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Entisen Jugoslavian alueella vuosina 1991 - 1995 käytyihin sotiin liittyvistä kapeista erikois

alueista on julkaistu runsaasti materiaalia, mutta varsinaisiin sotatoimiin syvemmälle pureu

tuvia tutkimuksia ei ole aiemmin tehty. 

Tutkimusongelmana on: mitkä olivat merkittävimmät operaatiot entisen Jugoslavian alueella 

vuosina 1991 - 1995 käydyissä sodissa ja miten ne vaikuttivat sotien kulkuun? 

Diplomityö on laadittu operaatiotaidon ja taktiikan tutkijan näkökulmasta. Operaatioiden 

kulku on tutkittu niiden toteuttajien näkökulmasta. Työn tavoitteena on ollut suomalaisen 

taktiikan ja operaatiotaidon kehittäminen. Johtamisen kannalta tutkimus liikkuu sekä takti

sella että operatiivisella tasolla. Tutkimus sijoittuu operaatiotaidon j a taktiikan tutkimusken

tässä 'taktiikan historian' sekä 'sodan ja taistelun luonteen' alueille. Tutkimusaihetta käsitel

lään sekä rauhan- ja konfliktintutkimukselle että historianfilosofiselle tutkimukselle tyypilli

sellä tavalla. 

Tutkimusmenetelmänä käytetään vertailevaa asiakirja- ja kirjallisuudentutkimusta sekä sii

hen rinnastettavissa olevaa Internetin kriittistä käyttöä, haastatteluita ja kyselyitä sekä vertai

lua niistä saatujen tietojen välillä. Tutkimus on lähteistöstään ja menetelmistään johtuen 

luonteeltaan empiirinen ja ei-kokeellinen. Tutkimusmenetelmä ja päättelytapa noudattelevat 

induktivistista tieteenkäsitystä. 



Tutkimuksen lähteinä on käytetty aihetta käsitteleviä tutkimuksia, kirjoja, ohjesääntöjä, soti

lasaikakauslehtien artikkeleita, kansainvälisten rauhanturva- ja sotilastarkkailijaoperaatioi

den asiakirjoja, rauhanturvaajien, sotilastarkkailijoiden sekä sotiin osallistuneiden veteraani

en tai sotatoimialueelle jääneiden siviilien haastatteluja sekä Internetin kautta saatua aineis

toa. 

Tutkimusaineiston pintapuolinen läpikäyminen antaa kuvan, ja yleinen käsityskin asiasta on, 

että entisen Jugoslavian alueella vuosina 1991 - 1995 käytyjen sotien taistelut olisivat olleet 

muutamaa poikkeusta lukuunottamatta korkeintaan pataljoonatason hyökkäyksiä tukevine 

osineen sekä erikokoisten puolustavien yksiköiden torjuntataisteluja. Tarkan tutkimisen tu

loksena yhtymätason operaatioita aselajien yhteensovitettuine toimintoineen tai useampien 

pataljoonien koordinoituja hyökkäyksiä löytyi yli 20 kappaletta. Merkittävinä voidaan pitää 

ainakin 18 operaatiota. Osa suuremmista hyökkäyksistä oli pakko jättää tutkimatta lähdema

teriaalin pintapuolisuuden vuoksi. 

Usealla yksittäisellä operaatioilla oli suuri vaikutus kyseisen sodan kulkuun. Tietyillä opera

tiivisilla voitoilla saavutettiin strategisia tavoitteita. Monet operaatiot eivät pelkästään johtu

neet poliittisista muutoksista, vaan itse suoranaisesti aiheuttivat niitä. Merkittävimpänä yk

sittäisenä operaationa voidaan pitää Kroatian armeijan ja Bosnia-Hertsegovinan armeijan 

yhteistä operaatio 'Olujaa' elokuussa 1995. Hyökkäys tosiasiallisesti päätti Kroatian ja Bos

nia-Hertsegovinan sodat. 

Operaatioista saatujen kokemuksien anti suomalaisen taktiikan ja operaatiotaidon kehittämi

selle on suuri. Osa havainnoista vahvistaa käynnissä olevan kehittämistyön suuntaviivoja, 

mutta osa poikkeaa yleisestä käsityksestä. Uusia ajatuksia on saatavissa muunmuassa yhty

mien kokoonpanoihin kuuluvista erikoiskoulutetuista joukoista, helikopteritoiminnasta, il

mauhkasta ja psykologisista operaatioista. Sotakokemukset todistavat taktiikassamme ja 

operaatiotaidossamme huomioitujen, mutta ehkä hieman unohdukseen jääneiden, taisteluai

neiden käytön kohteeksi varautumisen, sitkeiden asutuskeskustaisteluiden ja tieliikenteen 

väijytysten suuresta merkityksestä. 
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ENTISEN JUGOSLAVIAN ALUEELLA VUOSINA 1991 - 1995 KÄYTYJEN SOTIEN 

MERKITTÄVIMMÄT OPERAATIOT 

1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimustyön lähtökohta ja päämäärä 

Jugoslavian liittotasavallan hajoamista 1990-luvun alussa seuranneet sodat alueen eri kan

sanosien ja itsenäistyneiden valtioiden välillä ovat toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan 

suurin murhenäytelmä. Tragedian mittakaava selviää, tarkasteli sotia miltä kannalta tahansa; 

niiden aiheuttamien tuhojen, sotilas- ja siviilikuolonuhrien määrän, haavoittuneiden määrän, 

pakolaisvirtojen, miinaongelman tai koko konfliktin ajallisen keston kannalta. Niinsanottujen 

etnisten puhdistusten aiheuttamien inhimillisien kärsimyksien määrä on mittaamaton.1 Unoh

taa ei saa myöskään sitä, että Yhdistyneet Kansakunnat kärsi Jugoslavian sotien keskelle sijoi

tetuissa historiansa laajimmissa rauhanturva- ja sotilastarkkailijaoperaatioissa olemassaolonsa 

pahimmat tappiot - 180 kaatunutta ja 1 700 haavoittunutta2
• Kaikkea tätä taustaa vasten on ou

toa, ettei kyseessä olevia sotia ole Suomessa juurikaan tutkittu. Kirjoituksia sanoma-, aikaka

us- ja sotilasaikakauslehdistössä on kyllä julkaistu. Tietyistä kapeista erikoisalueista on tehty 

runsaastikin tutkimuksia. Varsinaisiin sotatoimiin syvemmälle pureutuvia tutkimuksia ei kui

tenkaan ole. Vain yksi kirja käsittelee alueen sotia ja sivuaa jopa yksittäisiä operaatioita, mut

ta sekään ei ole tutkimus. 

Diplomityön tavoitteena on tutkia Slovenian, Kroatian ja Bosnia-Hertsegovinan sodissa vuo

sina 1991 - 1995 toteutetut merkittävimmät operaatiot. 'Merkittävyys' on monitahoinen kri

teeri. Tämän työn yhteydessä operaatio ymmärretään merkittäväksi, mikäli se on noussut laa

juutensa, operatiivisten seuraustensa, tappioidensa tai muiden piirteiden vuoksi selvästi esiin 

muista vastaavantasoisista sotatoimista. Merkittävyyden vaatimukset täyttyvät myös, mikäli 

operaation seurauksena on tapahtunut selvä muutos käytetyssä taktiikassa. Operaatioiden to

teuttamistavoista pyritään löytämään syvempiä operaatiotaidollisia vaikuttimia kuin tähän asti 
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on ajateltu. Näitä yleisesti vallalla olleita käsityksiä ovat olleet esimerkiksi kiire, tunne omasta 

ylivoimaisuudesta sekä rajallisien resurssien aiheuttama soveltamistarve. 

Tutkimusongelma on: mitkä olivat merkittävimmät operaatiot entisen Jugoslavian alueella 

vuosina 1991 - 1995 käydyissä sodissa ja miten ne vaikuttivat sotien kulkuun? Ongelman rat

kaisemiseksi etsitään vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

- minkä tyyppistä taktiikkaa ja operaatiotaitoa sotien eri osapuolet käyttivät ? 

- mikä oli sotatapahtumien yleiskulku ? 

- mitkä toteutetuista operaatioista olivat merkittävimmät ? 

- miten operaatiot vaikuttivat sotien kulkuun? 

Sotiin ja jopa operaatioihin kiinteästi liittyvien etnisten sekä poliittisten vaikuttimien selventä

miseksi vastataan lisäksi seuraaviin kysymyksiin: 

- mikä oli Jugoslavian Liittotasavalta ? 

- minkälainen oli sotiin johtanut poliittinen kehitys ? 

1.2 Tutkimustilanne ja lähteet 

Entisen Jugoslavian alueella vuosina 1991 - 1995 käytyihin sotiin liittyvät tutkimukset ja jul

kaisut on jaettavissa neljään ryhmään. Kiinnostuksen kohteina ovat olleet Jugoslavian liittota

savalta sekä valtion hajoaminen, humanitääriset kysymykset tai kapeat erikoisalueet. 

Neljäntenä ryhmänä voidaan pitää kyseisten sotien synnyttämiä eritasoisia tapahtumahistoriaa 

kuvaavia julkaisuja. 

Tämän tutkimuksen kannalta merkittävimpiä ensiksi mainitun ryhmän edustajia on ollut neljä. 

Jugoslavian liittotasavallan ja erityisesti sen maanpuolustuksen tutkimuksen perustyö on Ka

levi Ruhalan jo vuonna 1972 Sotatieteen Laitoksessa laatima tutkimus 'Jugoslavian strategi

nen doktriini'. Raija Valtanja Erkki Karjalaisen jo vuonna 1980 kirjoittama 'Titon perintö ja 

perilliset' -kirja sivuaa tämän diplomityön aihepiiriä selvittäessään liittotasavallan etnistä ra

kennetta sekä Jugoslavian liittovaltion armeijan doktriinia. Jugoslavian hajoamisen poliittisiin 

taustoihin liittyy kapteeni Pasi Pelkosen esiupseerikurssin tutkielma 'Balkanin kriisin syyt'. 

Samaa aihepiiriä käsittelee Teuvo Laitilan Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa laatima 

tutkimus 'Veljeys ja epäsopu - Monikansallinen Jugoslavia teoriana ja käytäntönä'. 
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Primaarilähteistön puutteen vuoksi on ollut tarpeen syventyä myöskin Jugoslavian sotien lu

kemattomia humanitaarisia vääryyksiä käsittelevien teoksien rksityiskohtiin. Roy Gutman on 

koonnut Bosnia-Hertsegovinan sodan aikana kirjoittamistaan artikkeleista kokoelman 'Kan

sanmurhan todistaja', joka keskittyy serbien suorittamien etnisten puhdistusten julkituomi

seen. Kyseessä ei ole tutkimus. Osittain samaa humanitääristä näkökulmaa käyttää myös Riik

ka Kuusisto tutkimuksessaan 'Oikeutettu sota ja julma teurastus ?' Kuusiston tutkimusaluee

seen kuuluu Bosnian lisäksi myös Persianlahden sota. Työ keskittyy lähinnä läntisten suurval

tajohtajien sotaretoriikkaan. 

Kapeiden erikoisalueiden tutkimustöitä on julkaistu runsaasti. Kapteeni Asko Valta on lähes

tynyt tutkittavan aihealueen pioneeritoiminnallista näkökulmaa alueellisesti rajattuna esiup

seerikurssin tutkielmassaan 'Miinojen ja räjähtämättömien ampumatarvikkeiden huomioon ot

taminen NATO-johtoisessa rauhanturvaoperaatiossa Bosniassa'. Hänen työnsä keskittyy kui

tenkin lähinnä kyseisten taisteluvälineiden vaikutukseen rauhanturvaajien toimintaan, ei sodan 

eri osapuolien toimintaan sodassa. Vallan työ rajoittuu alueellisesti vain Bosnia-Hertsegovi

naan. Tutkielmassa on selvitetty jonkun verran Bosniassa käytettyä miinoittamistaktiikkaa ja 

yleisimmin käytettyjä rniinatyyppejä. Käsillä olevan diplomityön kirjoittaja on laatinut pio

neeritoiminnallisesta näkökulmasta tutkielman 'Suluttamisen merkitys entisen Jugoslavian 

alueella vuosina 1991 - 1995 käydyissä sodissa'. Työn liitteissä on esitetty lyhyesti sotatapah

tumien kulku yleisellä tasolla ja tekstiosassa tutkittu suluttamisen vaikutusta niihin. Kapean 

erikoisalueen näkökulmasta - sotilastarkkailija Bosnian sodan keskellä - on myös Sören B. 

Husum kirjoittanut kirjansa 'At War without Weapons - A Peace-keeper in the Bosnian Con

flict'. Yhdysvaltojen asevoimat ovat julkaisseet useita entisen Jugoslavian sotien osapuolia ja 

niiden taktiikkaa käsitteleviä ohjesääntöjä sekä oppaita. Näistä esimerkkeinä mainittakoon 

'Bosnia - Country Handbook' ja 'Engineer Contingency Handbook (Former Yugoslavia)'. 

Viimeisenä nostettakoon esille Brendan O'Shean Länsi-Bosnian taisteluista kirjoittama kirja 

'Crisis At Bihac'. Se on ehkä paras rajattuja aihealueita käsittelevistä teoksista. 

Useat lehtimiehet ja kirjailijat ovat julkaisseet sotien tapahtumia enemmän tai vähemmän loo

gisessa järjestyksessä kuvaavia, lähinnä tapahtumahistoriaan keskittyviä kirjoja. Teokset sisäl

tävät yleensä melko runsaan kuvauksen alueen historiasta ja sotien taustoista. Kaikkia ei voida 

pitää tutkimuksina, muun muassa lähdeviitteet ovat yleensä ennemmin poikkeus kuin sääntö. 

Kirjoittajien sympatiat jotakuta sotien osapuolta kohtaan ovat usein nähtävissä suoraan teks

tistä. Esimerkkejä edellä kuvattuun ryhmään kuuluvista julkaisuista ovat muun muassa Paul 
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Harrisin 'Der Krieg der Anderen - ein Bericht von der Balkanfront' ja Marcus Tannerin 'Cro

atia - A Nation Forged in War'. Tim Judah on valottanut Jugoslavian sotien erään merkittä

vimmän osapuolen menneisyyttä ja tarkoitusperiä kirjassaan 'Serbs - the History, Myth & the 

Destruction of Yugoslavia'. Anton Zakbarin raporttia 'The Drama in Former Yugoslavia -

The Beginning of the End or the End of the Beginning ?' voidaan pitää lähdekriittisestikin 

rylunänsä parhaana työnä. Zakbar on käyttänyt tutkimuksessaan lähes sataprosenttisesti pri

määrilähteitä. Raportti on tosin julkaistu jo vuoden 1995 kesällä, ennen kuin viimeisiä Bosni

an sodan taisteluja oli edes käyty. Marita Vihervuoren 'Tervetuloa Helvettiin' on tuorein soti

en tapahtumahistoriaan paneutuva kirja. Se osoittautui merkittävimmäksi lähteeksi asiatieto

jen tarkastamisen kannalta, koska kirja ilmestyi vasta tutkimuksen ollessa jo loppusuoralla. 

Merkittävimpänä tutkimuksellisena puutteena on se, että Jugoslavian sotien aikaiset ja niiden 

jälkeen tehdyt julkaisut sekä tutkimukset korkeintaan sivuavat itse taisteluita. Sotien yleiskul

kuakaan ei ole missään kattavasti tutkittu. Tosiasiat on pitänyt etsiä monista erikielisistä ja 

eri-ikäisistä lähteistä. 

Diplomityön päälähteistönä on käytetty kansainvälistä sotilasaikakauslehdistöä. Seuraavien 

sotilasaikakauslehtien artikkelit vuosilta 1990 - 1999 on tutkittu systemaattisesti: 

- Armor, 

- International Defence Review, 

- Jane' s Defence Weekly, 

- Jane's Intelligence Review, 

- Military Technology, 

- Military Review, 

- Soldier of Fortune, 

- Sotilasaikakauslehti, 

- Suomen Sotilas, 

- Truppendienst, 

- Rusi Joumal ja 

- Österreicherische Militärische Zeitschrift. 

Lehdistön tutkimuksen ja seurannan laajuus on ollut poikkeuksellisen laajaa lähdekritiikkiin 

liittyneiden ongelmien vuoksi. Niitä selvitetään tarkemmin alaluvussa 1.4. 
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Edellä mainittujen tutkimuksien ja kirjojen lisäksi diplomityön tekemisessä on käytetty seu

raavia lähteitä: 

- muiden kotimaisten ja ulkomaisten sotilasaikakauslehtien artikkeleita, 

- muita kirjoja, tutkimuksia sekä ohjesääntöjä, 

- kansainvälisten rauhanturva- ja sotilastarkkailijaoperaatioiden asiabrjoja, 

- rauhanturvaajien, sotilastarkkailijoiden sekä sotiin osallistuneiden veteraanien 

tai sotatoimialueelle jääneiden siviilien haastatteluja sekä 

- Internetin kautta saatua aineistoa. 

1.3 Tutkimusnäkökulma ja tutkimusmenetelmät 

Diplomityö on laadittu operaatiotaidon ja taktiikan tutkijan näkökulmasta. Operaatioiden kul

ku on tutkittu niiden toteuttajien näkökulmasta. Työn tavoitteena on ollut suomalaisen taktii

kan ja operaatiotaidon kehittäminen. Johtamisen kannalta tutkimus liikkuu sekä taktisella että 

operatiivisella tasolla. 

Tutkimus sijoittuu operaatiotaidonja taktiikan tutkimuskentässä 'taktiikan historian' sekä 'so

dan ja taistelun luonteen' alueille. Operaatiotaidonja taktiikan tutkimuksessa joudutaan yleen

säkin käyttämään muiden tieteenalojen menetelmiä.3 Mikäli tutkimus kohdistuu vielä mennee

seen aikaan, historiallisiin tapahtumiin, on metodologisen anarkian4 uhka lähellä. Vaara on 

pyritty välttämään valitsemalla tutkimusmetodin taustalle kaksi selkeää lähestymistapaa. Tut

kimusaihetta käsitellään sekä rauhan- ja konfliktintutkimukselle että historianfilosofiselle tut

kimukselle tyypillisellä tavalla5
• 

Tutkimusmenetelmänä käytetään vertailevaa asiakirja- ja kirjallisuudentutkimusta sekä siihen 

rinnastettavissa olevaa Internetin kriittistä käyttöä, haastatteluita ja kyselyitä sekä vertailua 

niistä saatujen tietojen välillä. Tutkimus on lähteistöstään sekä menetelmistään johtuen luon

teeltaan empiirinen ja ei-kokeellinen6
• Tutkimusmenetelmä ja päättelytapa noudattelevat in

duktivistista tieteenkäsitystä7
• Työn vaatima päättely tehdään eliminoivan induktion8 periaat

teella määrittelemällä 'merkittävyyden' kriteerit ja tutkimalla ne täyttävät operaatiot sekä ope

raatioiden vaikutukset sotien kulkuun. Induktivismin periaatteisiin kuuluu, että tieteellinen 

päättely ulotetaan pienemmistä osista kohti suurempia kokonaisuuksia9
• Käytännössä työ on 

tehty niin, että entisen Jugoslavian alueella käytyjen sotien operaatioita havainnoidaan ja niis

tä kirjataan mahdollisimman paljon tosiasioita. Tosiasioita luokitellaan, niistä johdetaan in-
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duktiivisia yleistyksiä ja tehtyjä yleistyksiä testataan uusien havaittujen tosiasioiden avulla. 

Diplomityön luonne historiallisten ilmiöiden, toteutettujen operaatioiden, tutkimuksena tukee 

induktivistisuuden valintaa. Historiantutkimuksen yleisenä tavoitteenahan on tutkittavan ilmi

ön selittäminen tai tekeminen ymmärrettäväksi suurempien kokonaisuuksien osana10
. 

Induktivistisen tieteenkäsityksen akilleenkantapää on hypoteesien käyttö. Niitä ei ole mahdol

lista johtaa havainnoista pelkällä mekaanisella menetelmällä. 11 Tämän vuoksi diplomityön 

taustalle ei ole luotu hypoteesia. Työlle asetettu tutkimusongelma ei myöskään edellytä sitä. 

Rauhan- ja konfliktintutkimukselle ominainen soveltavuus tulee työssä esille useiden eri tie

teenhaarojen alueilla liikkumisena. Sodan eri osapuolien etniset taustat ja asema jugoslavialai

sessa yhteiskunnassa kuuluvat sosiologian ja taloustieteen piiriin. Osapuolien tunnustamien 

uskontojen merkitys sodissa sivuaa teologiaa ja kirkkohistoriaa. Balkanin alueen maaston 

merkitystä sotatoimille on etsittävä maantieteellisistä ja geologisista lähteistä. Sodissa käyte

tyn aseistuksen ja varustuksen merkitys operaatioissa kuuluu sotatekniikan piiriin. Operaatioi

den tapahtumahistoriallinen kulku on ajallisen ulottuvuutensa vuoksi sotahistoriaa. Kokoava

na tieteenhaarana on kuitenkin reaalitieteisiin kuuluva sotatieteiden tutkimus12; edellä mainitut 

tieteenhaarat ovat vain tukevia. 

Rauhan- ja konfliktintutkimukselle nykyisen tulkinnan mukaan ominainen normatiivisuus tu

lee tutkimuksessa myös esille. Tapahtumiin liittyneiden poliittisten sekä sotilaallisten päätös

ten ja erityisesti päättämättä jättämisten seurauksia analysoidaan. Osapuolien valitsemia toi

mintatapoja sekä heidän tekemiään virheitä arvioidaan ja pyritään löytämään parempia ratkai

suja. Normatiivisuuden periaate on tyypillistä myös sotatieteille13
• 

Historianfilosofinen "puhdas tieteellisyys" ilmenee koko työlle ominaisena kuvailevuutena, 

syy-seuraus- ja vuorovaikutussuhteiden tutkimisena sekä tapahtumien merkityksen etsimisenä 

nykypäivälle. 

Operaatiotaidon ja taktiikan tutkijalle ensikuulemalta outojen historianfilosofisten sekä rau

han- ja konfliktintutkimuksellisten lähestymistapojen omaksuminen on ollut pakon sanelema 

valinta. Balkanin alueen konflikteja tutkittaessa on historianfilosofia pitänyt ottaa korostetusti 

lähestymistavaksi. Alueen historian kompleksisuus ja suorat yhteydet nykypäivään edellyttä

vät tätä. "Normaali" rauhan- ja konfliktintutkimuksen perspektiivi kattaa vain lähimenneisyy-
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den, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Diplomityölle asetetut tutkimuskysymykset ovat tyypilli

siä rauhan- ja konfliktintutkimukselle ominaisia tapahtumien syiden ja seurausten selittämi

seen liittyviä tavoitteita. Lisäperusteita valinnalle antaa tutkimusasetelman monimutkaisuus. 

Tutkimusasetelma on esitetty kuvassa 1 alaluvussa 1.6. 

Samaa problematiikkaa sivuaa myös taktiikan tutkimuksen ja historian tutkimuksen suurin 

ero. Kaiken historian tutkimuksen ei tule suinkaan välittömästi suuntautua nykypäivän ihmistä 

hyödyttämään ja palvelemaan14
• Tässä taktiikan ja operaatiotaidon tutkimuksen onkin tietoi

sesti sovellettava rauhan- ja konfliktintutkimukselle tyypillistä otetta ja näkökulmaa. Tutki

muksellinen hyöty on saatava sotatekniikan kiihtyvän kehittymisen vuoksi nopeasti ja oppeja 

on kyettävä hyödyntämään vielä pitkällä tulevaisuudessa. Muiden tekemistä sekä omista vir

heistä tulee oppia ja parempia menettelytapoja tulee etsiä aktiivisesti. 

1.4 Lähteistön käyttöön liittyvät ongelmat 

Lähdekritiikkiä on harjoitettu neljän pääperiaatteen kautta. Lähteen synty-yhteys on pyritty 

löytämään, lähteen tehtävä määrittämään, tietojen totuudenmukaisuus punnitsemaan ja tiedot 

lopulta vertailemaan useasta eri lähteestä. 

Lähteen synty-yhteyden määrittäminen on ollut ajoittain vaikeata. Ongelma on ilmennyt eräi

den Internet-sivujen, sotilastarkkailijoilta ja rauhanturvaajilta saadun materiaalin ja ulkomai

sissa sotilasaikakauslehdissä julkaistujen artikkelien yhteydessä. Julkaisijan tunnistetiedot 

ovat voineet puuttua kokonaan tai osittain. Lähteen tiedot ovat saattaneet poiketa oleellisesti 

kaikista muista lähteistä tai sen teksti on laadittu sodan jollekin osapuolelle myönteisellä ta

valla.15 

Lähteistön luotettavuus on otettava tutkimustyötä tehtäessä aina huomioon. Lähdekritiikin on 

oltava jatkuvaa. Erityisesti entisen Jugoslavian hajoamiseen liittyvissä ja sitä seuranneissa so

dissa lähteistön luotettavuus muodostaa todellisen ongelman. Sodat ja niihin liittyneet epäin

himilliset lieveilmiöt aiheuttavat sen, että kukaan ei suhtaudu niihin 'vain puolinaisesti'. Jo

kaisella asioita seuranneella lienee oma kantansa tapahtumiin. Se vaikuttaa siihen asenteeseen, 

millä asioista puhutaan ja niistä kirjoitetaan. Tutkija on joutunut pitämään korostetun lähde

kritiikin mielessään työn alusta loppuun. Eräänlaisena huippuna mainittakoon sotien eri osa

puolien julkaisema materiaali. Sitä voi luonnehtia varsin mustavalkoiseksi. Lähteiden taso 
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vaihtelee oman osapuolen kannalta myönteiseen sävyyn kirjoitetusta materiaalista aina täyteen 

sotapropagandaan saakka. Oma lukunsa ovat olleet läntiseen lehdistöön levinneet subjektiivi

set artikkelit, jotka ovat syntyneet Jugoslavian sotien eri osapuolien etnisten puhdistusten ai

heuttamasta inhosta ja julkisesta tuomiosta sekä länsimaiden johtajien Pohjois-Atlantin puo

lustusliiton ilmaiskuja puolustelevasta retoriikasta. Täysin objektiivista materiaalia on ollut 

vaikea löytää, jos sitä edes on olemassakaan. 

Tarkoituksellisesti väärän tiedon lisäksi on tarjolla runsaasti todennäköisesti tahattomasti tuo

tettua <lis-informaatiota. Lehtimiehillä oli varsinkin sotien kiivaissa alkuvaiheissa kova tarve 

ja kiire tuottaa artikkeleita käynnissä olleista taisteluista. Sekaan eksyneet tarkistamattomat 

tappioluvut, paikannimet ja muut vastaavat yksityiskohdat ovat saattaneet jäädä oikaisematta. 

Myöhemmin taisteluista kirjaa kirjoittanut henkilö on voinut käyttää artikkelien tietoja tarkis

tamatta niiden oikeellisuutta. Väärät "faktat" jäävät helposti elämään. Edellämainittujen seik

kojen vuoksi tässä tutkimuksessa esitetyt tiedot on pyritty varmentamaan kahdesta tai jopa 

kolmestakin eri lähteestä. Esille tulleet todennäköisen oikeasta ja tarkasta tiedosta poikkeavat 

seikat on mainittu viitteistössä. 

Primaarilähteinä pidettävien, sotaveteraanien ja sodan jalkoihin jääneiden siviilien haastattelu

jen sekä kirjoituksien käyttö ei ollut ongelmatonta. Näihinkin lähteisiin liittyy jo aiemmin 

mainittu synty-yhteyteen ja luotettavuuteen liittyvä problematiikka. Huvittavimmillaan eri et

nisiin ryhmiin kuuluvien haastateltavien henkilöiden tarinoiden erot ilmenivät kahdessa muu

taman tunnin väliajoin käydyssä keskustelussa. Sekä haastatellut kroaatit että bosniakki väitti

vät kirkkain silmin vain omien joukkojensa suorittaneen tietyn serbijoukkoihin kohdistuneen 

menestyksekkään operaation. Oman vaikeutensa totuuden löytämiselle asetti se, että kyseinen 

alue oli ja on edelleen kroaattien asuttama, mutta sodan aikana kaupunkia puolusti bosniak

kiprikaati. 

Tutkimukseen liittynyttä haastattelumatkaa valmisteltaessa otettiin yhteys sekä serbien että 

bosniakkien aluevastuussa olevien prikaatien esikuntiin. Kaksi haastatteluun pyydettyä Bosni

an serbitasavallan armeijan everstiä toimivat nykyisin prikaatin komentajina. Kaksi haastatte

luun pyydettyä Bosnia-Hertsegovinan armeijan majuria toimivat sodassa erään armeijakunnan 

esikunnassa ja erään bosniakkiprikaatin reserviyksikön päällikkönä. Kukin neljästä henkilöstä 

oli aiemmin suomalaisten rauhanturvaajien kanssa keskustellut varsin avoimesti joukkojensa 

suorittamista operaatioista. Virallista tutkimustyötä tekevän upseerin ilmaantuminen aiheutti 
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kuitenkin jo etukäteen pelätyn reaktion, ja kukin haastattelu peruuntui joko ylemmän esikun

nan kieltämänä tai henkilöiden itsensä kautta. Peruuntumisten syyt vaihtelivat. Erään upseerin 

haastattelun ylempi esikunta kielsi mahdollisesti poliittisten syiden vuoksi ja toinen selitti "et

tei voi kertoa syytä nyt, mutta ehkä myöhemmin". Kaksi upseeria kieltäytyi jo sovituista haas

tatteluista ilmeisten tekosyiden varjolla. 16 Tutkija ei voinut välttyä ajatukselta, että pelko sota

rikostutkimuksista oli kieltäytymisten varsinainen syy. 

Diplomityön tekemisessä käytetyt lähteet ovat olleet pääosin sekundaarilähteitä. Edes alueella 

palvelleiden rauhanturvaajien ja sotilastarkkailijoiden haastatteluja tai "silminnäkijöinä" esiin

tyvien toimittajien artikkeleita ei voida pitää primaarilähteinä. Lehtimiehiä ei päästetty etulin

jaan taisteluiden aikana, eivätkä sotilastarkkailijatja rauhanturvaajat nähneet kuin omalla sek

torillaan tapahtuneita pienempiä yhteenottoja. Sekundaarilähteiden käyttö ei kuitenkaan ole 

millään muotoa tuomittavaa, vaan niitä käytetään historiantutkimuksessa runsaasti17
• Tutki

muksen edetessä sekundaarilähteiden käyttö osoittautui tärkeäksi, koska haastatteluin saatuja 

tietoja kyettiin niiden ansiosta jälkeenpäin tarkistamaan. 

Lähdekritiikki on sijoitettu pääosin lähdeviitteiden yhteyteen. Mikäli jokin lähde eroaa tiedoil

taan oleellisesti muusta käytetystä materiaalista, se on mainittu erikseen itse tekstissä. Lähteis

töanalyysi tutkimuksen kirjallisten päälähteiden osalta on luettavissa liitteestä l l. 

1.5 Rajaukset 

Diplomityön aihealueeseen liittyvät rajaukset on otettu huomioon jo otsikkoa suunniteltaessa. 

Tärkeimmät rajaukset ovat alueellisia, ajallisia ja käsitteeseen 'operaatio' liittyviä. 

