoa fyysistä tilaansa.975 Yhteydenpito 
Churchilliin kanssa sotilaallisista asioista jäi entistä enemmän Marshallin harteille, koska 
Roosevelt halusi presidentinvaalien vuoksi keskittyä tarkemmin sisäpolitiikkaan.976 

Etelä-Ranskan maihinnousun siirtyminen merkitsi maihinnousualusten977 ja sota-
alusten vapautumista Välimereltä Overlordin tueksi mutta myös Tyynenmeren 
operaatioiden vahvistukseksi.978 Anvilista aiheutunut ongelma oli suurelta osin 
Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian esikuntapäälliköiden neuvostojen välinen valtakiista, 
josta joutui eniten kärsimään hankalaan välikäteen ajautunut Eisenhower. SHAEF:n 
ylipäällikkö sai tasapainoilla kahden mielipiteen välillä ja yrittää sovitella niitä. Päätös 
Anvilin siirrosta oli kompromissi: amerikkalaiset eivät joutuneet hylkäämään 
haluamaansa operaatiota, ja britit onnistuivat saamaan hyväksynnän voimakkaiden Italian 
operaatioiden jatkamiselle. Liittolaisten yhteistyötä ja etenkin Overlordin valmisteluja 
pahasti häirinnyt ongelma selvisi vain hieman yli kuukausi ennen Normandian 
maihinnousun alkua. 

3.2  Ilmavalmisteluiden umpisolmut 

3.2.1  Kenraalien arvovaltakiistat 

Tammikuun alussa 1944 Ison-Britannian pommitusilmavoimia – raskaita pommittajia – 
komensi kaksi vuotta aiemmin tehtävään nimetty ilmavoimien marsalkka Arthur Harris. 
Yhdysvaltojen strategisia pommikoneita, jotka oli sijoitettu Britanniaan ja Etelä-Italiaan, 
komensi kenraaliluutnantti Carl A. Spaatz.979 Eisenhower vetosi uudenvuodenaattona 
1943 Marshalliin, jotta CCS määräisi strategiset pommittajat SHAEF:n ylipäällikön 
alaisuuteen. Hän muistutti Pohjois-Afrikan operaatioiden aikaisista ongelmista, jotka 
olivat syntyneet, kun Eisenhowerilla ei ollut mahdollisuutta nopeasti vaikuttaa 
pommittajien toimintaan.980 Spaatz sai tammikuun viidentenä päivänä Eisenhowerilta 
tiedon toimivansa yhdessä Harrisin kanssa Overlordin ylipäällikön alaisuudessa. 
Eisenhower tosin huomautti, ettei asiasta ollut vielä tehty virallista päätöstä. Ylipäällikkö 
oli vielä Washingtonissa, ja hän kertoi Tedderin hoitavan alustavat neuvottelut strategisten 
pommikoneiden asemasta Normandian maihinnousussa.981 
                                                           
975 Roosevelt oli vuoden alussa laihtunut, menettänyt ruokahaluaan, hänen verenpaineensa oli 
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Churchill selvitti omia mielipiteitään ilmavoimien komentajakysymyksessä COS:lle 
tammikuun kuudentena päivänä. Pääministerin mielestä Tedderin kokemus sekä hänen 
asemansa Overlordin varaylipäällikkönä tarkoitti käytännössä, ettei Leigh-Mallory 
kykenisi toimimaan hänen kanssaan tasavertaisesti. Churchillin mielestä asia ei ollut 
monimutkainen: tarvittiin ainoastaan yhdet taktiset ilmavoimat982, joita Leigh-Mallory 
johtaisi. Pääministeri halusi siirtää Spaatzin Eisenhowerin alaisuuteen. Tämä merkitsisi 
käytännössä sitä, että Tedder omaisi laajat valtuudet Spaatzin komentamiseen.983 
Ilmailuministeri Archibald Sinclair huomautti vastauksessaan, ettei asia ollut aivan niin 
yksinkertainen kuin Churchill ajatteli. Sinclair luotti Leigh-Malloryyn, jolle oli annettava 
laajat valtuudet. Ministeri vastusti Harrisin ja Spaatzin alistamista Eisenhowerin 
komentoon. Hänen mielestään edes Tedderin kokemus ei ollut riittävä kaikkien 
strategisten pommittajien komentamiseen. Harrisin ja Spaatzin pitäisi pysyä jatkossakin 
Portalin alaisuudessa, koska tämä edusti CCS:ää.984 COS oli ministerin kanssa samaa 
mieltä. Brittiesikuntapäälliköiden mielestä Eisenhowerin piti tehdä yhteistyötä Spaatzin ja 
Harrisin kanssa Leigh-Malloryn välityksellä.985 Pääministeri oli tyytyväinen COS:n 
mielipiteeseen, ja hän halusi antaa Tedderille enemmän vastuuta ilmavoimista 
kokemattomamman Leigh-Malloryn kustannuksella.986 

Ismay ilmoitti Churchillille tammikuun 20. päivänä Overlordin ilmavalmisteluiden 
komentosuhde- ja pommituskohdeongelmien jatkuvan.987 Spaatz ja kenraali Arnold olivat 
valmiita luovuttamaan strategiset pommittajat Eisenhowerin komennon alaisiksi 
maihinnousun ajaksi, jonka jälkeen ylin komento palautettaisiin yhdistyneiden 
esikuntapäälliköiden neuvostolle. Harris vastusti ehdotusta.988 Tedder antaa 
muistelmissaan ymmärtää vastarinnan johtuneen siitä, ettei Harrista valittu Overlordin 
ilmavoimien komentajaksi. Normandian maihinnousun komentosuhteiden ongelmaksi 
nousi myös Leigh-Malloryn asema, koska Eisenhower ja Bedell Smith olivat haluttomia 
alistamaan sekä Yhdysvaltojen että Ison-Britannian taktisia ilmajoukkoja hänen 
alaisuuteensa.989 Kenraali Arnold tuki Eisenhowerin kaavailemaa komentojärjestelmää. 
Myös Churchill oli alunperin kannattanut Eisenhowerin ehdotusta, mutta oli Butcherin 
mukaan muuttanut kantansa brittien ilmailuministeriön suosituksesta.990 Eisenhower 
kiitteli Arnoldia991 saamastaan tuesta ja kertoi pitävänsä kenraalin ajan tasalla tapahtumien 

                                                           
982 Taktiset ilmavoimat iskivät ennen maihinnousua etenkin vetureita vastaan. Brittien ja 
amerikkalaisten raketeilla varustetut Typhoon- ja Mustang-hävittäjät tuhosivat 
maihinnousuvalmisteluissa erityisesti Saksan rannikolla sijainneita tutka-asemia. D-päivän jälkeen 
ne toimivat maavoimien apuna esimerkiksi iskuissa Saksan panssaridivisioonia vastaan.  
983 Prime Minister to Secretary of Air and COS 6.1.1944. AIR/8/1185. PRO.  
984 Secretary of Air to Churchill 7.1.1944. AIR/8/1185. PRO. 
985 COS to Churchill 8.1.1944. AIR/8/1185. PRO. 
986 Churchill to COS 9.1.1944. AIR/8/1185. PRO. 
987 Ismay to Churchill 20.1.1944. CAB/120/302. PRO. 
988 Butcher diary 20.1.1944. Butcher, s. 404 - 405. 
989 Lord Tedder, With Prejudice, s. 499. 
990 Butcher diary 23.1.1944. Butcher, s. 408. 
991 Arnoldilla oli jälleen terveytensä kanssa ongelmia, ja hän sai toukokuussa 1944 kolmannen 
sydänkohtauksensa. Coffey, s. 343. 
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kulusta.992 DAVID EISENHOWER on arvioinut Arnoldin tuen jääneen kovin 
vaillinaiseksi, koska hän pelkäsi Churchillin hermostumista.993 Eisenhowerin toiveet 
Overlordin ilmavoimien komentosuhteiden nopeasta selkiytymisestä saivat tylyn lopun. 
Liittolaisten käsitykset erosivat pahasti toisistaan, eikä CCS selkeyttänyt asiaa 
tammikuussa millään tavalla. Arnold ei ollut yhtä vahva persoona kuten Marshall ja 
Brooke, eikä hänen antamansa tuki Eisenhowerille riittänyt ongelmien ratkaisemiseen. 

Normandian maihinnousun ilmavoimien komentajaksi valittu Leigh-Mallory ei 
nauttinut edes oman ylipäällikkönsä suosiota. Eisenhower kehuu muistelmissaan 
SHAEF:n yhteistyötä, mutta hänen mielestään Leigh-Mallorylta puuttui tarvittavaa 
kokemusta etenkin ilma- ja merivoimien yhteistyöstä.994 Eisenhowerin Leigh-Mallorya 
kohtaan esittämä kritiikki on hyvin poikkeuksellista. Hänen tyylinään ei ollut sodan 
aikana tai sen jälkeenkään esittää näin suoraa arvostelua. Eisenhowerin lausuma arvostelu 
onkin vahva lisänäyttö Leigh-Malloryn aseman horjuvuudesta Overlordin valmisteluissa. 

Overlordin ilmavoimien komentosuhteista muodostunut ongelma kietoutui osittain yh-
teen maihinnousun ilmavalmisteluiden kohteista syntyneen kiistan kanssa. Britit olivat 
aloittaneet Saksan pommitukset vuoden 1940 aikana; amerikkalaiset tulivat mukaan 
helmikuussa 1942. Tärkeimpinä maaleina olivat sukellusveneitä rakentaneet telakat, 
lentokoneteollisuus ja liikenneyhteydet. Kesäkuusta 1943 lähtien pommi-iskut keskitettiin 
lentokoneita ja synteettistä polttoainetta valmistaviin tehtaisiin. Tätä operaatiota kutsuttiin 
Pointblankiksi.995 Spaatz oli raskaine pommittajineen aloittanut Saksan tehtaiden 
pommitukset helmikuussa 1942, minkä seurauksena noin 30% kohteista saatiin tuhottua.  
Toinen tarkoitus oli saada saksalaishävittäjät ilmaan ja tuhota ne amerikkalaisten 
saattuehävittäjien Mustangien avulla ilmataisteluissa.996 

Churchill oli kesällä 1942 suostunut neuvonantajansa F.A. Lindemannin997 
ehdotukseen laajojen strategisten pommitusten aloittamisesta. Lindemann uskoi 
pommitusten murentavan saksalaisten siviilien rohkeuden, mikä johtaisi sodan 
voittamiseen 18 kuukaudessa. Ison-Britannian lentokonetuotannossa alettiin panostaa 
pommikoneiden valmistukseen, mikä häiritsi muun muassa Overlordissa tarvittujen 
taktisten koneiden rakentamista.998 Churchillin päätöstä on yleisesti pidetty erehdyksenä, 
koska päiväpommitukset epäonnistuivat999: Saksan kaupungit kokivat melkoisia tuhoja, 
mutta sotateollisuuden vauriot olivat vähäisiä, ja sen tuotanto vain yltyi.1000 MacKSEYN 
                                                           
992 Eisenhower to Arnold, 23.1.1944. Papers of Eisenhower. Vol. III, s. 1677. 
993 David Eisenhower, s. 116. 
994 Eisenhower, Crusade, s. 220. 
995 J. F. C. Fuller, The Decisive Battles of The Western World, s. 560; Norman, s. 142 - 143. 
Strategisista pommituksista katso Basil Collier, A History of Air Power, s. 284 - 311. 
996 Ronald A. Cooke and Ray Conyers Nesbit, Target: Hitler`s Oil, s. 132. 
997 Myöhemmin lordi Cherwell. 
998 Neumann, After, s. 81 - 82. 
999 Esimerkiksi lokakuussa 1943 amerikkalaiset hyökkäsivät Frankfurtin liepeillä sijainneen 
asetehtaan kimppuun. Hyökänneistä 291 koneesta saksalaiset pudottivat 60. Vasta tämän jälkeen 
liittoutuneet aloittivat pommittajia suojanneiden Mustangien massavalmistuksen. Grigg, s. 138 - 
140.  
1000 R.W. Thompson, Generalissimo, s. 231; Neumann, After, s. 82; Grigg, s. 155 - 157; Hastings, s. 
349. 
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mukaan Harris oli päässyt persoonallisen tyylinsä – kovuutensa – ansiosta Churchillin 
suosioon ja sai pääministerin, sekä Portalin tuen Berliinin pommituksille marraskuussa 
1943.1001 COOKE ja CONYERS NESBIT ovat painottaneet, että Ison-Britannian 
strategisten pommittajien merkitys oli kiistaton. Niiden painoarvo olisi voinut olla 
kuitenkin suurempikin, jos Harris olisi ollut valmis kuuntelemaan muiden neuvoja ja olisi 
ollut aktiivisempi nopeiden muutosten osalta.1002 

Tammikuussa 1944 alkoi Overlordin ilmavalmisteluiden kohteiden tarkempi pohdinta. 
Kenraaliluutnantti Morgan esitti tammikuun 24. päivän SHAEF:n kokouksessa 
rautatieyhteyksien pommittamista, ja hän sai tukea Tedderiltä.1003 Helmikuun 
kymmenentenä päivänä Marshall kertoi Eisenhowerille huolestuneensa amerikkalaisten ja 
brittien epäyhtenäisyydestä. Kenraalin mielestä ongelman ydin oli selkeä: jokainen 
komentaja halusi erityiskohtelun omalle operaatiolleen.1004 Leigh-Mallory perusti asiaa 
pohtimaan liittoutuneiden ilmavoimien pommituskomitean. Uuden yhteistyöryhmän työn 
avaukseksi professori Solly Zuckerman1005 teki alustavan suunnitelman, jossa korostettiin 
rautatieyhteyksien pommittamista.1006 Harris oli täysin eri linjoilla; hänen mielestään 
raskaat pommittajat tukisivat Overlordia parhaiten, jos ne saisivat jatkaa Saksan 
teollisuuskeskusten moukarointia. Liikenneyhteyksien pommittamista Harris piti 
hyödyttömänä.1007 Zuckermanin mielestä Harris vastusti rautateiden pommittamista, koska 
hän ei halunnut toimia Eisenhowerin, Tedderin tai Leigh-Malloryn alaisuudessa. 
Professorin mukaan pommikenraali Harris vaaransi jääräpäisyydellään Overlordin 
toteutumisen.1008 

Ilmavalmistelut olivat helmikuun puolessavälissä vielä sekasortoisessa tilassa. Tedder 
ja Leigh-Mallory kannattivat Zuckermanin ehdotusta, kun taas Spaatz vastusti Harriksen 
tavoin rautateiden pommittamista. Vaikeutena oli myös, kuka johtaisi mitäkin ilmavoi-
mien haaraa.1009 Zuckermanin mielestä pommikomitea ei ollut toimintakykyinen, koska 
Leigh-Mallorya kunnioitettiin vain hänen korkean sotilasarvonsa takia. Leigh-Mallorya 
pidettiin hyvänä taktisten ilmavoimien komentajana, mutta hänen kokemattomuutensa 
raskaiden pommittajien osalta herätti epäilyjä. Helmikuun puolenvälin pahin tilanne oli – 
ainakin Zuckermanin mukaan – CCS:n kyvyttömyys ratkaista Pointblankin ja Overlordin 
välistä tärkeysjärjestystä.1010 

Normandian maihinnousun ilmavalmisteluiden koordinointi alkoi sekavasti. 
Valmistelut eivät päässeet kunnolla vauhtiin, kun Leigh-Mallorylla ei ollut tarvittavaa 
arvovaltaa näennäisen voimakkaasta asemastaan huolimatta. Zuckermanin arvio Harrisin 
                                                           
1001 MacKsey, s. 162 ja s. 168; Hastings, s. 259. BASIL COLLIER on kuvannut Harrisin 
pommituksia tuhoamisen strategiaksi. Collier, s. 284. 
1002 Cooke and Conyers Nesbit, s. 112. 
1003 SCAEF meeting 24.1.1944. RG 331/BOX 55. NARA II. 
1004 Marshall to Eisenhower 10.2.1944. Marshall Papers/BOX 67/Fold 2. GCMF. 
1005 Zuckerman oli toiminut Välimerellä onnistuneesti Tedderin tieteellisenä avustajana 
pommituskysymyksissä. Hastings, s. 274. 
1006 Solly Zuckerman, From Apes to Warlords, s. 220. 
1007 Hastings siteeraa Harriksen viestiä Portalille. Hastings, s. 275. 
1008 Zuckerman, s. 223. 
1009 Tedder, s. 507. 
1010 Zuckerman, s. 229 - 231. 
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käytöksen motiiveista on oikeansuuntainen. Harris piti mustasukkaisesti kiinni sekä 
omasta asemastaan että strategisesta ajattelustaan, vaikka hänen marraskuussa 
aloittamansa Berliinin pommitus ei ollut tuottanut tuloksia1011 odotetulla tavalla. Spaatz ei 
ollut Harrisia yhteistyökykyisempi, ja Tedder ilmoittikin helmikuun 22. päivänä Portalille 
Overlordin ilmavalmistelujen vaarantuvan, koska Spaatz kieltäytyi tottelemasta Leigh-
Malloryn komentoja. Uhkana oli Tedderin mielestä myös koko Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian sodanjohdon yhteistyön heikkeneminen Overlordin valmisteluissa.1012 CCS oli 
osasyyllinen sotkuiseen tilanteeseen, koska se ei ollut tukenut tarpeeksi jämäkästi 
SHAEF:n toimintaa: CCS ei ollut määrännyt selkeää käskytysjärjestelmää, mikä horjutti 
Normandian maihinnousun koordinointia. 

Zuckerman esitti helmikuun 25. päivänä tarkemman version ilmavalmistelusuunnitel-
mastaan. Professori korosti voimakasta ja pitkäaikaista rautateiden pommittamista koko 
Luoteis-Euroopassa. Muutamaa päivää ennen maihinnousua hyökättäisiin maantiesiltoja 
vastaan. Harris vastusti edelleen voimakkaasti suunnitelmaa, ja Spaatz totesi sen olevan 
ristiriidassa operaatio Pointblankin kanssa. Zuckermanin mielestä Spaatz ei varsinaisesti 
vastustanut rautateitä vastaan tehtäviä hyökkäyksiä, vaan hän pelkäsi joutuvansa Leigh-
Malloryn alaiseksi Harrisin jatkaessa Saksan pommittamista.1013 Tedderin mukaan kokous 
oli yhtä kaaosta. Komitea sai tuotettua 41-sivua tekstiä, mutta siihen ei sisältynyt yhtään 
päätöstä.1014 

Churchill vaikeutti asioita entisestään vastustamalla jyrkästi strategisten 
pommikoneiden komentaja Leigh-Mallorya. Pääministeri halusi edelleen laajentaa 
Tedderin valtuuksia aina Spaatzin, Harrisin ja Sholto Douglasin komentamiseen saakka, 
kun kyseessä oli selkeästi Overlordin tueksi tapahtuva ilmaoperaatio.1015 Portal oli täysin 
samaa mieltä kuin Churchill.1016 Myös COS oli samoilla linjoilla. Brittiesikuntapäälliköt 
halusivat jättää Leigh-Malloryn vastuulle taktisen suunnittelun yhteistyössä Ramsayn ja 
Montgomeryn kanssa.1017 Maaliskuun alkuun mennessä oli käynyt selväksi, ettei 
Overlordin ilmavalmisteluista tulisi mitään ainakaan Leigh-Malloryn johdolla. Harris ja 
Spaatz kilpailivat keskenään siitä, kumpi pudottaisi enemmän pommeja ja aiheuttaisi 
suurempaa tuhoa vastustajalle. Miehiä ei tuntunut häiritsevän se tosiasia, että heidän 
turhamainen arvovaltakiistansa vaaransi Normandian maihinnousun ilmavalmistelut. 

Churchill ja Eisenhower keskustelivat maaliskuun kolmantena päivänä 
ilmavalmisteluiden komentosuhteista. Pääministerin mielestä brittipommittajat pitäisi 
alistaa vain osittain ylipäällikön komentoon. Portal tuki Churchillin mielipidettä. 
Eisenhower ei hyväksynyt liittolaistensa ehdotuksia, vaan hänen mielestään ilmavoimien 
komento kuului ylipäällikölle, koska Yhdysvaltojen ilmavoimat1018 olivat Euroopassa 
selvästi Isoa-Britanniaa suuremmat. Eisenhower uhkasi lähteä kotiin, jos brittien 
                                                           
1011 MacKsey, s. 169. 
1012 Tedder to Portal 22.2.1944. AIR/8/1185. PRO. 
1013 Zuckerman, s. 232 - 236. 
1014 Tedder, s. 509. 
1015 Churchill to COS 29.2.1944. AIR/8/1186. PRO. 
1016 Portal to Ismay for COS 29.2.1944. AIR/8/1186. PRO. 
1017 COS minutes 3.3.1944. AIR/8/1185. PRO. 
1018 Amerikkalaiskoneita oli Euroopassa britteihin verrattuna kolminkertainen määrä. Vuonna 1944 
Yhdysvallat teki 44% kaikista sotaakäyvien maiden tuottamista aseista. 
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Overlordin valmisteluja hankaloittava asenne jatkuisi. Hän ihmetteli Marshallille 
lähettämässään viestissä, miksi britit olivat valinneet Leigh-Malloryn, kun hän ei heille 
todellisuudessa kelvannut.1019 Olipa Leigh-Malloryn valinnan syy mikä tahansa, se 
hankaloitti Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian maihinnousujohdon yhteistyötä. Leigh-
Malloryn valinta oli tehty jo elokuussa 1943, mitä voidaan pitää hätäisenä ratkaisuna, 
koska tuolloin Overlordilla ei ollut edes ylipäällikköä. 

Maaliskuun yhdeksäntenä päivänä Eisenhower antoi uudet Overlordin 
ilmavalmisteluja ja ilmavoimien komentosuhteita koskeneet ohjeensa. Tedder valtuutettiin 
johtamaan maihinnousun ilmavoimia ja suunnittelemaan ilmavalmisteluja SHAEF:n 
ylipäällikön alaisuudessa. Tedderin piti konsultoida strategisista pommittajista Harrisin ja 
Spaatzin kanssa, jotka toimisivat kuitenkin Tedderin alaisuudessa. Leigh-Malloryn 
tehtäväksi jäi maihinnousupäivän taktisten ilmavoimien hyökkäysten suunnittelu.1020 
Päivää myöhemmin Portal välitti tiedon Churchillille; hän kertoi myös Eisenhowerin 
haluavan laajemmat valtuudet ilmavoimien käyttöön.1021 Raskaiden pommikoneiden 
johtajuuskysymys ei ratkennut vielä maaliskuun alussakaan, mikä turhautti entisestään 
Eisenhoweria. Maaliskuun 22. päivänä hän kirjoitti päiväkirjaansa pyytävänsä CCS:ltä 
vapautusta tehtävistään, ellei tyydyttävää ratkaisua löydettäisi.1022 CCS ratkaisi kiistan 
huhtikuun seitsemäntenä päivänä. Neuvosto päätti, että Yhdysvaltojen strategiset 
ilmavoimat ja Britannian raskaat pommikoneet työskentelisivät Eisenhowerin 
alaisuudessa. Eri yksikköjen yhteistyön suunnittelun Eisenhower uskoi Tedderille. 
Overlordin jälkeen strategisten ilmavoimien suora komento palautuisi CCS:lle. Harris 
kehuu muistelmissaan CCS:n päätöstä. Hän kiitteli etenkin Eisenhowerin älykkyyttä 
antaa ilmavoimien osalta valtuudet asiantuntijalle – Tedderille.1023 

Liittolaisten erimielisyydet Overlordia tukevien strategisten ilmavoimien 
komentosuhteista hankaloittivat ja viivästyttivät ilmavalmistelujen koordinointia. 
Eisenhowerille komentosuhdekiistat merkitsivät ylimääräistä huolta Anvilin aiheuttamien 
ongelmien lisäksi. Lopulta hän kyllästyi brittien jahkailuun ja uhkasi erota. Uhkausta 
voidaan pitää lähinnä hämäyksenä omien päämäärien saavuttamiseksi. Ilmavoimien 
komentokiistat olivat esimerkki tiettyjen kenraalien – Harris ja Spaatz – omahyväisestä ja 
itserakkaasta ajattelusta, joka häiritsi vaarallisesti valmisteluja ja loi jännitteitä 
liittolaisten välille. Harrisin muistelmissaan ilmaisema positiivinen arvio Eisenhowerista 
on kuitenkin paikallaan. Eisenhower ei todellakaan yrittänyt väkisin johtaa käytännön 
tasolla ilmavoimia. Varsinaisen operaatiotoiminnan delegoiminen Tedderille lujitti 
liittoutuneiden yhteistyötä. 

Leigh-Mallory katkeroitti mielensä perusteellisesti CCS:n kiistan lopettaneesta päätök-
sestä. Marraskuussa 1944 hän kirjoitti raportin Eisenhowerille Overlordin ilmavoimista. 
Leigh-Mallory valitti strategisten ilmavoimien johdon siirtämistä muiden käsiin, mikä 
hankaloitti huomattavasti hänen esikuntansa tekemiä suunnitelmia. Ne oli tehty siinä 
uskossa, että kaikki strategiset ilmavoimat toimisivat Overlordin ilmavoimien komentajan 

                                                           
1019 Eisenhower to Marshall, 3.3.1944. Papers of Eisenhower. Vol. III, s. 1758 - 1759. 
1020 Eisenhower to Tedder, 9.3.1944. Papers of Eisenhower. Vol. III, s. 1765. 
1021 Portal to Churchill 10.3.1944. CAB/120/426. PRO. 
1022 Eisenhower diary 22.2.1944. Eisenhower Diaries, s. 114. 
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alaisuudessa.1024 Leigh-Malloryn tyytymättömyys on ymmärrettävää. Hänet oli valittu 
avaintehtävään liittoutuneiden tärkeimmässä operaatiossa. Hänelle ei annettu käytännössä 
kuitenkaan edes mahdollisuuksia näyttää kykyjään, sillä avaimet tehtävän hoitoon otettiin 
pois. Leigh-Malloryn tyly kohtelu merkitsi Tedderin aseman kohentumista: hänestä tuli 
Overlordin varaylipäällikön tehtävien lisäksi käytännössä ilmavalmisteluiden johtaja.  

3.2.2  Ilmavalmisteluiden kohteet – poliitikot vastaan sotilaat 

Komentosuhdekiistan kanssa rinnan kulkenut erimielisyys ilmavalmisteluiden kohteista 
näytti ratkeavan maaliskuussa. Kuukauden alkupuolella liittoutuneet tekivät 
hyökkäyksiä1025 rautateitä vastaan. Pommitukset, joihin osallistui myös Harrisin yksiköitä, 
olivat onnistuneita.1026 Tedder toteaa muistelmissaan hieman ivalliseenkin tyyliin 
hyökkäysten tehon osoittaneen, että Harris oli aliarvioinut omien pommikoneidensa 
miehistöjen taidot.1027 SHAEF löysi maaliskuun 10. päivänä pääpiirteissään 
yhteisymmärryksen: rautateiden pommittamista päätettiin tehostaa. Montgomery korosti 
vihollisen ilmavoimien tuhoamista ennen maihinnousupäivää, liikenneyhteyksien 
tuhoamista, vihollisen harhautusta sekä rannikkopattereiden pommittamista. Portal välitti 
SHAEF:n näkökannan viikkoa myöhemmin Churchillille. Portal kertoi Harrisin taipuneen 
suunnitelman kannalle, mutta Spaatz oli ehdottanut öljyntuotantolaitosten 
pommittamista.1028 Spaatzin mielestä olisi virhe panostaa "liian suureen" rautateiden 
pommitusoperaatioon.1029 Maaliskuun 20. päivänä SHAEF:n ilmavalmisteluiden strategia 
sai lähes lopullisen muodon. SHAEF asetti Overlordin ilmavalmisteluiden tavoitteeksi 
vastustajan ilmavoimien tuhoamisen, vihollisen liikkeiden ja liikenneyhteyksien 
häiritsemisen, saksalaisten harhauttamisen ja rannikkopattereiden sekä öljyvarastojen 
pommittamisen.1030 Harris myöntää muistelmissaan reilusti olleensa väärässä sodan aikana 
rautateiden pommittamiseen kohdistuneessa kritiikissään.1031 

MacKSEYN mukaan Portal tuki liian pitkään Harrisia ja vaaransi näin Overlordin 
ilmavalmistelut ja koko operaation onnistumisen.1032 COOKEN ja CONYERS NESBITIN 
kritiikin kohteena oli Churchill, joka heidän mielestään antoi Harrisin vaikuttaa aivan 
liikaa itseensä.1033 SHAEF:n hyväksymässä ilmavalmisteluiden strategiassa näkyi 

                                                           
1024 Despatch by Air Chief Marshal Sir Trafford Leigh Mallory, Air Commander in Chief to the 
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Zuckermanin, Tedderin ja Leigh-Malloryn lisäksi myös Montgomeryn kädenjälki. Harris 
taipui lopulta; onnistuneet pommitukset rautatieyhteyksiä vastaan saivat hänen silmänsä 
avautumaan. Toisaalta Harrisin oma aluepommitus etenkin Berliiniä vastaan oli joutunut 
maaliskuun puoleenväliin mennessä melkoiseen syöksykierteeseen.  

SHAEF:n räätälöimä pommitusstrategia ei merkinnyt kuitenkaan sen automaattista 
toteuttamista, vaan sille tarvittiin Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvoston 
hyväksyntä. Brooke epäili 21. päivän COS:n kokouksessa rautatiekohteita vastaan 
suunniteltujen pommitusten tehoa.1034 Hän jäi mielipiteineen yksin Portalin ja 
Cunninghamin kannattaessa suunnitelmaa.1035 Brooke oli näin ajautunut Ison-Britannian 
esikuntapäälliköiden neuvostossa Normandian maihinnousun valmisteluiden kannalta 
harvinaiseen tilanteeseen. ”Oppositioasema” oli hänelle uutta.  

Liittoutuneiden pommikomitea kokoontui maaliskuun 25. päivänä. SHAEF ei saanut 
aluksi hyväksyntää strategialleen, vaikka Eisenhower tuki suunnitelmaa voimakkaasti. 
Ison-Britannian ilmailuministeriön tiedusteluosaston kenraalimajuri John Kennedy ei 
uskonut operaation onnistuvan. Spaatz puolestaan ehdotti omaa öljynjalostamoiden 
pommitussuunnitelmaansa.1036 Pommikomitean SHAEF:n ulkopuoliset jäsenet joutuivat 
lopulta taipumaan Eisenhowerin mielipiteen ratkaistessa.1037 

Eisenhower antoi maaliskuun 29. päivänä käskyn Normandian maihinnousun 
valmisteluja tukevien raskaiden pommikoneiden komentajille. Käskyn mukaan heidän 
tärkein tehtävänsä oli vihollisen ilmavoimien iskukyvyn tuhoaminen tai sen 
vähentäminen. Ilmahyökkäykset rautatiekohteita vastaan olivat myös elintärkeitä, etenkin 
kun niiden avulla vaikutettaisiin vihollisen liikkeisiin Overlordin toiminta-alueella.1038 
Spaatzin ideoitakaan ei unohdettu, vaan hänelle annettiin lupa pommittaa 
öljynjalostamoita, kun koneita ei tarvittaisi enää liikenneyhteyksien tuhoamiseen.1039 
GEOFFREY PERRET on todennut, että Eisenhower antoi kaikille jotakin. Kun sää 
Ranskan yläpuolella oli huono, mutta hyvä Saksassa, Spaatz saattoi hyökätä öljykohteita 
vastaan.1040 SHAEF:n jäsenet saivat lopulta haluamansa pommitusstrategian. 
Eisenhowerin ratkaisu on esimerkki hänen välittäjäntaidoistaan maihinnousujohdossa. 
Toisaalta pommikenraalit – tässä tapauksessa etenkin Spaatz – osoittautuivat vahvoiksi 
persooniksi, jotka pystyivät vaikuttamaan Eisenhoweriinkin.  