Tutkimuksessa ei käsitellä Serbian tai Makedonian tasavaltoja eikä Montenegron tai Vojvodi

nan autonomisia läänejä. Vaikka ne kuuluivatkin entisen Jugoslavian liittotasavallan aluee

seen, ei niiden maaperällä käyty tutkittavana ajanjaksona pieniä kahakoita lukuunottamatta 

aseellisia taisteluita, sodista puhumattakaan. Osaa niistä sivutaan tekstissä, mutta ainoastaan 

Liittovaltion armeijan liikekannallepanoon tai joukkojen siirtoihin liittyvissä asioissa. 

Ajallinen rajaus koskee vuosien 1991 - 1995 ulkopuolisia tapahtumia. Jugoslaviassa käydyistä 

sodista on diplomityön ulkopuolelle rajattu kirjoittamishetkellä rauhoittumisvaiheessa oleva 

Kosovon kriisi. Tästä serbien ja Kosovon albaanien välisestä aseellisesta taistelusta Pohjois

Atlantin puolustusliiton suorittamine pommituksineen ei ole vielä käytettävissä riittävää eikä 
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luotettavaa lähdeaineistoa. Alustavien tietojen mukaan Serbian armeijan tai Kosovon vapau

tusarmeijan suorittamat sotatoimet eivät olisi "perinteisellä" tavalla suoritettuja sotilasoperaa

tioita, vaan lähinnä etnisiä puhdistuksia, sissisodankäyntiä ja vastasissitoimintaa. 

Pohjois-Atlantin puolustusliiton Bosnia-Hertsegovinan ilmatilassa suorittamat ilmaoperaatiot 

on ohitettu vain maininnalla, elleivät ne ole liittyneet kiinteästi jonkun sotien osapuolen ope

raatioon. 

Valtaosa käydyistä taisteluista on rajattu pois käyttämällä käsitettä 'operaatio'. Sen sisältö 

määritellään muun käytettävän käsitteistön yhteydessä tämän luvun viimeisessä alaluvussa. 

Käsitettä on laajennettu, jotta kokonaistilanteen kannalta tärkeimmät pienempimittakaavaiset 

taistelut saadaan mukaan. 

Ehkä merkittävin rajaus koskee alueella toteutettuja etnisiä puhdistuksia ja niiden vaikutuksia 

poliittiseen kehitykseen, operaatioihin sekä itse sotien lopputulokseen. Aihealue on niin laaja, 

että sen tutkiminen vaatinee kymmeniä tutkimuksia, lukuisia tutkijoita ja useita vuosia. Balka

nin tapahtumiin liittyviä humanitaarisia kysymyksiä käsitteleviä kirjoja ja tutkimuksia on li

säksi julkaistu ehkä eniten kaikista mahdollisista valittavissa olevista aihepiireistä. 

1.6 Tutkimusasetelmasta 

Tutkimuksen aihealue muodostaa varsin monimutkaisen kokonaisuuden. Entisen Jugoslavian 

alueella käydyt sodat noudattivat clausewitzlaista periaatetta sodasta politiikan jatkeena. Voi

daan perustellusti väittää, että jopa yksittäisillä operaatioilla oli selvä syy-seuraussuhde poliit

tisille muutoksille entisen Jugoslavian alueella vuosina 1991 - 1995 käydyissä sodissa. Ope

raatiot eivät pelkästään johtuneet poliittisista muutoksista, vaan itse suoranaisesti aiheuttivat 

niitä. Kuvassa 1 on kuvattu tutkimusasetelman osatekijät vuorovaikutussuhteineen. 

Entisen Jugoslavian alueen sotien taustalla olevia monimutkaisia lähtökohtia - liittotasavallan 

rakennetta, väestöä, maastoa, historiallisia taustoja sekä liittotasavallan hajoamiseen johtanut

ta kehitystä - käsitellään toisessa luvussa. Kolmannessa luvussa tutkitaan Jugoslavian liitto

valtion armeijaan liittyneitä piirteitä ja arvioidaan niiden vaikutusta tuleviin sotatapahtumiin. 

Neljännessä luvussa kerrotaan kaikkien sotiin osallistuneiden pääosapuolien asevoimien toi

mintaan vaikuttaneet tekijät. Erään tärkeimmistä tekijöistä, osapuolille koulutetun taktiikan ja 

operaatiotaidon, valottamisen vuoksi luvussa tehdään yleisellä tasolla liikkuvia esimerkin-
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omaisia mainintoja itse sodistakin. Viides luku käsittelee pääpiirteisesti käytyjen sotien yleis

tapahtumia. Sotien yleistä kulkua on jouduttu tutkimaan varsin laaja-alaisesti, koska sen yhte

ydessä on valittu merkittävimmät operaatiot, joiden tarkan tutkimisen tulokset esitellään kuu

dennessa luvussa. Kaikkiin edellämainittuihin lukuihin liittyvät johtopäätökset on koottu lu

kujen loppuun. Tutkimusongelman ratkaisu esitetään kahdessa osassa: kuudennessa luvussa ja 

yhdistelmässä. Yhdistelmän tärkein rooli on täyttää tutkimuksellisen lähestymistavan ja näkö

kulman vaatimia tehtäviä: selittää tapahtumia ja nii<!_<~.Il..P'lerkitystä tämän päivän suomalaiselle 

taktiikalle, operaatiotaidolle ja sotataidolle sekä arvioida parempia toimintatapoja. 

- Etniset taustat 
- Sosiaaliset taustat 

ULKOPUOLISET 
TOIMIJAT 

• Kv järjestöt, valtiot 

SOTIEN 
OSAPUOLET 

- Sloveenit 
-Serbit 
- Kroaatit 
-Bosniakit 

SODAT 

- Slovenia 

- Kroatia 
- Bosnia-

JUGOSLAVIAN 
LIITTOTASAVALTA 

- Maasto 

'+4--.t- OPERAATIOTAITO 

JA TAKTIIKKA 

Hertsegovina 

MERKITTÄVIMMÄT 
OPERAATIOT 

- Slovenia 
- Vukovar 
- Koridor 
- Blje sa k 
- Oluja 

j n e 

Kuva 1. Tutkimusasetelma. 

1.7 Käytetyn käsitteistön määritelmät 

Entisen Jugoslavian alueella käydyistä taisteluista ja sotatoimista on joissain yhteyksissä käy

tetty nimikettä 'Jugoslavian hajoamissota' 18
• Nimike ei kuitenkaan ole yleisesti hyväksytty. 
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Muita käytettyjä nimiä ovat 'sisällissota' 19, 'itsenäisyyssota'20 ja monikossa esiintynyt ' Jugo

slavian sodat'21
• Tässä tutkielmassa käytetään jälkimmäistä tapaa lisättynä ajallisella rajauk

sella. Perusteluna on muun muassa se, että kaikki käydyt sodat eivät enää liittyneet Jugoslavi

an liittotasavallan hajoamiseen tai sen koossa pitämiseen. Toinen peruste on se, että sotatoi

met ovat selvästi erotettavissa toisistaan erillisiksi - niin sotatoimialueen, osapuolien ja ajan

kohdan kannalta. Kukin niistä täyttää jo erikseen sodan tunnusmerkit. 

Sotatoimella tarkoitetaan alueellisen johtoportaan tai yhtymän operaatioiden kokonaisuutta.22 

Operaatiolla tarkoitetaan yhtymätasan johtoportaan johtamaa sotatoimen osaa tai muuta jouk

kojen käyttöä.23 Käsitettä on laajennettu koskemaan myös useampien joukkoyksiköiden tai 

erillisten yksiköiden suorittamia sotatoimen osia, mikäli ne on koordinoitu yhden tai useam

man yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Suomessa vakiintuneesta käytännöstä poiketen so

dissa taistelleiden osapuolien ja osin jopa länsimaisenkin lehdistön tapana on ollut käyttää sa

naa 'operaatio' vieläkin pienempien hyökkäysten yhteydessä. 

Sodan osapuolien terminologian sekavuus näkyy operaatioiden tavoitteiden määrittelyissä. 

' Strateginen tavoite' saattoi olla muutaman kymmenen kilometrin päässä olevan pikkukau

pungin valtaaminen, jopa kokonaisen armeijan tuhoaminen tai kaikkea siltä väliltä. Tutkimuk

sen yhteydessä käytetyt käsitteet ' strateginen', 'operatiivinen' ja 'taktinen' noudattavat suo

malaisessa strategian ja sotatieteen tutkimuksessa vakiintuneita sisältöjä. 

Jugoslavian liittotasavallan asevoimien operatiivisesta armeijasta on käytetty useita nimiä. Al

kuperäinen serbokroatiankielinen nimi 'Jugoslovenska Narodna Armija' tarkoittaa 'Jugoslavi

an kansanarmeijaa ' 24
• Kansainvälisessä kirjallisuudessa ja lehdistössä sen lisäksi käytettyjä ni

miä ovat olleet ' Jugoslavian liittovaltion armeija'25
, 'Jugoslavian liittoarmeija'26

, 'Jugoslavian 

kansallisarmeija'27 tai 'Jugoslavian armeija'28
• Osaa nimikkeistä on käytetty rinnakkain jopa 

samassa lähteessä. Armeijan virallinenkin nimi ehti muuttua 1990-luvun alussa kahdesti29
• 

Tässä tutkimuksessa käytetään nimeä 'Jugoslavian liittovaltion armeija' kaikissa yhteyksissä. 

Sitä on käytetty johdonmukaisesti kaikissa viimeaikaisissa Maanpuolustuskorkeakoulun tutki

mustöissä. Nimike tuo lisäksi esiin armeijan liittovaltiosidonnaisuuden. Armeija ei myöskään 

ollut todellinen 'kansanarmeija' vuoden 1990 jälkeen. On kuitenkin huomattava, ettei Liitto

valtion armeija osallistunut aktiivisesti tai ainakaan virallisesti sotatoimiin vuoden 1992 tou

kokuun jälkeen. Taisteluissa esiintyneet serbijoukot olivat sen jälkeen joko Krajinan serbi tasa-
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vallan armeijan, Bosnian serbitasavallan armeijan tai puolisotilaallisia ryhmittymien joukkoja. 

Tätä tosiasiaa eivät kaikki entisen Jugoslavian sotia käsitelleet kirjoittajat ole aina sisäistä

neet. On kerrottu vielä pitkään 'Jugoslavian armeijasta' tai ympäripyöreästi 'serbiarmeijasta'. 

Alueen kansallisuuksista puhuttaessa käytetään asuintasavallan ja 'etnisen ryhmän' yhdistel

mää. Roomalaiskatoliset ' sloveenit' muodostavat yksinkertaisimmin määriteltävän kansanryh

mänsä. He asuvat lähes sataprosenttisesti oman tasavaltansa alueella, puhuvat muista alueen 

kielistä selvästi eroavaa sloveenin kieltä eikä tasavallassa ole muihin väestöryhmiin kuuluvia 

vähemmistöjä30
. 'Kroatialaiset' ovat Kroatian alueella asuvia kroatian kieltä puhuvia rooma

laiskatolisia. Bosnian 'kroaatit' ovat Bosnia-Hertsegovinan alueella asuvia kroatian kieltä pu

huvia roomalaiskatolisia. Bosnian tai Kroatian 'serbit' ovat kyseisten tasavaltojen alueella 

asuvia serbian kieltä puhuvia ortodokseja. 'Serbialaiset' ovat Serbian alueella asuvia serbian 

kieltä puhuvia ortodokseja. Lähteet sekoittavat usein keskenään kaksi edellistä ryhmää. Tark

ka rajanveto ei aina ole edes mahdollista, koska molempiin ryhmiin kuuluneita sotilaita taiste

li samoissa ryhmittymissä. 'Serbien' ja 'serbialaisten' sekoittaminen muuttuu kuitenkin konk

reettiseksi ongelmaksi esimerkiksi läntisten valtionpäämiesten retoriikassa3 1
• 'Serbialaisten' 

nimeäminen syyllisiksi Bosnia-Hertsegovinan alueella tapahtuneisiin ihmisoikeusrikkomuk

siin syyllistää miljoonia täysin asianosattomia. Tässä tutkimuksessa 'serbialaisef-termiä on 

käytetty niissä yhteyksissä, missä henkilöiden asuinpaikalla on erityistä merkitystä. 'Bosni

akif ovat Bosnia-Hertsegovinan alueella asuvia bosnian kieltä puhuvia ja uskonnoltaan pää

osin muslimeja. 'Bosniakki' -sanaa käytetään kerrottaessa bosnia-hertsegovinalaisista tai Bos

nia-Hertsegovinan armeijan sotilaista. Kaikki edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat henkilöt 

eivät suinkaan ole tai olleet muslimeja32
• Armeijan edustajat ottavat tosiasiassa loukkauksena, 

mikäli heistä puhutaan 'muslimiarmeijana'33
• Tutkimuksen yhteydessä käytetään 'muslirni'

sanaa niissä asiayhteyksissä, joissa uskonnolla on oleellinen merkitys. 

Kaikkien entisen Jugoslavian alueen tasavaltojen kielien alkuperä on serbokroatian kieli, jota 

eri kansallisuudet ovat pyrkineet muovaamaan omaksi kielekseen. Käytännön erot ovat joi

denkin lähteiden mukaan kuitenkin pieniä rajoittuen lähinnä tiettyjen sanojen muotoihin. Alu

een historiaan syvällisemmin perehtyneet lähteet osaavat kertoa kielten eroavan selvästi toisis

taan. Serbit eivät esimerkiksi ymmärrä sloveenin kieltä lainkaan, samoin bosnian kielen vi

vahteet ovat serbokroatiaan verrattuna merkittävät. 34 Kansallisuuksien sosiaalisiin eroihin pa

neudutaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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Sotatapahtumista ja operaatioista kerrottaessa on päädytty käyttämään alkuperäiskielistä ni

meä. Käytetyt lähteet ovat olleet suomen-, ruotsin-, englannin- ja saksankielisiä. Lähes jokai

sella näistä on oma versionsa kunkin operaation nimestä. Sekasortoa lisäävät myös käännös

muotojen epätarkkuus ja jopa täysin virheelliset nimet. Ongelma on pyritty poistamaan ser

bokroatiankielisiä alkuperäisnimiä käyttämällä. Ne on toki käännetty suomen kielelle kysei

sestä operaatiosta ensimmäistä kertaa kerrottaessa. Poikkeuksen serbokroatiankielisten nimien 

käytöstä muodostavat tietyt bosniakkien operaatiot, joiden alkuperäisetkin nimet ovat olleet 

jostain syytä englanninkielisiä. 

Tiettyjen kansainvälisten järjestöjen nimistä on käytetty virallisista poikkeavia, mutta arkikie

leen vakiintuneita muotoja. Esimerkiksi Kansainvälisen Punaisen Ristin Komitean (Internatio

nal Commitee of the Red Cross) avustussaattueiden toimintaa sivuttaessa käytetään muotoa 

'Punainen Risti' ja Pohjois-Atlantin sopimusjärjestön (North Atlantic Treaty Organization) 

toiminnasta kerrottaessa käytetään tavallisempaa 'Pohjois-Atlantin puolustusliittoa'. Tavoit

teena on ollut joustava kielenkäyttö. Sama peruste on oikeuttanut tutkijan välttämään sodan 

osapuolien asevoimien virallisten nimien 'kuluttamista' turhaan. Esimerkiksi sanojen 'bosni

akkisotilaat', 'kroaattijoukof ja 'serbipuolustajaf käytöllä on pyritty eroon kuvaileville asia

kirjatutkimuksille turhan usein tyypillisestä monotonisesta erisnimien toistamisesta. 

Diplomityöhön liittyvissä karttapiirroksissa on käytetty Sotilaslyhenteet ja merkit -oppaan 

luonnoksessa (1998) esitettyjä taktisia merkkejä. Tutkimusraportin teksti on kirjoitettu suo

men kieliopin sääntöjä noudattaen, poislukien joukko-osastojen, yhtymien ja alueellisten joh

toportaiden nimet. Näissä yhteyksissä on käytetty puolustusvoimissa vakiintunutta, muusta 

suomen kielestä poikkeavaa käytäntöä. 

2 JUGOSLAVIAN LIITTOTASAVALTA 

2.1 Liittotasavallan rakenne 

Jugoslavian liittotasavalta käsitti ennen hajoamistaan kuusi tasavaltaa: Serbian, Kroatian, Bos

nia-Hertsegovinan, Slovenian, Makedonian ja Montenegron. Serbiaan kuuluivat lisäksi Vo

jvodina ja Kosovo, jotka olivat autonomisia läänejä. Jokainen tasavalta oli jaettu kuntiin, joita 

oli koko liittotasavallassa yhteensä noin 500. Liittotasavallan hallintoeliminä olivat parla

mentti ja toimeenpaneva neuvosto. Tasavaltojen itsehallintojärjestelmä muodostui vastaavista 
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hallintoelimistä.35 Kartta Jugoslavian liittotasavallasta osavaltioilleen on kuvassa 2. Pienempi

mittakaavainen kartta on liitteessä 12. 

ROMANIA 

600KM 

~TALY 

REECE 

Kuva 2. Jugoslavian sosialistinen liittotasavalta.36 

2.2 Väestö 

Jugoslavian liittotasavallan väkiluku vuonna 1991 oli 23,5 miljoonaa. Kuudessa tasavallassa 

asuva väestö jakautui kulttuuriperimänsä ja uskontonsa pohjalta useaan etniseen ryhmään. 

Suurin väestönosa koostui ortodoksisista serbeistä,joiden lukumäärä vuonna 1999 oli kahdek

san miljoonaa. Toiseksi suurin kansanryhmä olivat roomalaiskatoliset kroaatit, joita oli neljä 

ja puoli miljoonaa. Kolmanneksi suurin ryhmä vuonna 1991 oli pääosin Bosnia-Hertsego

vinan alueella asuvat islaminuskoiset bosniakit. Vuoteen 1999 mennessä heidän lukumääränsä 

alueella oli laskenut 1,7 miljoonaan. Islaminuskoiset albaanit olivat neljänneksi suurin kan

sanryhmä. Heidän lukumääränsä oli 1,9 miljoonaa. Roomalaiskatoliset sloveenit olivat seuraa

vaksi suurin, 1,8 -miljoonainen väestönosa. Makedonialaisia oli 1,3 miljoonaa. Vähemmistö

kansallisuuksia alueella olivat muun muassa unkarilaiset, italialaiset, romanialaiset, turkkilai

set ja bulgaarit.37 Jugoslavian alueella asuneiden kansallisuuksien ja etnisten ryhmien asuin

alueet on kuvattu kuvassa 3. 
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Kansallisuudet 

~ 
serbejä 8 milj. 
kroaatteja 4,5 milj. 

albaaneja 1,9 milj. 

sloveeneja 1,8 milj. 

Sloveni~ 
Sota 1991 
Kuolleita, n. 70 c... 

Kroatia 1 
Sota 1991-1992 
Kuolleita n. 10 000 

l;losnia-Hertsegovina 
Sota 1993-1995 
Kuolleita n. 200 000 

~ 
muslimeja 1,7 milj. 

makedonialaisia 1,3 milj. 

unkarilaisia 0,5 milj. 

montenegrolaisia 0,4 milj. 

JUGOSLAVIAN 
LIITOVALTIO 

SERBIA 

Ko,ovo ----------,f----...., 
Sota 1998-
Kuolleita n. 2 000 

Kuva 3. Entisen Jugoslavian alueen kansallisuudet.38 
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Kaikki Jugoslavian alueella asuvat neljään suurimpaan väestönosaan kuuluvat ihmiset ovat 

juuriltaan slaavilaisia39
• Jugoslavian sotien etnisten puhdistusten perustana olleet kansallisuus

määritykset olivatkin pääosin kulttuuripohjaisia; serbit, kroaatit ja bosniakit eivät eroa rodulli

sesti juuri lainkaan. Eri ryhmien yksilöiden välillä solmitut avioliitot eivät olleet harvinaisia. 

Ainoa muodollinen luokitteleva tekijä oli uskonto. Uskontoakaan ei todellisuudessa voi pitää 

erottavana tekijänä. Bosnian muslimit ovat ottomaanien 500 -vuotisen valtakauden aikana is

laminuskoon kääntyneitä slaaveja, kroaatteja ja serbejä. Jo 1400-luvulla alkanut uskonnolli

nen hajaannus ja useat pakolaisaallot aiheuttavat sen, että vain harva entisen Jugoslavian alu

een väestöstä tänä päivänä voi tarkasti tietää oman etnisen alkuperänsä. Asiantuntijat eivät ole 

kuitenkaan täysin yksimielisiä muslimien etnisistä taustoista.40 

Kansallisuuksien sosiaalista asemaa leimasi tasavaltojen alueille sijoittunut teollisuus ja 

yleensäkin taloudellinen infrastruktuuri. Pääosa edellä mainituista rakenteista löytyy Sloveni

an ja Kroatian alueelta. Itä-Slavoniassa Baranjassa olivat maan rikkaat öljyesiintymät ja K.roa

tian rannikolla suositut turistikohteet. Jugoslavian eteläosat olivat mineraalivaroilt:.uill rikkaat, 

mutta alueen kehittäminen oli jäänyt puolitiehen. Vaikka Serbia oli elintaso!taan kehittyneen 

ja "eurooppalaisen" Slovenian sekä karun Kosv',v» ·.älillä, tasavalta pyrki dominoivaan ase-
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maan Jugoslavian liittotasavallan rakenteissa. Serbialaisten suuri osuus Liittovaltion armeijan 

johtotehtävissä olikin seurausta pyrkimyksestä kompensoida tasavallan talouselämän puutteita 

muilla alueilla. Liittotasavallan sisäisiä taloudellisia eroja kuvaa hyvin muun muassa se, että 

Slovenian bruttokansantuote oli 700 prosenttia suurempi kuin Kosovon, vaikka alueilla asui 

saman verran ihmisiä. Serbien itsetuntoa kohotettiin iskulauseilla 'I Bog govori srpski' - 'Ju

malakin puhuu serbiaa'. Serbien nationalismi oli kuitenkin alun alkaenkin erityyppistä kuin 

esimerkiksi kroaateilla. Serbit tahtoivat hallitsevaan asemaan Liittotasavallan sisällä; kroaatit 

halusivat kokonaan oman valtion.41 

Kuriositeettina mainittakoon, että Jugoslavian kansallisuudet yhdistänyt tekijä, marsalkka Jo

sip Broz Tito oli kansallisuudeltaan kroaatti.42 

2.3 Maasto 

Entisen Jugoslavian alue voidaan jakaa kolmeen maantieteelliseen suuralueeseen: Dinaarisiin 

Alppeihin, Pannonian tasankoalueeseen ja Adrianmeren rannikkoalueeseen. Dinaariset Alpit 

ovat Sveitsin ja Itävallan Alppien Balkanin niemimaalle ulottuva jatke. Ne alkavat pohjoisessa 

Slovenian alueelta Juliaanisina Alppeina ja kulkevat Dalmatian-Adrianmeren rannikon suun

taisesti aina Montenegroon asti. Kun muutkin eri tasavalloissa olevat vuoristot lasketaan mu

kaan, peräti 70 - 80 prosenttia entisen Jugoslavian alueesta muodostuu vuorista ja kukkuloista. 

Koko niemimaan turkinkielinen nimi - Balkan - onkin alunperin tarkoittanut 'metsäistä vuori

jonoa ' 43
• Jyrkkien korkeuserojen vuoksi pyörä- ja jopa tela-ajoneuvotkin joutuvat sitoutumaan 

lähes kokonaan tiestöön.44 

Tietyt alueet entistä Jugoslaviaa ovat kuitenkin pääosin helppokulkuista panssaritaistelumaas

toa. Pohjois-Bosnian halki Bihacin itäpuolelta alkava ja Itä-Bosniaan Zvornikin seuduille asti 

ulottuva Pannonian tasanko on kukkuloiden rikkomaa alavaa aluetta. Rijekan lahdelta alkavan 

ja Montenegron rajalle ulottuvan Adrianmeren rannikkoalueen osittain panssarivaunuille kul

kukelpoinen rantamaa vaihtelee muutaman kymmenen metrin levyisestä mutkaisesta vyöhyk

keestä rannikkotien suunnassa aina parin kilometrin levyisiin viljeltyihin vesijättötasankoihin. 

Näiden alueiden lisäksi suurempien panssarivaunuosastojen levittäytyminen on mahdollista 

Sloveniasta alkavaa ja Kroatiaan suuntautuvaa tasankoaluetta pitkin. Rikkonaista jalkaväki

panssaritaistelumaastoa löytyy läpi koko Keski-Jugoslavian Sloveniasta alkaen aina Koso

voon asti ulottuvalta vyöhykkeeltä.45 
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Pyöräajoneuvojen käyttö maastossa tasaisemmillakin alueilla vaikeutuu olennaisesti talvella ja 

alkukeväällä maapohjan kostuessa ja pehmentyessä. Päätiestö on pääosin kestopäällystettyä, 

sisältää runsaasti siltoja ja suuntautuu osittain vaikeakulkuisen maaston halki.46 Aluetta hal

koo noin 2 600 kilometrin pituudelta erilevyisiä jokia, kanavia ja järviä.47 Balkanin alueen tär

keimmät vesistöt ja vuoristot on esitetty kuvassa 4. 

' 

Kuva 4. Entisen Jugoslavian aluetta halkovat suurimmat vesistöt ja vuoristot.48 

Edellä mainittujen luonnonmuovaamien esteiden ja kulkureittien lisäksi alueella on merkittä

viä ihmisten tekemiä rakenteita ja kohteita, kuten tiet ja kaupungit. Slovenian tärkeimmät asu

tuskeskukset ovat Ljubljana, Maribor, Novo Mesto, Celje, Murska Sobotaja Kranj. Merkittä

vimmät tieyhteydet alueella ovat Italian Triestestä Ljubljanan kautta Zagrebiin jatkuva moot

toritie ja Ljubljanasta Mariboriin suuntautuva moottoritie. Ljubljanasta kulkee kaikkiin edellä 

mainittuihin asutuskeskuksiin hyväkuntoinen tiestö, joka yleensä vielä jatkuu Slovenian ra

joille asti. Merkittävin risteysalue Sloveniassa on Ljubljana. Tärkeimmät lentokentät ovat 

Ljubljanassa ja Mariborissa. Näiden lisäksi on muutamia pienempiä lentokenttiä.49 

Kroatian tärkeimmät asutuskeskukset ovat Zagreb, Rijeka, Osijek, Split, Dubrovnik, Pula, 

Zadar, Vinkovci ja Slavonski Brod. Merkittävimmät tiet ovat 'Brastvo i Jedinstvo' (Veljeys ja 

Yhtenäisyys) -moottoritie Zagrebista Belgradiin, Adrianmeren rannikkotie ja useat Unkarin 
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rajoille johtavat poikittaistiet. Suurempia lentokenttiä on Zagrebissa, Splitissä ja Zadarissa. 

Pienempiä kenttiä on useita. Yhtä lukuunottamatta kaikki entisen Jugoslavian tärkeimmät sa

tamat Koper, Pula, Rijeka, Zadar, Sibenik, Split, ja Dubrovnik sijaitsevat Kroatian alueella. 

Montenegrossa sijaitseva Baron ainoa Kroatian ulkopuolinen satama. Näiden lisäksi Visissä 

ja Lastovossa on pienemmät satamat. Adrianmeren rannikon suuntainen toinen päärautatie 

kulkee lähes koko reittinsä Kroatian alueella.50 

Bosnia-Hertsegovinan tärkeimmät kaupungit ovat Sarajevo, Bihac, Banja Luka, Doboj, 

Brcko, Tuzla, Gorazde ja Mostar. Merkittävimmät tiet kulkevat lähes koko maan läpi johtavan 

muutaman pohjois-etelä -suunnassa kulkevan jokilaakson pohjalla sekä kahden länsi-itä 

-suunnassa kulkevan kapeamman joen suunnassa. Tärkeimmät lentokentät ovat Sarajevossa, 

Banja Lukassa, Tuzlassa ja Mostarissa.51 

Balkanin niemimaan topografiset ja geologiset ominaisuudet muodostavat motorisoidun ar

meijan liikettä voimakkaasti kanalisoivia, pääosin kapeita kulku-uria. Kapeiden kulku-urien 

sulkeminen suluttamalla on helppoa. Vaikeat maastoesteet suljetun uran ympärillä kohottavat 

sulutteen estearvoa. Olosuhteet rniinoitteiden, hävitteiden, murrosteiden ja esteiden käytölle 

ovat otolliset. Alueen maasto suosii puolustajaa. Vain Pohjois-Bosnian ja Itä-Kroatian alueel

la oleva Pannonian tasanko on hyökkääjälle ja etenkin suuremmille panssarivaunuosastoille 

edullista aluetta.52 

2.4 Historialliset taustat 

Entisen Jugoslavian alueella 1990-luvulla syntyneen kriisin laukeaminen verisiksi taisteluiksi 

saattaa tuntua historian valossa näin jälkikäteen arvioiden jopa itsestään selvältä. Balkanin 

alueen menneisyys on täynnä väkivaltaa. Alueella sodittiin 1900 -luvulla runsaasti. Vuosisa

dan alussa oli käynnissä Suur-Serbian luomiseen tähtäävä laaja terrorikampanja ja vuosina 

1912 - 13 käytiin Balkanin sota. Sarajevon laukausten jälkeen alkanut ensimmäinen maail

mansota aaltoili useita kertoja alueella ja toisen maailmansodan tapahtumat jättivät pysyvän 

vihan kansanryhmien välille. Keski-Balkanilla kuoli noin miljoona ihmistä lähinnä Jugoslavi

an eri kansallisuuksien keskinäisissä taisteluissa.53 Toisen maailmansodan jälkeen Liittoutu

neet sallivat jugoslavialaisten suorittaa maassaan etnisen puhdistuksen, jossa 600 000 jo ennen 

sotaa maassa asunutta saksalaista menetti henkensä tai ajettiin maanpakoon54
• Kaikkien näiden 
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väkivaltaisuuksien jäljiltä Balkanin niemimaan useiden etnisten ryhmien kaunat toisiaan koh

taan olivat suuret. 

Toisesta maailmansodasta lähtien Jugoslaviaa voimakkaalla karismallaan ja kädellään johta

nut marsalkka Josip Broz Tito sai kansallisuudet pidettyä aloillaan. Mutta kansan muisti oli 

pitkä. Titon kuoltua vuonna 1980 maan yhtenäisyys joutui koetukselle. Vuosikymmenen lo

pun taloudelliset vaikeudet ja vaatimukset poliittisista uudistuksista lisäsivät kansanryhmien 

välisiä jännitteitä. Serbien nationalismi nosti päätään, samoin vastaavat liikkeet muissakin liit

totasavallan jäsenvaltioissa. Keskushallinto alkoi hitaasti murentua. Eri kansallisuudet pyrki

vät muodostamaan omat itsenäiset valtionsa.55 Serbian johto näki jo helmikuussa 1990 sodan 

syttymisen olevan todennäköistä56
• Tiedot serbien Kroatiassa jo ennen monipuoluevaaleja 

suorittamista aseellisen kapinan valmisteluista57 tuovat lisätaustaa koko Balkanin kriisin alku

vaiheille. 