SHAEF:n pommitussuunnitelma sai myös Portalin hyväksynnän. Epäonnistuneilla 
Berliinin pommituksilla oli todennäköisesti ratkaiseva vaikutus Portalin 
mielenmuutokseen. Portal viestitti Churchillille kannattavansa rautatieyhteyksien 
pommittamista mahdollisten siviiliuhrien uhallakin.1041 Ismay kertoi pääministerille saman 
asian mutta hieman eri tyylillä. Ismay totesi, että sisäministeriön arvion mukaan 
                                                           
1034 COS minutes 21.3.1944. CAB/79/72, s. 39 - 40. PRO. 
1035 Ismay to Churchill 22.3.1944. CAB/120/420. PRO. 
1036 Final minute of a meeting held on Saturday March 25th 1944 to discuss the Bombing Policy 
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1037 Tedder, s. 519 - 521. 
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siviiliuhrien määrä nousisi jopa 160 000:een, joista noin 40 000 olisi kuolleita. COS 
tukisi rautateiden pommituksia, jos pääministeri hyväksyisi ne.1042 Huhtikuun 
ensimmäisenä päivänä Portal ilmoitti Churchillille pitävänsä ajanhukkana sotakabinetin 
päätöksen odottamista pommivalmisteluista. Portalin mielestä hyviä hyökkäyspäiviä 
menisi vain hukkaan, ja hän pyysi pääministeriltä lupaa pommittaa kolmea kohdetta.1043 
Churchill vastasi Portalille suhtautuvansa asiaan vakavasti eikä pitänyt suunnitelmaa 
hyvänä. Pääministerin mielestä asiasta piti neuvotella myös de Gaullen kanssa.1044 

Huhtikuun kolmantena päivänä sotakabinetti päätti hyväksyä rajoitetut pommitukset, 
ja puolustuskomitean tehtäväksi annettiin tutkia pommitussuunnitelmat lähemmin.1045 
Churchill ilmoitti vielä samana päivänä Eisenhowerille, ettei Ison-Britannian hallitus ollut 
tyytyväinen ylipäällikön hyväksymään ilmavalmisteluiden suunnitelmaan. Hallituksen ar-
vion mukaan tuhannet ranskalaiset siviilit saisivat surmansa, jos pommitukset 
kohdistettaisiin Ranskan rautatiekeskuksiin.1046 Eisenhower vastasi pääministerille otta-
neensa huomioon mahdolliset siviiliuhrit, mutta hän painotti laajojen ilmavalmisteluiden 
takaavan onnistuneen maihinnousun ja Ranskan vapauttamisen.1047 

SHAEF ja Portal olivat joutuneet eri linjoille Churchillin johtaman hallituksen kanssa. 
Ilmavalmisteluista syntynyt kiista synnytti vastakkainasettelun poliitikkojen ja sotilaiden 
välille. Eisenhower kannatti sotilaallisista syistä rautateiden pommituksia, kun taas 
brittihallituksen vastustuksen syynä olivat ennen kaikkea poliittiset tekijät. Ison-
Britannian hallitus ajatteli varmasti jo sodanjälkeistä aikaa, eikä se halunnut vaarantaa 
mainettaan ranskalaisten tai brittien keskuudessa ihmisuhreja vaativilla pommituksilla. 
Churchill näki pommituksissa mahdollisen uhan oman pääministeriytensä jatkumiselle.  

Pääministeri oli varmasti Overlordin takana, mutta hän todella pelkäsi operaation 
epäonnistumista, kuten Colville päiväkirjassaan toteaa.1048 Sotilaiden rintama ei ollut 
huhtikuun alussa aivan yhtenäinen, sillä Brooke epäili rautatiepommitusten tehoa. Hän ei 
varsinaisesti vastustanut pommitusten tekemistä, mutta hän arveli niiden onnistuvan 
paremmin maihinnousupäivän jälkeen.1049 Poliittiset ja sotilaalliset tekijät olivat 
sekoittuneet Ranskan maihinnousun valmisteluiden alusta asti, mutta pommitusstrategian 
kohteista syntynyt ongelma merkitsi yhtä kovimmista vastakkainasetteluista. 

Ison-Britannian sotakabinetin puolustuskomitea kokoontui huhtikuun viidentenä 
päivänä pohtimaan ensimmäisen kerran syntynyttä erimielisyyttä. Churchill meni heti 
kokouksen aluksi suoraan asiaan. Hän ei kieltänyt rautateiden pommittamisen 
tarpeellisuutta, mutta hän pelkäsi siviiliuhreja. Pääministeri korosti, että täytyi tarkkaan 
miettiä, mitä sotilaallisia etuja ja mitä poliittisia haittoja pommituksilla saattaisi olla. 
Portal ja Tedder kannattivat voimakkaasti rautateiden pommittamista; Portal tosin 
myönsi, ettei kaikkia saksalaisten kulkuyhteyksiä kyettäisi eliminoimaan, mutta 
                                                           
1042 Ismay to Churchill 30.3.1944. CAB/120/302. PRO. 
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vastustajan liikkumista voitaisiin oleellisesti häiritä. Churchill ei vakuuttunut Portalin 
puheenvuorosta, vaan hän muistutti rautateiden pommitusten aiheuttaneen runsaasti 
siviiliuhreja Italiassa. Tedder puolustautui toteamalla, että Italian pommitusten aluksi 
vallinnut huono sää haittasi pommituksia, mutta sään selkiydyttyä tulokset paranivat. 
Churchill oli kutsunut kokoukseen tuekseen ilmakommodori lordi Buftonin, joka vastusti 
SHAEF:n suunnitelmaa. Bufton kannatti hyökkäyksiä tehtaita ja lentokenttiä vastaan. 
Portal myönsi olleensa aikaisemmin samaa mieltä Buftonin kanssa, mutta Portalin 
mielestään rautatieyhteyksien pommittaminen oli ainoa vaihtoehto Overlordin 
tukemiseksi. Attlee ja Eden vastustivat molemmat rautatieyhteyksien pommittamista. 
Edenin mielestä siviiliuhrit antaisivat lisävoimaa saksalaisten propagandalle. Brooke 
kertoi kannattavansa SHAEF:n ehdotusta, mutta hän tekisi pommitukset vasta 
maihinnousun jälkeen. COS:n päällikkö ei uskonut kuitenkaan ilmahyökkäysten 
häiritsevän paljoakaan saksalaisten joukkojen liikkumista. Laivastoministeri A.V. 
Alexander vastusti suunnitelmaa, mutta amiraali Cunningham kannatti sitä, jos 
ranskalaisia varoitettaisiin pommituksista etukäteen, eikä siviilejä kuolisi liikaa. Churchill 
ehdotti vielä öljykohteiden pommittamista. Portal torjui ajatuksen, koska Ploestin öljy-
kenttien tuhoaminen ei auttaisi Overlordia. Lopulta Churchill ehdotti, ettei asiasta tehtäisi 
lopullista päätöstä, vaan Tedder konsultoisi asiasta Eisenhowerin kanssa. Puolustuskomi-
tea hyväksyi pääministerin ehdotuksen ja päätti lisäksi, että pommituksia jatkettaisiin 
kohteisiin, joissa aiheutuisi mahdollisimman vähän siviiliuhreja.1050 

Puolustuskomitean kokouksen virallinen pöytäkirja ei kerro aivan kaikkea. Professori 
Zuckerman oli mukana kokouksessa, ja hänen mukaansa Churchill oli ollut raivoissaan 
varsinkin, kun hän kuuli Montgomeryn ehdottaneen joidenkin ranskalaiskylien pommit-
tamista rautatieyhteyksien lisäksi. Käytännössä öinen kokous oli kuitenkin Churchillin ja 
Portalin välistä taistelua.1051 Brooken mukaan kokous oli jälleen yksi kauheista pääminis-
terin järjestämistä myöhäisistunnoista.1052 Puolustuskomitean istunto oli oiva esimerkki 
Churchillin toimintatavoista: kiihkeä esiintymistyyli ja hänelle sopiva myöhäinen tapaa-
misaika. Puolustuskomitean ministerit törmäsivät kuitenkin ilmasodan asiantuntijoiden 
faktoihin perustuvaan mielipiteeseen. Ilmavoimien johtomiehet olivat nähneet alue-
pommitusten tehottomuuden, ja valmisteluaika Overlordia varten oli umpeutumassa. 
Amiraali Cunningham tiivisti sotilaiden yhteistyötä1053 antamalla taustatukea ilmasodan 
asiantuntijoille. 

Amiraali Cunningham toimi keväällä 1944 rohkeasti: hän uskalsi kannattaa Etelä-
Ranskan maihinnousua ja rautatieyhteyksien pommittamista, eikä pelännyt vastustaa 
Churchillin tai muun brittisodanjohdon mielipiteitä. Cunningham sai tyylillään sekä 
maanmiestensä että amerikkalaisten kunnioituksen osakseen. Attleen mielestä amiraali 
toimi loistavasti.1054 Leahy toteaa muistelmissaan arvostaneensa kaikkien Ison-Britannian 
esikuntapäälliköiden toimintaa, mutta hänen ehdoton suosikkinsa oli poikkeuksellisen 
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älykäs Cunningham.1055 Amiraali Pound oli jäänyt pahasti syrjään länsiliittoutuneiden 
sodanjohdon mielipiteenvaihdossa. Hänet korvannut Cunningham osoittautui 
huomattavasti voimakkaammaksi hahmoksi – eikä pelkästään paremman fyysisen kunnon 
takia. 

Puolustuskomitea kokoontui jälleen huhtikuun 13. päivänä pohtimaan rautateiden 
pommittamista. Kokouksen aluksi Portal kertoi, että liikenneyhteyksiä vastaan oli tehty 
yhdeksän ilmahyökkäystä, joissa oli kuollut noin 1100 siviiliä. Churchill nimitti 
pommituksia teurastukseksi, mutta hän myönsi siviiliuhrien määrän yllättävän pieneksi. 
Pääministeri arveli pommitusten herättävän ranskalaisissa ankaraa kritiikkiä brittejä ja 
amerikkalaisia vastaan. Attleen mielestä siviiliuhrien määrä oli liian suuri. 
Ilmailuministeri  Sinclair ja lordi Cherwell vastustivat pommituksia. Portal oli 
taipumaton, ja hän puolusti voimakkaasti pommitusten jatkamista. Komitea hyväksyi 
pommitusten jatkamisen viikolla eteenpäin, mutta sen jälkeen siviiliuhrit laskettaisiin 
uudelleen.1056 

Puolustuskomitea jatkoi huhtikuun 19. päivänä väittelyä ilmavalmisteluiden kohteista. 
Portal ilmoitti kahdessa suuressa pommitusoperaatiossa menehtyneen noin 400 ihmistä, 
mikä oli kuitenkin 1200 vähemmän kuin oli ennakkoon arvioitu. Ihmiset olivat lähteneet 
pakoon pommituksia. Tedder kertoi pommitusten tavoitteiden onnistuneen hyvin, sillä 
540 junaa oli pysähdyksissä. Myös Leigh-Mallory ilmoitti tyytyväisyytensä 
ilmavalmisteluiden etenemiseen. Churchilliä ilmavoimien miehet eivät saaneet 
kuitenkaan puolelleen, vaan pääministeri ehdotti jälleen öljynjalostamoiden 
pommittamista. Tedder torjui tylysti pääministerin ajatuksen, ja Portal kertoi, että 
öljykohteita pommitettaisiin voimakkaammin Overlordin ilmavalmisteluiden päätyttyä. 
Portal halusi lopullisen päätöksen ilmavalmisteluista välittömästi, ja hän sai uuden 
tukijan: Brooken. COS:n päällikön mielestä olisi virhe muuttaa ilmavalmisteluiden 
kohdetta, koska niistä yli 30 % oli jo tehty. Churchill ei ollut kuitenkaan halukas 
tekemään lopullista päätöstä. Hänen mielestään vastuu kuului amerikkalaisille, jos 
Eisenhower haluaisi toteuttaa ilmavalmistelusuunnitelmansa loppuun saakka. 
Puolustuskomitea hyväksyi lopulta pommitusten jatkamisen jälleen viikolla eteenpäin.1057 

Overlordin ilmavalmistelut etenivät puoliteholla asiasta syntyneen kiistan takia. Huhti-
kuun 26. päivänä puolustuskomitea jatkoi asian käsittelyä, mutta yhtä laihoin tuloksin 
kuin aiemminkin. Churchillia harmitti pommitusten poliittisen vastuun kaatuminen yksin 
brittien harteille. Hänen mielestään ilmahyökkäykset uhkasivat romuttaa Ison-Britannian 
ja Ranskan suhteet vuosiksi eteenpäin sodan jälkeen. Attleen ja Edenin mielestä 
suunnitelman vielä toteuttamaton loppuosa pitäisi hylätä. Amiraali Cunningham kannatti 
pommitusten viemistä loppuun. Pääministeri ilmoitti vievänsä asian sotakabinetin1058 
käsittelyyn.1059 

Eden kertoo muistelmissaan 27. päivän sotakabinetin kokouksesta. Sotakabinetti 
päätti, että kaikki pommitukset, joiden arvioitiin aiheuttavan yli 150 siviilin kuoleman, 
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pitäisi peruuttaa. Edenin mielestä pommitukset vaaransivat koko Länsi-Euroopan 
poliittisen tulevaisuuden.1060 Eisenhower ei ollut kuitenkaan taivutettavissa. Hän ilmoitti 
Churchillille toukokuun toisena päivänä keskustelleensa Portalin kanssa. Miehet olivat 
samaa mieltä: rautateiden pommittamiselle ei ollut vaihtoehtoja. Eisenhower kertoi 
ymmärtävänsä myös pommituksiin liittyvät poliittiset näkökohdat. Hän sanoi siirtävänsä 
pommituksia, joiden arvioitiin aiheuttavan eniten siviiliuhreja. Hän ei suostunut 
keskeyttämään kokonaan hyökkäyksiä, koska epäili siirtojen vaarantavan Overlordin 
toteutumisen. Eisenhower painotti jäljellä olevien kohteiden pommittamista siviiliuhrien 
uhallakin.1061 Toukokuun alkuun mennessä Overlordin ilmavalmisteluiden aiheuttama 
vastakkainasettelu sotilaiden ja poliitikkojen välillä oli syvenemässä. Eisenhower ja 
Portal tukivat toisiaan, mikä tiivisti samalla SHAEF:n ja COS:n yhteistyötä. Portal oli 
tyyliltään huomattavasti amerikkalaista virkaveljeään Arnoldia terävämpi. Portal ei 
tyytynyt statistin osaan, vaan hän esitti selkeästi omat mielipiteensä. 

Eisenhowerin ja Portalin yksimielisyys ei auttanut, sillä toukokuun kolmannen päivän 
puolustuskomitean kokouksessa poliitikoiden kriittinen linja jatkui. Leigh-Mallory, 
Tedder ja Portal kertoivat kukin vuorollaan yksityiskohtia ilmavalmisteluista. Siviilejä 
arvioitiin kuolleen 3000 - 4000. Komitea ei päässyt vieläkään yksimielisyyteen asiasta, 
vaan Churchill aikoi tiedottaa ongelmasta Rooseveltille. Pääministeri halusi 
Yhdysvaltojen osallistuvan aktiivisemmin ilmavalmisteluiden pohtimiseen.1062 

Toukokuun seitsemäntenä päivänä Churchill ilmaisi Rooseveltille hallituksensa huolen 
Overlordin ilmahyökkäysten aiheuttamista siviiliuhreista. Pääministerin mielestä 
liittoutuneiden ilmavoimat piti ohjata hyökkäämään Luftwaffea vastaan. Hän pelkäsi, että 
siviilien kuolemat maihinnousun ilmavalmisteluissa aiheuttaisivat ranskalaisissa vihaa 
brittejä ja amerikkalaisia kohtaan. Churchill sanoi ymmärtävänsä maihinnousun 
valmisteluiden aiheuttamat vaarat, ja hän toivoi suunnattomasti Overlordin onnistumista, 
mutta ei ranskalaisten siviilien teurastuksen kustannuksella. Pääministeri sanoi 
tyytyvänsä presidentin ratkaisuun.1063 Roosevelt vastasi ahdistuvansa samalla tavalla 
siviiliuhreista kuin Churchill. Presidentti kannatti kuitenkin rautateiden solmukohtien 
pommittamisen jatkamista. Hän ei ollut valmis muuttamaan suunnitelmia Washingtonista 
asti. Presidentti luotti vastuullisten komentajien tekemiin ratkaisuihin.1064 Churchill toteaa 
muistelmissaan presidentin päätöksen ratkaisseen asian: liikenneyhteyksien pommitukset 
jatkuivat.1065 

Pitkään jatkunut kiista rautatieyhteyksien pommittamisesta oli ohi toukokuun toisella 
viikolla. Asian käsittely oli Normandian maihinnousun valmisteluiden kannalta 
poikkeuksellinen. Yhdysvaltojen esikuntapäälliköiden neuvosto ei ollut asian kanssa 
missään tekemisissä. Ison-Britannian sotakabinetti ja etenkin sen puolustuskomitea olivat 
aktiivisia, kun Churchill ja COS olivat aiemmin huolehtineet brittien osuudesta 
maihinnousuvalmisteluissa. Brittien poliittinen johto joutui kuitenkin tyytymään 
Rooseveltin ratkaisuun, mikä osoittaa presidentin suvereenisuutta amerikkalaisten ja 
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brittien yhteistyössä toukokuussa 1944, ainakin Overlordin osalta. Presidentin ratkaisu 
tukevoitti Eisenhowerin asemaa, jota kiistat Etelä-Ranskan maihinnoususta sekä 
ilmavalmisteluiden komentosuhteista ja -kohteista olivat horjuttaneet. Eisenhowerin 
todellinen määräysvalta alkoi olla ylipäällikön nimen mukainen. Presidentin ratkaisu 
vahvisti epäsuorasti myös Portalin asemaa. Hän oli rohkeasti pitänyt SHAEF:n strategian 
puolta oman maansa poliitikoita vastaan. 

Tedder on kuvaillut ilmavalmisteluita käsitelleitä kokouksia unohtumattomiksi, ja 
hänen mielestään pääministeri oli liian väsynyt ymmärtääkseen rautatiekohteiden 
pommitusta kannattavien mielipiteitä.1066 Brooken arviot pääministeristä ovat 
samantyyliset. Brooke jopa epäili toukokuun alussa Churchillin romahtavan fyysisesti.1067 
Averell Harriman oli toukokuussa Lontoossa. Hänen mukaansa Churchill pelkäsi oikeasti 
Overlordin epäonnistumista.1068 Churchillin osalta ilmavalmisteluiden vastustamisessa ei 
ollut kysymys ainoastaan poliittisten seurausten ajattelusta. R.W. THOMPSON on silti 
pitkälti oikeassa todetessaan Churchillin olleen ”poliittinen eläin”. Myös JABLONSKYN 
väite siitä, että sota olisi ollut kuin peli Churchillille, pitää osittain paikkansa.1069 

Väitteet pelistä eivät kuitenkaan sovi huhti- toukokuuhun 1944. Sotaoperaatioiden 
ideointi ja etenkin niiden koodinimien keksiminen saattoi ollakin ajoittain pääministerille 
jonkinlainen peli. Teheranin henkinen takaisku ja sitä seurannut keuhkokuume vaivasivat 
edelleen pääministeriä. Kun näihin yhdistyi pelko maihinnousun epäonnistumisesta, 
hänen objektiivinen ajattelunsa hämärtyi ja tallautui tunnekuohujen alle. Overlordin 
valmistelut keväällä 1944 eivät olleet Churchillille kuitenkaan mitään leikinomaista 
kamppailua; ne olivat hänelle valtaisa fyysinen ja henkinen rasite. Hän näki 
ilmavalmisteluiden mahdolliset siviiliuhrit uhkana poliittiselle uralleen, mutta 
todennäköisesti häntä vaivasi vielä enemmän maihinnousun sotilaallisen epäonnistumisen 
mahdollisuus. 

Liittoutuneet pudottivat kesäkuun alkuun mennessä 76 000 tonnia pommeja Ranskan 
ja Belgian rautatiekeskuksiin, siltoihin ja rautatielinjoihin.1070  Tärkeimpinä 
pommituspäivinä amerikkalaisilla ja briteillä oli 1500 pommikonetta Luoteis-Euroopan 
taivaalla.1071 Normandian maihinnousun ilmavalmisteluita auttoi osaltaan saksalaisten 
ilmapuolustuksen salakirjoitusjärjestelmän paljastuminen.1072 Käytännössä tilanne 
ilmavalmisteluiden kannalta ei ollut aivan yksiselitteinen toukokuussa 1944. Huolimatta 
rautatiekeskusten pommituksille annetusta etusijasta myös öljykohteita pommitettiin, 
tärkeimpänä tarkoituksena pakottaa Luftwaffe taistelemaan.1073 
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Leigh-Mallory ilmoitti marraskuun 1944 raportissaan tyytymättömyytensä tähän 
kahden tason ilmavalmisteluun, joka vaikeutti hänen suunnittelutyötään.1074 Leigh-Mallory 
oli virallisesti nimetty Normandian maihinnousun ilmavoimien komentajaksi. 
Todellisuudessa hänen asemansa heikkeni sitä mukaa, kun valmistelut etenivät ja 
pommitusten poliittisuus lisääntyi. Leigh-Malloryn esittämä kritiikki perustuu 
henkilökohtaisten voimavarojen menettämiseen, sillä liittoutuneiden päätavoite eli 
ilmaylivoiman saavuttaminen onnistui hyvin. Luftwaffe romahti Overlordin alkuun 
mennessä myös Saksan ilmatilan puolustajana. Overlordin alkaessa kesäkuun kuudentena 
1944 Saksan ilmavoimat saivat ilmaan ainoastaan sata konetta Ranskan puolustamiseen. 
Saksa kykeni edelleen tuottamaan runsaasti hävittäjäkoneita, mutta lentäjät alkoivat 
loppua.1075 Ilmavoimien johto SHAEF:ssa keskittyi Eisenhowerin luottamusta nauttineelle 
Tedderille, mikä katkeroitti Leigh-Malloryn. Overlordin ilmavoimien komentosuhteet ja 
pommivalmistelut olivat sotkuinen vyyhti, jossa henkilökohtaiset, poliittiset sekä 
sotilaalliset tavoitteet ja henkiset pelkotilat sekoittuivat hämmentäen liittolaisten 
yhteistyötä ja hidastaen maihinnousuvalmisteluja. 

3.3  De Gaulle – apu ja rasite 

Eisenhowerin ensimmäisiin tehtäviin Overlordin ylipäällikkönä kuului tapaaminen 
Vapaan Ranskan komitean johtajan kenraali de Gaullen kanssa joulukuun 30. päivänä 
1943. Ranskalaiskenraali kertoi liittoutuneiden hyökkäyksen olevan elintärkeä hänen 
maalleen. De Gaulle aikoi pitää henkilökohtaisesti huolta yhdessä hallituksensa kanssa 
ranskalaisjoukkojen valmiudesta ja avunannosta. Hän neuvoi Eisenhoweria menemään 
Pariisiin yhdessä ranskalaisdivisioonien kanssa. SHAEF:n ylipäällikkö vastasi, ettei 
voinut kuvitellakaan tekevänsä toisin. Eisenhower kehui vielä ranskalaisten joukkojen 
laadun korvaavan määrän. Tämä varsin hyvähenkinen kokous päättyi de Gaullen kehuun 
hänen ja Eisenhowerin luottamuksellisista suhteista.1076 Vapaan Ranskan johtajan asema 
oli vahvistunut vuoden 1943 marraskuussa, kun hän oli pakottanut Giraud`n1077 
luopumaan komitean osahallinnasta.1078 Komitean johdon lisäksi de Gaullen komennossa 
oli loppuvuodesta noin 400 000 ranskalaista, jotka Yhdysvallat oli aseistanut.1079 
Ranskalaiskenraali teki joulukuussa 1943 todella selväksi, kuka ainakin hänen mielestään 
oli Ranskan johtaja. Eisenhower ymmärsi de Gaullen vahvan poliittisen ja sotilaallisen 
merkityksen. 

                                                           
1074 Despatch by Air Chief Marshal Sir Trafford Leigh-Mallory, November 1944. Part V, Sole Brief. 
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Tammikuun 19. päivänä Eisenhower pyysi CCS:a terävöittämään poliittisia suhteita de 
Gaullen komiteaan. SHAEF:n ylipäällikkö painotti hyvän neuvotteluyhteyden 
ranskalaiskenraalin kanssa auttavan sotilaallisen lisätuen saamisessa Overlordille.1080 
Eisenhower oli selkeästi hyväksynyt de Gaullen Ranskan johtohahmoksi. Churchill 
myönsi kenraalin vahvan aseman, mutta pääministeri ei hyväksynyt de Gaullea yksin 
Ranskan johtoon.1081 COS tuki Eisenhowerin ajatuksia, koska de Gaullella oli lähes 
kaikkien vastarintaliikkeiden tuki takanaan.1082 Churchill ei kuitenkaan innostunut 
Eisenhowerin ja COS:n yksimielisyydestä, vaan hän muistutti Rooseveltin viileästä 
suhtautumisesta de Gaullea kohtaan. Pääministerin mielestä tammikuun lopussa oli vielä 
liian aikaista laajentaa yhteistyötä.1083 Tammikuun lopulla 1944 amerikkalaisten ja brittien 
suhteet de Gaullen kanssa hakivat muotoaan. SHAEF ja COS halusivat sotilaallisiin 
syihin vedoten tiivistää välejä, mutta Churchill ja varsinkin Roosevelt vastustivat 
poliittisten asioiden nojalla. 

Ranskalaiskenraalin asema tammikuun lopulla vastarintaliikkeisiin nähden ei ollut 
aivan yhtä suvereeni kuin kuukautta aikaisemmin. Kommunistit, joista de Gaulle ei 
pitänyt, olivat lisänneet vaikutusvaltaansa ”maanalaisessa armeijassa” Vapaan Ranskan 
komitean kustannuksella. Tämän lisäksi saksalaiset olivat tehneet voimakkaita 
operaatioita vastarintaliikkeitä vastaan. De Gaullen ongelmat huipentuivat fyysisiin 
vaivoihin: malariaan  ja munuaiskipuihin.1084 

Vastarintaliikkeiden asema maihinnousuun nähden alkoi selkiintyä maaliskuussa. 
SHAEF:n tiedusteluyksikkö, Signal, työsti raportin vastarintaryhmittymistä. 
Vastarintaliike jakaantui viiteen eri ryhmittymään, joista yksi toimi suoraan SHAEF:n 
alaisuudessa. Vapaan Ranskan komennossa oli myös yksi ryhmittymä. Puolalaisilla oli 
omat järjestönsä, mutta ne toimivat ainoastaan Pas de Calais`n ja Lillen alueella. Kaikista 
tärkein ja suurin ryhmä oli kuitenkin Yhdistyneet Ranskan ryhmittymät, joilla oli suora 
kontakti Lontooseen. Näiden neljän järjestön lisäksi kommunisteilla oli oma liikkeensä, 
joka oli luvannut tukea liittoutuneiden maihinnousua.1085 Maaliskuun 17. päivänä 
Eisenhower kiitteli kenraali Francois D`Astier`ta, Ranskan vastarintaliikkeiden edustajaa 
SHAEF:ssa, vastarintaryhmittymien tarjoamasta tuesta maihinnousun valmisteluille. 
Ylipäällikkö toivoi ryhmien aiheuttavan tuhoa mahdollisimman suurella alueella. 
Hyökkäykset eivät saaneet kuitenkaan paljastaa maihinnousun kohdealuetta.1086 

Vastarintaliikkeiden lupaukset eivät kuitenkaan merkinneet niiden automaattista tukea 
de Gaullen asemasta syntyneen ongelman takia. Paineet Rooseveltia ja Yhdysvaltojen 
ulkoministeriötä kohtaan asioiden selvittämiseksi Vapaan Ranskan komitean kanssa 
alkoivat kasvaa Yhdysvalloissa, jossa presidentin henkilökohtaisen asenteen tiedettiin 
olevan suurin syy lukkiutuneeseen tilanteeseen.1087 Paineiden vaikutus näkyi Hullin 
Leahylle maaliskuun 20. päivänä lähettämässä kirjeessä, jossa ulkoministeri painotti 
                                                           
1080 Eisenhower to CCS, 19.1.1944. Papers of Eisenhower. Vol. III, s. 1667. 
1081 War Cabinet conclusions 18.1.1944. CAB/65/41, s. 31 - 33. 
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vastarintaliikkeiden poliittista merkitystä.1088 CCS ilmoitti huhtikuun ensimmäisenä 
päivänä Eisenhowerille, ettei Vapaan Ranskan komitealle saanut antaa mitään tietoja 
Overlordista ennen maihinnousua, koska tiedot saattaisivat levitä Ranskaan saakka.1089 
Hull tarkensi kymmenen päivää myöhemmin lehtihaastattelussa Yhdysvaltojen virallista 
kantaa Vapaan Ranskan komiteaan. Eisenhowerille annettiin valtuudet avustaa komiteaa 
Ranskan ”uudelleen demokratisoimisessa”. Ulkoministeri korosti kuitenkin, että 
ranskalaiset saisivat itse päättää, minkälaisen hallituksen he haluaisivat. ”Komitea ei ole 
tietenkään Ranskan hallitus, joten Yhdysvallat ei voi sitä tunnustaa.”1090 

Vastarintaliikkeiden lupaukset merkitsivät helpotusta maihinnousujohdolle, mutta 
mikään ei ollut varmaa Vapaan Ranskan komitean aseman epäselvyyden takia. 
Eisenhower oli vaikean tilanteen edessä: hän oli onnistunut luomaan toimivan kontaktin 
vastarintaliikkeeseen, mutta yhteydenpidon varjona oli kuitenkin Rooseveltin tyly 
suhtautuminen de Gaulleen. Ranskalaiskenraalin tyyli esittää Ranskan johtajaa ei 
miellyttänyt Rooseveltia, joka ei ainakaan keväällä 1944 antanut yleisen mielipiteen 
häiritä näkökantaansa tässä asiassa. 

Churchill kertoi Rooseveltille huhtikuun 12. päivänä olevansa huolestunut presidentin 
ja de Gaullen huonoista suhteista. Pääministeri ehdotti, että de Gaulle voisi matkustaa 
Washingtoniin neuvottelemaan Rooseveltin kanssa.1091 Roosevelt ei vastustanut de 
Gaullen vierailua, mutta hän ei ollut tyytyväinen Giraud`n kokemaan kohtaloon.1092 
Roosevelt yritti huhtikuun lopulla parantaa Giraud`n asemaa ehdottamalla kenraalin 
lähettämistä Lontooseen. Eisenhower ilmoitti vastustavansa jyrkästi Giraud`n kutsumista, 
koska se aiheuttaisi vain sekaannusta Britanniassa olevien ranskalaisjoukkojen 
komentajan kenraali Pierre Koenigin1093 kanssa.1094 Churchill yritti vielä huhtikuun 22. 
päivänä taivuttaa Rooseveltia suostumaan neuvotteluihin ranskalaiskenraalin kanssa.1095 
Presidentti vastasi, ettei hän kutsuisi de Gaullea Washingtoniin, mutta kenraali olisi 
tervetullut, jos hän saapuisi omasta vapaasta tahdostaan. Roosevelt ilmaisi myös 
tyytymättömyytensä Vapaan Ranskan antamaan tukeen liittoutuneiden 
sotaponnisteluille.1096  

Churchillin huhtikuun välitystoiminta ei onnistunut, sillä Roosevelt oli taipumaton. 
Eisenhower oli entistä selkeämmin laajemman yhteistyön kannalla Vapaan Ranskan 
                                                           
1088 Hull to Leahy, 20.3.1944. Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers 1944. 
Volume III. The British Commonwealth and Europe, s. 655 - 656. 
1089 CCS to Eisenhower 1.4.1944. WO/219/45/52/148. PRO. 
1090 The Times 10.4.1944. Foundations of American Foreign Policy, Mr Hull on Plans for enduring 
Peace cooperation with French committee. WO/219/52/164. PRO. FOHLENIN mukaan de Gaulle 
ei ollut unohtanut Yhdysvaltojen ylläpitämiä diplomaattisuhteita Vichyn Ranskan kanssa, mikä 
katkeroitti ranskalaiskenraalin mielen. Claude Fohlen, de Gaulle and Franklin D. Roosevelt, s. 34. 
1091 Churchill to Roosevelt, 12.4.1944. Churchill & Roosevelt. Vol. III. Alliance Declining, s. 87 - 
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1092 Roosevelt to Churchill, 13.4.1944. Churchill & Roosevelt. Vol. III, s. 89 - 90. 
1093 De Gaulle oli hyväksynyt Koenigin aseman. Koenig oli virallisesti Commander in Chief of the 
French Forces of the Interior (FFI). Ehrlich, s. 188. 
1094 Eisenhower to Marshall, 26.4.1944. Papers of Eisenhower. Vol. III, s. 1834 - 1835. 
1095 Churchill to Roosevelt 22.4.1944. PREM/3/472. PRO. 
1096 Roosevelt to Churchill 23.4.1944. PREM/3/472. PRO. 
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komitean kanssa. Hän kertoi Lontoossa vierailleelle Yhdysvaltojen 
apulaisulkoministerille Edward Stettinius Juniorille olevansa hyvin valmistautunut 
yhteistoimintaan – tosin hyvin hankalaan sellaiseen.1097 Stettinius tapasi myös Churchillin, 
joka kertoi brittien tukevan Yhdysvaltojen politiikkaa Vapaan Ranskan komiteaa 
kohtaan.1098 Stettinius ei kuitenkaan vakuuttunut pääministerin asenteesta, vaan hän 
ilmoitti Washingtoniin brittien haluavan tukea de Gaullen komiteaa mahdollisimman 
laajasti. Apulaisulkoministeri halusi lujittaa Eisenhowerin asemaa Yhdysvaltojen 
virallisena edustajana komiteaan nähden.1099 De Gaullen visiot yhteisen Ranskan, Ison-
Britannian ja Yhdysvaltojen yhteisen sotilasneuvoston perustamisesta eivät olleet omiaan 
parantamaan välejä. De Gaulle oli valmis kohentamaan vastarintaliikkeiden toimia, jos 
näiden kolmen liittolaisen välille järjestettäisiin konferenssi.1100 De Gaulle käytti 
vastarintaliikkeiden keskuudessa nauttimaansa laajaa suosiota oman poliittisen valtansa 
pönkittämiseen. Tämä merkitsi käytännössä epätietoisuutta siitä, olisivatko 
vastarintaliikkeet Overlordin tukena. 