2.5 Liittotasavallan hajoaminen 

Titon kuoleman jälkeen 1980-luvun lopulla aloitetut poliittiset ja taloudelliset uudistukset ei

vät saaneet liittotasavallan tilannetta rauhoittumaan. Näistä kahdesta osa-alueesta ovatkin löy

dettävissä välittömimmät syyt levottomuuksien syntyyn. Tito oli hyllyttänyt jo vuonna 1972 

kommunistipuolueen uudistusmieliset ainekset. Mielenosoitusten raaistuminen liittyy kiin

teämmin kansallisuuksien historiaan. Vuonna 1981 kovalla kädellä Kosovossa lopetetut levot

tomuudet olivat alkusoittoa tuleville tapahtumille. Liittotasavallan bruttokansantuote putosi 

vuosina 1989 - 1991 peräti 25 prosenttia ja neljännes maan liikeyrityksistä ajautui konkurs

siin. Vuosittainen inflaatio kohosi 120 prosenttiin.58 Pohjoisten tasavaltojen halu itsenäisyy

teen oli taloudellisesti ymmärrettävää. 

Vuosina 1990 - 1995 tapahtunut ja osin jopa viime päiviin jatkunut poliittinen kehitys entisen 

Jugoslavian alueella sekä siellä tapahtuneiden aseellisten konfliktien kulku oli nähtävissä Paul 

Harrisin jo vuoden 1992 lopussa kirjoittaman kirjan karttapiirroksesta59 (kuvassa 5). Dobrica 

Kosicin valinta 15.6.1992 Tynkä-Jugoslavian presidentiksi vahvistaa Harrisin kartan tiedot. 

Cosicin julkaisemat romaanit ja poliittiset esseet keskittyvät Kroatian, Bosnia-Hertsegovinan 

ja Kosovon alueilla toteuttaviin serbialueiden laajentamisiin.60 
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Ennen sotia vallinnut poliittinen tilanne oli herkkä myöskin näennäisen yhtenäisessä Serbias

sa. On arvioitu, että tasavalta oli maaliskuussa 1991 erittäin lähellä sotilasvallankaappausta. 

Pääkaupungin kaduilla järjestettiin massiivinen hallituksen vastainen mielenosoitus ja Liitto

valtion armeijan panssarivaunut ajoivat asemiin. Julkisuuteen ilmestyi aiemmin tuntematto

man "Jugoslavian asevoimien ylimmän johdon esikunnan" julkilausuma, jossa ammattisotilaat 

sanoutuivat irti kaikesta poliittisesta kontrollista.61 Maailman sotahistoria on täynnä esimerk

kejä siitä, miten poliittisesti kuohuva kansakunta kootaan yhteisten lippujen alle sodan avulla. 

SUUR-SERBIAN 
STRATEGISET TAVOITTEET 
F.NTISEN JUGOSLAVIAN ALUEELLA 

--- -Suur-Serbian lopulliset lavoittcel 
EB -Suurimmat lcntotukikohdat 
® - flmavoimien aputukikohdat 
l'JJ:I • Serbijouklcojen kcskilysalucct 

_.. • Pa.nssaroilujcn serbijoukkojen hyOkk!lyksct 
-"4$a - SuuMitcllut hyOkkäyssuUMat sodan 

'toisessa vaiheessa· 

Kuva 5. Serbian strategiset tavoitteet entisen Jugoslavian alueella.62 

Slovenia antoi kesäkuussa 1991 itsenäisyysjulistuksensa. Serbien johtama Liittovaltion armei

ja epäonnistui yrityksessään palauttaa Slovenia väkivalloin keskushallinnon alaisuuteen.63 

Samaan aikaan itsenäiseksi julistautunut Kroatia joutui vaikeuksiin. Tasavalta ei ollut sotilaal

lisesti valmis itsenäisyytensä puolustamiseen, toisin kuin Slovenia. Kroatiassa asui lisäksi 

merkittävä serbivähemmistö. Tilanne kärjistyi aseelliseksi konfliktiksi, jonka tuloksena Kroa

tian serbit hallitsivat noin 30 prosenttia tasavallan alueesta julistaen alueensa Krajinan serbi ta

savallaksi. Tilanne rauhoittui hieman tulitaukosopimuksen solmimisen ansiosta ja Yhdistynei

den kansakuntien muodostettua Kroatiaan neljä suoja-aluetta. Taistelut jatkuivat vuonna 1995, 

jolloin Kroatia valtasi suurimman osan suoja-alueista.64 
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Bosnia-Hertsegovina äänesti huhtikuussa 1992 Jugoslavian liittotasavallasta eroamisen puo

lesta. Alueen serbivähemmistö boikotoi vaaleja ja perusti oman Bosnia-Hertsegovinan serbita

savallan. Bosnian kroaatit järjestäytyivät ja ryhtyivät taisteluun ensin serbejä ja myöhemmin 

myös bosniakkeja vastaan alueen hallinnasta. Veriset taistelut, etniset puhdistukset ja vaihtu

vat liittolaissuhteet seurasivat toisiaan. Vihollisuuksien tuloksena olivat satoihin tuhansiin 

nousseet ihmishenkien menetykset ja miljoonat pakolaiset. Serbia ja Montenegro muodostivat 

huhtikuun 27. päivänä 1992 uuden Jugoslavian liittotasavallan, niinsanotun 'Tynkä-Jugoslavi

an'. Yhdistyneet kansakunnat perusti kesällä 1992 Bosnia-Hertsegovinan alueelle rauhantur

vajoukot avustustarvikkeiden toimittamiseksi muiden humanitaaristen ja rauhanturvatehtävien 

ohella. Daytonin sopimus marraskuussa 1995 päätti taistelut Kroatian ja Bosnia-Hertsego

vinan alueella toistaiseksi.65 

Kosovon kriisi 1998 - 1999 aloitti uuden väkivallan kierteen Balkanilla. Kosovon tapahtumat 

eivät tulleet täytenä yllätyksenä. Albaaniväestön tukahdutettu kansannousu 1980-luvun alussa, 

kiihtyneet vaatimukset autonomiasta ja serbien kansainvälisestikin tunnetut tavoitteet maa

kunnassa olivat yleisesti tiedossa. Samalla tavalla on tiedossa Vojvodinan unkarilaisväestön 

huono tilanne ja Serbian tiukka ote maakunnasta.66 Makedonialaisilla on ollut vuodesta 1991 

lähtien haaveita Kreikassa asuvien maanmiestensä ja rajantakaisten makedonialaisten alueiden 

yhdistämisestä Makedoniaan67
• Bulgariakin liittyy Balkanin tilanteeseen, koska se ei hyväksy 

itsenäisen makedonian kielen olemassaoloa ja saattaa elätellä toiveita aluelaajennuksista Ma

kedonian suuntaan68
• Balkanin alueen tulevaisuus on yhä epävarma. 

3 JUGOSLAVIAN LIITTOVALTION ARMEIJAN TAKTIIKKA JA 
OPERAATIOT AITO 

3 .1 Doktriini 

Vuonna 1969 vahvistettu maanpuolustuslaki määritteli Jugoslavian liittotasavallan strategi

seksi doktriiniksi yleisen kansanpuolustuksen (Opstenarodna Obrana69
). Periaatteena oli koko 

kansan, niin yhteisöjen kuin yksityisten kansalaistenkin kollektiivinen velvollisuus ja oikeus 

maansa puolustamiseen. Maanpuolustusjärjestelmä muodosti orgaanisen osan sosialistista hal

lintojärjestelmää ulottuessaan kaikille hallinnon aloille ja työorganisaatioihin.70 Puolustustais

telu tuli käydä loppuun saakka; vuoden 1974 perustuslaki muun muassa kieltää antautumi-
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Doktriinin mukaan Jugoslavian liittovaltion armeijan tuli hidastaa hyökkääjää, jotta kunkin 

osavaltion Alueelliset puolustusjoukot (Teritorijalna Obrana72
) voitiin perustaa. Näiden jouk

kojen tuli taistella yhteistyössä, kunnes vastustaja lopulta pakottaisi ne hajaantumaan pienem

piin ryhmiin. Näiden pienten osastojen tehtävänä oli sissisota ympäri maata. Toimintamuotoi

na olisivat olleet rajoitetut hyökkäykset, tihutyöt, väijytykset, salamurhat ja tiedustelu. Ryh

mien tuli ylläpitää valmius yhdistymiseen ja suurempien operaatioiden suorittamiseen. 73 

Uhkakuvana oli Pohjois-Atlantin puolustusliiton ja Varsovan liiton välinen sota, johon liittyen 

jompikumpi osapuolista pyrkisi käyttämään hyväkseen Jugoslavian aluetta. Hyökkääjän ole

tettiin olevan lähinnä neuvostoliittolainen tai neuvostojohtoinen Varsovan liiton voimakkaasti 

panssaroituja mekanisoitu armeija.74 

Jugoslavia muotoili vuonna 1990 ulkopolitiikkaansa siten, että maa pysyisi kaikkien Yhdys

valtojen ja Pohjois-Atlantin puolustusliiton joukkojen sekä Neuvostoliiton ja Varsovan liiton 

joukkojen välisten konfliktien ulkopuolella. Kummankin ryhmittymän Jugoslavian alueelle 

tunkeutuvia joukkoja kohdeltaisiin miehittäjinä ja niitä vastaan käytettäisiin kaikkea voimaa. 

Yleisen kansanpuolustuksen periaate pysyi edelleen sotilaallisena doktriinina.75 

3.2 Taktiikan kehittymisen taustat 

Yleisen kansanpuolustuksen periaatteiden taustalla ovat vuosina 1941 - 1945 italialaisia ja 

saksalaisia vastaan käydyn vapautussodan kokemukset. Vastarintaan osallistui koko kansa 

kansallisuuteen tai yhteiskuntaluokkaan katsomatta. Vuosien kuluessa vastarintaliike kehittyi 

maanlaajuiseksi organisaatioksi. Aseelliset joukot muodostuivat armeijoiksi, jotka koostuivat 

prikaateista, divisioonista ja armeijakunnista. Näiden vakinaisten muodostelmien lisäksi tais

teluihin otti osaa erillisryhmiä, kyläkaarteja, kaupunkien taisteluryhmiä, maanalaisia poliittisia 

järjestöjä ja muita yksiköitä.76 

Lyhytaikainen välivaihe yleisen kansanpuolustuksen doktriinin kehittymisessä oli vuosina 

1945 - 1948. Jugoslavia oli noina vuosina Kominformin, neuvostojohtoisen ulko- ja sotilaspo

liittisen valtioryhmittymän jäsenenä. Kominformin sotilaspoliittinen ajattelu suuntautui pää

osin kansainvälisesti, jolloin jugoslavialainen maanpuolustusperiaate jäi varjoon. Jugoslavia 

erotettiin Kominformista vuonna 1948 maan ajauduttua välirikkoon Neuvostoliiton kanssa.77 



24 

1950- ja 1960-luvut olivat yleisen kansanpuolustuksen rakenteiden hitaan kehittämisen aikaa. 

Itse doktriini muuttui 1960-luvulla enää vain vähän. Tsek.koslovakian kriisi vuonna 1968 mer

kitsi murrosvaihetta doktriinin kehittymisessä. Jugoslavia ryhtyi tarkastamaan maanpuolustus

suunnitelmia ja tekemään tarvittavia muutoksia. Uuden maanpuolustuslain valmisteluja kiih

dytettiin, ja se saatiin valmiiksi lokakuussa 1968. Kun laki vahvistettiin, senmukaiset valmis

telut oli itse asiassa kaikkialla liittotasavallassa jo valmiiksi toteutettu.78 

3.3 Organisaatio 

Jugoslavian liittotasavallan asevoimat jakautuivat kahteen osaan: operatiivisena armeijana toi

mi Liittovaltion armeija ja alueellisella periaatteella organisoidut Alueelliset puolustusjoukot 

vastasivat paikallispuolustuksesta. Liittovaltion armeija koostui pääosin rauhanajan joukoista, 

jotka täydennettiin sodanajan vahvuuteensa. Alueelliset puolustusjoukot perustettiin lähes ko

konaan liikekannallepanon kautta. Merivoimat (Ratna Mornarica) ja ilmavoimat (Ratna Vaz

duhoplovstvo) kuuluivat Liittovaltion armeijaan. Kahtiajaosta huolimatta koko asevoimien tu

li toimia integroituna kokonaisuutena. 79 

Liittovaltion armeijan ja Alueellisten puolustusjoukkojen lisäksi merkittävänä aseistettuna 

voimatekijänä on pidettävä miliisiä (Narodna Milicija). Se oli voimakkaasti aseistettu ja va

rustettu. Kalustoon kuului muun muassa rynnäkkö- ja miehistönkuljetuspanssarivaunuja sekä 

helikoptereita. Miliisissä palvelleet varusmiehet sijoitettiin miliisireserviin. 80 

Jugoslavian asevoimat kuuluivat puolustusministeriön ja pääesikunnan alaisuuteen, jotka mo

lemmat sijaitsivat Serbian pääkaupungissa Belgradissa. Maa- ja merivoimat jakautuivat alu

eellisesti kolmeen sotilasalueeseen ja yhteen merisotilasalueeseen. Puolustusministeriön alai

suuteen kuului yleisesikunnan lisäksi yksi Kaartin moottoroitu j alkaväkiprikaati. Ilmavoimien 

ja ilmapuolustuksen esikunnat toimivat samalla tasolla kuin sotilasalueiden ja merisotilasalu

eiden esikunnat.81 

Jugoslavian alue oli jaettu kolmeen strategiseen alueeseen: Sloveniaan ja Pohjois-Kroatiaan, 

Itä-Kroatiaan, Vojvodinaan ja Serbiaan sekä Kosovoon ja Makedoniaan. Kolmen sotilasalu

een joukot sekä Alueelliset puolustusjoukot oli suunniteltu toimimaan kunkin strategisen alu

een sisällä. 82 
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Liittovaltion armeijan ja Alueellisten puolustusjoukkojen organisaatiot perustuivat 1980 -lu

vun puoliväliin saakka divisioona- ja rykmenttikokoonpanoihin. Tuolloin siirryttiin 

prikaateista koostuviin armeijakuntiin. Alueellisiin puolustusjoukkoihin kuuluivat lisäksi kyli

en ja tärkeimpien tuotantolaitosten puolustuksesta vastaavat erillisyksiköt83
. Organisaatiouu

distuksen ansiosta yhtymille saavutettiin suurempi operatiivinen joustavuus, parempi liikku

vuus ja parantuneet mahdollisuudet taktiseen aloitteisuuteen. Armeijakunnat eivät enää olleet 

helposti paloiteltavissa erillisiin taisteluihin. Muutoksen ansiosta syntyi runsaasti keskitason 

johtotehtäviä, joihin sijoitettiin lahjakkaita nuoria upseereita. 84 

Uudet organisaatiot olivatkin käytössä jokaisessa osavaltiossa vuoden 1991 taistelujen alkaes

sa. Sotien pitkittyessä Alueelliset puolustusjoukot sulautettiin vakinaiseen armeijaan kevyiksi 

jalkaväki- ja reserviläisyksiköiksi. Niiden tehtävät käskettiin reserviläisistä ja puolisotilaalli

sista joukoista koostuville ryhmittymille.85 Taulukko Liittovaltion armeijan taistelujaotuksesta 

Slovenian ja Kroatian sotien alkaessa on liitteessä 1. 

Liittovaltion armeijan joukoissa palveleva henkilöstö oli peräisin kaikista liittotasavallan alu

eella asuvista kansanryhmistä. Asevelvollisuus ulottui kaikkiin kansallisuuksiin ja varusmies

ten määrät noudattelivat pääpiirtein yleistä kansallisuusjakaumaa. Muslimien ja albaanien 

osuus varusmiesten määrästä oli kuitenkin 40 - 50 prosenttia korkeampi, kuin ryhmien osuus 

liittotasavallan asukasmäärästä olisi edellyttänyt. Asevoimien upseeristo ja aliupseeristo oli 

koostumukseltaan merkittävästi poikkeava. Jugoslavian asukkaista serbejä oli noin 40 pro

senttia, kun taas Liittovaltion armeijan johtajistosta heidän osuutensa oli peräti 80 prosenttia. 

Myös montenegrolaiset olivat asevoimien johtotehtävissä näkyvästi mukana. Heitä oli lähes 

kolminkertaisesti yleiseen väestöpohjaan verrattuna.86 

3.4 Kalusto 

Liittovaltion armeijan kalusto oli kirjava sekoitus uutta ja vanhaa, omaa, neuvostoliittolaista 

sekä länsimaista materiaalia. Taistelupanssarivaunut olivat pääosin mallia T-55 ja M-84, jos

kin alueellisten puolustusjoukkojen varastoista löytyi vielä toisen maailmansodan aikaisia 

T-34-85-, M-47- ja M-4 -panssarivaunuja. Tiedustelu- miehistönkuljetuspanssarivaunuja oli 

mallia BRDM-2 ja M86. Aktiotykistöön kuului 105, 122 ja 155 millimetrin kanuunoita sekä 

haupitseja. Raketinheittimistöön kuului 128 ja 220 millimetrin moniputkiraketinheittimiä. Ty

kistöohjuksina asevoimilla oli neuvostoliittolaisia FROG-7 -tykistöraketteja. Panssarintorjun-
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ta-aseistuksena oli muun muassa rynnäk.köpanssarivaunuihin asennettuja M-83-, AT-3-, 

AT-4- ja 9P133-panssarintorjuntaohjuksia.87 

Kalusto jakautui joukkojen välillä siten, että asevoimien operatiivisella osalla, Liittovaltion 

armeijalla, oli ensilinjan kalusto ja Alueellisilla puolustusjoukoilla vanhentunut materiaali se

kä se, mitä Liittovaltion armeijalta jäi yli.88 

Merivoimien kalustosta mainittakoon neuvostoliittolaisen Koni-luokan fregatit Split ja Ko

tor.s9 

Ilmavoimien parhain kalusto koostui lähinnä MiG-29- ja Mig-21 -hävittäjäpommittajista. 

Orao-1-, Galeb-, Super Galeb- ja Jastreb -suihkukoneet soveltuivat hyvin jatkokoulutukseen ja 

rajoitetusti rynnäköintiin. Helikopterimalleihin kuuluivat Gazelle, Mi-14, Ka-25 ja Ka-28.90 

Jugoslavian liittotasavallan aseteollisuus oli varsin kehittynyttä. Kotimaassa kyettiin valmista

maan muun muassa kiväärikaliiperisia aseita, taistelupanssarivaunuja, miehistönkuljetusajo

neuvoj a, maastoajoneuvoja, kenttätykkej ä, raketinheittimiä, kranaatinheittimiä, panssarintor

juntatykkejä, panssarintorjuntaohjuksia, rynnäkkökoneita ja helikoptereita.91 Sotateollisuuden 

perusta ei levännyt ainoastaan varsinaisten jo rauhan aikana toiminnassa olleiden taisteluväli

neisiin ja ampumatarvikkeisiin keskittyneiden tuotantolaitosten varassa. Jokaisella tehtaalla 

oli velvollisuus ylläpitää korkeata valmiutta sotatuotantoon siirtymiseksi. Kullekin laitokselle 

oli käsketty ne sotavarusteartikkelit, mitä niiden tuli sota-aikana valmistaa. Tuotannon vaati

mien työvälineiden sekä koneiden tuli olla valmiina.92 

3. 5 Joukkojen operatiiviset käyttöperiaatteet 

Liitovaltion armeijan opettaman taktiikan ja operaatiotaidon mukaan tärkein taistelulaji oli 

puolustus. Koko doktriinin lähtökohdat olivat puolustukselliset.93 

Maahan kohdistuvan sotilaallisen uhkan koettiin olevan kahdentyyppinen. Kyseessä saattoi 

olla yhden valtion suorittama paikallinen hyökkäys. Toinen uhkamalli oli suurvallan tai liit

toutuman suorittama suurhyökkäys.94 
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Hyökkäyksien katsottiin kohdistuvan maahan kahta tai kolmea strategista reittiä maan rajoilta, 

satamista ja lentokentiltä. Hyökkäävien joukkojen oletettiin olevan panssaroituja ja mekani

soituja osastoja.95 

Paikallisessa sodassa Liittovaltion armeijan tuli viivyttää päähyökkäyssuunnissa sekä ehkäistä 

maahanlaskut sisämaassa. Viivytyksellä tuli voittaa aikaa Alueellisten puolustusjoukkojen pe

rustamiseen. Osaa Alueellisista puolustusjoukoista saatettiin käyttää sodan alusta alkaen tiet

tyjen alueiden puolustukseen joko itsenäisesti tai Liittovaltion armeijan kanssa. Organisaatioi

ta oli tarkoitus muuttaa sodan asettamien vaatimuksien mukaisesti. Operatiivisten ja alueellis

ten joukkojen osuutta voitiin vaihdella tilanteen mukaan. Jos esimerkiksi olisi käynyt ilmi, et

tä Liittovaltion armeijan voima riittää hyökkääjän torjumiseksi, olisi Alueellisilla puolustus

joukoilla vain vahvistettu operatiivista armeijaa. Sotatoimien johtovastuu olisi kuitenkin ollut 

Liitovaltion armeijalla ja Alueelliset puolustusjoukot olisi sijoitettu vähemmän tärkeille vas

tuualueille. Molempia joukkoja oli tarkoitus käyttää aktiivisesti vihollisen selustassa partisaa

niryhrnien ja muiden erillisten yksiköiden kanssa.96 

Paikallisen sodan uhkamallissa Alueellisten puolustusjoukkojen pääosa olisi toiminut lähinnä 

Liittovaltion armeijan täydennysreservinä. Vain pientä osaa paikallispuolustusjoukoista oli 

tarkoitus käyttää etulinjassa tai vihollisen miehittämällä alueella. Alueellisten puolustusjouk

kojen päätehtävinä olivat selustan suojaaminen ja tuotanto- sekä muun elämän häiriöttömän 

jatkumisen turvaaminen. Kullakin tehtaalla oli sen omasta henkilöstöstä perustettava osaston

sa, jonka aseistus oli valmiiksi varastoituna97
• Tasainen ryhmittyminen ympäri liittotasavaltaa 

mahdollisti nopeankin taisteluihin osallistumisen.98 

Suurhyökkäys oli Jugoslavian sotilaallisen ja poliittisen johdon arvion mukaan vaarallisempi 

uhka. Hyökkääjänä oletettiin olevan joko Pohjois-Atlantin puolustusliiton tai Varsovan liiton 

ryhmittymä. Ylivoimaista hyökkääjää vastaan taistelua ei kuviteltukaan voitavan voittaa yksin 

pelkän Liittovaltion armeijan voimin ja tavanomaisen puolustustaistelun keinoin. Armeijan 

tuli sitkeätä puolustus- ja viivytystaistelua käyden vähitellen muuntautua kevyemmiksi muo

dostelrniksi ja jatkaa taistelua muiden etulinjassa sekä selustassa olevien yksiköiden kanssa 

partisaanisodankäynnin keinoin Alueellisten puolustusjoukkojen kanssa. Taisteluita oletettiin 

käytävän ilman varsinaisia rintamalinjoja. Liittovaltion armeijan ja Alueellisten puolustus

joukkojen välillä ei olisi ollut enää eroja. Kaikkien joukkojen käymien taisteluiden tavoitteena 

tuli olla vähitellen yhä suurempien maa-alueiden vapauttaminen. Päämääränä oli suurempien 
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operatiivisten yhtymien uudelleenmuodostaminen, vallatun alueen puolustaminen niiden voi

min sekä vapautetun alueen laajentaminen. Myös entiset Alueelliset puolustusjoukot oli tar

koitus muuttaa operatiivisiksi yhtymiksi ja perustaa uudet paikallispuolustusjoukot alueellisel

la perusteella.99 

Titon partisaaniperinteistä pohjansa saavan operaatiotaidon ja taktiikan perusperiaate liittyi 

sissisotamaiseen joustavuuteen. Komentajille korostettiin, että jos joukko ei kyennyt tällä het

kellä puolustautumaan, se tuli vetää taistelukelpoisena irti viholliskosketuksesta. Viholliseen 

tuli iskeä silloin, kun omat joukot olivat parantaneet suorituskykyään; oli iskettävä silloin, kun 

komentaja halusi ja sellaisessa maastossa, mikä oli omille joukoille edullinen.100 

Tärkeinä hyökkäyskohteina pidettiin vihollisen yhteysreittejä ja huoltokeskuksia. Joukot tuli 

koota nopeasti hajaryhmityksestä iskua varten ja hajauttaa uudelleen heti hyökkäyksen jäl

keen.101 

Hyökkäyksen katsottiin koostuvan ainakin rynnäköstä, vastahyökkäyksestä, maahanlaskun 

torjunnasta, panssarintorjunnasta ja tulituesta. Taktiset tehtävät jakautuivat varsinaiseen, tois

sijaiseen ja jatkotehtävään. Yksiköille annettavat tavoitteet nimettiin samalla periaatteella. 102 

Hyökkäävään joukkoon kuuluivat yleensä murron tekevät joukot, liikkuva reservi, panssarin

torjuntajoukot ja tukijoukot. Joukko-osasto saattoi olla puhdas jalkaväki- tai panssarijoukko 

tai taisteluosastomainen yhdistelmä eri aselajien joukoista. 103 

Hyökkäävän joukon etenemismuodot ja puolustavan joukon ryhmitys olivat syvät. Etureunan 

leveys oli kapea. Prikaatin ja jopa pataljoonankin ryhmityksessä saattoi olla useita ryhmitysta

soja ja portaita. Pääjoukko eteni yleensä laaksoissa. Komentopaikat sijoitettiin kukkuloiden 

takarinteisiin lähelle metsän reunaa.104 

Taistelevaan joukko-osastoon kuului yleensä reservejä ja tukevia kevyitä joukoja. Kevyet jou

kot saattoivat olla partisaaniosastoja, Alueellisia puolustusjoukkoja tai muuta kevyttä jalkavä

keä. Niiden koko vaihteli j~ukkueesta pataljoonaan. Osastot joko jättäytyivät vihollisen selus

taan tai soluttautuivat sinne. Joukkojen tuli pysyä salassa ja aloittaa toiminta vasta pääjoukon 

taisteluun liittyen. Kevyiden joukkojen iskut kohdistuivat yleensä vihollisen selusta-alueelle 

omien pääjoukkojen painopistesuunnassa. Tyypillisimpiä kohteita olivat komentopaikat, ty-
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kistöyksiköt, lentokentät ja viestikeskukset. Tehtävä saatettiin toteuttaa väijytyksillä, harhau

tuksilla tai maaston haltuunotolla vihollisen vahvistuksien saapumisen estämiseksi. 105 

Pääjoukkojen tuli kohdistaa tavoitteeseen väkivaltainen tiedustelu ennen hyökkäystä viholli

sen ryhmityksen selvittämiseksi tai selvittää muilla tiedustelukeinoilla epätarkoiksi jääneet 

tiedot. Erikoisjoukkojen tehtävinä olivat vanginsieppaukset, asiakirjojen sekä varusteiden 

kaappaamiset sekä muut hyökkäystä tukevat erikoisoperaatiot. 106 

Hyökkäysvalmistelut tehtiin pimeällä, salatuilla alueilla tai jopa eteentyönnetyissä puolustus

asemissa. Tavoitteena olivat yllätys ja vihollisen valmisteluajan minimoiminen.107 

Tykistöä lukuunottamatta kaikki hyökkäävät joukot koottiin kokoontumisalueille, jotka olivat 

noin kahden tunnin siirtymisetäisyydellä vihollisen ryhmityksestä. Tykistö siirtyi tuliasemiin

sa vasta välittömästi ennen hyökkäystä. Jalkaväkiyksiköt siirtyivät kokoontumisalueiltaan 

marssiryhmityksessä aloitusasemaan. Hyökkäysryhmitys muodostettiin vasta siellä. Aloitus

aseman etäisyys vihollisryhmityksestä oli noin 1 000 metriä. Yleensä vain jalkaväki käytti 

aloitusasemaa. Panssarijoukot ja mekanisoidut joukot siirtyivät ryhmityslinjalle, jonka etäi

syys vihollisesta oli 1 - 3 kilometriä. Joukot odottivat aloitusasemassa vain niin kauan, kuin 

hyökkäysryhmitykseen siirtyminen kesti. Hyökkäys aloitettiin heti. Ryhmityslinjalle käsketyt 

joukot aloittivat etenemisen vasta hyökkäysmerkistä. 108 

Hyökkäyksen ensimmäisen portaan prikaatit etenivät ainakin kahdella tasalla 2 - 4 kilometrin 

syvyydelle aloitusasemasta. Prikaatin ensimmäisen portaan pataljoonien etenemisryhmityksen 

syvyys oli noin kaksi kilometriä. Pataljoonat voivat hyökätä jopa kahdessa tai kolmessa aal

lossa. Prikaatien toiset portaat ja hyökkäyksen mahdolliseen jatkamiseen tarkoitetut prikaatit 

aloittivat hyökkäyksen 4 - 8 kilometrin etäisyydeltä alkaen. Tykistöryhmien tuliasemat ovat 

yleensä 4 - 8 kilometrin etäisyydellä aloitusasemasta. 109 

Usean prikaatin operaatiossa kahden rinnakkain hyökkäävän yhtymän välinen etäisyys saattoi 

olla yli viisi kilometriä. Prikaatin pataljoonat toimivat yleensä itsenäisesti, mutta olivat yleen

sä samalla alueella. Pataljoonan hyökkäysalueen leveys oli noin 1 500 metriä. Rinnakkaisten 

pataljoonien hyökkäysryhmityksillä ei yleensä ollut yhteyttä toisiinsa, vaan niiden välinen 

etäisyys oli jopa 1 - 3 kilometriä. Välialueet valvottiin epäsuoralla tulella tai kevyillä joukoil

la. Hyökkäävien yhtymien sivustat ja selustat suojattiin Alueellisilla puolustusjoukoilla.110 
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Valoisan aikana tehtäviä hyökkäyksiä edelsi tykistön ja raketinheittimistön tulivalmistelu. 

Kranaatinheittimistön iskut oli tarkoitettu alle kahden minuutin mittaisiksi, koska sen tulen te

hon katsottiin olevan ensimmäisten iskujen jälkeen suojautuneeseen puolustajaan vähäinen. 

Pimeähyökkäyksissä tulivalmistelu saattoi olla erittäin lyhyt tai se jätettiin kokonaan pois yl

lätyksen takaamiseksi.111 

Pimeähyökkäysten valmistelut oli tarkoitus suorittaa valoisalla. Öisten hyökkäysten laajuus ja 

tavoitteet olivat yleensä rajoitetut liikkeen koordinointivaikeuksien sekä pimeänäkölaitteisto

jen puutteen vuoksi. Paikallisia oppaita tuli käyttää joukkojen opastamiseksi kokoontumis- ja 

aloitusasemiin. 112 

Puolustustava joukko koostui yleensä vähintään puolustuksessa olevista osista, vastahyökkä

ysjoukosta, maahanlaskuntorjuntaosastosta, panssarintorjuntaosista sekä tulitukiosastoista. 

Puolustuksessa oleva joukko valmisteli asemansa kaikista suunnista tehtäviä hyökkäyksiä vas

taan. Kullakin joukolla oli panssarintorjunta-aseistusta ja konekivääreitä. Pataljoonan kranaa

tinheitinjoukkue oli yleensä sijoitettu puolustusryhmityksen keskiosiin. 113 

Panssarintorjuntareservi muodostettiin komppanioissa, pataljoonissa ja prikaateissa. Reservin 

aseistuksena olivat panssarintorjuntaohjukset, singot ja panssarintorjuntatykit. Osastojen pää

tehtävänä oli vihollisen panssariyksikköjen läpimurtojen pysäyttäminen ja väijytykset. Pääteh

tävän lisäksi panssarintorjuntareserviä käytettiin iskuportaan tulitukena suora-ammunnassa. 