Eisenhower ilmoitti toukokuun 11. päivänä CCS:lle de Gaullea koskevasta ongelmasta, 
joka vaaransi ylipäällikön mielestä Normandian maihinnousun onnistumisen. Eisenhower 
oli valmis parantamaan poliittisia suhteita Vapaan Ranskan komitean kanssa, jotta 
vastarintaliikkeiden tuki Overlordille varmistuisi. Eisenhower ehdotti de Gaullen 
kutsumista neuvotteluihin Lontooseen SHAEF:n kanssa.1101 Eden1102 kertoo 
muistelmissaan kannattaneensa Eisenhowerin ratkaisumallia, koska de Gaullella oli 
selkeästi Ranskan kansan ja vastarintaliikkeiden tuki takanaan.1103 Ilmeisesti Eisenhowerin 
viestin innoittamana Churchill ehdotti toukokuun 12. päivänä Rooseveltille de Gaullen 
kutsumista Lontooseen ennen maihinnousun alkua. Pääministerin mielestä Eisenhower 
voisi toimia presidentin edustajana sotilaallisissa ja poliittisissa neuvotteluissa. 
Churchillin mukaan olisi tärkeää löytää jonkinlainen yhteisymmärrys Vapaan Ranskan 
kanssa, jotta vastarintaliike saataisiin maihinnousuvalmisteluiden tueksi.1104 Roosevelt 
vastasi Churchillille nopeasti. Presidentti ei vastustanut de Gaullen kutsumista 
Lontooseen, mutta hänen mielestään de Gaulle täytyi pitää Britanniassa maihinnousun 
alkuun saakka. Roosevelt huomautti, että Eisenhowerilla oli kaikki valtuudet neuvotella 
Vapaan Ranskan edustajien kanssa sotilaallisista asioista, ei poliittisista.1105 Presidentti 
ilmoitti vielä erikseen Eisenhowerille tämän toimivaltuuksien rajoituksista.1106 Eisenhower 
lähetti toukokuun 16. päivänä sähkeen Rooseveltille Marshallin kautta. SHAEF:n 
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ylipäällikkö väläytti viestissään Vapaan Ranskan komitean väliaikaista tunnustamista, 
mutta hän kertoi kuitenkin välttävänsä poliittisia kysymyksiä de Gaullen kanssa.1107 
Roosevelt ei ollut kuitenkaan toukokuussa valmis tunnustamaan Vapaata Ranskaa edes 
hetkeksi.1108 

Eisenhowerin yritys saada Roosevelt tunnustamaan Vapaa Ranska osoitti ylipäällikön 
tekevän kaiken mahdollisen Overlordin onnistumiseksi. Roosevelt tavoitteli kuitenkin 
lähes mahdotonta eli hän yritti pitää poliittiset ja sotilaalliset asiat erillään. Churchill ja 
Eden olivat yksimielisiä, mutta Rooseveltin vastustus haittasi parempien suhteiden 
luomista de Gaullen kanssa ja samalla häiritsi parempien yhteyksien saavuttamista 
vastarintaliikkeisiin. 

Eisenhowerin tyydytykseksi vastarintaliike ei ollut toukokuun alussakaan toimeton, 
vaan se teki lukuisia iskuja rautatieliikennettä vastaan.1109 Vastarintaliikkeiden tuki 
varmistui toukokuun 21. päivänä, jolloin Eisenhowerille kerrottiin myös Etelä-Ranskan 
ryhmittymien toimivan SHAEF:n alaisuudessa.1110 Nämä tiedot saivat Eisenhowerin 
mielen huojentumaan, ja hän uskoi toukokuun lopulla vastarintaliikkeiden täyteen 
tukeen.1111 

Churchill kirjoitti toukokuun 26. päivänä Rooseveltille, että britit ja amerikkalaiset 
uhrasivat oman verensä Ranskan vapauttamiseksi. Pääministerin mielestä ranskalaisten 
pitäisi olla vapauttamassa omaa maataan. Churchill myönsi de Gaullen olevan hankala 
persoona, mutta hän oli myös maanmiestensä suosiossa. Pääministerin mielestä yhä 
useamman britti- ja amerikkalaissotilaan henki vaarantuisi, ellei ranskalaisten 
kansallishenki olisi liittoutuneiden tukena.1112 Roosevelt kertoi vastauksessaan 
ymmärtävänsä Ranskan kansan henkisen tuen merkityksen Overlordille. Presidentti 
kieltäytyi tunnustamasta Vapaan Ranskan komiteaa Ranskan hallitukseksi, koska hänen 
mielestään tunnustaminen ei pelastaisi liittoutuneiden sotilaiden henkiä.1113 Roosevelt 
tarkensi näkökantaansa de Gaullea kohtaan toukokuun viimeisenä päivänä. Hänen 
mielestään de Gaulle olisi tervetullut Yhdysvaltoihin, jos ranskalainen pyytäisi kutsua 
presidentiltä. Roosevelt ei antanut kenellekään amerikkalaiselle valtuuksia puhua 
poliittisista asioista de Gaullen kanssa.1114  

Roosevelt viestitti Marshallille kesäkuun toisena päivänä tyytymättömyytensä 
Eisenhowerin ajattelua kohtaan. Presidentin mielestä Eisenhower ei täysin ymmärtänyt, 
mitä hänen oma ylipäällikkönsä tarkoitti. Presidentti kumosi väitteet 
antidegaullelaisuudestaan valehteluna. Roosevelt1115 kannatti de Gaullen valintaa 
presidentiksi tai vaikka kuninkaaksi, kunhan valinnan tekee Ranskan kansa. Roosevelt 
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1109 Ehrlich, s. 189. Ks. myös Jackson,”Overlord”, s. 168. 
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ihmetteli, kuinka Eisenhower pystyi hahmottamaan niin hyvin Ranskan sisäisen 
valtatilanteen, kun kukaan muu ei siihen kyennyt.1116 

Churchill ei onnistunut taivuttamaan Rooseveltia Vapaan Ranskan1117 tunnustamisen 
kannalle ennen Normandian maihinnousua. Komitean tuki merkitsi paljon Overlordille, 
mutta sen tunnustaminen ei olisi vaikuttanut enää toukokuun lopulla valmisteluihin – ne 
olivat liian lähellä. Vastarintaliike oli jo mukana toiminnassa, ja tämän myös Roosevelt 
tiesi. Myöskään Eisenhowerin vetoomukset sotilaallisiin syihin eivät auttaneet: Roosevelt 
ei muuttanut mieltään. Vapaan Ranskan komitean asemasta syntyneen ongelman osalta 
huomionarvoisinta on Eisenhowerin ja Churchillin yhteistyö Rooseveltin ajattelua 
vastaan. Tämän tyylinen SHAEF:n ylipäällikön ja Ison-Britannian pääministerin toiminta 
oli ainutkertaista Normandian maihinnousun valmisteluissa. Presidentti menetti lähes 
malttinsa, kuten hänen viestinsä Marshallille osoittaa. Tämä oli täysin epätyypillistä 
Rooseveltille, joka toimi joskus liiankin maltillisesti. Presidentin kiivastuminen osoittaa 
selkeästi, kuinka arasta asiasta kiisteltiin. 

Historiantutkija MORGANIN väite, jonka mukaan Roosevelt halusi rangaista Ranskaa 
sen epäonnistuneen sotimisen johdosta,1118 on kuitenkin raskasta liioittelua. Ristiriita 
Vapaan Ranskan komitean asemasta uhkasi sekoittaa pahasti poliittiset ja sotilaalliset 
intressit, mutta Rooseveltin tasapainottelu onnistui: vastarintaliikkeet tukivat Overlordia 
de Gaullen poliittisen aseman epävarmuudesta huolimatta. Churchill1119 olisi mielellään 
luonut paremmat suhteet ranskalaiskenraaliin. Hän näki de Gaullen yhtenä Ranskan 
vahvimmista johtajista sodan jälkeen. Eden onnistui järjestämään kesäkuun neljäntenä 
päivänä epävirallisen tapaamisen Lontoossa Churchillin1120 ja de Gaullen välille. Heti 
tilaisuuden aluksi kenraali vaati Ranskan siviiliasioiden keskittämistä tiukasti omalle 
komitealleen. Churchill hermostui, ja tapaaminen epäonnistui.1121 Churchill oli valmis 
myönnytyksiin de Gaullen kanssa, mutta pääministeri ei suostunut kuuntelemaan 
kenraalin karkeaa sanelupolitiikkaa. 

De Gaulle aiheutti maihinnousuvalmisteluille ylimääräistä päänvaivaa, minkä 
Eisenhower on maininnut muistelmissaankin.1122 Kenraaliluutnantti Morgan kirjoittaakin 
osuvasti Eisenhowerin toimineen ”loistavasti raivatessaan tieltään vaikeuksia, joista 
saksalaiset eivät suinkaan olleet pahimpia”.1123 Eisenhowerin elämänkerran kirjoittajan 
AMBROSEN mielestä Eisenhower oli epäilemättä paras Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian upseereista luomaan yhteistyötä ranskalaisten kanssa.1124 Morganin ja 
Ambrosen tekstit sisältävät sodanjälkeistä ylitsepursuavaa kehua, mutta totuuden raamit 
ovat kohdallaan. Saksalaisten Länsi-Euroopan puolustuksen lyömiseksi tarvittiin vankkaa 
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198

 

yhteistyötä. Eisenhoweria on yleisesti kutsuttu poliittiseksi kenraaliksi, mutta kevään 
1944 Normandian maihinnousun osalta hänen toimintaansa ohjasivat enemmän lyhyen 
tähtäimen sotilaalliset kuin pitkän tähtäimen poliittiset tavoitteet. Tämä näkyy erityisesti 
hänen asennoitumisessaan de Gaulleen ja ilmavalmisteluihin. Eisenhower sai lopulta 
toivomansa tuen vastarintaliikkeiltä. Rautatiekohteita vastaan tehtyjen iskujen lisäksi 
”maanalaisen armeijan” tehtäviin kuului vastaanottaa ja välittää eteenpäin salasanoma, 
joka ilmoitti maihinnousun alkaneen.1125 Normandian maihinnousu sai ranskalaisten tuen, 
mutta de Gaulle-ongelma1126 jäi hiertämään Rooseveltin ja Churchillin suhteita. 

3.4  Ylipäällikkö Eisenhower 

3.4.1  Eisenhower SHAEF:n yhtenäisyyden luojana 

Saksalaiset olivat aloittaneet Ranskan miehityksen jälkeen valmistelut liittoutuneiden 
maihinnousun torjumiseksi. He olettivat hyökkäyksen kohdistuvan Doveria vastapäätä 
olevaan Calais`nsalmeen, josta oli lyhin reitti Saksaan. Puolustuslaitteita kutsuttiin 
mahtipontisesti Atlantin valliksi. Tosiasiassa puolustuslinja oli melko epäyhtenäinen. 
Saksalaisilla oli puolustettavanaan yli 2000 kilometriä pitkä rannikko. Saksalaisten 
puolustuksen painopiste oli Seinestä pohjoiseen; Normandia oli heikommin varustettu. 
Rannikon puolustuksesta vastasi marraskuusta 1943 sotamarsalkka Rommel. 
Tammikuussa 1944 hänet nimitettiin Armeijaryhmä B:n1127 komentajaksi. Saksalaisten 
länsirintaman ylipäällikkönä jatkoi sotamarsalkka Karl von Rundstedt. Saksalaisten 
Euroopan sodan strategia perustui siihen, että asemat säilytettäisiin mahdollisimman 
kauan Italiassa ja itärintamalla sekä liittoutuneiden maihinnousun torjumiseen 
lännessä.1128 Hitler väitti maaliskuussa 1944 liittoutuneiden maihinnousun kohdistuvan 
Normandiaan, mutta sekä Rommel että von Rundstedt suhtautuivat asiaan aluksi 
epäillen.1129 Rommelin mieli kuitenkin muuttui vuoden 1944 alussa, ja hän sijoitti 
maaliskuusta lähtien Normandian rannikolle tuhansia maa- ja merimiinoja. Ranskan 
rannikko oli Doveria vastapäätä raskaitten tykkipattereiden puolustama. Normandiassa 
rannikkotykistö oli huomattavasti heikompi ja hajanaisempi. Tämän lisäksi Saksan 
ilmavoimilla oli vaikeuksia suunnittelu-, organisaatio- ja johtopuolella.1130 
                                                           
1125 William L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich, s. 1347. 
1126 Aiemmin kriittinen Neuvostoliitto oli tyytyväinen liittolaisten valmisteluihin ja valmisteli omaa 
suurhyökkäystään. Ks. Churchill to Roosevelt, 25.4.1944. Vol. III, s. 114. 
1127 Armeijaryhmä B koostui 20 jalkaväkidivisioonasta sekä kahdesta maahanlasku-, sekä viidestä 
panssaridivisioonasta. 
1128 Weigley, s. 44; Weinberg, s. 665. Katso yksityiskohtaiset Saksan joukkoyksikköjen ryhmitykset, 
Jackson, ”Overlord”, s. 147 - 172. 
1129 John Strawson, Churchill and Hitler, s. 413 - 414. 
1130 Samuel E. Morison, Invasion of France and Germany 1944 - 1945, s. 43 - 44; Murray, s. 377 - 
378. 
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Maaliskuun 15. päivänä Ramsay kirjoitti päiväkirjaansa laivaston ja ilmavoimien 
olevan melko yksimielisiä Normandian maihinnousussa annettavasta laivaston tulituesta. 
Montgomery halusi hallita laivaston tykkitulta, johon Ramsay ei voinut kuitenkaan 
suostua, vaan hän halusi johdon itselleen.1131 SHAEF käsitteli huhtikuun kolmantena 
päivänä asiaa omassa kokouksessaan. Tedderin mielestä rannikkopattereiden tulitus 
laivaston tykeillä olisi tehotonta.1132 Ramsay oli pettynyt Tedderiin, jolla tosin oli tosin 
huonoja kokemuksia Välimereltä1133 laivaston tulituesta tykkipattereita vastaan.1134 
Eisenhower ilmoitti Marshallille huhtikuun 12. päivänä, että saksalaisten 
rannikkopuolustuksen tehokkuus nähtäisiin vasta maihinnousun aikana. Eisenhower 
vakuutti, että kaikki miinakentät ja rannikkopatterit otettaisiin valmisteluissa huomioon, 
jotta mahdolliset riskit vähenisivät.1135 

Tämäntyyliset vakuuttelut olivat Eisenhowerille1136 tyypillisiä hänen hoitaessaan 
ylipäällikön tehtäviä. Hän piti Marshallin ajan tasalla vilkkaalla yhteydenpidolla.1137 
Miehet luottivat toisiinsa, mutta pelkästään pitkä välimatka vaati erityisen vilkasta 
yhteydenpitoa. SHAEF:n ylipäällikkö oli DAVID EISENHOWERIA lainaten 
”vartiomies, joka odotti mahdollisten sotilaallisten tai poliittisten ongelmien syntyä”.1138 
Näistä ongelmista ”vartiomies” tiedotti jatkuvasti esimiehelleen. Laivaston tulituesta 
syntynyttä erimielisyyttä voidaan tuskin kutsua edes pahaksi kiistaksi, vaikka Tedderillä, 
Montgomeryllä ja Ramsayllä huhtikuussa olikin erilaiset näkökannat asiasta. Tedder 
perusti mielipiteensä saatuihin kokemuksiin, kuten ilmavalmisteluissakin ja toimi siten 
johdonmukaisesti. 