Samaan tehtävään tuli käyttää myös ilmatorjunta-aseita. Taistelupanssarivaunujen vaunuka

nuunaa aiottiin käyttää myös epäsuorassa tulituessa jopa kymmenen kilometrin ampumaetäi

syydelle asti. 114 

Erikseen varattuja maahanlaskuntorjuntareservejä oli suunniteltu käytettäväksi vihollisen il

marynnäkkö- ja maahanlaskujoukkojen hyökkäysten torjuntaan. Todennäköisille maahanlas

kualueille tuli rakentaa esteitä ja sulutteita. Alueet tuli pitää lisäksi jatkuvan tähystyksen alla. 

Maahanlaskuntorjuntareservin tuli toteuttaa tehtävänsä estämällä maahanlaskettujen osastojen 

kokoontuminen ja tuhoamalla osastot yksitellen. Mikäli tämä ei onnistunut, maahanlasku tuli 

rajoittaa. 115 
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3.6 Johtopäätökset 

Serbit ja montenegrolaiset olivat koulutukselliselta taustaltaan kaikista väestönryhmistä par

haiten valmistautuneita tulevia sotia ja niiden johtotehtäviä varten. Pahimpina kärsijöinä epä

tasaisesti jakautuneista tehtävistä johtuen olivat bosniakit ja albaanit. Heidän osuutensa mie

histöstä vaikuttaa poikkeuksellisen suurelta. Syyttäviä johtopäätöksiä ei kuitenkaan tule tehdä; 

poikkeavat osuudet asevoimien vaativissa johtotehtävissä voivat selittyä muilla tekijöillä. Mo

lemmat edellä mainitut etniset ryhmät ovat pääosin sijoittuneita vuoristoisille alueille, joilla 

selviytyminen edellyttää kovaa työtä. Korkean pohjakoulutuksen ja sivistyksen hankkiminen 

eivät ole välttämättä olleet näiden kansallisuuksien prioriteeteissa ylimpinä. Tämä lienee nä

kynyt Liittovaltion armeijan johtajavalinnoissakin. 

Asevoimien käyttämästä kalustosta merkittävä osa oli kotimaista tuotantoa. Maa oli tärkeim

män taisteluvälinemateriaalin osalta omavarainen. Aseteollisuuden korkea volyymi selittyy 

Kominformista eroamisen jälkeisellä eristäytymisellä muusta sosialistisesta leiristä sekä kaik

kiin suuntiin varautuvilla uhkamalleilla. Edellä mainitut seikat aiheuttivatkin osaltaan sen, et

tei vuonna 1992 asetetulla asevientikiellolla ollut vaikutusta kuin niihin tasavaltoihin, joiden 

alueella olevat tuotantolaitokset oli tuhottu ja pääosa varastoidusta materiaalista takavarikoitu. 

Joukkojen operatiiviset käyttöperiaatteet olivat joustavat. Taisteluja tuli käydä joukkojen or

ganisaatiota ja johtosuhteita sekä taistelulajeja vihollisen toiminnan mukaisesti vaihdellen. 

Joustavuutta osoitti myös joukkotyyppien muuttaminen 1980-luvulla. Vaikka kommunistisia 

maita on ajateltu vakiintuneista rakenteistaan tiukasti kiinnipitävinä, rohkeni Liittovaltion ar

meija siirtyä jäykkinä pidetyistä divisioonistaan uusiin ja liikkuvimpiin prikaateihin. 

Titon partisaanitaktiikan perinteet ja joustavuus operatiivisena periaatteena näkyvät koroste

tusti Liittovaltion armeijan taktiikassa ja operaatiotaidossa. Asevoimia ei saanut tuhota epätoi

voisissa yhteenotoissa ylivoimaista vihollista vastaan. Isku tuli tehdä silloin, kun olosuhteet ja 

voimasuhteet olivat tasoittuneet. 
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4 SOTIEN OSAPUOLET 

4.1 Liittovaltion armeija liittotasavallan hajoamisen jälkeen 

Liittovaltion armeijan taktiikkaa ja operaatiotaitoa liittotasavallan hajoamisen jälkeen ohjan

neet periaatteet muotoutuivat pääasiassa epävirallisissa keskusteluissa, joihin ottivat osaa 

"luotettavina" pidetyt armeijan ylimmät upseerit. Heitä olivat muun muassa Novi Sadin 12 

Anneijakunnan komentaja, kenraali Andrija Biorcevic ja Kninin varuskunnan päällikkö, 

eversti Ratko Mladic. Keskustelujen kuluessa muotoutuneet periaatteet saivat nimen 'Vojna 

Linija' - 'sotilaslinja'. Yksinkertaistettuna linja rakentui ajatuksesta, jonka mukaan ensin 

aseistetaan serbit Kroatiassa, sitten Bosniassa. Mikäli maat haluaisivat irti liittotasavallasta, 

niille ei annettaisi siihen mahdollisuutta. Jo vuoden 1990 kuluessa muotoutunut suunnitelma 

sai myöhemmin lyhenteen RAM. Vojislav Seseljin johtamille puolisotilaallisille serbijoukoil

le oli suunnitelmassa varattu suuri rooli. 116 

Liittovaltion armeijan lakisääteiset tehtävät, muun muassa etnisten yhteenottojen estäminen, 

kumottiin 15.3.1991 järjestetyn Jugoslavian liittotasavallan toimeenpanevan neuvoston koko

uksen äänestyksessä. Uusiksi tehtäviksi muodostui puolustusministeri Kadijevicin mukaan 

serbien suojelu ja tulevan Jugoslavian rajojen turvaaminen.117 

Slovenian monipuoluevaalien jälkeen Liittovaltion armeija aloitti huhtikuusta 1991 alkaen 

Alueellisten puolustusjoukkojen aseistariisunnan sekä Sloveniassa että Kroatiassa. Samaan ai

kaan Liittovaltion armeija julkaisi yksipuolisesti uuden puolustusdoktriinin. Doktriinin mu

kaisesti liittotasavallan eri osavaltiot menettivät entisen roolinsa puolustusjärjestelyissä. Näin 

saatiin "laillinen" peruste asetakavarikoille. Osavaltioiden entiset Alueelliset puolustusjoukot 

siirrettiin suoraan Liittovaltion armeijan pääesikunnan alaisuuteen.' 18 

Slovenian sodan jälkeen alkaneessa Kroatian sodassa Liittovaltion armeija noudatti yksinker

taista taktiikkaa, joka palveli strategista tavoitetta, Suur-Serbian luomista. Asevoimien tuli 

laajentaa serbien hallussa olevaa aluetta ja siirtää kroaatteihin ja muihin kansanryhmiin kuulu

vat pois. Valittu taktiikka vaikeutti kuitenkin armeijan nopeata etenemistä ja tärkeiden opera

tiivisten tavoitteiden saavuttamista. Sitoutuminen sinänsä merkityksettömien alueiden puhdis

tamiseen kulutti arvokasta aikaa.119 Slovenian ja Kroatian sotien strategisista tavoitteista ja nii-
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den saavuttamiseen liittyvistä operatiivisista suunnitelmista kerrotaan kyseisten sotien yleista

pahtumiin keskittyvässä luvussa. 

Liittovaltion armeijan vahvuus oli laskenut vuoden 1991 taisteluihin mennessä 120 000 mie

heen. Ylin johto koostui neljästä sotilasalueen esikunnasta ja keskijohto 16 alueellisesta esi

kunnasta. Joukkoina oli panssariprikaateja ja moottoroituja jalkaväkiprikaateja, joihin kuului 

neljästä viiteen pataljoonaa. Anneijakuntien reserveinä oli erillisiä pataljoonia ja rykmenttejä. 

Kalustomäärä oli kärsittyjen tappioidenkin jälkeen mittava. Taistelupanssarivaunujen sekä 

muiden panssaroitujen ajoneuvojen määrä oli 1 000 kappaletta kumpiakin. Kenttätykistöön 

kuului peräti 3 000 tykkiä. Ilmavoimat koostuivat 350 hävittäjästä, hävittäjä-pommittajastaja 

monikäyttöisestä koulukoneesta sekä 300 kuljetus- ja taisteluhelikopterista. Merivoimien 

aluksista oli jäljellä neljä fregattia ja 50 erityyppistä pienempää taistelualusta. Merivoimiin 

kuului lisäksi neljä merijalkaväkipataljoonaa.120 

Anneijan väestöllinen koostumus oli muuttunut merkittävästi. Noin 7 000 kroaattiupseeria 

loikkasi kroatialaisiin joukkoihin taistelujen alettua Kroatian alueella. Vuoden 1992 kevää

seen mennessä peräti 90 prosenttia Liittovaltion armeijan kaikesta henkilöstöstä oli kansalli

suudeltaan serbejä tai montenegrolaisia. 121 

Jo helmikuussa 1992 siirrettiin 30 Liittovaltion armeijan korkea-arvoista upseeeria eläkkeelle. 

Asevoimien ylin johto joutui merkittävään murrokseen 8.5.1992, jolloin 40 vanhempaa ken

raalia siirrettiin eläkkeelle epäpätevyyden ja "titoistisen jugoslavialaisuuden" vuoksi. Syrjäy

tettyjen joukossa oli muun muassa yleisesikunnan päällikkö kenraali Blagoje Adzic. 122 

4.2 Slovenian Alueelliset puolustusjoukot 

Julistauduttuaan heinäkuussa 1990 suvereeniksi Slovenia teki myös päätöksen rakentaa omat 

asevoimansa Alueellisten puolustusjoukkojen pohjalle. Maa ilmoitti syyskuussa siirtävänsä 

joukot Liittovaltion armeijan alaisuudesta omaan valvontaansa. Slovenia ja Kroatia solmivat 

tammikuussa 1991 puolustusyhteistyösopimuksen. Slovenialaisnuoret kieltäytyivät maalis

kuusta 1991 alkaen ilmoittautumasta asepalvelukseen Liittovaltion armeijaan ja kesäkuussa 

1991 aiemmin palvelukseen astuneetkin kutsuttiin takaisin. Slovenian parlamentti edellytti 

sen sijaan seitsemän kuukauden pituisen asevelvollisuuden suorittamista osavaltion asevoi

missa.123 
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Maaliskuussa 1991 Slovenia järjesti 'Premik 91' -sotaharjoitukset ilman liittotasavallan osal

listumista. Harjoituksessa paljastuivat vakavat puutteet: Liittovaltion ilmavoimien kiistämätön 

ilmanherruus ja Alueellisten puolustusjoukkojen soveltuvuus ainoastaan paikallispuolustuk

seen. Positiivisena seikkana nousi esiin kansalaisten maanpuolustustahto. Peräti 92 prosenttia 

kutsutuista reserviläisistä ilmoittautui harjoitukseen.124 

Slovenian Alueelliset puolustusjoukot organisoitiin huhtikuussa 1991 kahdeksitoista prikaa

tiksi ja kymmeneksi erillisyksiköksi. Alueellisina johtoportaina toimi 26 paikallista ja seitse

män alueellista esikuntaa. Heinäkuussa 1991 ilmoitettiin vahvuuteen kuuluvan 68 000 miestä, 

joista kuitenkin vain 40 000:lfo oli käsiaseet. Vaikka Slovenia oli irrottanut Alueelliset puo

lustusjoukkonsa riittävän ajoissa Liittovaltion armeijan alaisuudesta, se oli menettänyt noin 70 

prosenttia taisteluvälinemateriaalistaan. 125 Taulukko Slovenian Alueellisten puolustusjoukko

jen taistelujaotuksesta on liitteessä 2. 

Slovenian Alueellisten puolustusjoukkojen doktriinille ominaista oli rintamataistelujen välttä

minen. Sissisodankäyntiä pidettiin tärkeänä, samoin tiedotustoimintaa. Doktriinin sotilaallista 

osaa toteuttamaan varattiin 37 000 miestä asevoimien kokonaisvahvuudesta. Joukkoja tuli 

käyttää alueilla niillä alueilla~ missä taistelupanssarivaunut ja panssaroidut ajoneuvot eivät 

pystyneet nopeasti liikkumaan. Ajoneuvojen katsottiin sitoutuvan liikaa tiestöön ja joutuvan 

alttiiksi saarrostukselle. Sloveenijoukoilla oli puutetta keskitorjunnan panssarintorjunta-aseis

ta. Panssarintorjunta perustui sinkojen ja sulutteiden käyttöön.126 

Puolustus oli suunniteltu erityyppisiin esteisiin tukeutuvaksi, liikkuvien, kevyesti aseistettujen 

yksiköiden joustavaan käyttöön ja sissisodankäynnin keinoihin, varsinkin väijytyksiin perus

tuvaksi järjestelmäksi. Taktiikan kehittämisen taustalla olivat kokemukset Titon partisaanien 

toiminnasta ja puute raskaammasta taisteluvälinemateriaalista.121 

4.3 Kroatian armeija 

Liittovaltion armeija oli takavarikoinut vaalien jälkeen pääosan Kroatian Alueellisten puolus

tusjoukkojen aseistuksesta: noin 200 000 käsiasetta, paljon ampumatarvikkeita ja lähes kaikki 

panssaroidut ajoneuvot128
• Kenraali Martin Spegelj, entinen 5 Sotilasalueen päällikkö, nimitet

tiin Kroatian armeijan muodostajaksi. Hän aloitti tehtävänsä kesäkuussa 1990 poliisijoukoista. 

Vuoden lopussa kehittämisvuoron saivat Kansalliskaartin yksiköt. Alkuvuodesta 1991 aloitet-
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tiin järjestelyt kodinturvajoukkojen perustamiseksi. Aseita tuotiin viidestä maasta, muunmu

assa Unkarista 30 000 kappaletta AK-47 -rynnäkkökivääreitä, ilmatorjunta-asejärjestelmiä, ra

ketteja, miinoja sekä runsaasti ampumatarvikkeita129
• Merkittävä määrä kalustoa saatiin valla

tuista Liittovaltion armeijan kasarmeista Zagrebissa, V arazdinissa ja Djakovossa.130 Lopputu

loksena oli sekalainen kokoelma aseita: pelkästään rynnäkkökiväärejä ja konepistooleja aina

kin yhtätoista eri mallia131
• 

Laajamittaisempi asev01m1en organisointityö käynnistyi Kroatian vastavalitun presidentin, 

Franjo Tudjmanin määräyksestä 9. huhtikuuta 1991. Määräyksen perusteella muodostettiin 

uuden armeijan ensimmäinen osa, Kansalliskaarti ZNG (Zbor Narodne Garda). Kaarti koostui 

alkuvaiheessa useasta samaan johtoon kootusta erillisestä poliisiyksiköstä. Osasto nimettiin 

'Rakitjen Tiikereiksi' (Tigrovi iz Rakitja), ja se on edelleenkin toiminnassa Kroatian sisämi

nisteriön alaisuudessa. Vähälukuisten Kansalliskaartin joukkojen kärsittyä ensimmäiset tappi

onsa heinäkuussa 1991 Plitvicessä todettiin tarve voimakkaampien vakinaisen armeijan jouk

kojen muodostamiseen.132 

Kroatian kansalliskaartiin päätettiin heinäkuussa 1991 perustaa neljä aktiivipalveluksessa ole

vaa 'A'-prikaatiaja 18 reserviprikaatia. Joukkojen varustaminen ja muodostaminen tuotti vai

keuksia. Osassa aktiiviyhtymistäkin oli vain yksi pataljoona. Joulukuuhun 1991 mennessä oli 

perustettu vasta yhdeksän yhtymää. Ne olivat kevyitä jalkaväkiprikaateja, joiden 

kokonaisvahvuus oli 25 000 sotilasta. Taistelujen alkuvaiheessa vain viisi niistä oli täydessä 

vahvuudessa, loput olivat liikekannallepantavia reserviyksiköitä. Kroatian armeijaan kuului li

säksi useita komppanian suuruisia erikoisyksiköitä. Nämä kommandojoukot saivat muita pa

remmat varusteet ja aseistuksen sekä koulutuksen. Erikoisyksiköt toimivat yhteistyössä milii

sin erikoispoliisiyksiköiden sekä vapaaehtoisten kodinturvajoukkojen kanssa. 133 

Martin Spegelj erosi tehtävästään loppukesästä 1991 jouduttuaan erimielisyyksiin presidentti 

Tudjmanin kanssa sotatoimien toteuttamisessa. Spegeljin jälkeen Kroatian Armeijan kehittä

mistä jatkoi entinen Liittovaltion ilmavoimien komentaja kenraali Anton Tus. Sillä hetkellä 

asevoimissa ei ollut vielä kuin aiemmin mainitut neljä Kansalliskaartin A-prikaatia. Kroatian 

armeija perustettiin virallisesti vasta lokakuussa 1991. Tuolloin siihen kuului jo 35 prikaa

tia.134 
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Kroatian ilmavoimien ensimmäisen yksikön muodosti Vukovarin huoltamisessa käytetty pot

kurikoneilla lentänyt alkeellinen yksikkö. Kroaattijoukot olivat saaneet taistelujen alkaessa 

haltuunsa myös kolme MiG-21 -hävittäjää, mutta todellisten ilmavoimien voidaan katsoa syn

tyneen vasta sodan päätyttyä. 135 

Vuoden 1992 kuluessa Kroatian armeijaa kehitettiin voimakkaasti. Joukko-osastoja organisoi

tiin uudelleen, taisteluvälineitä hankittiin asesaarrosta huolimatta ja lähes sata entistä Liitto

valtion armeijan upseeria siirrettiin tehtävistään, muun muassa yleisesikunnan päällikkö ken

raali Antun Tus. Hänen tilalleen nimitettiin kansallismielisempi kenraali Janko Bobetko.136 

Noin 200 000 miehen vahvuuteen nousseen Kroatian armeijan ylläpito ei tammikuussa 1992 

solmitun aselevon jälkeen näyttänyt tarpeelliselta. Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturva

joukkojen ryhmittämisen jälkeen puolet palveluksessa olleista reserviyhtymistä kotiutettiin ja 

entisiä 'A'-prikaateja ryhdyttiin kehittämään. Yhtymät nimettiin 'Kaartin prikaateiksi' ja neljä 

uutta samantyyppistä prikaatia perustettiin. Kehitystyö tähtäsi prikaatien ammattimaistami

seen, liikkuvuuden lisäämiseen ja varustuksen tason kohottamiseen. Kaartin yksiköitä ei alun

perin ollut tarkoitettukaan muodostamaan asevoimien selkärankaa. Niiden tuli olla liikuntaso

taan erikoistuneita, hyvin varustettuja ja motivoituneita erikoisjoukkoja. Pääosan tästä liikku

vasta elementistä muodostivat 1 Kaartin Prikaati Zagrebissa ja 4 Kaartin Prikaati Splitissä. 

Kukin prikaati koulutettiin toimimaan pataljoonan suuruisina, parhaiten varustettuina 'Taktisi

na ryhminä'. Yhtymät saavuttivat operatiivisen valmiuden nopeasti; heti vuonna 1992 Poh

jois-Bosniassa suoritettujen sotatoimien jälkeen. Kaartin prikaateja käytettiin vain harvoin 

tehtävissä, jotka vaativat pysyvää paikallaanoloa. Ne pidettiin pääasiassa reservissä strategisia 

operaatioita varten tai tilanteen vakauttamiseksi uhanalaisella alueella. 137 Tapahtunut kehitys

työ loi pohjan Kroatian armeijan myöhemmin säännönmukaisesti käyttämille operatiivisille 

toimintaperiaatteille. Taulukko Kroatian armeijan taistelujaotuksesta Kroatian sodan eri vai

heissa on liitteessä 3. 

Kroatian armeijan Kaartin prikaateihin kuului yleensä kolme mekanisoitua tai moottoroitua 

pataljoonaa ja yksi panssaripataljoona. Epäsuoran tulen yksikkönä oli yleensä tykistöpatteris

to. Myös raketinheittimiä esiintyi prikaatien tykistöjoukoissa. Joissain prikaateissa oli kranaa

tinheitinpatteri tai jopa -patterista. Prikaateihin kuului näiden lisäksi myös yleensä sekä pio

neerikomppania että panssarintorjuntakomppania tai -joukkue. Ilmatorjuntavoimana oli joko 

jaos tai patteri. Muita osaan prikaateista kuuluneita yksköitä olivat muun muassa tiedustelu-
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komppania, sotilaspoliisikomppania, huoltokomppania, viesti- ja elektronisen sodankäynnin 

joukkue ja lääkintäkomppania tai -joukkue. Varsinaista vakiokokoonpanoa ei ollut. 138 

Kroatian asevoimien erikoisjoukot muodostuivat kolmesta joukko-osastosta tai -yksiköstä: 

erikoispoliiseista, 8 Kaartin Prikaatista ja 66 Sotilaspoliisipataljoonasta. Ensimmäisenä K.roa

tian sodan taistelussa käytettyinä joukkoina olleet poliisijoukot (Policija) laajenivat ja niiden 

henkilöstöä käytettiin myöhemmin muodostettaessa uusia Kaartin yhtymiä. Jo Länsi-Slavoni

an taisteluista lähtien poliisit varmistivat alueita, puhdistivat niitä vastustajan jälkeen jääneistä 

joukoista ja raivasivat maastoa miinoista sekä räjähtämättömistä ampumatarvikkeista. 139 

Poliisin yhdeksi osaksi perustettiin erikoispoliisijoukot (Specljaina Policija), joiden tehtävät 

eriytyivät entisestään. Uusi tehtäväkenttä koostui muun muassa terrorismin vastaisesta toimin

nasta, räjähteiden purkamisesta, kidnappausten vastaisesta toiminnasta, lentokonekaappausten 

vastaisesta toiminnasta, vuoristopelastamisista, sukellustoiminnasta, taistelukoiratoiminnasta 

sekä helikopterioperaatioista. Kenraalimajuri Mladen Markac, poliisijohtaja ja apulais-sisämi

nisteri kuitenkin painotti, ettei erikoispoliisi ollut sotilasosasto, vaan poliisijoukko. Erikoispo

liisiksi valittavalla tuli olla toisen asteen yleissivistävä koulutus, kolmen kuukauden normaali 

poliisikoulutus, puolentoista kuukauden erikoispoliisikoulutus sekä erikoistumisk~ulutus. Po

liisiupseeriksi kouluttaminen vaati kahden vuoden opiskelun 'Armeijan ja erikoispoliisin yh

teisessä upseerikoulussa'. Armeijan ja erikoispoliisin yhteysupseeriksi pääsy edellytti vielä li

säkoulutuksen läpikäymistä.140 

Erikoispoliisit oli organisoitu alueellisiksi muodostelmiksi maakuntien mukaisesti. Kukin yk

sikkö toimi paikallisen poliisijohdon alaisuudessa yhteistoimintasuhteessa paikalliseen sotila

sesikuntaan. Mikäli operaatio osoittautui liian vaativaksi paikalliselle yksikölle, Zagrebiin si

joitettu erikoispoliisin esikunta osoitti lisävoimia ja otti johdon käsiinsä. Tehtävien moninai

suus edellytti myös monipuolista kalustoa. Vuoden 1995 paraateissa olikin nähtävissä eri

koispoliisijoukkoja muun muassa panssaroiduilla miehistönkuljetusajoneuvoilla, raketinheitti

millä ja raskailla kranaatinheittimillä varustettuina. Poliisijoukkoja on käytetty sodan jälkeen 

rauhansopimusta kiertäen tehtävissä, jotka normaalisti olisivat sotilasjoukoille kuuluvia. Eri

koispoliisit ovat raskaasta kalustostaan ja maastopuvuistaan huolimatta kuitenkin poliiseihin 

kuuluvia, joten sopimusten rniehistömäärärajoitukset eivät heitä ole koskeneet.141 
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Toinen Kroatian asevoimien erikoisjoukoista, 8 Kaartin (Kevyt Hyökkäys-)Prikaati, toimii 

puolustusministeriön alaisuudessa. Yhtymän rauhanaikainen tehtävä on määritelty terroris

minvastaiseksi toiminnaksi. Vuonna 1995 prikaatin osia käytettiin kaukopartiotiedusteluun ja 

eräs varmimmista viitteistä Kroatian armeijan painopistemuutoksiin olikin kyseisen erikois

joukon ilmaantuminen jollekin tietylle alueelle. Yhtymää onkin kutsuttu 'Kroatialaisiksi Ran

gereiksi'. Prikaati perustettiin maaliskuussa 1993 nimellä 'Kotkat'. Yhtymän kokoonpanon on 

päätelty muodostuvan prikaatin esikunnasta, kahdesta neljän komppanian muodostamastapa

taljoonasta, Mi-8 ja Jet Ranger -helikoptereilla varustetusta helikopterilentueesta, ilmatorjun

tajaoksesta ja suojelutiedustelujoukkueesta.142 

Kohnas mainituista erikoisjoukoista oli 66 Sotilaspoliisipataljoona, 'Cobrat'. Alunperin yk

sikkö oli tavallinen sotilaspoliisipataljoona. Se sai tehtäväkseen Kroatian presidentti Franjo 

Tudjmanin ja ylimpien hallintoviranomaisten suojelun. Pataljoona osallistui marraskuussa 

1991 tapahtuneen perustamisensa jälkeen piilopaikkaan siirtyneen K.roatian hallituksen suoje

luun. Osia pataljoonasta osallistui Kaartin yksiköiden rinnalla taisteluihin muun muassa Etelä

Kroatian Dubrovnikissa ja Pohjois-Bosnian Posavinassa. Pataljoona koostui 1995 Zagrebiin 

sijoittuneena ollessaan panssariautokomppaniasta, tiedustelujouk.kueesta ja terrorismin vastai

sesta suojeluyksiköstä.143 

Kroaattien puolustusasemat pyrittiin sijoittamaan luonnonesteisiin hyväksikäyttäen, kuten jo

kien vastarannoille ja vuorien ylärinteisiin. Asemat olivat pääosin puurakentein lujitettuja tai 

kenttälinnoitettuja. Puute materiaaleista johti siihen, ettei linnoitteita kyetty rakentamaan kes

täviksi.144 Eräät tiedot viittaavat linnoitteiden heikkouden syyksi rakentajien uskon sodan ly

hytaikaisuuteen tai siihen, että jopa kansanluonne olisi vaikuttanut työn laatuun145. 

Puolustuksen etupuolelle oli rakennettu suojamiinoitteita sekä piikkilankaesteitä. Puolustuk

sen tukena käytettiin muun muassa RPG-7 -tyyppisiä kevyitä sinkoja, M72 LA W -kevyitä 

kertasinkoja, 76 millimetrin kenttätykkejä ja jopa taistelupanssarivaunuja.146 

4.4 Kroaattien puolustusneuvosto Bosniassa 

Bosnia-Hertsegovinan kroaattikylien Alueellisten puolustusjoukkojen yksiköt muuttuivat tou

kokuussa 1992 Kroaattien puolustusneuvoston (Hrvatsko Vijece Obrane - HVO) joukoiksi. 

Sitä ennen muun muassa Maglaj'ssa he olivat kantaneet 'Teritorijalna Obrana':n hihanauho

ja147. Puolustusneuvoston joukkojen komentajana oli aina vuonna 1993 alkaneisiin kroaattien 
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ja bosniakkien välisiin taisteluihin saakka bosniakki Jasmin Jaganjac. Tämän jälkeen komen

tajina olivat Ante Rosso, Petkovic ja Janko Bobetko148
• Kroaattien puolustusneuvoston vah

vuuteen kuului muutamia puolisotilaallisia osastoja, kuten 'Vukovarin sudet', 'Musta legioo

na' ja 'Keltaiset muurahaiset149
' . Osa ryhmittymistä organisoitiin puoli virallisiksi joukko

osastoiksi, kuten aiemmin Kroatian itäisissä osissa taistellut 'Kansainvälinen Prikaati'. 150 

Kroaatit olivat perustaneet Bosnia-Hertsegovinaan oman Herzeg-Bosnan kroaattiyhteisö -ni

misen minivaltion, jonka asevoimiksi puolustusneuvoston joukot tulivat. Kroatian hallituksel

la ei ollut juurikaan sananvaltaa puolustusneuvoston toimissa, vaan se oli suoraan radikaali

puolueen komennossa. Puolustusneuvoston joukkojen riveistä löytyi kroaattien lisäksi ulko

maalaisia palkkasotilaita sekä seikkailijoita, jotka halusivat pukeutua maastopukuun ja kantaa 

Kalashnikov-rynnäkkökivääriä. Edellä mainittu. nimi 'Kansainvälinen Prikaati' poistettiin 

Kroatian sodan alkuvaiheiden jälkeen kyseiseltä prikaatilta ja sitä alettiin kutsua 'Kuningas 

Tomislaviksi'. Ei-toivotuista seikkailijoista hankkiuduttiin eroon ja ulkomaalaisista huolittiin 

palvelukseen enää vain ammattitaitoinen aines. 151 

Kroaattien puolustusneuvoston joukot oli jaettu vuodesta 1992 lähtien neljän alueellisen joh

toportaan alaisuuteen. 'Kaakkois-Hertsegovinan Operaatiovyöhykkeen' esikunta oli Siroki 

Brijegissä (entinen Listica). 'Luoteis-Hertsegovinan Operaatiovyöhykkeen' esikunta oli To

mislavgradissa (entinen Duvno). 'Keski-Bosnian Operaatiovyöhykkeen esikunta oli Vitezissä 

ja 'Posavinan Operaatiovyöhykkeen' esikunta Orasjessa.152 

Bosnia-Hertsegovinan liittovaltion syntymisen jälkeen Kroaattien puolustusneuvoston muo

dostaessa osan Bosnia-Hertsegovinan federaation armeijaa muutettiin organisaatiotakin. Alu

eellisista 'operaatiovyöhykkeistä' luovuttiin vuonna 1995 ja armeijakunnat otettiin käyttöön 

johtoportaina. Johtoportaiden lukumäärä säilyi edelleen neljänä. Ne olivat nimeltään Mosta

rin, Tomislavgradin, Vitezin ja Posavinan Armeijakunnat.153 Taulukko Kroaattien puolustus

neuvoston taistelujaotuksesta on liitteessä 4. 

'Prikaati Kralj Tomislav' - Kuningas Tomislav kuului Kroaattien puolustusneuvoston kaartin 

prikaateihin. Prikaati oli vuonna 1993 sijoitettu Tomislavgradin alueelle. Ulkomaalaisista va

paaehtoisista oli muodostettu 15 - 30 miehen suuruinen iskuryhmä, 'Interventsija Grupa' , jo

ka oli suoraan prikaatin komentajan johdossa. Osaston tehtäviin kuului tiedustelu vihollisen 

linjojen takana, yksittäiset kommandotyyppiset iskut sekä hyökkäykset suuremman operaation 
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osana sen kriittisimmissä kohdissa. 154 Erään lähteen mukaan nimi 'Kralj Tomislav' olisi ollut 

myös Kroatian armeijan 114 Jalkaväkiprikaati 'Skorpionin' 2 Pataljoonalla155
• 

Kroaattien puolustusneuvoston ja kroatialaisen oikeistopuolueen HSP:n aseellisen suven 

HOS:n (Hrvatska Oslobordilacka Snage - Kroaattien puolustusvoimat) välit huononivat kohti 

vuoden 1992 loppua. HOS ajoi voimakkaasti kroaattien ja bosniakkien yhteistyötä ja sen ta

voitteena oli näiden välinen yhteinen liittovaltio. HOS:n riveissä oli enemmän bosniakkeja 

kuin kroaatteja. HVO oli puolestaan etnisesti puhtaan Suur-Kroatia -aatteen takana. Bosnia

keilla ei ollut sijaa näissä suunnitelmissa. Kroaattien puolustusneuvosto syytti HOS:ia fasisti

suudesta. Todellisuudessa puolustusneuvosto itsekin käytti natsien tunnuksia, vaali ustasa-pe

rinnettä eivätkä Adolf Hitlerinkään kuvat olleet piilossa. HOS liitettiin 1992 kuluessa viralli

sesti Bosnia-Hertsegovinan armeijan alaisuuteen. HOS:n vallattua Trebinjen elokuussa 1992, 

kutsui HVO järjestön aseellisen siiven johdon kokoukseen Mostariin. Saattuetta vastaan hyö

kättiin Mostarin läheisyydessä. HOS:n johtaja Blaz Kraljevic sekä kahdeksan muuta kenraalia 

ja henkivartijaa sai surmansa. Väijytyksen jälkeen HVO esitti HOS:n joukoille uhkavaatimuk

sen liittyä HVO:n riveihin. HOS:n toiminta päättyi. Bosniakit puhdistettiin HVO:nkin riveistä 

vuoden 1993 kuluessa. 156 

Puolustusneuvoston joukot osallistuivat Bosnia-Hertsegovinan armeijan vastaiseen taisteluun 

Bosnian serbitasavallan armeijan rinnalla vuonna 1993 muunmuassa Mostarin läheisyydessä. 

Bosnia-Hertsegovinan liittovaltion muodostamisen jälkeen Kroaattien puolustusneuvosto 

muodosti osan uudesta kroaattien ja bosniakkien liittovaltion armeijasta. Puolustusneuvoston 

joukkojen vahvuus oli noin 45 000 miestä. Ne oli organisoitu prikaateiksi ja rykmenteiksi. Tu

kevina yksiköinä oli Kroatian armeijan tykistö- ja panssarijoukkoja.157 

Kroaattien puolustusneuvoston toimintatapoihin kuuluivat joukkue-komppania -tason parti

saanityyliset iskut. Joukko-osastot oli muodostettu Alueellisten puolustusjoukkojen pohjalta. 

Puolisotilaallinen organisaatio vaihteli paikallisten vaatimusten ja resurssien mukaan. Taisteli

jat olivat paikallisten kroaattikylien ja -kaupunkien asukkaita. Samat hallintoalueet olivat vas

tuussa joukkojen varustamisesta ja tukemisesta. Joukot olivat yksinomaan jalkaväkeä. Niiden 

käyttö rajoittuikin pelkkään puolustukseen ja suora-ammuntatulen käyttöön.158 



L 

41 

Kroaattien puolustusneuvosto Bosniassa pyrki myös muodostamaan 'Taktisia ryhmiä' prikaa

titason esikunnista sekä muista yksiköistä tai niiden osista159
• Mikään lähde ei kuitenkaan ker

ro niiden menestyksekkäästä käytöstä Bosnian sodan aikana. 

Serbit käyttivät Kroatian armeijan ja Kroatian puolustusneuvoston joukoista 'Ustasa' -nimeä, 

joka periytyi natsien rinnalla toisessa maailmansodassa taistelleilta kroaattijoukoilta. Ante Pa

velicin johtama sotilaallinen järjestö suoritti laajoja serbeihin kohdistuneita puhdistuksia. 160 

4.5 Bosnia-Hertsegovinan armeija 

Bosnia-Hertsegovinan vuoristoinen alue oli suunniteltu Jugoslavian liittotasavallan sotilaalli

sessa doktriinissa viimeiseksi tukialueeksi, mistä käsin hyökkääjää vastaan olisi taisteltu. Tä

män vuoksi alueelle oli varastoitu merkittävä määrä aseita ja ampumatarvikkeita. Valtaosa 

niistä tosin joutui Liittovaltion armeijan haltuun jo ennen laajempien taisteluiden alkamista. 

Kansainvälinen aseiden myyntikielto entisen Jugoslavian alueelle vaikeutti kaikista kovimmin 

juuri Bosnia-Hertsegovinan armeijan toimintaa, koska maalla ei ollut rannikkoa tai rajaa ulko

puolisen valtion kanssa. Tosin on viitteitä siitä, että kroaatit olisivat myyneet ampumatarvik

keita ja muuta materiaalia bosniakeille. Kroatialaiset lehdet taas ovat kertoneet serbien myy

neen ampumatarvikkeita bosniakeille.161 Sodan sekavat liittolaissuhteet huomioiden molem

mat väitteet lienevät tosia. 

Bosnia-Hertsegovinan armeijaa edelsi ' Isänmaallinen liiga', joka perustettiin maaliskuussa 

1991.162 

Bosnia-Hertsegovinan armeijan komentajana oli 2.11.1993 tapahtuneeseen erottamiseensa 

saakka Sefer Halilovic. Armeijan varakomentajana oli kenraali Jovan Divjak ja esikuntapääl

likkönä Enver Hadzihasanovic. Armeijan 'koordinaattorina' toimi vuodesta 1993 lähtien enti

nen Kroaattien puolustusneuvoston joukkojen komentaja Jasmin Jaganjac. 163 

Bosnia-Hertsegovinan armeija sai täydennystä omista ampumatarvikkeita tuottaneista laitok

sistaan Konjicissa (Tehdas "lgman", kiväärikaliiperiset ampumatarvikkeet), Novi Travnikissa 

("Bratstud"/"BNT", tykistöaseet), Bugonjossa ("SRB"/"Sravko Radic' Bugojad", käsikranaatit 

ja miinat), Maglaj' ssa (räjähdysaineet) ja jopa Sarajevossa.164 
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Bosnia-Hertsegovinan armeijan organisaatioon kuului vuonna 1992 vain Alueellisen puolus

tusjärjestön komppanioita. Kaksi tai kolme komppaniaa muodosti 'Odritf- nimisen osaston, 

joka ei kuitenkaan toiminnallisesti vastannut pataljoonaa. Joukot organisoitiin prikaateiksi ke

sästä 1992 alkaen. Viidestä seitsemään prikaatia muodosti operaatioryhmän, OG:n. Armeija

kuntien komentajien johtoon kuului useita operaatioryhmiä. Nimestään huolimatta OG:t eivät 

olleet operatiivisia yhtymiä, vaan alueellisia johtoportaita. OG:t muutettiin vuoden 1994 lop

pupuolella divisiooniksi.165 

Prikaatit oli numeroitu yleensä kolminumeroisella järjestysluvulla kunkin armeijakunnan si

sällä siten, että ne alkoivat samalla numerolla. Vain harvoilla erikoisasemassa olevilla prikaa

teilla oli oikeus poiketa tästä säännöstä, kuten ulkomaalaisista vapaaehtoisista koostuneella El 

Mujahedin -prikaatilla ja laajoilla alueilla ympäri Bosnia-Hertsegovinaa käytetyllä 7 Musli

miprikaatilla. Posavinan alueella erillään taistelleet prikaatit olivat ottaneet järjestysnumeron

sa kuitenkin itse; muun muassa Derventan prikaati valitsi numeron 202, vaikka luku kuului 2 

Armeijakunnalle.166 

Bosnia-Hertsegovinan armeijaan kuului vuosina 1993 - 1995 kuusi armeijakuntaa. 1 Armeija

kunnan esikunta oli Sarajevossa. 2 Armeijakunnan esikunta oli Tuzlassa ja siihen kuuluivat 

muunmuassa 107, 108 ja 201 Prikaatit sekä 28 Divisioona. 3 Armeijakunnan esikunta oli Ze

nicassa ja siihen kuuluivat muunmuassa 17 Prikaati ja El Mujahedin -prikaati Sarajevon länsi

ja luoteispuolella. 4 Armeijakunnan esikunta oli Jablanicassa ja muun muassa 7 Muslimipri

kaati, myöhemmin 43 Prikaatiksi nimettynä, kuului siihen. 5 Armeijakunnan esikunta oli Bi

hacissa. Armeijakunnan vahvuus oli yhteensä 25 000 miestä. Armeijakunnan joukkoja olivat 

501 Prikaati, 502 Prikaati, 503 Prikaati, 505 Prikaati, 506 Prikaati, 511 Prikaati, 517 Prikaati 

ja 101 Kroaattien Puolustusneuvoston Prikaati. Toiset lähteet mainitsevat kroaattien osaston 

olleen vain pataljoonan suuruinen. Lähteet eivät mainitse kahdeksannen bosniakkiprikaatin 

järjestysnumeroa. 7 (Liikkuva) Armeijakunta taisteli ainakin vuonna 1993 Sarajevon länsi- ja 

luoteispuolella.167 Taulukko Bosnia-Hertsegovinan armeijan taistelujaotuksesta on liitteessä 5. 

Kroaattien vastaisen sodan alettua 1993 jouduttiin yhtymien komentosuhteita muuttamaan. 

Osa prikaateista oli täysin eristyksissä omasta arrneijakunnastaan. 4 Armeijakunnan oli keski

tyttävä vain Mestarin taisteluihin. Armeijakunnasta irrotettiin joukkoja ja muodostettiin niistä 

väliaikaiseksi johtoportaaksi 6 Armeijakunta. Organisaatio purettiin vuoden 1994 alussa ja 

joukot palautettiin alkuperäisien yhtymiensä alaisuuteen. 168 
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El Mujahedin -prikaati koostui ulkomaalaisista vapaaehtoisista ja sen vahvuus pidettiin 

tarkasti salassa. Prikaatiin kuului muun muassa Afghanistanissa taistelukokemusta saaneita 

mujahedineja. Mujahedinien lukumäärä armeijassa oli kuitenkin todellisuudessa varsin pieni. 

Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvajoukkojen tekemässä kartoituksessa heitä löytyi vain 

150 ja kokonaismäärä arvioitiin korkeintaan 300:ksi. Toiset asiantuntijat ovat arvioineet mää

rän noin 1 000 taistelijaksi. 169 

Muita prikaateja olivat muun muassa Derventan, Bosanski Brodin, Orasjen, Odjakin ja 

Bosanski Samacin lähellä olevat prikaatit. Myöhemmin vuonna 1994 muodostettua 4 Musli

miprikaatia käytettiin Mostarissa. 170 

Yhtymiä organisoitiin uudelleen vuonna 1995. 217 ja 107 Prikaatit jaettiin kahteen osaan ja 

213 Prikaati muodostettiin. Ainakin kyseinen vasta perustettu prikaati koostui kahdesta patal

j oonasta. Niin sanottu hyökkäävä pataljoona oli 300 miehen vahvuinen ja puolustava pataljoo

na noin 1 400 miehen vahvuinen. Yhtymää käytettäessä puolustava pataljoona tuki tarvittaes

sa hyökkäävää. 213 Prikaatilla oli käytössään sotasaaliiksi saadut kaksi T-55- ja yksi T-34 

-taistelupanssarivaunua.17 1 

Ulkomaalaiset muslimit antoivat Bosnia-Hertsegovinan armeijalle aseapua, mutta jokaiseen 

erään piti saada Yhdysvaltojen lupa ja kroaatit vaativat saman määrän välineitä itselleen. Ira

nilaisia sotilasneuvonantajia saapui maahan vuonna 1994 muun muassa panssarintorjuntakou

lutusta antamaan. Kyseessä oli Saudi-Arabiasta rahoitettu apu, ei virallinen iranilainen apu. 

Mujahedin-vapaaehtoisten ja iranilaisten uskonnollisista erimielisyyksistä johtuneet riidat 

haittasivat avun koordinointia. Edvin Sukicin, panssarintorjuntaosastossa palvelleen bosniak

kiveteraanin, mukaan mujahedinien apu oli nimenomaan taisteluun liittyvää; iranilaisilla apu 

oli huoltoon ja koulutukseen liittyvää. Sodassa bosniakkien puolella taistellut suomalainen Ja

ni Anttola kertoo iranilaisten toimittaneen myös aseita. Merkittävä apu saatiin kiinalaisten 

TF-8 Red Arrow (TOW:n kopio) -panssarintorjuntaohjusten saavuttua maahan. Neuvostoliit

tolaisvalmisteisia olkapäältä laukaistavia ilmatorjuntaohjuksia kuului asevoimien kalustoon, 

mutta väitteelle yhdysvaltalaisten Stingerien käytöstä ei ole löytynyt vahvistusta. 172 

Sodan alkuvaiheessa kaikki prikaatin raskaat aseet oli saatettu koota suoraan prikaatin komen

tajan alaisuudessa olevaan erillisyksikköön. 201 Prikaatin tukikomppanian kalustoon kuului 

muun muassa AT-3 -ohjuksia, 82 millimetrin sinkoja, 76 millimetrin vuoritykki, 122 milli-
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metrin haupitsi ja 107 millimetrin raketinheitin. Panssarintorjunta-aseistus oli liikkuvalla 

panssarintorjuntajoukkueella, jonka vahvuus oli peräti 93 miestä. 173 

Vuoden 1995 alkuun mennessä Bosnia-Hertsegovinan armeijan materiaalitilanne oli parantu

nut tuntuvasti. Esimerkiksi 17 Krajinan R.itariprikaatilla oli kertasinkoja, raskaita sinkoja, 

panssarintorjuntaohjuksia, pienois-, kevyitä ja raskaita kranaatinheittimiä, ilmatorjuntakanuu

noita, panssarivaunuja, haupitseja sekä raketinheittimiä.174 

Sodan kuluessa tehdyt havainnot viittasivat siihen, että Bosnia-Hertsegovinan armeijan toi

mintaa haittasi liiallinen paikkakuntasidonnaisuus. Vaikka Alueellisista puolustusjoukoista oli 

kehitetty ajan kuluessa hyvät asevoimat, ei armeijan yhtymiä kyetty liikuttelemaan joustavasti 

maan eri osien välillä.175 

4.6 Bosnian Serbitasavallan armeija 

Bosnia-Hertsegovinan serbit perustivat oman valtionsa, Bosnian serbitasavallan (Republika 

Srpska) 7.4.1992. Jugoslavian liittotasavallan hallitus ilmoitti Liittovaltion armeijan virallises

ti kotiutetuksi Bosnia-Hertsegovinan alueelta, poislukien sieltä kotoisin olevat sotilaat. Tätä 

kautta 60 000 Liittovaltion armeijan sotilasta jäi maahan ja siirrettiin Bosnian serbitasavallan 

armeijan (Vojska Republika Srpska) alaisuuteen. Todellisuudessa vain muutama tuhat Liitto

valtion armeijan sotilasta kotiutettiin Bosnian alueelta. Liitovaltion armeija tuki Bosnian ser

bitasavallan armeijaa monin tavoin aina Radovan Karadzicin ja Slobodan Milosevicin heinä

kuussa 1994 tapahtuneeseen välirikkoon saakka. Muunmuassa Bosnian serbitasavallan armei

jaan jääneiden entisten Liittovaltion armeijan upseereiden palkat maksoi entiseen tyyliin Jugo

slavian puolustusministeriö. Kansainvälinen asesaarto puri tehokkaasti Bosnia-Hertsegovinan 

armeijaan, mutta Bosnian serbitasavallan armeija sai täydennettyä kalustoaan Serbian kaut

ta_ 116 

Bosnian serbitasavallan armeijan komentajaksi tuli eversti Ratko Mladic, entinen Kninin va

ruskunnan päällikkö. Mladic siirrettiin ensin Sarajevoon ja tämän jälkeen vastaperustetun ar

meijan komentajaksi. Hänet ylennettiin kenraaliksi toukokuuhun 1993 mennessä. 177 

Bosnian serbitasavallan armeijalla oli runsaasti ilmatorjuntatykkejä ja -ohjuksia. Rynnäköin

tiin soveltuvia lentokoneita oli 20 - 30 kappaletta ja helikoptereita 18 - 30 kappaletta. Kenttä-
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tykkejä ja raketinheittimiä oli 735 kappaletta. FROG -tykistörakettiyksikkö oli sijoitettu Bani

jaan. Panssarivaunuja oli 390 kappaletta. Armeijan miesvahvuus oli 106 000.178 

Armeija oli organisoitu 50 - 60 prikaatiksi kuuteen armeijakuntaan. 1 K.rajinan Armeijakunta 

oli sijoitettu Banja Lukan alueelle ja sen komentajana oli kenraaliluutnantti Momir Talic. Jou

kot olivat pääosin entisestä Liittovaltion armeijan 5 Anneijakunnasta. 2 K.rajinan Armeijakun

nan komentajana oli kenraali Boric. Muut armeijakunnat olivat Itä-Bosnian, Sarajevon-Roma

nian, Drinan ja Hertsegovinan Anneijakunnat. Kussakin armeijakunnassa oli kaksi tai kolme 

operatiivista ryhmää. Jokaiselfa niistä oli tarkat vastuualueensa kooltaan noin 5 000 - 6 000 

neliökilometriä. 1 K.rajinan Anneijakuntaan kuului 15 prikaatia, Sarajevoa piirittäneeseen Sa

rajevon-Romanian armeijakuntaan kymmenen prikaatia, Drinan armeijakuntaan yhdeksän ja 

Hertsegovinan armeijakuntaan viisi prikaatia. Kahdesta muusta armeijakunnasta käytettiin 

vuosina 1993 - 1994 nimeä Semberijan ja Drvarin Anneijakunnat. Tuolloin niiden vahvuus 

oli seitsemästä kahdeksaan prikaatia.179 Taulukko Bosnian serbitasavallan armeijan taisteluja

otuksesta on liitteessä 6. 

Bosnian serbitasavallan armeijaan kuuluneet sotilaat olivat luokiteltavissa kolmeen ryhmään: 

arnmattisotilaisiin, varusmiehiin ja puolisotilaallisten ryhmittymien jäseniin. Varusmiehet ko

mennettiin yleensä kahdeksi viikoksi rintamalle, minka jälkeen he saivat kahdesta kolmeen 

viikon loman. Serbiasta saapuneet puolisotilaalliset osastot kuuluivat periaatteessa Serbian ar

meijan komentoon, mutta toimivat yleensä itsenäisesti. Bosnian serbitasavallan armeijaan liit

tyi myös ~lkomaalaisia vapaaehtoisia. Nämä olivat yleensä venäläisiä tai itäukrainalaisia.180 

Paikallisten puolisotilaallisten ryhmittymien osastojen operatiivista käytettävyyttä laski se, et

tä ne olivat tiukasti sitoutuneet kotiseudulleen. Alueellinen sitoutuneisuus johtui siitä, että 

osastojen oli puolustettava valtaarniaan alueita kroaattien ja bosniakkien takaisinvaltausyrityk

siä vastaan. Kenraali Mladic pyrki muodostamaan armeijaansa arnmattilaisyhtymiä, mutta 

epäonnistui. Muita Bosnian serbiarmeijan heikkouksia olivat alhainen taistelutahto, aktiiviup

seerien puute rintamalla ja kurin puute. Pääosa ammattiupseereista oli sijoittunut esikuntiin ja 

selustaan. 181 

Bosnian serbitasavallan armeijalla oli saavutettujen asemien turvaamistarpeen vuoksi vain ra

joitettu kyky hyökkäyksellisiin sotatoimiin. Esimerkiksi armeijakuntaa suuremman joukon 

siirto Banja Lukasta Hertsegovinaan ei ollut mahdollista. Armeija kykeni vahvaan puolustuk-
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seen tykistön ja ilmatorjunnan tukemana linnoitetuissa asemissa, joihin liittyivät sulutteet mii

noitteineen ja esteineen.182 Yhtymien siirtäminen joltain rintamalohkolta olisi heikentänyt sitä 

ja mahdollistanut bosniakkien sekä kroaattien vastahyökkäyksen. 

Bosnian serbitasavallan armeijan taktiikan lähtökohdat olivat jo komentajistonkin taustoista 

johtuen Liittovaltion armeijaan vankasti tukeutuvat. Siellä omaksuttua taktiikkaa ja operaatio

taitoa jouduttiin soveltamaan resurssien rajoittumisen vuoksi, mutta myös kehitystyötä teh

tiin_ 1s3 

4.7 Krajinan serbitasavallan armeija 

Krajinan alueen muodostivat Kroatian puolella oleva Kninin Krajina, Länsi-Slavoniassa oleva 

Pakracin-Okucanin-Jasenovacin muodostama kolmiomainen tasku ja ltä-Slavoniassa Serbian 

rajan suuntaisena vyöhykkeenä oleva Itä-Krajina. 184 

Krajinan serbit olivat aseistautuneet Liittovaltion armeijan avustuksella tehden asekaappauk

sia muun muassa vartioimattomiksi jätetyistä junista. Kroatian sodan alkuvaiheessa serbit oli

vat aseistautuneet pelkin metsästyskiväärein, mutta tilanne oli muuttunut vuoden 1991 kesään 

tultaessa jo oleellisesti. 185 Vetäytyessään V ance-suunnitelman mukaisen aselepo linjan taakse 

jätti Liittovaltion armeija kaiken raskaan aseistuksensa serbien paikallispuolustusjoukoille. 

Materiaaliin kuului runsaasti entisille Alueellisille puolustusjoukoille kuulumattomia taistelu

välineitä, muun muassa taistelupanssarivaunuja, kenttätykkejä, ilmatorjunta-aseistustaja rake

tinheittimiä. Erään lähteen mukaan Krajinan serbitasavallan armeija olikin ' naamioitu' enti

nen Liittovaltion armeija. 186 

Kroatian serbijoukkojen operoiminen Kroatiassa oli alun alkaenkin helppoa, koska K.ninissä 

oli Liittovaltion armeijan 9 Armeijakunnan esikunta. Armeijakunnan johtajat olivat pääosin 

serbialaisia ja montenegrolaisia. 187 Vuoden 1991 kevääseen mennessä useita korkea-arvoisia 

upseereita oli siirtynyt salaa muodostamaan Krajinan serbien puolisotilaallisia joukkoja. Up

seereiden joukossa oli myös joitain entisiä Liittovaltion armeijan kenraaleita. 188 

Serbien vapaaehtoisten puolisotilaallisten joukkojen muodostamisen alkuhetkillä tehtiin epä

onnistunut päätös. Yksi ensimmäisistä yhtymistä nimettiin 6 Likan Divisioonaksi ja sen oli 

tarkoitus jatkaa Titon toisessa maailmansodassa johtaman joukon perinteitä. Tämä osoittautui 

virheeksi, koska Likan ja Kninin Krajinan serbit tunsivat vetoa lähinnä monarkistisiin perin-
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teisiin. Kommunistisilla partisaaniperinteillä ei enää ollut ihailijoita. Jopa 2 000 - 3 000 va

paaehtoista odottaneet tynnistyivät vain muutaman ilmoittautuessa. 189 

Lisää ongelmia ilmeni erään toisen vapaaehtoisyksikön yhteydessä. Osasto 'Susikaupungin 

sudet' (Vukovi sa Vucjaka) oli muodostettu kesäkuussa 1991 pääasiassa Banja Lukan vapaa

ehtoisista. Osastosta lähetettiin muun muassa 65 miehen yksikkö Länsi-Slavonian taisteluihin. 

Osasto joutui myöhemmin sekä kapinaa johtaneen 'Kommunistiliigan' että Bosnian serbijoh

don epäsuosioon ja se yritettiin lakkauttaa.190 Syitä tähän ei missään lähteessä ilmennyt. Luul

tavaa on, että 'Kommunistiliigan' jugoslavialainen ajattelutapa ei sopinut serbinationalistisille 

'Susille'. Huonot suhteet Bosnian serbijohtoon sitä vastoin jäävät arvoitukseksi. 

Merkittävin rooli Kordunin ja Banijan alueen vapaaehtoisryhmittymien perustamisessa oli 

Dragan Vasiljkovicilla. Tällä Australiasta palanneella emigranttiserbillä oli rikosrekisteri, 

mutta hän nautti 'kapteeni Draganina' erittäin suurta suosiota paikallisten serbien keskuudes

sa. Dragan rakensi vapaaehtoisjoukkioista kurinalaisia yksiköitä. Heinäkuussa 1991 hän johti 

Zagrebin lähistöllä usean sadan taistelijan leiriä.191 

Kroaatit ja lähinnä länsimainen lehdistö kutsui Bosnian serbien puolisotilaallisia joukkoja 

'tsetnikeiksi'. Nimitys periytyy vuonna 1941 perustetulta liikkeeltä, joka pyrki palauttamaan 

kuningasvallan Jugoslaviaan taistellen hyökkääviä italialais- ja saksalaisjoukkoja vastaan. 

Serbit itse ovat käyttäneet uusimmista puolisotilaallisista joukoistaan nimeä 'alueelliset' tai 

'vapaaehtoiset'. 192 

Tärkeimpiä puolisotilaallisia osastoja oli viisi. Serbialainen kaarti (SG), Serbialainen vapaaeh

toiskaarti (SDG), Serbialainen tsetnikkiliike (SCP), 'Dusan Silni' ('Dusan Voimakas')ja 'Beli 

Orlovi' ('Valkoiset kotkat').193 

Serbialainen kaarti perustettiin kesäkuussa 1990. Vaikka perustajina olikin useampi serbialai

nen poliittinen puolue, tuli Serbialaisesta uudistusliikkeestä nopeasti sen ainoa valvoja. Liiket

tä johti Vuk Draskovic, joka vuonna 2000 on Serbian opposition johtava poliitikko. Serbialai

seen kaartiin kuului 1 500 lähinnä Vojvodinasta kotoisin olevaa taistelijaa. Kaarti toimi lähin

nä Likan (Gospic) alueella. Kaarti oli huonosti varustettu ja koulutettu. Liittovaltion anneija 

kontolloi käytännössä Kaartia ja seurauksena olivat konfliktit. Kaartin poliittisen valvojan, 

Serbialaisen uudistusliikkeen toimeenpaneva komitea vastusti Liittovaltion armeijan kanssa 
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toimimista sen kommunistisen taustan vuoksi. Kaartin yleisesikunta taas halusi toimia voi

makkaan Liitovaltion armeijan kanssa.194 

Serbialainen radikaalipuolue muodosti Serbialaisen tsetnikkiliikkeen ja Serbian kansan uudis

tus-liike (eri liike kuin edellä mainittu) muodosti 'Dusan Voimakas' sekä 'Valkoiset kotkat' 

-osastot. Tsetnikkiliikkeen organisoija oli Vojislav Seselj. Seselj oli entinen kommunisti ja 

toisinajattelija - eräs serbien radikaaleimmista äärinationalistisista johtajista. 'Dusan Voima

kas' ja 'Valkoiset kotkat' -osastojen perustaja oli Dragoslav Bokan. Näiden osastojen taustalla 

ollutta poliittista järjestöä johti käytännössä Serbian sisäministeriö. Tsetnikkiliike toimi Sesel

jin ilmoituksen mukaan kuitenkin aina toiminta-alueen ja tilanteen mukaan joko Liittovaltion 

armeijan, Krajinan serbitasavallan armeijan tai Bosnian serbitasavallan armeijan alaisuudessa. 

'Dusan Voimakkaan' on epäilty olleen Borovo Selossa tapahtuneen kroaattipoliisien joukko

murhan takana. 195 

Krajinan serbitasavalta perustettiin tammikuussa 1992 Kroatian sodan päätyttyä. Borovo Se

lossa järjestetyssä kokouksessa Kroatian kolmen autonomisen serbialueen edustajat antoivat 

virallisen julistuksen yhdistymisestään 'Krajinan serbitasavallaksi' . Tasavallan pääkaupungik

si tuli Knin ja asevoimien tunnukseksi kaksipäinen kotka. Presidentiksi valittiin Goran Had

zic. Valinta aiheutti kiistan vastavalitun presidentin ja Knin Kraj inan presidentin Babicin vä

lille. Babic piti itsellään jatkossa Kninin hallintoalueen presidentin viran ja muodosti Jovicin 

avulla oman yksityisarmeijansa, 'Petar Mrkonjic' -vapaaehtoisrykmentin, Kninin läheisyyteen. 

Babicinja Hadzicin kannattajien välillä oli myöhemmin useita aseellisia yhteenottoja.196 

Kroatian sodan jäljiltä Krajinan alueella oli tasavallan omien asevoimien, Krajinan serbitasa

vallan armeijan (Vojska Srpske Krajine) lisäksi puolisotilaallisia serbijoukkoja Serbiasta ja 

Bosniasta197• Krajinan serbitasavallan armeijaan kuului syksyllä 1993 viisi armeijak:untaa, yksi 

divisioona, edellämainitut puolisotilaalliset ryhmittymät ja useita erikoisjoukkojen sekä puoli

sotilaallisten joukkojen koulutuskeskuksia198
• Taulukko Krajinan serbitasavallan armeijan tais

telujaotuksesta on liitteessä 7. 

Vojislav Seseljillä ja Borisav J ovicilla oli varsin läheiset suhteet kenraali Dusan Pekiciin. Pe

kic oli merkittävässä roolissa Serbialaista vapaaehtoiskaartia (Dobrovoljacka Garda) perustet

taessa. Tämä kaarti olikin käytännössä 'Kommunistiliiga - Liike Jugoslavian puolesta' -ryh

mittymän aseellinen siipi. Pekic kuului liikkeen johtoryhmään. Pekicin ja Seseljin suhteiden 
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vuoksi pääosat Seseljin muodostamasta kahdesta vapaaehtoisosastosta yhdistyivät myöhem

min Serbialaiseen vapaaehtoiskaartiin. Kaartin organisoijat olivat nationalistisemmin suuntau

tuneita kuin esimerkiksi Serbialaisen kaartin perustajat. Serbialaisen vapaaehtoiskaartin esi

kunta ja koulutusleiri sijaitsivat 1991 - 1993 Erdutissa ltä-Slavoniassa. Esikuntaa johti Zeljko 

Raznjatovic, joka tunnettiin paremmin nimellä 'Arkan'. Raznjatovicinkin rikosrekisteri oli 

pitkä - hän oli muun muassa Interpolin etsintäkuuluttama Jugoslavian salaisen poliisin ja Ser

bian salaisen poliisin toimeksiannosta suorittamiensa emigranttikroaattien murhista. Arkan 

johti Belgradin Punatähti -jalkapallojoukkueen kannattajayhdistystä 'Delije'ä' ja rekrytoi kan

nattajat myös Vapaaehtoiskaartin riveihin. Serbialaisella vapaaehtoiskaartilla oli peräti 40 000 

jäsentä, joista kuitenkin vain 1 500 - 5 000 oli aktiivipalveluksessa. Serbialainen vapaaehtois

kaarti henkilöityi aika pitkälle Arkaniin ja osastosta onkin yleisesti käytetty nimeä 'Arkanin 

tiikerit'. Arkan loi joukkoonsa alun pitäen kovan kurin muihin puolisotilaallisiin ryhmittymiin 

verrattuna. Osasto toimi Jugoslavian sisäministeriön alaisuudessa.199 

Arkanin koulutuskeskus oli siirtynyt Kroatian sodan päätyttyä Benkovacin alueelle Kninin 

Krajinaan. Esikunta aloitti toimintansa helmikuussa 1993 benkovacilaisessa hotellissa. Itse 

koulutusleiri sijaitsi Donji Bruskan kylässä. Kroatian sodan jälkeen 'Tiikereiden' johto sai 

koulutuksensa ulkomailla, todennäköisesti Venäjällä. Keväällä 1993 Donji Bruskan leirillä oli 

koulutettavana 500 sotilasta, joukossa myös naisia. Heidät oli valittu tiukkojen fyysisten ja 

psykologisten testien kautta. Kokelaista 30 prosenttia hylättiin valintaprosessin kuluessa. 