SHAEF kokoontui huhtikuun 10. päivänä pohtimaan laivaston tulitukea. Ramsay 
ilmaisi huolensa liittoutuneiden osoittamasta passiivisuudesta saksalaisten 
rannikkopattereita kohtaan. Amiraalin mielestä ne olivat huonommin suojattuja kuin oli 
annettu ymmärtää.1139 SHAEF:n kokouspöytäkirjat eivät paljasta kaikkea, vaan asiat on 
esitetty niissä erittäin suppeasti. Ramsay kertoo päiväkirjassaan enemmän: hän näytti 
kokouksessa rannikkopattereista otettuja ilmakuvia, jotka osoittivat niiden heikon 
suojauksen. Ramsayn mukaan Eisenhower oli erittäin tyytyväinen esitykseen, ja 
ylipäällikkö hyväksyi rannikkopattereiden pommituksen. Myös Leigh-Mallory oli 
vakuuttunut, mutta Tedder epäili edelleen hyökkäysten tehoa.1140 Ramsay tunnettiin 
rauhallisena mutta itsevarmana miehenä. Hän vältteli tunteenpurkauksia ja esitti asiat 
                                                           
1131 Ramsay diary 15.3.1944. The Year of the D-Day, s. 44. 
1132 SCAEF meeting 3.4.1944. RG 331/BOX 55. NARA II. 
1133 Liittoutuneet olivat hyökänneet kesä - heinäkuussa 1943 Sisilian ja Tunisian välissä sijaitsevan 
pienen Pantellarian saaren rannikkopattereita vastaan. Pommitukset olivat onnistuneita, mutta 
laivaston arvioitiin saaneen aikaan ainoastaan kaksi prosenttia tuhoista. Perret, s. 199 - 200. 
1134 Ramsay diary 3.4.1944. The Year of the D-Day, s. 51. 
1135 Eisenhower to Marshall, 12.4.1944. Papers of Eisenhower. Vol. III, s. 1817. 
1136 Poikkeuksena voidaan mainita ilmavalmisteluiden kohteet, joista Eisenhower ei Marshallin 
kanssa paljon keskustellut. 
1137 Eisenhower lähetti 6.12.1943 - 6.6.1944 Marshallille 86 viestiä, ylivoimaisesti enemmän kuin 
kenellekään muulle.  
1138 David Eisenhower, s. 157. 
1139 SCAEF meeting 10.4.1944. RG 331/BOX 55. NARA II. 
1140 Ramsay diary 10.4.1944. The Year of the D-Day, s. 53 - 54. 



 

 

200

 

neuvotteluissa perusteellisen harkitusti.1141 Erimielisyyksiltäkään ei voinut välttyä, mutta 
ne eivät heikentäneet Ramsayn erinomaisia henkilösuhteita amerikkalaisiin, kuten 
CHALMERS asian on ilmaissut.1142 

Huhtikuun 24. päivän kokouksessa Leigh-Mallory ilmoitti pommitusten sujuneen 
erinomaisesti. Eisenhower valtuutti Ramsayn tekemään jatkossa päätökset 
lisäpommituksista rannikkopattereita vastaan.1143 Montgomery on todennut 
muistelmateoksessaan: "Tapahtumat ovat osoittaneet, että brittien ja amerikkalaisten 
välille saatiin luotua loistava yhteistyön henki, ja että kenraali Eisenhowerin alaisuuteen 
muodostui nopeasti voimakas ja uskollinen joukkue".1144 Eisenhower halusi esikuntansa 
toimivan kuin loistavan jalkapallojoukkueen: menestys saavutettaisiin vain joukkuetyön, 
ei yksilöllisen sooloilun tai yksittäisten tähtien kautta.1145 

Eisenhowerin ratkaisu siirtää päätösvalta laivaston tulituesta ja rannikkopattereiden 
pommittamisesta Ramsaylle tasapainotti SHAEF:n toimintaa. Tedderillä, Montgomeryllä 
ja Ramsaylla oli selkeät toimialansa ylipäällikön valvonnassa. Neuvoston jäsenistä 
ainoastaan Leigh-Malloryn asema oli selkeästi heikompi. SHAEF välttyi kevään 1944 
Normandian maihinnousun viimeisten valmistelujen aikana repiviltä ristiriidoilta, ja 
neuvosto onnistui löytämään yhteisen toimintamallin. Montgomeryn muistelot ovat 
täynnä ylistäviä sanoja, mutta ne ovat kuitenkin varsin oikeaan osuvia ainakin 
loppukevään viimeisten valmisteluiden osalta. Normandian maihinnousun pääesikunta, 
Eisenhowerin ”jalkapallojoukkue”, toimi hyvin.  

Suurin osa saksalaisista arveli maihinnousun tapahtuvan Calais`n alueelle. Tämän 
uskomuksen vahvistamiseksi liittoutuneet aloittivat operaatio Fortituden, joka oli 
hämäysliike1146 Overlordin suojelemiseksi.1147 Etenkin uhka Norjaa vastaan onnistui 
hyvin.1148 Doverin lähelle alkoi nousta ”maihinnousujoukkojen” leiri. Liittoutuneet toivat 
paikalle myös laivoja, kuljetuskalustoa ja miehistöä. Britanniassa levitettiin huhua, että 
näitä joukkoja komentaisi kenraali George Patton. Todellisuudessa tämä Afrikan ja Italian 
taisteluissa maineensa luonut taistelujoukkojen johtaja ei osallistunut lainkaan 
Normandian maihinnousun suunnitteluun. Hän oli osa hämäysoperaatiota.1149 

Pattonia ei huolittu maihinnousuvalmisteluihin mukaan, mutta hän oli mukana 
Normandian maihinnousun jälkeisissä taisteluissa komentamassa Yhdysvaltojen 3. 
                                                           
1141 Chalmers, s. 189. 
1142 Chalmers, s. 211. 
1143 SCAEF meeting 24.4.1944. RG 331/BOX 55. NARA II. 
1144 Montgomery of Alamein, Normandy, s. 14. 
1145 Eisenhower oli valmentanut 1920-luvulla useita vuosia jalkapallojoukkueita, mistä hän oli 
omaksunut joukkuetyön moraalin. Ambrose, The Supreme, s. 55. 
1146 Kenraaliluutnantti Morganin johtama COSSAC oli suunnitellut alustavasti kolme 
hämäysoperaatiota, joissa uhka vaihteli Norjan ja Ranskan välillä. Hinsley, s. 5. 
1147 Bedell Smith memo to Eisenhower 26.2.1944. WO/219/5187. PRO. Operaatio Fortitude jaettiin 
kolmeen osaan: Pohjoinen uhkasi Norjaa ja Tanskaa, Etelä I uhkasi Pas de Calais`a ja Etelä II:n 
tavoitteena oli osoittaa saksalaisille, että päähyökkäys tehtäisiin vasta ensimmäisen hyökkäyksen 
jälkeen. Hoyt, s. 72 - 73; Ambrose, The Supreme, s. 401 - 402. 
1148 Stephen E. Ambrose, The Secrets of Overlord, s. 368 - 369. 
1149 Patton ”komensi” kenraali Bradleyn 1. armeijaryhmää, joka oli olemassa ainoastaan paperilla. 
Hoyt, s. 76. 
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armeijaa.1150 Pattonin läsnäolo ei ollut itsestäänselvyys huolimatta lukuisista voitoista 
taisteluissa. Monet eivät voineet sietää persoonallista kenraalia. Yhtenä esimerkkinä 
voidaan mainita Yhdysvaltojen 1. armeijan komentajan Omar Bradleyn tuntema 
vastenmielisyys maanmiestään kohtaan.1151 Huhtikuussa 1944 Patton ajautui vaikeuksiin, 
kun hän Lontoossa pitämässään puheessa1152 järjesteli maailman asioita. Hänen 
epäonnekseen asia levisi lehtien palstoille.1153 Bradleyn lisäksi innokkaita Pattonin kotiin 
lähettäjiä riitti, mutta Eisenhower halusi pitää kenraalin Euroopassa. Ylipäällikkö antoi 
Pattonille viimeisen mahdollisuuden tukkia suunsa ja keskittyä olennaiseen.1154 
Eisenhower kertoo muistelmissaan Pattonin halunneen tahallaan järkyttää ihmisiä 
puhumalla perättömiä.1155 Pattonin tapaisilla persoonilla ei ollut asiaa SHAEF:n tapaiseen 
organisaatioon. Neuvoston jäsenet osasivat ilmaista tunteensa, mutta he eivät sortuneet 
sooloiluihin tai politikointiin. Maihinnousujohdolla oli omat ongelmansa, mutta niistä 
pahimmat eivät olleet sisäisiä. 

3.4.2  isenhowerin yksinäinen päätös 

Toukokuun 15. päivänä Ison-Britannian kuningas Yrjö VI, marsalkka Smuts1156, Churchill, 
COS ja SHAEF kokoontuivat avustajineen Lontooseen. Eisenhower esitteli 
yksityiskohtaisesti maihinnoususuunnitelman1157 ja kartan1158 Normandiasta.1159 Brooke 
kuvaili päiväkirjassaan kokousta hyödylliseksi ja ilmapiiriltään onnistuneeksi. 
Päällimmäisenä hänen mieleensä jäi Eisenhowerin esiintyminen. Brooken mielestä 
Eisenhower ei ollut todellinen johtaja, vaan lähinnä mestarillinen liittoutuneiden 
suhteiden kehittäjä.1160 Sodan jälkeen Brooke ajatteli samalla tavalla, ja hän vielä lisäsi 
Eisenhowerin olleen onnekas, kun hänellä oli esikuntapäällikkönään kyvykäs Bedell 
Smith.1161 Myös Bradley kehuu muistelmissaan Bedell Smithiä, jonka ansiosta 
Eisenhower kykeni keskittymään olennaiseen suunnittelussa.1162 Eisenhowerin mielestä 

                                                           
1150 Jackson, ”Overlord”, s. 131; Pogue, Supreme, s. 162 - 164. 
1151 Omar N. Bradley, A Soldier`s Story, s. 229. 
1152 Patton nosti Ison-Britannian Euroopan sodanjälkeiseksi mahtimaaksi, jota Yhdysvallat tukisi. 
Neuvostoliittoa hän ei maininnut sanallakaan puheessaan. 
1153 Eisenhower to Marshall 29.4.1944. Marshall Papers/BOX 67/Fold 5. GCMF. 
1154 Eisenhower to Patton 29.4.1944. Marshall Papers/BOX 67/Fold 5. GCMF. 
1155 Eisenhower, At Ease, s. 269. 
1156 Smuts oli onnistunut luomaan hyvät välit kuningasperheeseen sekä Brookeen ja Ismayhin, mikä 
selittää osaksi hänen mukana oloaan. W.K. Hancock, Smuts, s. 404 - 405 ja s. 408. 
1157 Montgomery oli viimeistellyt 14.4. taktiset suunnitelmat kahta maihinnousuarmeijaa varten. 
Gilbert, Road, s. 752. 
1158 Katso liite 14. 
1159 Churchill, Closing the Ring, s. 469 - 470. 
1160 Brooke diary 15.5.1944. Alanbrooke Papers/Diaries/5/8. LHC.. 
1161 Bryant siteeraa Brookea. Bryant, Triumph, s. 190 - 191.  
1162 Bradley, s. 207. 
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ylipäällikön tehtävänä oli estää ja ratkaista liittoutuneiden välisiä ongelmia. Ylipäällikkö 
ei kyennyt yksin luomaan toimivia suhteita, vaan siihen tarvittiin korkeassa asemassa 
olevilta henkilöiltä oikeaa arviointikykyä. SHAEF:n toimintaan Eisenhower oli 
tyytyväinen, ja hänen mielestään yhteistyö toimi paremmin kuin Pohjois-Afrikan 
maihinnousun valmisteluissa.1163 

Toukokuun puolessavälissä 1944 Normandian maihinnousun valmistelut olivat 
loppusuoralla. Lontoon kokous sujui Butcherin sanoin luottavassa hengessä,1164 mikä oli 
osoitus liittoutuneiden yhtenäisyydestä; erimielisyyksiin ei ollut varaa maihinnousun 
lähestyessä. Yhtenäisyyttä lisäsi varmasti myös liittoutuneiden toukokuun 11. päivänä 
saavuttama läpimurto Italian rintamalla.1165 Brooke jaksoi kuitenkin kritisoida 
Eisenhowerin työtapoja. Brooken arvioista kuvastuu pienoinen katkeruus ylipäällikön 
paikan menettämisen johdosta. COS:n päällikölle oli kova pala huomata Yhdysvaltojen 
asevoimien hegemonia1166 britteihin nähden. Bedell Smithin tehtävänä oli toimia tärkeänä 
Eisenhowerin taustatukena, samanlaisena kuin Ismay oli Churchillille. Bedell Smith oli 
työjuhta, joka panoksellaan helpotti Eisenhowerin sovittelijan työtä. Brooken ja 
Eisenhowerin suhteita keväällä 1944 voidaan pitää asiallisina, mutta huomattava ero 
johtajuuden käsittämisessä ei voinut olla haittaamatta miesten välejä. 

Montgomeryn arviot toukokuussa 1944 Eisenhowerista olivat varsin toisenlaiset kuin 
alkuvuodesta. Hän ylisti ylipäällikön älyä ja rehellisyyttä.1167 Montgomeryn analyysi 
omasta ylipäälliköstä olisi saattanut olla hieman toisenlainen, ellei Eisenhower olisi 
antanut hänelle varsin vapaita käsiä maihinnoususuunnitelmien tekoon.1168 Eisenhowerin 
ja Montgomeryn1169 yhteistyö toimi kevään valmisteluiden aikana sujuvasti, joskin Anvil 
oli poikkeus. 