Koulutettavilta edellytettiin normaalia asevelvollisen peruskoulutusta. Koulutuskeskuksen ta

voitteena oli älykkäiden taistelijoiden luominen. Keskuksessa sotilaille annettiin kolmen kuu

kauden mittainen jalkaväen erikoiskoulutus ja lisäkoulutus saatiin rintamalla. Koulutetuista 

'Tiikereistä' muodostettiin tarpeen mukaan omia yksiköitään tai heitä sijoitettiin erityistehtä

viin muihin joukkoihin. Vuonna 1993 Serbialaisen vapaaehtoiskaartin kerrottiin olevan osa 

Serbian armeijaa.200 

'Arkanin tiikereiden' on kerrottu erikoistuneen iskujoukkomaisiin hyökkäyksiin häikäilemät

tömän rohkeutensa vuoksi. 'Serbialaista tsetnikkiliikettä' käytettiin lähinnä Liittovaltion ar

meijan vahvistuksena sen rivien harvennuttua karkuruuden tai muiden syiden vuoksi. Seseljin 

joukkojen on kerrottu olleen kurittomampia kuin muut puolisotilaalliset joukot. Molempien 

osastojen on mainittu olleen tärkeässä roolissa Itä-Slavonian ja myöhemmin Bosnian alueen 

etnisissä puhdistuksissa.201 
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Puolisotilaalliset serbijoukot toimivat Liittovaltion armeijan osastojen sivustoilla ja pyrkivät 

avaamaan uusia taistelualueita. Taktiikan tavoitteena oli kroaattijoukkojen sitominen, rinta

man leventäminen ja yhä laajempien alueiden liittäminen Suur-Serbiaan. Puolisotilaalliset 

joukot toimivat järjestelmällisesti. Tukeutumisalueille perustettiin leirejä, joihin tukeutuen is

kettiin helpoimpiin kohteisiin: serbialueiden keskellä sijaitseviin kroaattikyliin. Seuraavassa 

vaiheessa joukot siirtyivät toimimaan kroaattienemmistöisille alueille. Hyökkäysten edelly

tyksenä oli vähintään kaksinkertainen ylivoima. Mikäli Liittovaltion armeija ei pystynyt tuke

maan hyökkäyksiä epäsuoralla tulella, panssarivaunuin tai jalkaväellä, ne suoritettiin öisinä 

rynnäkköinä. Jos tukea oli saatavissa, hyökkäykset suoritettiin päivällä edeten järjestelmälli

sesti kylästä kylään. Liittovaltion armeijan jalkaväki seurasi puolisotilaallisia joukkoja. Ras

kas aseistus sijaitsi noin kymmenen kilometrin etäisyydellä. Serbijoukkojen tukemisen lisäksi 

raskaat yksiköt tulittivat kroaattikyliä tavoitteena kroatialaisten siviilien pois ajaminen. Hyök

käysten edettyä kotikylistä kauemmaksi puolisotilaallisten joukkojen huolto oli täysin Liitto

valtion armeijan kuorma-auto- ja helikopterikuljetusten varassa.202 

Puolisotilaalliset joukot olivat ongelmallisia erityisesti taisteluiden aikana. Ne toimivat nimel

lisesti Krajinan serbitasavallan armeijan sekä Bosnian serbitasavallan armeijan osina ja niiden 

alueilla. Käytännössä joukot eivät kuitenkaan olleet operatiivisesti näiden armeijoiden alaisi

na.203 Yhteistoiminnan koordinointi oli hankalaa. 

Puolisotilaalliset joukot on jaettavissa kolmeen erityyppiseen ryhmään: paikallisiin serbien 

kylämiliiseihin, vuoristoserbeihin ja tsetnikkeihin. Kaikki ryhmittymät tukeutuivat huollolli

sesti Liittovaltion armeijaan ja käyttivät siltä saamaansa aseistusta. Kylämiliisi toimi korkein

taan muutaman kymmenen kilometrin etäisyydellä kotikylistään. Vuoristosta toimivat serbi

joukot olivat karaistuneita krajinalaisia ja kotoisin joko Kninin Krajinasta lännestä tai Bosans

ka Gradiskan vuoristoalueelta idästä. Tsetnikit olivat vuoden 1941 puolisotilaallisen, natseja 

vastaan taistelleen tsetnikkiliikkeen seuraajia. Joukot erosivat alun alkaenkin tunnuksiltaan 

muista serbijoukoista. Liittovaltion armeijan ja muiden serbien käyttäessä vielä punaista täh

teä kantoivat tsetnikit vuosisataista slaavilaista kaksoiskotkatunnusta. Tsetnikit suorittivat kai

killa taistelualueilla iskuja pitkienkin etäisyyksien päähän. Joukot vannoivat uskollisuutta 

yleensä vain johtajalleen. Serbian eteläosassa Nisissä sijaitseva Liittovaltion armeijan lasku

varjoprikaatin204 esikunta yritti epätoivoisesti saada ongelmalliset tsetnikkiryhmittymät pa

rempaan kontrolliin. Tsetnikikien taktiikka muodostui kahdesta päätoimintatavasta: itsenäi-
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sesti operoidessaan joukot toimivat sissisodankäynnin tavoin ja Liittovaltion armeijan kanssa 

yhteistoiminnassa ollessaan ne vastasivat vallatun alueen etnisestä puhdistuksesta.205 

Kroatian sodan aikana läntisissä tiedotusvälineissä liikkui huhuja, joiden mukaan serbien ri

veissä olisi venäläisiä, romanialaisia ja irakilaisia MiG -hävittäjälentäjiä.206 Tämä mainitaan 

vain yhdessä lähteessä, eikä todisteita asiasta ole löytynyt. 

Serbian presidentti Slobodan Milosevic oli ilmoittanut jo toukokuussa 1993 lopettavansa tu

kensa Bosnian serbeille.207 Bosnia-Hertsegovinan alueella toimineet puolisotilaalliset osastot 

alkoivat näyttää entistä epäluotettavimmilta Serbian johdon silmissä syyskuussa 1994. Belgra

din lehdistössä julkaistiin artikkeleita väitetystä salaliitosta Serbian presidentin Slobodan Mi

losevicin kaatamiseksi. Vallankaappaushankkeen toteuttajana olisi ollut 'Serbian kansallisar

meija', jonka olisivat muodostaneet 'Valkoisten Kotkien', Serbian tsetnikkiliikkeen, Serbian 

radikaalipuolueen ja Serbian kansan uudistuspuolueen jäsenet. Armeijan johdossa olisivat ol

leet kenraalit Biorcevic ja Radinovic. Kaappauksen jälkeen olisi muodostettu uusi tasavalta 

Tornislav Karadzordzevicinjohtoon pääministerinä Radovan Karadzic ja puolustusministerinä 

Ratko Mladic.208 Vaikka huhuttua vallankaappausta ei tapahtunutkaan, jo keväällä 1993 kyl

vetty siemen Tynkä-Jugoslavian "pesäerolle" Bosnian serbeihin jatkoi itämistään. Milosevicin 

ja Karadzicin aiemmin lämpimät välit katkesivat lopullisesti. 

4.8 Johtopäätökset 

Sotien eri osapuolien asevoimien miehistömäärät eivät poikenneet merkittävässä määrin toi

sistaan. Eri serbijoukkojen hienoinen ylivoima tasoittui myöhemmissä luvuissa esille tulevien, 

pääosin hyökkäysvoittoisten sotatoimien aiheuttamien tappioiden kautta. Puolustautuville kro

aateille ja bosniakeille riitti pienempikin miehistövahvuus varsinkin puolustajille edullisen 

maaston ansiosta. Oleellisin epätasapainoa aiheuttanut tekijä oli serbien kalustollinen ylivoi

ma. Edullisen lähtökohtatilanteen lisäksi serbijoukkojen kalustotäydennys onnistui jatkossa

kin lähes häiriöttä. 

Eri kansallisuuksien osuus ja jakautuminen Liittovaltion armeijan sisällä johti siihen, että ser

bit hyötyivät kaikista eniten liittotasavallan asevoimien perinnöstä. Suurin osa Liittovaltion 

armeijan upseereista oli kansallisuudeltaan serbejä. Tätä kautta maavoimien ensilinjan kalus

ton lisäksi myös ilmavoimien kalusto joutui pääosin Serbian ja Tynkä-Jugoslavian haltuun. 
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Tilanne ei ollut sama merivoimien kohdalla. Merkittävä osuus merivoimien upseeristosta ja 

miehistöstä oli kroaatteja. Kroatian sodan toisessa vaiheessa suoritettu 29 Liittovaltion armei

jan merivoimien aluksen kaappaaminen kroaattien toimesta, mihin seuraavassa luvussa pala

taan, oli selvä poikkeus. 

Jokaisella tasavallalla oli omat Alueelliset puolustusjoukkonsa. Joukkojen käyttämä materiaali 

oli vuonna 1990 sataprosenttisesti kunkin tasavallan alueelle varastoituna. Reserviläiset olivat 

saaneet kansallisuudestaan riippumatta samantyyppisen koulutuksen. Taktiset ja operaatiotai

dolliset lähtökohdat Alueellisten puolustusjoukkojen osalta olivat tasapuoliset. On kuitenkin 

muistettava, että Serbia oli suurin ja väkirikkain tasavalta. Tätä kautta Serbia ja myös muiden 

alueiden serbit saavuttivat sekä joukkojen miesvahvuuden että taisteluvälinemateriaalin mää

rän ansiosta merkittävän edun. Edellisen luvun johtopäätöksissä mainittu etu serbien dominoi

vasta osuudesta upseeristossa sekä aliupseeristossa paransi Serbian ja Tynkä-Jugoslavian ase

maa edelleen. Seuraavassa luvussa kerrottavat, vuodesta 1990 alkaen Liittovaltion armeijan 

Sloveniassa, Kroatiassa ja Bosnia-Hertsegovinassa suorittamat asevarastojen takavarikoinnit 

heikensivät lisää näiden tasavaltojen sotilaallista asemaa. 

Liittovaltion armeija sai aiempi doktriini ja operaatiotaito huomioiden täysin uudentyyppiset 

tehtävät. Puolustuksellisiin sotatoimiin koulutetuille asevoimille annettiin serbien aluelaajen

nuksiin liittyvät käskyt, jotka edellyttivät hyökkäyksellisiä sotatoimia. Kymmenien vuosien 

kuluessa tehdyt operatiiviset suunnitelmat ja valmistautuminen sotaan osoittautuivat poliitti

sen kehityksen vuoksi tarpeettomiksi. 

Alueellisista puolustusjoukoista tuli sotien alkuvaiheessa käytännössä kunkin osavaltion oma 

operatiivinen armeija. Toisen osan armeijoita muodostivat erityyppiset puolisotilaalliset ryh

mittymät. Slovenian asevoimat pystyi aloittamaan varsinaisen kehitystyön vasta Slovenian so

dan jälkeen. Kroatiassa kehittäminen aloitettiin jo taisteluiden aikana. Voimakkaampi uuden

aikaistaminen käynnistyi tammikuussa 1992 aselevon solmimisen jälkeen. Bosnia-Hertsego

vinan armeija oli pitkään huonoimmassa asemassa. Organisaatiota muutettiin jo vuonna 1992, 

mutta kalustopuutteiden vuoksi varsinaista suurta muutosta ei tapahtunut. Todellinen kehitys 

tapahtui vasta vuosina 1994 - 1995, kun asevoimat saivat ulkomaista kouluttaja- sekä aseapua 

ja organisaatioita muutettiin Kroatian armeijan saamien sotakokemuksien mukaisesti. 
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Slovenian johto tiesi jo keväällä 1991 asevoimiensa puutteet ja maan sotilaallinen doktriini 

muotoiltiin tämän mukaisesti. Omaksutun taisteluopin perusta oli suoraan Jugoslavian liitto

valtion armeijan operaatiotaidon opettamien pertisaani- ja sissisodankäyntitapojen mukainen. 

Oppia ei otettu käyttöön vain sen vuoksi, että se oli sloveeneille jo varusmiesaikana opetettu. 

Sissisodankäynti sopi Slovenialle niin sen maantieteellisten ominaisuuksien, kansalaisten kor

kean maanpuolustustahdon kuin omaksutun uhkakuvankin perusteella. 

Mikään lähde ei mainitse viivytystä Kroatian armeijan taistelutapana. Epäonnistunutta puolus

tustaistelua seurannut irtautuminen ei yleensä ollut valmisteltua eikä se sisältänyt aktiivista 

häirintää. Selityksenä tälle lienee se, että vuosien 1991 - 1992 taisteluissa Liittovaltion armei

jan sekä serbijoukkojen ylivoima oli niin musertava ja kroaattien resurssit niin vähäiset, ettei 

aktiiviseen viivytykseen kerta kaikkiaan ollut mahdollisuuksia. 

Sekä Bosnian serbitasavallan armeija että Krajinan serbitasavallan armeija olivat ylivoimaisia 

asevoimia alueillaan pääosan vuosista 1992 ja 1993. Toiminta-alueiden vaikeakulkuinen 

maasto ja lähes olematon raskas aseistus estivät Bosnia-Hertsegovinan armeijaa käyttämästä 

miehistöylivoimaansa hyväkseen. Sekä kroaattien että bosniakkien resurssit alkoivat parantua 

merkittävästi vasta vuodesta 1993 lähtien. Samaan ajankohtaan sijoittuivat myös serbien sisä

poliittinen kriisi ja Serbian virallisesti antaman tuen päättyminen. 

Bosnia-Hertsegovinan armeijan, serbien puolisotilaallisten joukkojen ja jopa Bosnian serbita

savallan operatiivista käytettävyyttä laski selkeästi niiden joukkojen paikkakuntasidonnaisuus. 

Tämä oli osittain ymmärrettävää, koska bosniakkiarmeija oli muodostettu Alueellisen puolus

tusjärjestön paikallisyksiköistä ja myös serbien puolisotilaallisilla oli selvä paikallinen leima. 

Outoa sensijaan on, että Bosnian serbitasavallan armeijakaan ei pystynyt "ammattimaiseen" 

operatiiviseen liikkuvuuteen. Saavutettuja asemia ei haluttu heikentää. Bosnia-Hertsegovinan 

armeijan pyrkimukset eroon paikallisuudesta olivat näkyviä ja onnistuneita. Liikkuva armeija

kunta perustettiin ja sitä alettiin käyttämään aktiivisesti. Serbien yritykset ammattimaisuuden 

lisäämiseen sitävastoin epäonnistuivat. Yhtymän siirtäminen parisataa kilometriä saattoi olla 

suorituskyvyn rajoilla. 

'Taktisten ryhmien' käyttö omaksuttiin Kroatian armeijan vuonna 1992 aloittaman kehitys

työn jälkeen myös Kroaattien puolustusneuvoston ja Bosnia-Hertsegovinan armeijan joukois

sa. Bosniakki j aukoissa organisaatiouudistus toteutettiin tosin vasta vuonna 199 5. Lähteet ei-
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vät kerro, muutettiinko joukkojen kokoonpanoa ja käyttöperiaatteita operaatio 'Olujaa' ennen 

vai vasta sen jälkeen. Laajalle levinnyt uudistus joukkojen käyttöperiaatteissa antaa joka tapa

uksessa ymmärtää, että 'Taktisten ryhmien' käyttö oli ollut menestyksekästä. 

5 ENTISEN JUGOSLAVIAN ALUEELLA KÄYDYT SODAT 

5.1 Slovenian sota 

Serbian presidentti Slobodan Milosevic oli luvannut Slovenian presidentti Milan Kucanille jo 

tammikuussa 1991, että Slovenia saa irtautua Jugoslaviasta, kunhan maa ei vastusta Serbian 

jatkosuunnitelmia209
. Sotaan johtanut kehitys alkoi kuitenkin kärjistyä Slovenian itsenäisyys

julistuksesta 25.6.1991. Tätä oli edeltänyt peräti neljä vuotta kestänyt kiistely Serbian kanssa. 

Painostus Sloveniaa kohtaan kiristyi ja alkoi näyttää ilmeiseltä, että itsenäisyys tuli lunastaa 

asein. Serbijohtoinen Liittovaltion armeija aloitti joukkojensa siirrot seuraavana päivänä itse

näisyysjulistuksen jälkeen. Päätöksen joukkojen keskittämisestä teki Jugoslavian pääministeri 

Ante Markovic.210 

Jugoslavian liittovaltion armeijan alkuperäisenä tavoitteena oli välttyä kokonaan taisteluilta ja 

antaa Slovenian irtautua liittotasavallasta rauhanomaisesti. Vetäytymisen ansiosta Sloveniaan 

sijoitetut joukot kyettäisiin täten ilman ylimääräisiä epäilyksiä sijoittamaan Kroatiaan ja Bos

nia-Hertsegovinaan. Näiden osavaltioiden alueilla oli suuri merkitys Suur-Serbian luornises

sa.211 

Kesäkuun 30. päivänä, muutaman päivän taisteluiden jälkeen, kenraali Kadijevic kertoi Jugo

slavian liittotasavallan ylimmälle johdolle, mitä sotilaallisia vaihtoehtoja oli olemassa. Armei

ja ei halunnut jäädä taistelemaan Sloveniaan ja joutua loukkausten kohteeksi. Ongelmana oli, 

miten päästä kunniakkaasti pois. Lähtöpäätös oli selvä, pitkäaikaiseen sodankäyntiin ei haluttu 

vielä sitoutua. Liittovaltion armeijan johto halusi saada kaikesta huolimatta sotilaallisen voi

ton sloveeneista ennen lähtöä.212 

Liittovaltion armeijan kolonnat pääsivät etenemään kohtuullisesti ja valtaamaan pääosan ta

voittelemistaan raja-asemista. Slovenian Alueelliset puolustusjoukot sulkivat tiestön sitä mu

kaa, kun panssarikolonnat olivat edenneet sisämaahan. Liittovaltion armeijan sotilaat olivat 

ihmeissään tapahtumien saamasta käänteestä.213 Ylivoimainen panssariarmeija ei päässyt 
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eteen- eikä taaksepäin. Myös väijytyksistä panssarintorjunta-asein tehdyt iskut lisääntyivät 

päivä päivältä. 
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Kuva 6. Liittovaltion armeijan hyökkäys Sloveniaan.214 
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Kansainvälinen yhteisö ja erityisesti media seurasi tarkkaavaisesti tapahtumia. Moraalia koet

televien kirvelevien arvovaltatappioiden lisäksi kansainvälinen poliittinen painostus alkoi vai

kuttaa. Serbipoliitikot halusivat välttyä lopullisilta yhteenotoilta Sloveniassa, koska taistelut 

sloveenien kanssa olivat alusta lähtien pääosin epäonnistuneet. Joidenkin asiantuntijoiden 

mielestä serbit halusivat jo säästää joukkojensa voimia toiseen yritykseen - hyökkäykseen 

Kroatiaan.215 Hajoamassa olleen liittotasavallan poliittinen johto ei enää hyväksynyt Liittoval

tion armeijan esitystä Slovenian täydellisestä sotilaallisesta murtamisesta216
. Armeijan vetäy

tymisen teki lopulta mahdolliseksi se tosiasia, ettei Sloveniassa ollut varsinaisia serbien asut

tamia alueita217
• 

Jugoslavian hallitus joutui lopulta 18.7.1991 ilmoittamaan joukkojensa vetäytymisestä218
. So

tatoimiin osallistuneet Liittovaltion armeijan joukot palasivat joko kasarmeilleen tai suuntasi

vat Kroatian kautta kohti Serbiaa, Vojvodinaa tai Bosniaa219
• Pääosa Sloveniassa taistelleista 
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Liittovaltion armeijan yksiköistä liitettiin Sarajevossa perustettuun uuteen alueelliseen johto

portaaseen, 2 Sotilasalueeseen220. 

Liittovaltion armeijan ylin johto piti syypäänä sotaan ja tarpeettomaan väkivaltaan Saksan se

kaantumista poliittisiin tapahtumiin ja varsinkin presidentti Slobodan Milosevicin kyvyttö

myyttä värvätä riittävästi sotilaita operaatioon. Värväysongelmilla tuli olemaan suuri merkitys 

myöhemmin K.roatian sodassa, varsinkin Itä-Slovenian aikaa vievissä taisteluissa.221 

Slovenian sodassa kuoli 80 ihmistä; 45 Liittovaltion armeijan sotilasta, 19 Slovenian Alueel

listen puolustusjoukkojen sotilasta, kuusi slovenialaista ja kymmenen ulkomaalaista siviiliä. 

Yhteensä 350 ihmistä haavoittui. Liittovaltion armeijasta 7 900 sotilasta karkasi ja vangiksi 

joutui 4 643 sotilasta sekä 139 poliisia. 31 panssarivaunua, 230 muuta ajoneuvoa ja neljä heli

kopteria tuhoutui. Sloveenit saivat sotasaaliiksi noin sata taistelupanssarivaunua, enimmäk

seen mallia M-84.222 

5 .2 Kroatian sota 

5 .2.1 Serbien tavoitteet ja sodan alkuvaiheet 

Krajinassa asuvien serbien kapinan valmisteluja oli tehty jo ennen Kroatian monipuoluevaale

ja223. Kapinan johto oli 'Kommunistiliiga - Liike Jugoslavian puolesta' -nimisen ryhmittymän 

käsissä. Liigan johto koostu kenraaleista Dusan Pekic, Mica Cusic, Danilo Zezelj ja Vlada 

Banjanin. Liiga osoittautui myöhemmin ongelmalliseksi yhteistyökumppaniksi Kninin Kraji

nan serbien poliittiselle johdolle sosialismin palauttamiseen tähtäävien tavoitteidensa vuok

si.224 

Liittovaltion armeijan vastatiedustelupalvelun KOS:n johtaja kenraali Aleksandar Vasiljevic 

käski vuonna 1991 räjähdysaineiden sijoittamisesta Zagrebin juutalaisyhteisön omistaman ra

kennuksen alle ja juutalaiselle hautausmaalle lavastaakseen kroaattihallinnon antisemitistisek

si. Suunnitelma paljastui. Liittovaltion tiedusteluyhteisö joutui myöhemminkin huonoon va

loon niin sanotun 'Opera'- ryhmän paljastuttua. Liittovaltion ilmavoimien vastatiedustelupal

velun asiamiehiä joutui syytteeseen sotasalaisuuksien paljastamisesta K.roatian armeijalle. 

KOS saavutti kuitenkin myös menestystä tiedusteluoperaatioissaan. Julkisuuteen päästetty sa

laa kuvattu videonauha Kroatian puolustusministeristä Martin Spegeljistä keskustelemassa 
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avoimesti aseiden salakuljettamisesta Kroatiaan ja serbiupseereiden murhista sai runsaasti ti

laa kansainvälisissä tiedotusvälineissä.225 

Kroatian sodan alkua on vaikea määrittää tarkasti. Helmikuussa 1991 aseistautuneet serbina

tionalistit valtasivat Pakracin poliisiaseman. Kroaattipoliisit saivat kuitenkin ajettua serbit 

pois ilman tappioita. Todennäköisesti ensimmäiset 'viralliset' kroaattiasevoimien kärsimät 

tappiot syntyivät Plitvicen kansallispuistossa Zagrebin eteläpuolella maalis-huhtikuussa. Mi

lan Marticin johtamien Krajinan puolisotilaallisten serbijoukkojen vallattua alueen kroaattipo

liisit suorittivat 31.3. vastaiskun. Yksi kroaattien 'Rakitjen Tiikeri' kaatui ja kuusi haavoittui. 

Myös yksi serbi kaatui. Taistelu keskeytyi Liittovaltion armeijan siirryttyä osapuolien väliin. 

Väliintuloa johti kenraali Andrija Raseta. Operaatio varmisti käytännössä serbialueen länsira

jan pysyvyyden. Serbit perustelivat myöhemmin aloittamiaan taisteluja Plitvicen yhteenotolla. 

Lisää verisiä yhteenottoja tapahtui toukokuussa 1991. Tuolloin Borovo Selossa serbinationa

listit surmasivat 12 kroaattipoliisia sekä kolme siviiliä ja Zadarissa joutui paikallinen serbivä

hemmistö kroatialaisten hyökkäyksen kohteeksi.226 

Jugoslavian liittotasavallan ja Liittovaltion armeijan strategiset tavoitteet Kroatiassa ja opera

tiiviset suunnitelmat niiden saavuttamiseksi muuttuivat sodan kuluessa. Jugoslavian puolus

tusministeri kenraali Veljko Kadijevic oli tehnyt kaksi suunnitelmaa uudistetun liitto

tasavallan toteuttamiseksi jo 1989 Slovenian ja Kroatian monipuoluevaalien jälkeen. Suunni

telma sisälsi seuraavat asiakokonaisuudet: 

- Slovenia saa erota liittotasavallasta rauhassa, 

- vedetään Liittovaltion armeija Sloveniasta ilman verenvuodatusta, 

- siirretään joukot sekä materiaali Kroatiaan ja Bosniaan, 

- provosoidaan Kroatia toivottomaan taisteluun Liittovaltion armeijaa vastaan, 

- tuhotaan Kroatian asevoimat tyrmäyksenomaisella sotilaallisella iskulla, 

- jaetaan Kroatian alue neljään osaan miehittämällä kolme linjaa: Gradiskasta 

Viroviticaan, Bihacista Karlovacin kautta Zagrebiin sekä Mostarista Splitiin. 

Lopullisena tavoitteena oli Kroatian asevoimien tuhoamisen kautta sanella modifioidun Jugo

slavian, tosiasiassa Suur-Serbian, läntiset rajat. Kroatialle jätettäisiin ne alueet, jotka eivät Ju

goslaviaa enää kiinnostaisi.227 Itä-Slovenian vastoinkäymisten jälkeen tarkennetun suunnitel

man sisältö esitetään alaluvussa 5.2.3. 



58 

Vuoden 1991 kevääseen mennessä pääosa Bosniassa ja Serbiassa muodostetuista vapaaehtoi

sista puolisotilaallisista yksiköistä oli onnistunut soluttautumaan Kroatiaan ja liittymään siellä 

olleisiin serbijoukkoihin.228 

Liittovaltion armeijan vastatiedustelupalvelu KOS:n kanssa yhteistoiminnassa ollut Luoteis

Bosnian taloudellinen vaikuttaja Fikret Abdic värvättiin vastaamaan Liitovaltion armeijan ja 

Krajinan serbien huollosta Kroatian sodassa.229 

Laajamittaisempien taisteluiden alkaessa heinäkuussa serbien puolisotilaallisissa joukoissa 

Kroatiassa oli noin 12 000 miestä. Joukot koostuivat pääosin Liittovaltion armeijan upseereis

ta ja aliupseereista, entisistä kommunisteista ja paikallisista serbitalonpojista. Serbian hallitus 

rahoitti joukkojen toiminnan. Serbikapinan innostajana oli Serbian presidentti Slobodan Milo

sevic. Milan Babic julistautui elokuun 25. päivänä 1991 kaikkien serbijoukkojen komentajak

si ja vastuulliseksi Krajinan serbialueen alueellisesta puolustuksesta.230 

Kroaattijoukoilla ei pitänyt alun alkaenkaan olla mitään mahdollisuuksia puolustautua menes

tyksekkäästi Liittovaltion armeijaa ja serbien puolisotilaallisia joukkoja vastaan.231 Kroaatit 

menettivät etsikkoaikansa, kun Sloveniassa taistelleen 5 Sotilasalueen panssarikolonnat pala

sivat Kroatian alueella sijanneisiin kasarmeihinsa. Joidenkin tietojen mukaan Kroatian silloi

nen puolustusministeri, kenraali Martin Spegelj peräti erotettiin tehtävästään, koska hän oli 

käskenyt kroaattijoukkojen aloittaa taistelut palaavia Liittovaltion armeijan joukkoja vastaan. 

Kroaattien taisteluvälinetilanne oli aivan eri luokkaa kuin sloveeneilla. Sloveenit onnistuivat 

pitämään peräti 40 prosenttia Alueellisille puolustusjoukoille varastoiduista aseista. Kroaatit 

menettivät lähes kaiken, koska Kroatian alueellisia puolustusjoukkoja ei irrotettu riittävän 

ajoissa Liittovaltion armeijan komennosta.232 

Kroatian alueella toimi Liitovaltion armeijan kolmen eri armeijakunnan osia. Joukot kuuluivat 

5 Sotilasalueeseen, jonka esikunta oli Zagrebissa. Liittovaltion armeijan joukkojen komentaja 

Kroatian sodassa oli kenraali Zivota Avramovic. Joukkojen varsinainen komentopaikka sijait

si Slunj'issa. Alueella vaikutti myös Merisotilasalueen johtoon kuuluvia maa- ja merivoimien 

joukkoja. Liittovaltion armeijan joukkojen vahvuus oli lähteistä riippuen 35 000 miestä, 100 

taistelupanssarivaunua mallia M-84, 500 taistelupanssarivaunua mallia T-55, 350 tiedustelu

ja kuljetuspanssarivaunua, 800 tykkiä, 60 raketinheitintäja 180 panssarintorjuntaohjuslavettia. 

Miesvahvuus kasvoi 70 000 taistelijaan lokakuussa suoritetun liikekannallepanon ansiosta. 
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Näiden lisäksi heinäkuun puolessavälissä 1991 Itä-Slavoniaan ja Baranjaan ryhmitettiin neljä 

j alkaväkiprikaatia. Yhtymiin kuului 10 200 miestä, 70 tiedustelupanssarivaunua, 178 

keskiraskasta panssarivaunua ja 200 panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa. Samalla alu

eella oli noin 870 vapaaehtoista puolisotilaallisiin joukkoihin kuuluvaa taistelijaa, joiden li

säksi noin 30 000 oli valmiudessa. Joukkoja tuki Tonava-, Sava- ja Drava -joilla toiminut Jo

kilaivasto. Sen tehtävänä olivat tulituki sekä joukkojen ja materiaalin kuljetukset. Taisteluiden 

aikana Liittovaltion armeija siirsi Kroatiaan lisäjoukkoja Banja Lukan, Tuzlan ja Novi Sadin 

armeijakunnista sekä ylijohdon reserveistä.233 

Kroatialla oli sodan alkaessa noin 54 000 kevyesti aseistettua taistelijaa, tosin huonosti koulu

tettuja. Joukot jakaantuivat Kroatian kansalliskaartin, sisäministeriön ja eri poliittisten puolu

eiden joukkoihin. Keskitettyä johtoa ei ollut.234 

Taistelut olivat alussa serbien ja kroaattien puolisotilaallisten ryhmittymien epäsäännöllisiä 

kahakoita. Liittoarmeija alkoi puuttua lisääntyvässä määrin tapahtumiin ja yleensä serbien hy

väksi.235 

Taistelut käynnistyivät Slavoniassa ja Dalmatiassa Adrianmeren rannikolla serbien organisoi

mien puolisotilaallisten joukkojen tykistötulella alueiden kaupunkeihin. Rajut taistelut levisi

vät myös kolmannelle taistelualueelle Krajinaan. Yhteenotot olivat aluksi suhteellisen kevyes

ti aseistettujen Kroatian kansalliskaartin, poliisin ja alueellisten vapaaehtoismuodostelmien 

sissisotaa hyvin varustautuneita alueellisia serbimuodostelmia vastaan.236 Liittovaltion armeija 

tyytyi sodan ensimmäisessä vaiheessa vain puolustautumaan asemissaan, jottei olisi leimautu

nut kansainvälisen yhteisön silmissä Kroatian hallituksen väkivaltaiseksi kaatajaksi. Armeija 

joutui pitämään profiilinsa matalana osin myös senkin vuoksi, että kroaattijoukot onnistuivat 

saartamaan useat varuskunnat ja Sloveniassa tappion kärsineet joukkojen paluu oli viivästy

nyt. Taistelujen puolustuksellisen allruvaiheen aikana Liittovaltion armeijan yleisesikunta val

misteli Serbiassa, Montenegrossa ja Bosnia-Hertsegovinassa asevoimien pääosia hyökkäystä 

varten. Joukkoja oli tarkoitus käyttää, mikäli kroaatit hyökkäisivät piiritettyihin varuskun

tiin.237 

Kroatian kansalliskaartin 2 A-Prikaati osallistui heinäkuussa 1991 operaatio 'Banijska Olu

jaan' Una-joen ympäristössä. Hyökkäys menestyi ja serbijoukot saatiin työnnettyä joen taak-
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se.238 Muita operaatioon osallistuneita joukkoja tai tarkempia yksityiskohtia ei mikään lähde 

mainitse. 

Kansalliskaartin 4 A-Prikaati joutui siirtymään toiminta-alueelleen K.rusevoon meritse Liitto

valtion armeijan hallitessa kaikkia sinne johtavia teitä. Prikaati joutui vetäytymään K.rusevosta 

Zadariin syyskuussa Liittovaltion armeijan vallattua Maslenican. Serbijoukot etenivät alueella 

kolmea reittiä: Obrovacista Maslenicaan, Obrovacista K.rusevoon ja Benkovacista K.rusevoon. 

4 A-Prikaatin vastuualue Zadarissa oli Dracevacin ja Bokanjacin välinen lohko. Liittovaltion 

armeijan Zadarin varuskunnan puolustus murtui, ja joukot joutuivat vetäytymään Zemunikin 

lentokentän suuntaan. Linjat muodostuvat Cmo 'n, Murvican ja Smokovicin tasalle.239 

Kroatialaiset joukot yrittivät elokuussa 1991 vallata takaisin serbien puolisotilaallisille jou

koille Länsi-Slavoniassa menettämiään alueita. Kroatian kansalliskaartin 1 A-Prikaati yritti 

Okucanissa avata Belgradin ja Zagrebin välisen moottoritien. Hyökkäys epäonnistui. Kroaatti

en iskun seurauksena myös Liittovaltion Armeijan 5 Armeijakunnan Banja Lukasta tekemä 

yritys lähettää vahvennuksia alueella oleville serbijoukoille epäonnistui.240 

Liittovaltion armeijalla oli merkittävä rooli sen salliessa serbien puolisotilaallisten joukkojen 

vallata suuren osan Kroatian maa-aluetta. Armeija ei yleensä suorittanut rintamahyökkäyksiä 

kroaattikaupunkeihin lainkaan. Tästä poikkeuksena oli Vukovarin panssarihyökkäys. Alunpe

rinhän armeija oli määrätty estämään etnisiä selkkauksia. Se sekaantui kuitenkin usein taiste

luihin estämään serbijoukkoja uhkaava tappiota.241 

Taistelujen alkuvaiheessa serbijoukkojen ylivoima oli niin merkittävä, ettei niiden tarvinnut 

keskittää suurempia joukko-osastoja tavoitteidensa saavuttamiseksi. 30 - 40 panssaroidun ajo

neuvon osastot olivat suurimpia käytettyjä osastoja. Tyypillisimmillään taistelut olivat kahden 

tai kolmen komppanian yhdistetty hyökkäys, johon oli koordinoitu tuliluki. Ainoastaan poh

joisessa Sid'n ja Sombor'n lähistöllä havaittiin pataljoonien keskittämisiä ennen Kroatiaan 

hyökkäämistä. 242 

5.2.2 Liittovaltion armeija liittyy taisteluihin 

Syyskuuhun 1991 mennessä Kroatianjohdolle oli selvinnyt, että Liittovaltion armeijan 5 Soti

lasalueen joukot laivaston ja 5 Ilmavoimien tukemana ryhtyisivät yleishyökkäykseen. Kroati-
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an yleisesikunta perustettiin 21. päivänä syyskuuta. Yleisesikunta suunnitteli ensi töikseen uh

karohkean suunnitelman piiritettyjen Liittovaltion armeijan varuskuntien valtaamiseksi.243 

Kasarmien piiritys aloitettiin 13.9. Varuskuntien eristämisessä käytettiin jo Slovenian sodasta 

tuttuja menetelmiä. Vedentulo, sähkönjakelu ja puhelinyhteydet katkaistiin. Osa varuskunnis

ta antautui neuvottelujen jälkeen raskaan kalustonsa menettäen.244 

Itse Liittovaltion armeijan suorittamat, puolisotilaallisten joukkojen tukemat hyökkäykset 

kiihtyivät syyskuun puolivälin jälkeen. Yhä laajemmat alueet Kroatiaa päätyivät serbien hal

lintaan. Rintama leveni noin 1 000 kilometrin mittaiseksi. Raskaimmat taistelut käytiin Vuko

varissa, Sisakissa ja Karlovacissa. Puolisotilaalliset joukot olivat merkittävästi taisteluissa 

mukana vain Slavoniassa ja Baranjassa.245 

Taisteluiden edelleen kiihtyessä syys-lokakuussa 1991 Liittovaltion armeija oli avoimesti mu

kana puolisotilaallisten joukkojen hyökkäyksissä varsinkin maaseudulla. Puolisotilaalliset yk

siköt toimivat usein armeijan sivustoilla. Taktiikkana oli vallata kroaattipoliisien ja Kroatian 

kansalliskaartin hallitsemat kaupungit ja kylät. Puolisotilaalliset serbiyksiköt hyökkäsivät 

mieluiten helpoimpiin kohteisiin, kuten serbialueiden keskellä olleisiin kroaattikyliin. Kroati

alaisia kaupunkeja tulitettiin sattumanvaraisesti 82- ja 60 -millimetrisillä kranaatinheittimillä 

sekä käsiaseilla. Kroatialaisia tukikohtia vastaan tehtiin öisin rynnäkköjä. Liittovaltion armei

ja ryhmitti panssarivaununsa ja tykistönsä serbiasemien ympärille estääkseen kroaattien vasta

hyökkäykset niitä vastaan.246 

Petrinjan ympäristössä käytiin raju taistelu, jonka seurauksena rintamalinja vakiintui Kupa-jo

en tasalle. Gospicissa käyty taistelu päättyi kroaattien voittoon. Kninin serbien pääsy Karloba

giin ja sitä kautta Dalmatian rannikolle estyi.247 

Sodan toinen vaihe alkoi lokakuussa kroatialaisten joukkojen toteuttaessa suunnittelemansa 

yleishyökkäyksen Liittovaltion armeijan kasarmeille kroaattienemmistöisillä alueilla. Liitto

valtion armeijan 32 Armeijakunta Varazdinissa menetti kaiken kalustonsa, muun muassa 65 

taistelupanssarivaunua248
, vastineeksi henkilöstönsä turvallisesta palaamisesta Serbiaan. Ar

meijakunnan komentaja, kenraali Trifunovic, joutui myöhemmin syytteeseen yhtymänsä ka

luston luovuttamisesta249
• Liittovaltio menetti kaiken kaikkiaan 200 taistelupanssarivaunua, 

150 panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa sekä yli 400 tykkiä ja raketinheitintä. Kroaatit 
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onnistuivat kaappaamaan 29 Jugoslavian merivoimien alusta piirittämänsä Sibenikin kaupun

gin satamasta. Merivoimien loppuosat siirtyivät Vis'in ja Lastovon saarille. Merivoimille ai

emmin alistettu Kninin 9 Armeijakunta siirrettiin 2 Sotilasalueen alaisuuteen. Välittömänä 

vastatoimenpiteenä kalustomenetyksiin Liittovaltion armeija aloitti viiden armeijakunnan voi

min suoritetun hyökkäysoperaation kolmella eri alueella.250 Hyökkäyksen laajuus ja käytetyt 

joukot huomioiden kyseessä oli suuri sotatoimi, joka koostui useista operaatioista. Viiden ar

meijakunnan hyökkäyksestä kerrotaan tarkemmin alaluvussa 6.2.1. 

Serbien hallitsema Jugoslavian liittovaltion armeija oli määrittänyt strategiseen suunnitel

maansa liittyen Suur-Serbian luomiseksi neljä päätavoitetta: Karlovacin, Sisakin, Pakracin ja 

Osijekin kaupunkien valtaminen. Tavoitteiden haltuunottamiseksi armeija aloitti panssari- ja 

jalkaväkijoukkojen suorittamat tykistön tukemat hyökkäykset Kroatian tieverkon suuntaisesti. 

Hyökkäysten ohella tavoitteiden väliin jäävillä alueilla vuoristoon sekä metsiin tukeutuen 

aloitettiin puolisotilaallisten serbijoukkojen sissitoiminta kroaattikohteita vastaan.251 

Kroatian kansalliskaartin vahvuus nousi lokakuuhun 1991 mennessä 70 000 - 80 000 sotilaa

seen 34 prikaatiin jakautuneina. Prikaatit saivat raskasta aseistusta kukistetuista Liittovaltion 

armeijan varuskunnistaja alkoivat toimia pataljoonan suuruisinajoukkoyksikköinä. Sotilaalli

sia johtosuhteita järjestettiin samoihin aikoihin jakamalla Kroatian alue kuuteen Operatiivi

seen Alueeseen, jotka jakautuivat edelleen useisiin Operatiivisiin Vyöhykkeisiin.252 

Kroaattijoukot saivat tukea muslimien puolisotilaallisilta muodostelmilta. Ulkomaalaisia va

paaehtoisia oli muun muassa jo aiemmin mainitussa, Itä-Kroatiassa taistelleessa 'Kansainväli

sessä Prikaatissa'. Yksi tärkeimmistä serbien puolisotilaallisista muodostelmista oli 'Arka

nin', eli Zeljko Raznjatovicin johtama noin tuhannen miehen vahvuinen 'Tiikerit' -osasto. 

'Arkan' johti lokakuussa Itä-Slavoniassa noin sataa sotilaskouluttajaa, jotka kouluttivat rinta

malle kuukausittain tuhat taistelijaa lisää. Koulutetut joukot taistelivat lähteiden mukaan hy

vin. Muun muassa Vukovarin hyökkäyksen kärkenä oli Serbialaisen vapaaehtoiskaartin ryn

näkköosasto. Serbialaisen vapaaehtoiskaartin lisäksi myös Vojislav Seseljin tsetnikkijoukot 

aloittivat toimintansa Itä-Slavoniassa. Serbit saivat lisäksi tukea serbien hallitsemalta Liitto

valtion armeijalta muun muassa nykyaikaisten taistelupanssarivaunujen, tykistöjoukkojen ja 

suihkuhävittäjien tulituen muodossa. Liittovaltion laivasto saartoi Kroatian mereltä ja tulitti 

rannikkokaupunkej a. 253 



Selitteet: 
Punaiset nuolet = Liittovaltion armeijan ja puolisotilaallisten serbijoukkojen hyökkäykset 
Siniset nuolet = Kroatian armeijan hyökkäykset 
Katkoviiva = Osapuolien väliset rintamalinjat tammikuussa 1992 

Kuva 7. Serbien ja Liittovaltion armeijan hyökkäykset Kroatiassa.254 
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Sota muodostui alueellisten komentajien yksityissodaksi, josta tiedotettiin yleisesikuntia sil

loin kun huvitti. Miinoja asennettiin ilman suunnitelmia. Kateellisuus omalla puolella olevien 

muiden organisaatioiden taistelijoiden paremmasta palkasta ja etuisuuksista ei ainakaan 

parantanut joukkojen kuuliaisuutta ylempiä johtoportaita kohtaan. Sotakirjeenvaihtajat liik

kuivat naamiomaalatuilla maastohenkilöautoillaan rintamalinjojen välillä tilannetta tuntematta 

ja tappioita tulituksesta kärsien. Joulukuuhun 1991 mennessä kansainväliset tiedotusvälineet 

olivat menettäneet 21 toimittajaa tai kuvaajaa kaatuneenaja kolme kadonneena. Rintamalinjat 
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ja liittolaissuhteet olivat sekaisin sekä osa joukoista alkoholin tai huumausaineiden vaikutuk

sen alaisena. Sodan tätä vaihetta onkin kutsuttu 'Slivovits' -sodaksi. Edellä mainittujen ainei

den käyttö alensi jo muutenkin matalaa aseiden.käyttökynnystä. Kroatian sodan epätodellista 

luonnetta lisäsi se, että sota oli ensimmäinen, jossa ei ollut varsinaista tarkasti määräytynyttä 

ja nähtävissä olevaa rintamalinjaa.255 

5.2.3 Liittovaltion armeijan liike pysähtyy 

Slavonian, Baranjan ja Sremin autonomisen serbialueen Alueelliset puolustusjoukot liitettiin 

virallisestikin Liittovaltion armeijaan lokakuun 10. päivänä 1991. Samalla Krajinan muilla 

alueilla toimineet puolisotilaalliset joukot siirrettiin armeijan käskynalaisuuteen.256 Hajanais

ten serbiryhmittymien tehottomuus ja kurittomuus oli havaittu. 

Kuten Sloveniassa, ei serbien hyökkäys Kroatiassakaan edennyt salamasotana. Vukovarin pii

ritys kesti peräti kolme kuukautta. Kaupungin jouduttua raunioina serbien käsiin hiljenivät 

taistelut Kroatian itärintamalla. Länsirintamalla Sloveniastaja Banja Lukasta Bosnian puolelta 

Kroatiaan tasankoalueelle edenneet panssarijoukotkin olivat pysähtyneet. Suureksi arvoituk

seksi on jäänyt, miksi taistelupanssarivaunut eivät pystyneet käyttämään hyväkseen niille lä

hes täydellistä taistelumaastoa. Selitys saattaa piillä Slovenian sotaretkestä masentuneen jalka

väen haluttomuudessa taistella sekä syyssateiden aiheuttamasta maaperän pettämisestä. Vau

nut eivät uskaltaneet Slovenian kokemuksien perusteella edetä ilman jalkaväen suojaa. Muun 

muassa Vukovarin suuret panssaritappiot johtuivat pääosin jalkaväen puuttumisesta tai yhteis

toiminnan koordinoimattomuudesta. Sloveniasta alkava tasankoalue pohjoisessa ja Kroatian 

rannikon seudut Zadarin ja Gospicin lähistöllä olivat heti sateiden alettua petollista maapohjaa 

panssarihyökkäyksille. Vaunujen juututtua, varsinkin suojaavan jalkaväen puuttuessa, oli 

panssarinkin tuoma suoja kyseenalaisen turvallinen.257 

Kroaattien asema alkoi parantua syksyä kohti saavuttaessa. Vukovar, 'Kroatian Stalingrad' , 

sitoi runsaasti serbijoukkoja ja aiheutti niille raskaita tappioita. Kroatian armeija perustettiin 

syyskuussa. Useat aseelliset ryhmittymät saatiin näin yhteisen johdon alle. Lokakuussa saavu

tettu voitto Varazdinissa toi runsaan lisäyksen taisteluvälinemateriaaliin. Kelirikko alkoi hi

dastaa Liittovaltion armeijan panssaroitujen ja mekanisoitujen joukkojen liikettä. Alkutalven 

pakkaset paransivat hetkellisesti serbien mahdollisuuksia maapohjan jäätyessä, mutta samaan 
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aikaan kansainvälisen yhteisön painostus alkoi vaikuttaa.258 Suurempia sotatoimia ei enää 

aloitettu. 

Kroatian armeija käytti menestyksekkäästi Liittovaltion armeijan taktiikalle ja operaatiotaidol

le tyypillisiä harhautushyökkäyksiä. Esimerkiksi Kupa-joen alueella serbejä pystyttiin työntä

mään kahdeksan kilometriä taaksepäin. Serbit joutuivat joillain alueilla vahventamaan sinänsä 

merkityksetöntä rintamanosaa ja heikentämään muita. Harhautusiskuilla pyrittiin vahvista

maan harvaan miehitettyä rintamalinjaa ja hidastamaan serbien etenemistä. Harhautushyökkä

ys koostui yleensä kolmesta 5 - 15 miehen suuruisesta osastosta. Yhden ryhmän tehtävänä oli 

tähystää kohdetta, toinen suoritti varsinaisen iskun ja kolmas suojasi hyökkäyksen jälkeisen 

vetäytymisen. Suojaava ryhmä saattoi joskus osallistua myös hyökkäykseen. Iskun kohde oli 

yleensä serbijoukkojen selustassa. Varsinaisista 'syvistä iskuista' ei kuitenkaan ollut kyse. 

Hyökkäysosastot olivat varsin pieniä ja siirtymisetäisyys kroaattijoukkojen linjoille saattoi ol

la yhdestä tunnista kahteen päivään.259 Harhautushyökkäykset olivat toiminnalliselta tasoltaan 

taisteluteknisiä tai taktisia, mutta niiden seuraukset saattoivat olla operatiivisia, kuten Kupa

joen eteneminen sekä serbijoukkojen ryhmitysmuutokset osoittavat. 

Vukovarin hyökkäyksen jälkeen kansainväliseen tiedotusvälineistöön levisi serbilehtimiehen 

kirjoittama artikkeli kroaattijoukkojen tekemästä joukkomurhasta. Väitetty 41 kouluikäisen 

lapsen ampuminen osoittautui myöhemmin valheelliseksi. Vahinko oli kuitenkin jo tapahtu

nut, eikä oikaisu ehtinyt julkisuuteen ennen seuraavana päivänä alkaneita rauhanneuvottelui

ta.260 Vukovarin valloituksen yhteydessä serbien tekemät sotarikokset eivät nousseet neuvotte

luajankohtana julkisuuteen. 

Itä-Slavonian ja keskimmäisen taistelualueen kiivain vaihe alkoi olla ohi, eivätkä serbijoukot 

olleet saavuttaneet tärkeimpiä tavoitteitaan. Sotatoimien epäonnistumisen syinä olivat sekä 

operaatiosuunnitelmien virheet että organisatoriset vaikeudet. Liittovaltion armeija ei enää ol

lut entisen veroinen. Puolustusministeri Kadijevic syytti epäonnistumisista Sloveniassa synty

neitä tarpeettomia taisteluita, Saksan sekaantumista Jugoslavian asioihin ja Slobodan Milose

vicin kyvyttömyyttä rekrytoida sotilaita rintamalle.261 

Vaikka Vukovar oli kukistettu, oli Liittovaltion armeijan toimintakyky kulumassa loppuun 

syksyllä 1991. Kroaattijoukot aiheuttivat tuntuvia tappioita ja Länsi-Slavonian epäonnisturni-
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set johtuivatkin miehistöpulasta. Armeijan strategisia tavoitteita ja operatiivisia suunnitelmia 

jouduttiin tarkentamaan seuraavasti: 

- luovutaan Kroatianjakamisesta neljään osaan, 

- luovutaan hyökkäyksestä Zagrebiin ja 

- luovutaan koko Kroatian Armeijan tuhoamisesta. 

Armeijan johto näki seuraavien. tavoitteidensa toteutuneen: 

- kaikki Kroatian serbialueet, poislukien osa Länsi-Slavoniaa, oli vapautettu yh

teistoiminnassa kapinaan nousseiden serbiryhrnittymien kanssa, 

- taistelujen kuluessa oli perustettu Krajinan serbitasavallan armeija ja varustet

tu se tarvittavalla materiaalilla, 

- suurin osa Liittovaltion armeijan materiaalista oli kyetty siirtämään Kroatiasta 

sekä ryhmittämään tulevia tehtäviä varten ja 

- Kroatian armeijalle oli aiheutettu niin raskaita tappioita, ettei se kyennyt mer

kittävään aktiivisuuteen, ei edes puolustuksellisiin operaatioihin. 

Ainoa merkittävä saavuttamaton tavoite Kroatiassa oli epäonnistuneen rekrytoinnin ja karku

ruuden takia kesken jäänyt Kroatian armeijan täydellinen tuhoaminen.262 

Viimeisimpinä Liittovaltion armeijasta Kroatian alueelta vetäytyivät 1.12.1991 Zagrebin Tito

kasarmin sotilaat ja 5 Armeijakunnan esikunta263
• 

Tiedotusvälineiden vaikutus sotatapahtumiin näkyi myös Kroatian sodan kuluessa. Kroatian 

televisioyhtiö näytti suorana lähetyksenä kuvaa serbijoukkojen vastaisesta hyökkäyksestä. Te

levisiokuvassa näkyi aiemmassa tulituksessa ehjänä säilynyt rakennus. Ei kulunut kuin hetki, 

kun serbien kranaatinheittimistö oli suunnattu uudelleenja rakennukseen saatu osumia.264 

Epämääräiset kroatialaisilta radioamatööreiltä saadut tiedot ja Kroatian armeijan lääkintäesi

kunnan toksikologisen osaston professorin kertomus viittaavat siihen, että Liittovaltion armei

ja olisi suorittanut sodan aikana Nova Gradiskan ja Visoka Gredan seudulla hermokaasuko

keiluja.265 
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5.2.4 Sodan päätösvaiheet 

Hyökkäyksien vaihtelevasta menestyksestä huolimatta Kroatia oli halkaistu kolmeen osaan ja 

sen yhteydet ulkomaailmaan olivat vaikeutuneet merisaarron vuoksi.266 Armeijaa ei ylivoimai

nen hyökkääjä kuitenkaan onnistunut tuhoamaan. 

Sota hiljeni Kroatian itä- ja keskiosissa sekä Dalmatian rannikolla osapuolien tykistön kaksin

kamppailuiksi. Kranaatinheittimet, haupitsit ja raketinheittimet ampuivat tähystämättä ja aihe

uttivat molemmille osapuolille erityisesti siviilitappioita.267 

Kroatian kansalliskaartin 3 A-Prikaati sai tammikuussa 1992 käskyn muodostaa Nasicessa 

'Taktisen ryhmän'. Osasto tuli muodostaa yhtymän 2 ja 3 Pataljoonasta, pioneerikomppanias

ta, tiedusteluosastosta, viestiosastosta ja sotilaspoliisijoukkueesta. 'Taktinen ryhmä' siirtyi 

Kasiciin ja Paljuviin, mutta joutui serbihyökkäyksen kohteeksi, ennen kuin ehti edes kaivau

tua. Prikaatin muodostama 'Taktinen ryhmä' siirrettiin, ja se vastasi helmikuusssa Zrinskin 

erikoisjoukkopataljoonan sivustasta. 'Taktinen ryhmä' valtasi Bozdaricinja Ramicin. Ryhmän 

3 Pataljoona joutui serbien vastahyökkäyksen vuoksi erilleen muista joukoista. Kroaattien 

vastahyökkäys palautti yhteyden.268 Kyseessä on ensimmäinen havainto kroaattien käyttämän 

taktiikan kehittymisestä. 

Taistelut taukosivat välillä useiden tulitaukosopimusten solmimisten kautta taas kohta jatku

akseen. Sarajevossa allekirjoitettu 15. tulitaukosopimus ja kasvanut kansainvälinen huomio 

rauhoittivat tilannetta 3.1.1992 alkaen. YK:n turvallisuusneuvosto päätti helmikuussa 1992 si

joittaa 14 000 rauhanturvaajaa sovituille YK:n suoja-alueille, mutta joukkojen pääosa saapui 

vasta huhti-toukokuussa. Tulitaukojen rikkoutuminen johtui yleensä siitä, etteivät joukot ol

leet kurinalaisia. Tietämättömyys vastustajan aikeista aiheutti pelkoa, jota vaimennettiin si

nänsä tarpeettomalla tulenkäytöllä.269 

Serbian ja Jugoslavian liittotasavallan haluttomuuteen jatkaa sotaa vaikuttivat yhä laajeneva 

rauhanoppositio. Vuk Draskovicinja Zoran Djindjic olivat täysin eri mieltä tavasta, miten po

liittiset tavoitteet tulisi saavuttaa. 'Naiset mustissa' -liike ja 'Civic Alliance' -puolue vastusti

vat sodankäyntiä yleensä. Milosevic ei itsekään halunnut jatkaa taisteluita Vukovarin valtaa

misen jälkeen. Kun kaupunki oli saatu hallintaan, alkoi Milosevic puhua Yhdistyneiden kan

sakuntien UNPROFOR-rauhanturvajoukkojen Kroatiaan saapumisen puolesta.270 



----
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Kroatian armeija toteutti jatkona Dalmatian rannikolla tehtyihin vastahyökkäyksiin elokuussa 

1992 merkittävän operaation. 1 Kaartin Moottoroidun Prikaatin ja 4 Kaartin Moottoroidun 

Prikaatin joukot suorittivat Cavtatin edustalla Dubrovnikin koillispuolella maihinnousun Kra

jinan Serbitasavallan armeijan joukkojen selustaan. Hyökkäykseen liittyivät maitse 2 Kaartin 

Prikaatin ja 163 Prikaatin joukot. 4 Kaartin Prikaati hyökkäsi etelään ja valtasi Prevlakan. 

Kroaattijoukkojen vallattua Konavlenjoutuivat serbijoukot kääntämään rintamasuuntansa ym

päri syntynyttä selustauhkaa vastaan.274 Tiedot tästä maihinnousuhyökkäyksestä ovat osittain 

epävarmat. Niitä tukevat tiedot rintamalinjojen sijainnista vuonna 1992 ja Yhdistyneiden kan

sakuntien karttaosaston kartta vuoden 1994 rintamalinjoista. Linjojen muutos on yhteneväinen 

sekä huhtikuun hyökkäyksen että elokuun hyökkäyksen kanssa. Lähteistä on kaikenkaikkiaan 

niukka Cavtatin maihinnousuoperaation suhteen, joten hyökkäyksen tarkempi tutkiminen ei 

toistaiseksi ole mahdollista. 

Sodan päättänyt aseleposopimus rikkoutui 22. tammikuuta 1993 kroaattien aloittaman hyök

käyksen johdosta. Maslenican operaatio kesti noin viikon ja päättyi Kroatian armeijan saavut

tamaan osittaiseen menestykseen. Osapuolien välistä rintamalinjaa onnistuttiin siirtämään 

Maslenican, Paljuvin ja Ravni Kotarin kaupunkien suunnissa 10 - 20 kilometriä eteenpäin.275 

Maslenican alueen turvaaminen oli Kroatialle strategisesti tärkeätä Adrianmeren rannikkoalu

een huoltamisen kannalta. Alueen saaminen hallintaan olisi mahdollistanut myös Kroatian ta

loudelle elintärkeiden turistivirtojen palaamisen rannikolle. Maslenican operaatiosta kerrotaan 

tarkemmin alaluvussa 6.2.4. 

Toinen vakava aseleposopimuksen rikkoutuminen, jälleen Kroatian armeijan suorittamana, ta

pahtui 9. syyskuuta alkaen 1993. Operaatio 'Divoselo' oli rajoitettu, runsaan kahden pataljoo

nan voimin suoritettu hyökkäys Gospicista kohti Medakia. 'Kirurgisen' operaation tavoitteena 

oli kohdistaa painetta Krajinan Serbitasavallan pääkaupunkia Kniniä vastaan. Hyökkäys jou

duttiin keskeyttämään viikon etenemisen jälkeen muun muassa alueelle samanaikaisesti ryh

mittyvien Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvajoukkojen aiheuttamien vaikeuksien sekä 

serbien tykistö- ja tykistöraketti-iskujen vuoksi.276 Operaatio 'Divoselosta' kerrotaan tarkem

min alaluvussa 6.2.5. 

Sekä Maslenican hyökkäyksen että operaatio 'Divoselon' pitkän tähtäimen tavoite oli Kroati

asta erillään olevan Dalmatian alueen liittäminen maayhteydellä emämaahan. Tässä ei kuiten

kaan onnistuttu.277 
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Kroatian sodan ei voida katsoa päättyneen vielä operaatio 'Divoseloonkaan'. Toukokuussa ja 

elokuussa vuonna 1995 toteutettiin kaksi operaatiota, jotka olivat suoraa jatkoa vuoden 1993 

hyökkäyksille. Osittain epäonnistuneista iskuista oli otettu oppia ja Kroatian armeijaa oli ke

hitetty tehokkaammaksi. Suuren menestyksen saavuttaneista operaatioista 'Bljesak' ja 'Oluja' 

kerrotaan yksityiskohtaisemmin alaluvuissa 6.4. ja 6.5. 

Sodassa kuoli lähteistä riippuen 6 000 - 20 000 henkeä278. Serbit ja Liittovaltion armeija me

nettivät 170 panssarivaunua sotasaaliiksi ja noin 100 kappaletta tuhoutuneina279. Kroatian inf

rastruktuuri kärsi sodassa yli 20 miljardin dollarin arvoiset vauriot280. Kymmeniä kyliä tuhou

tui kokonaan ja sadat muut kärsivät merkittäviä vaurioita. Yhteensä noin 210 000 rakennusta 

tuhoutui - noin 12 prosenttia koko maan rakennuskannasta.281 

5.3 Bosnia-Hertsegovinan sota 

5 .3 .1 Ensimmäiset yhteenotot 

Jo Kroatian sodan aikana oli selvää, että Liittovaltion armeijan seuraava toiminta-alue Suur

Serbian sekä Tynkä-Jugoslavian muodostamiseksi ja koossapitämiseksi tulisi olemaan Bosni

a-Hertsegovina. Bosniassa olevien joukkojen uudelleenryhmittärninen, Sloveniasta vetäyty

neiden yhtyrnien sijoittaminen Bosniaan ja Kninin armeijakunnan alistaminen Sarajevoon pe

rustetulle 2 Sotilasalueelle olivat selviä viitteitä sotatoimien valmisteluista.282 

Serbian johto oli määritellyt sotatoimille Bosniassa kolme tavoitetta: 

- Serbian ja Montenegron Bosnian vastaisen rajan rajakaupunkien turvaamisen 

ja huoltoreittien aukipitärnisen, 

- tavoittelemiensa alueiden ja kaupunkien serbijoukkojen vahventamisen var

sinkin muslimien ja kroaattien asumilla alueilla sekä 

- Sarajevon ongelman ratkaisun.283 

Serbia oli julkisestikin ilmoittanut, että uuden valtion länsiraja on Neretva-joki Keski-Bosni

assa284. 