Eisenhowerin viimeisten valmisteluiden joukkoon kuului päätös 
maahanlaskujoukkojen1170 käytöstä. Leigh-Mallory ei halunnut pudottaa 
maahanlaskujoukkoja Normandiaan, sillä hän pelkäsi suuria tappioita. Ylipäällikkö päätti 
kuitenkin käyttää laskuvarjomiehiä ja liitokoneita1171 huonon sään tai pimeän aikanakin. 
Ramsay piti päätöstä välttämättömänä.1172 Vielä kesäkuun kolmantena päivänä Eisenhower 
mietti maahanlaskujen peruuttamista, koska sääennusteet eivät olleet kovin rohkaisevia. 
Hän ei kuitenkaan muuttanut  ratkaisuaan.1173 Eisenhowerin päätös lähettää 
maahanlaskujoukot öiseen Normandiaan oli  yksi riskeistä, joita hän joutui ottamaan 
                                                           
1163 Eisenhower memo 22.5.1944. Papers of Eisenhower. Vol. III, s. 1880 - 1881. 
1164 Butcher diary 16.5.1944. Butcher, s. 539 - 540. 
1165 Morison, Sicily, s. 374 - 376. 
1166 Yhdysvallat mobilisoi yli 15 miljoonaa miestä ja naista toisen maailmansodan aikana. 
Teollisuustuotanto kasvoi kaksinkertaiseksi.  
1167 Hamilton siteeraa Montgomeryn papereita 14.5.1944. Hamilton, s. 603. 
1168 Hamilton, s. 603. 
1169 Colvillen mukaan Churchillin vaimo oli ainoa henkilö, joka kykeni ”kukistamaan” 
Montgomeryn. Colville diary 31.12.1943. Colville, s. 459 - 460. 
1170 Liitokone- ja laskuvarjojoukkoja. 
1171 Maihinnousupäivänä Normandiaan pudotettiin noin 17 000 maahanlaskudivisioonien miestä, 
joista liittoutuneet menettivät ensimmäisenä päivänä 2500.  
1172 Ramsay diary 29.5.1944. The Year of the D-Day, s. 78. 
1173 Eisenhower diary 3.6.1944. Eisenhower Diaries, s. 118. 
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varmistaakseen Overlordin toteutumisen. Leigh-Mallory jäi jälleen mielipiteineen 
häviölle. Hän ei saanut tukea edes toiselta SHAEF:n ilmavoimien mieheltä Tedderiltä, 
joka OWENIN mukaan ei ollut Leigh-Malloryn tavoin valmis horjuttamaan yhteistyötä 
omien tavoitteiden saavuttamiseksi.1174 Leigh-Mallory sai kuitenkin hyväksynnän 
joidenkin pienten ranskalaiskylien teiden pommittamiselle. Näiden ilmahyökkäysten 
tarkoituksena oli hankaloittaa saksalaisten marssia maihinnousualueelle.1175 

Kesäkuun alussa lähes kolme miljoonaa liittoutuneiden sotilasta odotti 
maihinnousua1176 Britteinsaarilla. Kaikki oli valmista suuren hyökkäyksen aloittamiseksi 
jo kesäkuun kolmantena päivänä, mutta huono sää uhkasi maihinnousun 
käynnistämistä.1177 Vastuu operaation aloittamisesta oli Eisenhowerilla – ylipäälliköllä. 
Hän kirjoitti muistioonsa kesäkuun kolmantena päivänä, ettei monikaan ymmärtänyt 
lopullisen päätöksen aiheuttamia paineita.1178 SHAEF:n kokoontuessa kesäkuun 
neljäntenä Montgomery oli halukas hyökkäämään, mutta Tedder vastusti aloitusta huonon 
sään vuoksi. Lopulta Eisenhower päätti lykätä maihinnousun alkua yhdellä 
vuorokaudella.1179 Merellä oli jo 4000 alusta, jotka käännytettiin takaisin.1180 Churchill 
vieraili kesäkuun neljäntenä päivänä Eisenhowerin päämajassa yrittäen piristää 
ylipäällikköä, vaikka hän oli itsekin alakuloinen siirron johdosta.1181 Neljältä aamuyöllä 
kesäkuun viidentenä SHAEF kokoontui uudelleen. Ennusteet lupasivat hieman parempaa 
säätä seuraavalle päivälle. Meteorologien vastattua SHAEF:n jäsenten kysymyksiin 
seurasi hiljaisuus.1182 SHAEF:n tiedusteluosaston päällikkö kenraalimajuri Kenneth 
Strong on kuvannut päätöksentekohetken muistelmissaan. Eisenhower mietti ratkaisua 
kävellen ympäri huonetta. Yhtäkkiä ylipäällikkö keskeytti kävelynsä ja sanoi:” O.K. 
pojat, me menemme.” Bedell Smith kertoo muistelmissaan, ettei hän ollut koskaan nähnyt 
yksinäisempää päätöstä.1183  

Kesäkuun alkuun mennessä Normandian maihinnousun valmistelut oli tehty. Huono 
sää uhkasi kuitenkin koko operaation toteuttamista. Eisenhower oli valtavan paineen 
alaisena, koska juuri hänen vastuullaan oli lopettaa pitkät ja paikoitellen tuskallisetkin 
valmistelut. Ylipäällikkö saattoi kuunnella alaistensa neuvoja, mutta hän oli lopulta 
yksinäisen päätöksen edessä. Eisenhowerin ratkaisu aloittaa hyökkäys merkitsi ympyrän 
sulkeutumista. Hän oli itse ollut aloittamassa maihinnousuvalmisteluita alkuvuodesta 
1942. Kesäkuussa 1944 hänen päätöksensä lopetti valmistelut ja aloitti liittoutuneiden 
maihinnousun Normandiaan sekä hyökkäyksen Saksaan. 
                                                           
1174 Owen, s. 247. 
1175 SCAEF meeting 2.6.1944. RG 331/BOX 55. NARA II. 
1176 Normandian maihinnousussa käytettiin 16 miljoonaa tonnia amerikkalaisia laitteita. Walton,      
s. 541. 
1177 Fuller, s. 558; Morison, Invasion, s. 77. 
1178 Eisenhower memorandum 3.6.1944. Papers of Eisenhower. Vol. III, s. 1903 - 1905. 
1179 Eisenhower, Crusade, s. 249; Churchill, Closing the Ring, s. 478. 
1180 Butcher diary 4.6.1944. Butcher, s. 559. 
1181 Summersby, s. 133 - 134. Edenin mukaan Churchilliä ja Ismayta oli vaikea tavoittaa kesäkuun 
neljäntenä päivänä, koska edellinen vaikutti olevan jatkuvasti kylvyssä ja jälkimmäinen 
puhelimessa. Eden, s. 453. 
1182 Bedell Smith, s. 52 - 55. 
1183 Kenneth Strong, Intelligence at the Top, s. 137. 
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 PÄÄTÄNTÖ 

Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanjohdon suhteet ja yhteistyö toisen rintaman eli 
Normandian maihinnousun valmisteluissa koostuivat lukuisista sotilaallisista, poliittisista 
ja henkilökohtaisista tekijöistä. Liittolaisten keskeinen ongelma läpi valmisteluiden oli 
epäluuloisuus toisen strategisia ajatuksia kohtaan. Missään vaiheessa amerikkalaiset ja 
britit eivät saavuttaneet täydellistä keskinäistä luottamusta. Tällaista luottamusta ei 
muodostunut etenkään Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian esikuntapäälliköiden 
neuvostojen välille. Harry Hopkinsin ja kenraali Marshallin vierailu huhtikuussa 1942 
Lontooseen oli yhteistyön jatkoa ajatellen pahasti epäonnistunut. Churchill lupasi 
lennokkaaseen tyyliinsä liikoja. Marshall, joka ei vielä tuolloin tuntenut pääministeriä 
kovinkaan hyvin, otti puheet todesta. Käytännössä Churchill kylvi myös myöhemmin 
ideoillaan ja strategioillaan amerikkalaisten mieliin epäilyksen siemeniä, jotka  
heikensivät suhteita ajoittain merkittävästi. 

Liittolaisten käsitykset Saksa ensin -strategiasta erosivat pahasti toisistaan. 
Amerikkalaiset olivat brittejä valmiimpia ottamaan huomioon Tyynenmeren taistelut.  
Amerikkalaisten liiallinen mieltymys Tyynenmeren taisteluihin, kuten britit asian kokivat, 
aiheutti ankaria kiistoja, joita oli lietsomassa etenkin amiraali King. Brittejä – erityisesti 
Brookea – ärsytti amerikkalaisten Euroopan strategia, joka perustui nimenomaan 
Kanaalin yli suunniteltuun maihinnousuun. Kyseessä oli Marshallin ja Eisenhowerin 
alkuvuodesta 1942 ideoima strategia, jota Brooke piti yksipuolisena. Amerikkalaiset 
ärsyyntyivät vuorostaan brittien sitkeästä halusta tehostaa Välimeren operaatioita. 
Tyynenmeren ja Välimeren operaatioiden lisäpanostukset olivat sodan edetessä yleensä 
perusteltuja. Ne saivat osapuolet kuitenkin varuilleen siitä, vaatisiko toinen jatkossa vielä 
enemmän voimavaroja mieleiselleen sotanäyttämölle.  

Puna-armeijan voitto Stalingradissa muutti toisen rintaman näkökulman entistä 
poliittisemmaksi. Stalingradiin saakka operaatiot Sledgehammer ja Roundup olivat olleet 
yhtä paljon suunnitelmia Neuvostoliiton auttamiseksi kuin länsiliittoutuneiden 
ratkaisevaksi iskuksi Saksaa vastaan. Stalingradin jälkeen länsiliittoutuneet alkoivat 
miettiä Ranskan maihinnousun vaikutusta sodanjälkeiseen aikaan. Tulkinnat Rooseveltin  
”sinisilmäisyydestä” Neuvostoliittoa ja etenkin Stalinia kohtaan ovat kuitenkin turhan 
kärjekkäitä, ainakin Normandian maihinnousuun liittyvissä asioissa. Stalin oli kiistatta 
melkoinen vaikuttaja Rooseveltin ja Churchillin suhteiden taustalla. Stalinin toiminta 
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Teheranin konferenssissa oli tästä konkreettinen osoitus. Kuitenkin Teheranissa Stalinin 
käytöstä merkittävämpi tekijä oli Rooseveltin asenne. Presidentti hylkäsi Churchillin 
hetkeksi ja tämän Balkan-strategian lopullisesti. Hyökkäys Balkanille olisi ollut liian 
riskialtis. Se olisi voinut vaatia valtavasti kaatuneita amerikkalaissotilaita, mikä olisi 
epäonnistuessaan vaarantanut Yhdysvaltojen aseman Länsi-Euroopan johtajana toisen 
maailmansodan jälkeen. Ennen kesää 1943 Roosevelt ei ollut valmis kilpajuoksuun 
Berliinistä Neuvostoliiton kanssa. Hänen asenteenmuutoksensa merkitsi tukea 
Overlordille, jonka presidentti ilmeisesti näki Yhdysvaltojen sodan jälkeisen Eurooppa-
politiikan peruskivenä. 

Liittolaisten yhteistyö muotoutui käytännössä uudelleen ja kehittyi lukuisissa 
konferensseissa. Teheranin neuvotteluiden lisäksi vuoden 1943 aikaisemmat suuret 
konferenssit – Casablanca tammikuussa, Washington toukokuussa ja Quebec elokuussa – 
olivat yhteistyön kannalta olennaisia. Usein neuvotteluissa ajauduttiin 
esikuntapäälliköiden kesken kiistoihin. Persoonalliset tekijät eivät voineet olla 
vaikuttamatta riitojen syntymiseen, vaikka liittoutuneet onnistuivatkin pääsääntöisesti 
varsin hyvin erottamaan asia- ja henkilökiistat toisistaan. Brooken nopea puhetyyli ja 
Kingin tylyt kommentit tarvitsivat pehmentäjiä. Esikuntapäälliköiden ollessa kyseessä 
tämä kiistojen selvittäjä oli sotamarsalkka Dill. Hänen toimintansa oli usein avain 
lukkiutuneeseen tilanteeseen ja loi käytännössä sujuvamman ilmapiirin yhteistyölle. Niin 
amerikkalaiset kuin hänen maanmiehensäkin Churchillia lukuun ottamatta luottivat 
häneen täysin. Churchill vaikutti olevan suorastaan kateellinen Dillin nauttimasta 
suosiosta. Dillin kahdenkeskiset neuvottelut Marshallin kanssa Washingtonissa auttoivat 
myös koko länsiliittoutuneiden sodanjohtoa. Dill antoi Marshallille Churchillin kautta 
saamaansa tietoa Rooseveltin mietteistä. Ilman kyseisiä tapaamisia ja informaatiota 
Marshall olisi jäänyt usein epätietoiseksi oman päällikkönsä eli Rooseveltin ajatuksista. 

Dill ei ollut virallisessa liittoutuneiden sodanjohtojärjestelmässä aivan huipulla, mutta 
todellisuudessa hän oli yksi merkittävimpiä hahmoja – sotilas kulisseissa poissa 
salamavalojen loisteesta. Dill muodosti myös linkin Marshallin ja Brooken välille. 
Näiden yhdistyneiden esikuntapäälliköiden neuvoston johtohahmojen henkilösuhteet 
jäivät kovin pinnallisiksi. Liittolaisten toiminnassa oli keskeisenä puutteena myös 
Marshallin ja Brooken keskinäisen suoran yhteydenpidon vähyys. Tässäkin tapauksessa 
Dill toimi viestinviejänä molempiin suuntiin, mutta se ei voinut täysin korvata suoraa 
kommunikointia. 

Joulukuun 1941 Arcadia-konferenssista aina tammikuuhun 1943 kokeneemmat britit 
hallitsivat yhteistyötä amerikkalaisten sortuessa oman sodanjohto-organisaationsa 
jäsentymättömyyteen ja epärealistisiin maihinnoususuunnitelmiin. Kevät 1943 aloitti 
toisen vaiheen liittolaisten yhteistyössä. Amerikkalaiset olivat oppineet virheistään. He 
kohensivat sotasuunnittelukoneistoaan, mikä näkyi parempana valmistautumisena 
yhteisneuvotteluihin brittien kanssa. Britit saivat huomata liittolaisensa terästäytymisen 
ensimmäisen kerran neuvottelupöydän ääressä Washingtonissa toukokuussa 1943. 
Roosevelt muutti myös asennettaan. Hän suhtautui impulsiiviseen Churchilliin aiempaa 
pidättyväisemmin. 

Kesä 1943 merkitsi yhteistyön taitekohtaa. Roosevelt ei pitänyt Isoa-Britanniaa enää 
tasavertaisena kumppanina päätettäessä sodasta tai sodanjälkeisestä ajasta. Yhtenä 
keskeisenä tekijänä oli Yhdysvaltojen ylivoimainen sotateollisuus Isoon-Britanniaan 
verrattuna. Yhdysvaltojen ylin sotilasjohto sai kesällä 1943 myös kaipaamansa 
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Rooseveltin tuen, joka oli jäänyt vaillinaiseksi etenkin Casablancassa. Rooseveltin 
persoonallinen tyyli järjestää harvoin kokouksia omien esikuntapäälliköidensä kanssa 
vaati kuitenkin välimiehen, joka oli Harry Hopkins. Harry Hopkins oli presidentin 
luottomies aina tammikuulle 1944 saakka. Hän toimi tärkeänä välittäjänä etenkin 
Rooseveltin ja Marshallin suhteissa. Amiraali Leahyn rooli jäi etukäteiskaavailuista 
huolimatta vähäisemmäksi. Harry Hopkinsin erityinen merkitys korostui hänen hyvillä 
suhteillaan Churchilliin, mikä auttoi koko Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanjohtoa. 

Winston Churchill tunnetaan valtiomiehenä ja sodanjohtajana todellisena taistelijana, 
eivätkä Normandian maihinnousun valmistelut tee tässä suhteessa poikkeusta. Churchillin 
tyyli dramatisoida asioita neuvotteluissa viehätti useimpia, mutta samalla hänen ideansa 
herättivät tuskastumista niin hänen maanmiehissään kuin amerikkalaisissakin. Churchill 
oli myös idealisti, joka uskoi britti-imperiumin säilyttävän asemansa sodan jälkeenkin. 
Idealismi muuttui kylmäksi realismiksi viimeistään Teheranissa, jolloin Churchill sai 
havaita oman maansa vaikutusvallan kaventuneen, fakta, joka oli romahduttaa 
pääministerin terveyden. Vielä vuoden 1942 aikana Churchill oli kyennyt vaikuttamaan 
varsin selkeästi Rooseveltiin, joka oli vielä tuolloin todellinen aloittelija sodanjohtajana. 

Käsitykset, joiden mukaan Churchill olisi halunnut peruuttaa Overlordin, ovat 
oikeutettuja syksyn 1943 osalta. Vuoden 1942 lopussa Churchill oli ollut kuitenkin 
operaation vahvin todellinen kannattaja Marshallin lisäksi. Syksyllä 1943 Churchill yritti 
epätoivoisesti saada Rooseveltin vielä kerran Välimeren ideoidensa taakse mutta turhaan. 
Presidentti oli linjansa valinnut, vaikka hänen lähimmät alaisensakaan eivät voineet olla 
siitä koskaan täysin varmoja – niin salaperäinen presidentin sodanjohtamistyyli oli. 
Teheranin konferenssissa Roosevelt jätti tietoisesti Churchillin Stalinin maalitauluksi, ja 
tällä tavoin hän haki taustatukea päätöksen tekemiseksi Normandian maihinnoususta. 
Käytöksellään presidentti osoitti briteille myös uuden marssijärjestyksen maailmassa. 
Tahtia ei ollut antamassa entiseen tapaan Iso-Britannia vaan Yhdysvallat ja 
Neuvostoliitto. 

Winston Churchill oli maihinnousuvalmisteluissa Ison-Britannian pää- ja 
puolustusministerinä näennäisesti ratkaisuasemassa, mutta todellisuudessa hän joutui 
tyytymään Normandian maihinnousun valmisteluissa pääsääntöisesti muiden esittämiin 
ratkaisumalleihin. Poikkeuksena oli Rooseveltin hyväksymä operaatio Torch kesällä 
1942. Torchin jälkeen Brooke onnistui pitämään Churchillin otteessaan varsin hyvin, ja 
hän sai pääministerin ennen Casablancaa oman strategiansa taakse. Brooke oli 
todellisuudessa yhteistyön voimakkain hahmo aina keväälle 1943 saakka. Vuoden 1943 
aikana sekä Churchillin että Brooken asema heikkeni oleellisesti Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian sodanjohdossa. Asia, jonka hyväksyminen tuntui molemmille ylivoimaiselta. 
Molemmat olivat britti-imperiumin kasvatteja, mikä selittää varsin pitkälle heidän 
reaktioitaan. 

Roosevelt ei ollut Churchillin tavoin impulsiivinen valtiomies – päinvastoin. 
Rooseveltin toimintaa leimasi toisen maailmansodan aikana ajoittain jopa flegmaattisuus, 
joka ilmeni hitaana päätöksentekona ja harvoina kokouksina Yhdysvaltain 
esikuntapäälliköiden neuvoston kanssa. Roosevelt oli varovainen tunnustelija, joka  odotti 
viimeiseen saakka ennen kuin teki ratkaisunsa. Tästä on konkreettisena esimerkkinä 
Normandian maihinnousun ylipäällikön valinta syystalvella 1943. Yhdysvaltain 
sisäpoliittinen paine, yleinen mielipide ja kongressi vaikuttivat voimakkaasti ylipäällikkö-
kysymyksen taustalla – jopa niin paljon, ettei Marshall saanut haluamaansa Overlordin 
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ylipäällikön tehtävää. Marshall, joka vuoden 1943 aikana oli noussut yhteistyön 
johtohahmoksi yhdessä Rooseveltin kanssa, oli itse asiassa Rooseveltin hallinnon tärkeä 
tukipylväs myös sisäpoliittisesti: hän oli liian arvokas henkilö päästettäväksi Eurooppaan. 

Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian sotilasjohtajista kenraali Brooke ja amiraali King 
edustivat selkeästi doktrinäärisiä hahmoja. Brooke oli Välimeren ja King Tyynenmeren 
strategian kannattaja. Brooke uskoi vielä sodan jälkeenkin itserakkaasti oman strategisen 
ajattelunsa suvereenisuuteen. Marshall ja Eisenhower olivat toistensa sukulaissieluja. 
Marshall oli kuitenkin Eisenhoweria valmiimpi riskinottoon. Marshallissa yhdistyivät 
myös taistelijan ja joustavan neuvottelijan ainekset – tosin varsin itsepäisesti hänkin ajoi 
omaa asiaansa eli maihinnousua Ranskaan. Eisenhower edusti uudenlaista 
sodanjohtajatyyppiä, konservatiivisen Brooken harmiksi. Eisenhower oli joustava 
sovittelija, joka varsin laaja-alaisesti näki sotilaallisten ja poliittisten asioiden yhteyden. 
Nimenomaan Eisenhowerin joustavuus sai SHAEF:n toimimaan keväällä 1944. Hän antoi 
lähimmille alaisilleen – Tedder, Montgomery ja Ramsay – varsin vapaat kädet, mikä 
yhdisti Normandian maihinnousun esikunnan tiiviiksi ja toimivaksi yhteistyöelimeksi. 

Joulukuusta 1943 kesäkuuhun 1944 yhteistyötä eivät häirinneet enää kiistat 
maihinnousun tekemisestä tai tekemättä jättämisestä, vaan pikemminkin epäselvyys 
operaation viimeisten vaiheiden toteuttamisesta. Kevään 1944 valmistelut keskittyivät 
pitkälti Eisenhowerin toiminnan ympärille. SHAEF:n ylipäällikkö oli valtavien paineiden 
ristitulessa. Mitä lähemmäs maihinnousun D-päivä tuli, sitä tiukemmin poliittiset ja 
sotilaalliset asiat kietoutuivat yhteen. Neuvostoliiton painostus Anvilin toteuttamiseksi, 
ilmavalmisteluiden kohteista syntynyt poliitikkojen ja sotilaiden välinen 
vastakkainasettelu ja de Gaulle-episodi olivat tästä selkeitä esimerkkejä. 

Eisenhowerin johtamien kevään 1944 Normandian maihinnousun valmisteluiden ehkä 
vaikein ongelma oli Etelä-Ranskan maihinnousu. Eisenhower sai tasapainoilla 
Marshallin, Ison-Britannian esikuntapäälliköiden neuvoston, Churchillin ja Rooseveltin 
synnyttämien paineiden alla. Eisenhower tiesi käytännön ongelmat, joista tärkein oli 
maihinnousualusten puute. Hän joutui kuitenkin ottamaan huomioon myös 
Neuvostoliitolle annetut lupaukset operaation toteuttamisesta. Amerikkalaisten ja brittien 
päätös siirtää Etelä-Ranskan maihinnousun aloittamisajankohtaa kohotti Eisenhowerin 
todelliseen ylipäällikön asemaan. 

Sotilaat halusivat vahvoilla ilmavalmisteluilla tukevan pohjan Overlordille. Poliitikot 
pelkäsivät siviiliuhrien häiritsevän suhteita ranskalaisiin. He olivat varuillaan myös oman 
poliittisen tulevaisuutensa puolesta. Ilmasodankäynnin erikoismiehet, Portal ja Tedder, 
osoittivat neuvotteluissa Ison-Britannian puolustuskomitean kanssa lujuutensa. He eivät 
horjuneet missään vaiheessa analyyttisissä mielipiteissään. Kiista ilmavalmisteluiden 
kohteista ei kuitenkaan ratkennut ilman Rooseveltia. Hänen päätöksensä jatkaa 
pommituksia SHAEF:n toivomalla tavalla tiivisti käytännössä maihinnousun sotilaallisen 
johdon entistä yhtenäisemmäksi. 

Rooseveltin äärimmäisen kriittinen asenne de Gaullea kohtaan viivästytti 
vastarintaliikkeiden tuen varmistumista. Rooseveltin ja de Gaullen huonot välit heittivät 
toukokuussa 1944 lyhyeksi aikaa varjon Eisenhowerin viimeisten valmisteluiden ylle. 
Tämä on konkreettinen esimerkki henkilökohtaisten ristiriitojen vaikutuksesta 
suuroperaation valmisteluvaiheeseen. Sotilaallisesti de Gaullen Vapaan Ranskan 
nimeäminen Ranskan viralliseksi hallitukseksi olisi ollut helppoa, mutta poliittiset tekijät 
– erityisesti Ranskan johtajuuskysymys – hankaloittivat tilannetta. Normandian 
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maihinnousun loppusuoran valmistelut merkitsivät käytännössä myös Länsi-Euroopan 
poliittisen tulevaisuuden suunnittelua. 

Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian sodanjohdon yhteistyötä Sledgehammerin, 
Roundupin ja Overlordin eli Normandian maihinnousun valmisteluissa voidaan kuvata 
palapeliksi, jota hajotti amerikkalaisten ja brittien keskinäinen epäluottamus liittolaisen 
syvimpiä aikeita kohtaan. Palapelin pitivät kasassa kuitenkin Eisenhowerin, Hopkinsin ja 
Dillin kaltaiset persoonat, jotka eivät sortuneet kiihkoiluun, vaan he onnistuivat 
maltillisella tyylillään estämään pahemmat välirikot. Liittolaiset eivät kyenneet 
yhdistyneiden esikuntapäälliköiden tasolla missään vaiheessa Overlordin pääesikunnan, 
SHAEF:n, kaltaiseen avoimuuteen ja toimivuuteen, joka lopulta varmisti Normandian 
maihinnousun alkamisen kesäkuussa 1944. 
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 LIITTEET 



Liite 1 Lähde: Perkins ja van Deusen, s. 820. 
PRESIDENTTI ROOSEVELTIN HALLITUKSET 
 
PRESIDENTTI: FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 

1933 - 1945 
 
Varapresidentti  John N. Garner  1933-41 

Henry A. Wallace  1941-45 
   Harry S. Truman  1945 
 
Ulkoministeri  Cordell Hull  1933-44 

Edward R. Stettinius 1944-45 
 
Valtiovarainministeri William H. Woodin 1933-34 
   Henry Morgenthau, Jr. 1934-45 
 
Sotaministeri  George H. Dern  1933-36 
   Harry H. Woodring 1936-40 
   Henry L. Stimson  1940-45 
 
Laivastoministeri  Claude A. Swanson 1933-39 
   Charles Edison  1939-40 
   Frank Knox  1940-44 
   James V. Forrestal 1944-45 
 
Sisäministeri  Harold I. Ickes  1933-45 
 
Maatalousministeri Henry A. Wallace  1933-40 

Claude R. Wickard 1940-45 
 
Kauppaministeri  Daniel C. Roper  1933-38 
   Harry L. Hopkins  1938-40 
   Jesse J. Jones  1940-45 
   Henry A. Wallace  1945 
 
Työministeri  Frances Perkins  1933-45 
 
Postilaitoksen pääjohtaja James A. Farley  1933-40 
   Frank C. Walker  1940-45 
 
Oikeusministeri  Homer S. Cummings 1933-39 
   Frank Murphy  1939-40 
   Robert H. Jackson 1940-41 
   Francis Biddle  1941-45 



Liite 2 Lähde: Sotamarsalkka Montgomeryn muistelmat, s. 620. 
 
 

ISON-BRITANNIAN KORKEIN SODANJOHTO
TOISEN MAAILMANSODAN AIKANA

Kuningas 
(Ylipäällikkö)

Pääministeri ja 
puolustusministeri

Parlamentti 

Puolustusvaliokunta 
(Operaatiot) Sotakabinetti

Puolustusvaliokunta
(Huolto) 

Sihteeristö  Sodanajan neuvostot

  Armeijaministeri 

 Armeijaministeriö 
   COS

 Meriministeri

Meriministeriö

 Ilmaministeri 

Ilmaministeriö 



Liite 3       Tiedot on koottu Henry Pellingin esseestä ”Churchill and the Labour 
                    Movement”, s. 123 - 124, Robert Blaken esseestä ”How Churchill Became 
                    Prime Minister”, s. 271 - 272 ja Parliamentary Debates-asiakirjajulkaisusta 
                    Vol. 405, s. ii. 
   
CHURCHILLIN SOTAKABINETTI                12.5.1940 
 
Pää- ja puolustusministeri Winston Churchill 
 
Ulkoministeri Lordi Halifax 
 
Lordi Presidentti Neville Chamberlain 
 
Kuninkaallinen sinetinvartija Clement Attlee 
 
Salkuton ministeri Arthur Greenwood 
 
 
                                                                                 24.11.1943 
 
Pää- ja puolustusministeri Winston Churchill 
 
Lordipresidentti ja varapääministeri Clement Attlee 
 
Ulkoministeri Anthony Eden 
 
Valtiovarainministeri Sir John Anderson 
 
Työministeri Ernest Bevin 
  
Tuotantoministeri Oliver Lyttelton 
 
Sisäministeri Herbert Morrison 
  
Rakennusministeri Lordi Woolton  



Liite 4 Lähde: Pogue, Supreme, s. 38. 
 

Pääministeri Winston Churchill 
Presidentti Franklin D. Roosevelt  

  Amiraali Leahy 
Kenraali Marshall

Amiraali King 
Kenraali Arnold 

Sotamarsalkka Brooke 
Amiraali Cunningham 

Ilmavoimien marsalkka Portal

CCS

  
Amiraali Leahy 

Kenraali Marshall
Amiraali King 

Kenraali Arnold 

JCS  
Sotamarsalkka Dill 
Kenraali McReady 

Amiraali Noble 
Ilmavoimien marsalkka Welsh

JSM

 SOTAKABINETTI

Pääministeri 
Varapääministeri 

Ulkoministeri 
Valtiovarainministeri
Teollisuusministeri

Työministeri 
Sisäministeri 

 PUOLUSTUSKOMITEA

Puolustusministeri
Ulkoministeri 

Teollisuusministeri
Laivastoministeri
Ilmailuministeri

COS 

 COS

Amiraali Cunningham 
Sotamarsalkka Brooke 

Ilmavoimien marsalkka Portal
Amiraali Mountbatten 

Puolustusministeri Churchill

SHAEF 

YHDYSVALTOJEN JA ISON-BRITANNIAN YLIN SODANJOHTO 24.5.1944



Liite 5 
Tekstissä esiintyvät koodinimet. 
ANVIL Liittoutuneiden suunnitelma maihinnoususta Etelä-Ranskaan 

kesällä 1944. 
ANAKIM  Suunnitelma hyökkäyksestä Burmaan. 
ARCADIA  Liittoutuneiden konferenssi joulu- tammikuussa 1941 - 1942. 
BOLERO  Amerikkalaisten joukkojen kokoaminen Britanniaan. 
BUCCANEER Suunnitelma Andamanin saarten valloittamiseksi Kaakkois-

Aasiassa. 
DRAGOON Etelä-Ranskan maihinnousu elokuussa 1944. Entinen nimi 

Anvil. 
EUREKA Liittoutuneiden Teheranin konferenssi marras- joulukuussa 

1943. 
FORTITUDE  Overlordia suojannut hämäysoperaatio. 
GYMNAST  Suunnitelma Pohjois-Afrikan valtaamiseksi. 
HUSKY   Sisilian maihinnousu 1943. 
JUBILEE Britti- ja kanadalaisjoukkojen hyökkäys Dieppen 

satamakaupunkiin Ranskaan elokuussa 1942. 
JUPITER  Churchillin suunnitelma hyökkäyksestä Norjaan. 
OVERLORD Liittoutuneiden kesäkuussa 1944 Ranskaan tekemän 

hyökkäyksen nimi. Siihen sisältyi Normandian maihinnousu, 
ja sitä seuranneet taistelut kolmen kuukauden ajalta. 

POINTBLANK Liittoutuneiden yhdistetyt strategiset pommitukset; kohteena 
Saksan teollisuus kesäkuusta 1943 kevääseen 1944. 

QUADRANT Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian Quebecin konferenssi 
elokuussa 1943. 

ROUNDUP Suunnitelma laajamittaisesta maihinnoususta Ranskaan 1942 - 
1943. 

RUTTER  Dieppen hyökkäyksen aikaisempi nimi. 
SEXTANT Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian Kairon konferenssi marras- 

joulukuussa 1943 
SHINGLE  Anzion maihinnousun nimi. 
SIGNAL  SHAEF:n tiedusteluosasto.  
SLEDGEHAMMER Suunnitelma rajoitetun maihinnousun tekemiseksi Ranskaan 

1942. 
SYMBOL Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian Casablancan konferenssi 

tammikuussa 1943. 
TORCH Liittoutuneiden maihinnousu Pohjois-Afrikkaan syksyllä 

1942. 
TRIDENT Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian Washingtonin konferenssi 

toukokuussa 1943. 
 



Liite 6 Lähde: Martin Gilbert, Soviet History Atlas, s. 41. 



Liite 7 Lähde: Martin Gilbert, American History Atlas, s. 91. 



Liite 8 Lähde: Jackson, ”Overlord”, s. 44. 



Liite 9a Lähde: Martin Gilbert, Recent History Atlas 1870 to the present day, s. 72. 
 



 

  

Liite 9b Lähde: Gilbert, Recent, s. 90. 



Liite 10 Lähde: Gilbert, American, s. 89. 



Liite 11 Lähde: Gilbert, Recent, s. 79. 



 Liite 12 Lähde: Wedemeyer, s. 122. 
 

 
 



Liite 13 Lähde: Pogue, s. 67; Chester Wilmont, Struggle For Europe, s. 732. 
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