Serbian demokraattinen puolue SDS perusti Bosnian serbitasavallan (Republika Srpska) 

9.1.1992. Bosnia-Hertsegovinan armeijan edeltäjä Isänmaallinen liiga puolestaan tähtäsi alus

sa toiminnassaan kaikkien kansallisuuksien yhteiseen Bosniaan. Bosniakit olivat täysin val

mistautumattomia sotaan. Tämän vuoksi Fikret Abdic pyrki yhteistoimintaan serbien kanssa 
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ja välttämään yhteenotot. Hän sai toimilleen 'jugoslavialaisen' KOS:n johtajan Vasiljevicin 

tuen. Bosnia-Hertsegovinan sisäministeriksi valittu Abdicin lähipiiriin kuulunut Alija Deli

mustafic lupasi, ettei poliisi puuttuisi asekuljetuksiin K.rajinan tai Bosnian serbeille. Palkkiok

si tästä sisäministerille toimitettiin sirpaleliivejä ja pistooleja. Kuljetuksia alettiin kuitenkin 

pysäytellä huhti-toukokuussa.285 

Bosnian sodan alkuhetkeä on vaikea määritellä. Jo alkuvuodesta 1992 lähtien oli eri puolilla 

maata tapahtunut lukuisia uhreja vaatineita väkivaltaisia yhteenottoja. Ravnon kylässä oli tuli

tettu serbien saattuetta, minkä seurauksena koko kylä tuhottiin. Kupresissa, Derventassa ja 

Mostarissa oli samoin käyty tulitaisteluita.286 

Joidenkin lähteiden mukaan taistelut käynnistyivät vasta Bosanski Brodissa 1.3.1992 Bosnian 

muslimien ja kroaattien päättettyä riippumattomuudesta Jugoslaviaan nähden287. Sodan alku

vaiheen yhteenotot olivat serbien hyökkäyksiä poliisiasemille tai muslirnialueilla sijainneisiin 

kaupunkeihin, kyliin ja tehtaisiin. Hyökkäävät osastot koostuivat Alueellisten puolustusjouk

kojen serbeistä, Liittovaltion armeijan serbireserviläisistä sekä puolisotilaallisista ryhmitty

mistä, joiden jäsenet olivat serbialaisia vapaaehtoisia ja palkkasotilaita. Liittovaltion armeija 

tuki osastoja jalkaväkiaseiden, tykistön ja panssarien tulella sekä ampumatarviketäydennyk

sin.2ss 

Sodan ensimmäiseen vaiheeseen vuoden 1992 ensimmäisinä kuukausina liittyi myös K.roatian 

armeijan ja Bosnian serbitasavallan armeijan Hertsegovinan Armeijakunnan väliset taistelut 

Cavtatin eteläpuolella. Liittovaltion armeija vetäytyi alueelta Kroatian kanssa solmitun sopi

muksen mukaisesti. Bosnian serbitasavallan armeija yritti täyttää syntyneen tyhjiön pyrkimäl

lä valtaamaan Bosnia-Hertsegovinan rannikon Klek-Neumissa ja katkaisemaan Dubrovnikin 

rannikkoalueen Neretvan laaksosta. Kroaatit onnistuivat työntämään Bosnian serbitasavallan 

armeijan rannikolta sisämaahan, mutta serbien tykistö kykeni edelleen tulittamaan rannikko

aluetta.289 

5.3.2 Sota alkaa Sarajevossa 

Laajemmat taistelut alkoivat maaliskuun lopussa ja huhtikuun alussa. Liittovaltion armeija 

aloitti Sarajevon tulittamisen kenttätykistöllä ja piiritti kaupungin huhtikuun alkupuolella. So

dassa taistellut Bosnia-Hertsegovinan armeijan sotilas mainitsee Sarajevon tapahtumien olleen 
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sodan todellinen alkuhetki, ei edes alkuvuodesta käytyjen jopa satoja kaatuneita vaatineiden 

taistelujen Kupresissa. Bosnia-Hertsegovinan armeija yritti toukokuun puolivälissä murtaa Sa

rajevon piiritysrenkaan Ilidzassa. Kroaattien puolustusneuvoston joukot Kiseljakissa estivät 

operaation, j olloin alueella puhkesi kroaattien ja bosniakkien välinen taistelu. Sarajevon ta

pahtumien jälkeen Liittovaltion armeijan ja serbien puolisotilaallisten joukkojen hyökkäys 

eteni Itä- ja Etelä-Bosniaan salamasodan tyylisesti.290 Sarajevon piirityksestä kerrotaan tar

kemmin alaluvussa 6.3 .4. 

Serbijoukot suorittivat poliittisesti merkittävän operaation aukaisemalla alueella niin sanotun 

'Posavinan käytävän', jonka avulla Serbian pääkaupunki Belgrad ja Bosnia-Hertsegovinan 

serbialueen suurin serbikaupunki Banja Luka saatiin yhdistettyä. Bosnia-Hertsegovinan ar

meijan 2 Armeijakunta onnistui kuitenkin jouluna 1992 sulkemaan Posavinan käytävän lähes 

kuukauden ajaksi. Käytävä jäi vielä serbien uudelleenaukaisemisenkin jälkeen uhanalaiseksi. 

Kroatian armeijan ja Kroaattien puolustusneuvoston joukot olivat ryhmittyneenä huoltoreitin 

pohjoispuolella ja Bosnia-Hertsegovinan armeija eteläpuolella.291 Posavinan käytävän aukais

seesta operaatio 'Koridorista' kerrotaan tarkemmin alaluvussa 6.3 .1. 

Bijeljinan pikkukaupunki jäi 2.4.1992 historian lehdille ensimmäisenä alueena Bosnia-Hertse

govinan sodassa, missä serbijoukot käyttivät myöhemmin vakiintunutta etnisten puhdistusten 

taktiikkaansa. Hyökkäyksen kärjessä etenivät joko puolisotilaalliset serbijoukot tai Liittovalti

on armeija. Mikäli puolisotilaalliset joukot kohtasivat vastarintaa, tuli Liittovaltion armeija 

osapuolien väliin "rauhoittaakseen" tilanteen ja samalla varmistaakseen saavutetun tasan. Tä

män jälkeen puolisotilaalliset muodostelmat paikallisista asukkaista koostuneine vahvennuksi

neen aloittivat "etniset puhdistukset" - muslimien vangitsemiset ja murhat. Vangitsemisia pe

rusteltiin sillä, että muslimien tarkoituksena oli käynnistää alueella 'jihad', Pyhä sota, ja että 

muslimeilta oli löytynyt "listoja", joissa oli lueteltu tapettavat ja raiskattavat serbit. Bijeljinan 

operaatio oli muslimeille yllätys ja serbeille nopea sekä vaivaton suoritus. Serbit selvisivät vä

hin tappioin. 'Arkanin Tiikerit' siirtyivät tämän jälkeen etelään Zvornikiin.292 Sama etnisten 

puhdistusten suoritustapa oli ollut jo Kroatian sodassa käytössä ja likaisen työn tekijöinä sil

loinkin 'Arkanin Tiikerif293. Bihacin alueen taloudellinen j a poliittinen vaikuttaja Fikret 

Abdic, jolla oli luottamukselliset suhteet myös serbeihin, yritti estää verilöylyn, mutta tulok

setta294. 

Bosnia-Hertsegovinan Alueellisten puolustusjoukkojen liikekannallepano julistettiin 4.4.295 
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Liittovaltion armeijan armeijakuntien päähyökkäykset Länsi-Bosniassa liittyivät Bosnia-Hert

segovinan strategisten yhteysteiden katkaisemiseen kahdessa suunnassa. Itäisessä osassa ha

luttiin katkaista yhteys kroatialaiseen Splitin sataman ja läntisessä osassa kroatialaiseen Plo

cen satamaan. Operaatiot toteutettiin seuraavalla tavalla: 

- Kninin armeijakunnan taisteluosasto valtasi Kupresin ja katkaisi yhteyden 

Splitin ja Bosnian väliltä, 

- Uzicen armeijakunnan taisteluosasto esti yhteydet itäisellä reitillä Neretvan 

laakson läpi Mostarin lähistöllä olleista asemistaan ja 

- Banja Lukan armeijakunnan taisteluosasto iski Prozoriin.296 

Hyökkäys eteni nopeasti ja muun muassa Bratunac, Foca (7.4.), Zvornik (10.4.) ja Visegrad 

(16.4.) vallattiin. Kaikkien kaupunkien valtaaminen tapahtui saman kaavan mukaan. Liittoval

tion armeija lamautti asutuskeskuksen tykistötulellaan, puolisotilaalliset joukot sekä erikois

poliisit valtasivat alueen ja seuraavaksi alkoivat etniset pudistukset. Liittovaltion armeijan ty

kistö ampui Zvornikia Serbian puolella olleista tuliasemistaan. Visegradin valtaus viivästyi 

bosniakkitaistelija Murad Sabanovicin linnoittauduttua ryhmineen Drinan padolle ja uhattua 

räjäyttää sen sulut. Teko olisi aiheuttanut valtavat vaikutukset alueella. Tilanteen ratkaisemi

seksi aloitetut neuvottelut katkesivat Sabanovicin avattua yhden sulun osittain ja serbien ryn

näköityä padolle. Paljastui, että bosniakeilla oli räjähdysainetta ainoastaan yksi kilo, eikä sitä

kään ollut asennettu padon rakenteisiin. Samaan aikaan Sarajevon saartorengas sulkeutui ja 

SDS:njoukot valtasivat Banja Lukan.297 

Sava-joen silta Brckon pohjoispuolella räjäytettiin 30.4.1992. Naamioituneet maastopukuiset 

sotilaat yllättivät vartiomiehen ja panostivat kävelysillan. Silta räjäytettiin sen kannella olevis

ta naisista ja lapsista huolimatta. Yli 20 heistä menehtyi.298 Toukokuun 3. päivänä Slavonski 

Brodin ja Bosanski Brodin välinen silta joutui Liittovaltion ilmavoimien lentorynnäkön koh

teeksi. Silta kärsi vakavat vauriot. Tämän jälkeen koneet hyökkäsivät molempia kaupunkeja 

vastaan. 299 

Serbit olivat julistaneet uuden valtionsa länsirajaksi Neretva-joen. Serbien operaatiot alkoivat 

kuitenkin kärsiä vastoinkäymisiä Kroaattien puolustusneuvoston ja Bosnia-Hertsegovinan ar

meijan alkaessa yhteistyössä torjua hyökkäyksiä. Paras osoitus liittolaisten tehosta oli Mosta

rin vapauttaminen. Lopulta koko Neretvan laakso oli tyhjennetty serbeistä.300 
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Uusi Jugoslavian liittotasavalta, niin sanottu 'Tynkä-Jugoslavia', perustettiin 27.4.1992. Liit

tovaltion armeija kutsuttiin uuteen valtioonsa takaisin 22.5. Todellisia joukkojen kotiuttamisia 

tapahtui kuitenkin vähän. Toinen Bosnian sodan kulkuun vaikuttanut poliittinen muutos ta

pahtui 3.7.1992, jolloin Mate Boban perusti Herceg-Bosnan kroaatti valtion Hertsegovinaan. 301 

Länsi-Bosnian tilanne pysyi rauhallisena aina 21.4.1992 asti. Tuolloin Liittovaltion armeijan 

10 Armeijakunta sekä puolisotilaalliset serbijoukot hyökkäsivät Una-joen yli ja Bosanska 

Krupan tulittaminen tykistöllä aloitettiin. 10 Armeijakunnan komentajana oli kenraali Spiro 

Nikovic. Liittovaltion armeija kutsuttiin virallisesti kotiin 22.5.1992. Tämän jälkeen alueella 

hyökänneet joukot olivat osa Bosnian serbitasavallan armeijaa. Bosnian serbitasavallan armei

jan hyökkäys Bihacin alueella alkoi 12.6.1992 kello 05.00 tykistöiskulla kaupunkiin.302 

Bosnia-Hertsegovinan armeija muodosti Länsi-Bosniaan 5 Armeijakunnan, jonka komenta

jaksi määrättiin kenraali Ramiz Drekovic. Armeijakuntaan kuului seitsemän prikaatia, joiden 

vahvuudet pysyttelivät kuitenkin vain 800 miehen suuruisina. Bihacin lounaispuolisilla vuo

rilla oli myös Kroaattien puolustusneuvoston 600 miehen vahvuinen 'Heinäkuun 27. päivän 

Prikaati' komentajanaan eversti Sedic. Sedicistä tuli myös 5 Armeijakunnan apulaiskomenta

ja. Prikaatin komentajaksi määrättiin myöhemmin Vlado Santic. Mainittujen prikaatien lisäksi 

alueella oli uudelleen muodostettuja Alueellisten puolustusjoukkojen yksiköitä, jotka olivat 

kuitenkin varsin huonosti varustettuja. Kullakin siviilihallintoalueella oli oma yksikkönsä.303 

5 Armeijakunta toteutti Bihac 'in taskun sisäpuolelle jääneillä alueilla etnisen puhdistuksen. 

Alueella olleet serbikylät tyhjennettiin.304 

5 Armeijakunnan toimintaa haittasi alusta alkaen se, ettei Fikret Abdicin johtama Vehka Kla

dusan alue tukenut bosniakkiarmeijan muodostamista. Abdic suosi armeijakunnan pohjoisim

pia prikaateja. Hän julistautui 29.8.1993 perustamansa Länsi-Bosnian autonomisen provinssin 

presidentiksi. Abdic solmi Bosnian kroaattien minivaltion Herceg-Bosnan presidentin Mate 

Bobanin kanssa rauhansopimuksen Franjo Tudjmanin todistaessa. Seuraavan rauhansopimuk

sen Abdic teki Bosnian serbitasavallan presidentin Radovan Karadzicin kanssa Slobodan Mi

losevicin todistaessa. Bosnia-Hertsegovinan hallitus julisti entisen presidenttineuvoston jä

senensä petturiksi, ja ainoa todellinen entisen Jugoslavian alueen veljessota alkoi. Osa bosni

akkien 5 Armeijakunnan joukoista loikkasi Abdicin puolelle ja muun muassa armeijakunnan 

komentaja vaihdettiin. Uusi hallituksen kannattajiin lukeutunut komentaja oli 39-vuotiaana 
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everstistä kenraalimajuriksi ylennetty Dudakovic. Drekovic siirrettiin poliittisten syiden vuok

si 4 Armeijakunnan komentajaksi .305 

Dudakovic oli palvellut ylemmissä upseerin tehtävissä jo Liittovaltion armeijassa. Hän ryhtyi 

ponnekkaasti uudistamaan 5 Armeijakunnan rakenteita. Armeijakunnan esikunnan lisäksi pe

rustettiin uusi liikkuva komentopaikka, joka voitiin siirtää milloin tahansa painopistesuunnan 

taisteluja johtamaan. 306 

Bihacin bosniakkialueiden kestävyys oli selvinnyt Krajinan serbeille ja Bosnian serbitasaval

lan anneijalle elokuuhun 1992 mennessä. 'Bihacin taskun' valtaaminen olisi vaatinut liian 

suuret tappiot. Alue oli vaikeakulkuinen ja laaja. Serbit kykenivät kaiken lisäksi hyödyntä

mään Bihacin aluetta taloudellisesti. Piirityksestä huolimatta serbit salakuljettivat alueelle 

polttoainetta ja aseita. Asemyyntiä harjoitti etenkin bosniakkeja vastassa olevan Bosnian ser

bitasavallan armeijan 2 Krajinan Armeijakunnan ylempi päällystö. Vehka Kladusassa esikun

taansa pitävän Fikret Abdicin ja Bosnia-Hertsegovinan hallituksen välisen jännitteen ylläpitä

minen oli serbeille tärkeätä. 5 Armeijakunta oli kaiken lisäksi onnistunut rakentamaan pienen 

kiitotien Coraliciin Cazinin luoteispuolelle. Aseita ja ampumatarvikkeita pystyttiin toimitta

maan rajoitetusti myös lentokuljetuksilla.307 

Bosnian serbitasavallan armeija sai marraskuussa 1992 Krajinan serbeiltä Drvarista ja Kljui

cista runsaasti vahvistuksia. Bosniaan saapui Kninin erikoispoliisiyksiköitä, 15 T-55- ja M-84 

-taistelupanssarivaunua, kuusi kenttätykistöpatteria ja kymmenen raketinheitintä. Saatu tuki 

vakuutti Bosnian serbit siitä, että voitto Bihacin bosniakeista olisi sittenkin mahdollista. Niin

sanottu 'Bihacin ensimmäinen taistelu' alkoi 1.12.1992 ja kesti seitsemän vuorokautta. Hyök

käyksen tavoitteena oli saada Grabezin tasankoalue haltuun. Tällöin Bihacin seutua ja Una 

-joen laaksossa kulkevaa tietä sekä rautatietä olisi kyetty valvomaan. Viikon kestäneiden raju

jen taistelujen jälkeen bosniakkien 5 Armeijakunnan 511 Prikaati armeijakunnan muiden 

joukkojen tukemana piti edelleen hallussaan pääosaa tasangosta. Prikaati oli kärsinyt taiste

luissa merkittäviä tappioita. Taisteluihin Bihacin lounaispuolella osallistunutta kroaattiprikaa

tia vastaan oli hyökännyt myös Krajinan serbitasavallan armeijan Likan Armeijakunnan jouk

koja. Bosniakit ja kroaatit pystyivät jo tuolloin päättelemään joutuvansa tulevaisuudessa käy

mään usean rintaman sotaa. Suuria menetyksiä vaatinut Bihacin ensimmäinen taistelu päättyi 

kuitenkin bosniakkien torjuntavoittoon.308 
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Sodan alkuvaiheessa Kroatia joutui harkitsemaan rintamanosaa, jossa käyttää Kroaattien puo

lustusneuvostoa ja sille tarkoitettua tukea. Posavina oli serbeille tärkeä alue, jolla kroaattijou

kot vielä toistaiseksi olivat pitäneet pintansa Bosnian serbitasavallan armeijaa vastaan. Neret

va-joen länsipuolella oli samoin kroaattialue, joka muodosti puskurin Dalmatian rannikon 

suojaksi. Tilanteenarvioinnin tuloksena Kroatia ei uskaltanut riskeerata Kroaattien puolustus

neuvoston joukkoja Pohjois-Bosnian osittain panssarivaunujen käytölle soveltuvilla alueilla -

niin tärkeää kuin serbiyhteyksien katkaisu olisikin ollut. Puolustusneuvoston voimat keskitet

tiin Herceg-Bosnan minivaltion puolustamiseksi Karst'issa. Dalmatiaan saatiin tämän ansiosta 

muodostettua turvallinen tukeutumisalue Bosnia-Hertsegovinassa taistelevien joukkojen huol

tamiseksi.309 

Bosnia-Hertsegovina selvisi Liittovaltion armeijan vuoden 1992 hyökkäyksistä vain salaisen 

huoltotien ansiosta. Kiertotie Kupresin ja Mostarin huoltokeskuksiin saatiin juuri ja juuri val

miiksi, kun alkuperäiset reitit menetettiin. Uusi huoltoreitti kulki rannikolta Splitistä Imotskan 

ja Posusjen kautta Jablanicaan sekä Prozoriin erittäin vaikeakulkuisen vuoriston halki. Huol

totien rakensivat kroaatit.310 Erään tiedon mukaan huoltoreitti olisi jatkunut edelleen aina Vi

sokon lähistölle asti. Alueella taistelleet ihmiset käyttävät reitistä nimeä 'pelastuksen tie'. Sa

manlainen reitti saatiin suunnattua myös Gorazdesta Sarajevon eteläpuolitse kiertäen. Näiden 

reittien tärkeys ei johtunut pelkästään sotilasjoukkojen huoltamisesta, vaan myös erillään ole

vien muslimialueiden väestön evakuoinneista sekä huollosta. Reittejä ei rakennettu tyhjästä, 

vaan huonokuntoisia vuoristo uria parantamalla.311 

Vaikka sota riehuikin ympäri Bosnia-Hertsegovinaa, saattoivat tietyt alueet hyvinkin lähellä 

taistelupaikkoja pysyä rauhallisina. Doboj' ssa oli sodan alusta lähtien kiivaita yhteenottoja, 

mutta vain runsaat 20 kilometriä etelään sijaitsevassa Maglaj' ssa elämä jatkui kuin rauhan ai

kana. Serbien hyökkäys kaupunkiin käynnistyi vasta 21.9.312 

Bosnia-Hertsegovinan armeija kykeni kesällä ja syksyllä 1992 käymään vain puolustustaiste

lua. Miesvahvuus oli suuri, mutta taisteluvälinemateriaalin määrä oli pieni. Bosniakkien pieni 

osuus entisen Liittovaltion armeijan upseeristossa näkyi suurina tappioina. Monet perusasiat 

taistelukentällä toimimisesta ja sotilasosastojen johtamisesta opittiin 'kantapään kautta'. Vuo

den kuluessa bosniakit saivat runsaasti kokemuksia. Taisteluasemat olivat huonosti suojattuja 

varsinkin ilma- ja latvaräjähdyksiltä. Pääosa tappioista aiheutuikin ilmatorjunta-aseiden suora

suuntaustulesta. Majoituskorsut olivat huonosti linnoitettuja ja mäkien päälle tai eturinteisiin 
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rakennettuja. Taisteluhaudat kaivettiin liian mataliksi. Valelaitteita ei ymmärretty rakentaa. 

Tulikuri oli olematonta. Ensimmäiset laukaukset ammuttiin heti, kun vihollista näkyi. Seu

rauksena oli omien asemien paljastuminen ja vihollisen voimakkaat tykistökeskitykset.313 

Bosnian sotarikoksista kirjoittanut Roy Gutman kertoo Bosnian serbitasavallan armeijan jouk

kojen käyttäneen 22.7.1992 kaasuasetta Keretemin keskitysleirillä. Kaasupanos ammuttiin 

tehdashalliin tavoitteena ajaa ihmisiä ulos. Hallista ulos henkeään haukkomaan juosseet bos

niakit ammuttiin. Lähde ei kerro, minkätyyppistä kaasua oli käytetty. Osa hallissa olleista 

kuoli kaasua hengitettyään.314 

Bosnian serbitasavallan armeija joutui syksyllä 1992 Itä-Bosniassa vaikeuksiin. Bosniakkien 

tarkka-ampujat vaikeuttivat Visegradin tien käyttöä ja väijytyksiä tapahtui usein. Gorazden 

serbialue oli saarrettu. Visegradin ja Gorazden välisen tien tunnelia vartioineet serbijoukot 

joutuivat elokuussa hyökkäyksen kohteeksi ja pakenivat tunneliin. Bosniakit piirittivät serbejä 

kahdeksan vuorokautta. Tunneliin ammuttiin raketteja ja heitettiin käsikranaatteja. Bosniakit 

käyttivät kyynelkaasua yrittäessään pakottaa serbit ulos tunnelista. Piiritys päättyi serbien 

huomattua ahdistajiensa lopettaneen tunnelin suuaukon vartioinnin.315 

Serbijoukot valtasivat vuoden 1992 hyökkäyksissä noin 70 prosenttia Bosnia-Hertsegovinan 

maa-alueesta. Taistelut jatkuivat edelleen ympäri maata, mutta rintamalinjat eivät juurikaan 

muuttuneet vuoden 1992 jälkeen.316 

Gradacacin ympäristössä käytiin useita suurempia taisteluita. Merkittävimmistä on mainittava 

serbien lokakuussa tekemä suurhyökkäys ja bosniakkien West 92 -operaatio joulukuussa 

1992. Gradacacin alueen taisteluihin osallistunut 107 Prikaati tuhosi vuoden 1992 kovissa 

taisteluissa 31 taistelupanssarivaunua, 27 ilmatorjuntatykkiä, kahdeksan panssaroitua miehis

tönkuljetusajoneuvoa ja yhden panssarijunan. Tilanne oli vakautunut joulukuuhun 1993 men

nessä siten, että 2 Anneijakunnan 1 Operaatioryhmä kykeni pitämään pintansa Gradacacista 

länteen Celiciin ulottuvalla vastuualueellaan. Operaatioryhmän 15 000 miestä olivat ryhmitty

neenä 50 - 60 kilometrin levyiselle vastuualueelleen Gradacacin ja Celicin välillä. 2 Anneija

kunta oli puolustautunut Pohjois-Bosnian lohkollaan jo keväästä 1992 lähtien. Alue oli puo

lustajalle hyvin soveltuva vuoristojensa ansiosta. Vain Tuzlan ympäristö oli alavampaa maata. 

Tämä rintamalohko oli muutenkin varsin poikkeuksellinen. Huolimatta etelämpänä muun mu

assa Mestarin alueella bosniakkien ja kroaattien välillä riehuvista taisteluista toimivat Bosnia-
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Hertsegovinan armeijan ja Kroaattien puolustusyhteisön joukot Gradacacin lohkolla yhteis

työssä.317 Serbien hyökkäyksestä Gradacaciin kerrotaan alaluvussa 6.3.2. 

Sodan jatkuessa Bosnian serbitasavallan johdon ja Serbian johdon välit huononivat. Tynkä

Jugoslavian antama tuki väheni. Erityisesti Vojislav Seseljin johtamat puolisotilaalliset joukot 

olivat Serbian johdon epäsuosiossa. Koko olemassaolonsa ajan kurittomimpiin joukkioihin 

kuulunut tsetnikkiliike oli päätetty uhrata ja leimata sotarikoksiin syyllistyneeksi. Tällä tavalla 

oletettiin kansainvälisen yhteisön suuntaavan huomionsa pois Serbian johdosta ja Tynkä-Ju

goslavian asevoimista. Jo vuoden 1993 alussa toteutettiin suunnitelmaan liittynyt erikoisjouk

kojen 'musta operaatio'. Tsetnikkimaastopukuihin pukeutuneet sotilaat pysäyttivät Belgradin 

ja Barin välisen junan Serbiassa. 17 muslimia poistettiin junasta ja ammuttiin. Operaatiolla 

saatiin oikeutus puuttua Seseljin liikkeen toimintaan. Milosevicin välirikko Seseljiin tapahtui 

vuoden 1993 lopulla. Suhteet Karadziciin katkesivat lopullisesti heinäkuussa 1994. Samalla 

päättyi Liittovaltion armeijan virallinen tuki Bosnian serbitasavallan armeijalle ja Krajinan 

serbitasavallan armeijalle.318 

Bosnian serbitasavallan armeijan Banja Lukan 1 Krajinan Armeijakunnan sotilaspoliisiyksik

kö nousi 10.9.1993 kapinaan tasavallan johtoa vastaan. Sotilaspoliisit syyttivät poliittisia joh

tajia ja ylintä sotilasjohtoa korruptoituneeksi. He väittivät sotilaiden taistelevan ja kuolevan 

johtajien koko ajan rikastuessa sodan kustannuksella. Kapinan puhkeamisella saattaa olla yh

teys siihen, että edeltävänä päivänä 'Tynkä-Jugoslavian' liittovaltion armeijan vastatiedustelu

palvelun uusi johtaja Dimitrijevic vieraili yksikössä. Kapinan on väitetty olleen jopa harjoitus 

Karadzicin vastaista vallankaappausta varten.319 Lähteet eivät kerro kapinan rauhoittumisesta 

tai kukistamisesta mitään. 

Bosnian kroaattien ja bosniakkien välisistä taisteluista vuonna 1993 kerrotaan tarkemmin seu

raavassa alaluvussa. Suhteiden lämmettyä uudelleen vuoden 1994 alussa Bosnia-Hertsego

vinan armeijan resursseja kyettiin suuntaamaan taas tärkeintä vihollista vastaan. Joukkojen or

ganisointi ja koulutus alkoivat tuottaa tulosta. Pohjois-Bosniassa kyettiin valtaamaan vuosi

kausia bosniakkialueita tulittaneita tuliasema-alueita, muun muassa Doboj'n koillispuolella 

Sjeninan kylän ympäristössä. Oblic-vuorella olleita kranaatinheittimien ja raskaiden koneki

vääreiden tuliasemia oli yritetty jo kahdesti aiemmin vallata tavallisten yksiköiden voimin, 

mutta turhaan. Lopulta tehtävään käytettiin Bosnia-Hertsegovinan armeijan erikoisjoukkoja. 
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Osasto soluttautui yöllä serbien suojamiinoitteiden läpi, valtasi kukkulan tuliasemineen sekä 

sille jätetyn raskaan kaluston 15 minuutissa.320 

Heinäkuussa 1994 bosniakkien suorittama 'East 94' -operaatio ei saavuttanut menestystä. Oz

ren-vuoren ympäristössä aloitettu suurempi hyökkäys tyrehtyi Bosnia-Hertsegovinan armeijan 

joukkojen sitouduttua taisteluun serbialaisten joukojen kanssa. Bosniakit kärsivät 2 500 mie

hen tappiot, eikä operaatiolla saatu vallattua juurikaan alueita.321 

Bosnia-Hertsegovinan armeija ja Kroaattien puolustusneuvosto toteuttivat lokakuussa 1994 

yhteistyössä operaation, jonka lopputuloksena serbit menettivät Kupresin. Bosniakit hyökkä

sivät Kupresiin Bugojnosta ja kroaatit Kupresin ylätasangon kautta. Hyökkäykseen kului ai

kaa maaston vaikeakulkuisuuden vuoksi peräti kaksi viikkoa. Joukot työnsivät Bosnian serbi

tasavallan armeijan aina kymmenen kilometrin päähän Kupresin solasta. Serbit eivät kyenneet 

vastahyökkäykseen, koska armeijan reservit olivat kiinni Bihacissa. Kupres oli kaupunkina 

kroaateille merkittävä. Bosniakeille Kupresin hallinta oli tärkeätä, koska kaupungin läheisen 

solan kautta kulkeva tie oli harvoja Keski-Bosniaan suuntautuvia yhteysreittejä. Bosniakit 

aloittivat hyökkäyksen jälkeen Kupresin reunaman vuorilla laajamittaiset linnoittamistyöt.322 

Taistelut Bosniassa kiihtyivät uudelleen vuoden 1994 loppua lähestyttäessä. Loka-marras

kuussa Kupres Länsi-Bosniassa ja Neretvan laakso joutuivat jälleen Bosnian serbitasavallan 

armeijan hyökkäyksien kohteeksi. Serbit pyrkivät katkaisemaan kroaattien ja bosniakkien 

huoltoreitit ja nämä puolestaan varmentamaan ne.323 

Yhdysvaltojen entisen presidentin Jimmy Carterin johdolla neuvoteltu tulitauko rauhoitti Kes

ki-Bosnian taistelut joulusta 1994 aina kevääseen 1995 asti.324 

5.3.3 Kroaatit vaihtavat puolta 

Useiden lähteiden mukaan eräs sodan mielettömimmistä vaiheista tapahtui keväällä 1993, kun 

aiemmat liittolaiset, kroaatit ja bosniakit, ryhtyivät taistelemaan toisiaan vastaan. Aiemmin 

lämpimät välit alkoivat hiljalleen huonontua vuoden 1993 kuluessa. Ensimmäisiä laukausten

vaihtoja nähtiin jo tammikuussa Busovacassa Kroaattien puolustusneuvoston Keski-Bosnian 

joukkojen esikunnan lähistöllä.325 
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Välien kiristymisen taustalla on nähtävissä jo vuoden 1992 kuluessa serbien menestyksekkään 

operaatio 'Koridorin' aiheuttamat bosniakkipakolaisvirrat kohti kroaattien asuttamia alueita. 

Kroaatit huomasivat yllättäen muodostavansa vähemmistöryhmän entisillä valta-alueillaan. 

Vuonna 1993 mujahedin-vapaaehtoisten määrä Bosnia-Hertsegovinan armeijassa kasvoi ja 

erityisiä 'islamilaisia legioonia' ryhdyttiin perustamaan. Kroaatit alkoivat huolestua entistä 

enemmän, kun vihreät liput ja iskulauseet Koraanista ilmestyivät katukuvaan. Bosnian kroaa

tit olivat perustaneet 5.7.1992 oman minivaltionsa Herceg-Bosnan ja Mostar oli suunniteltu 

sen pääkaupungiksi. Kroaattien puolustusneuvoston joukot takavarikoivat toistuvasti tarkas

tuspisteillään materiaalia Bosnia-Hertsegovinan armeijalle menevistä, bosniakkien rahoitta

mista ase- ja ampumatarvikekuljetuksista.326 

Kroaatit saivat välittömän oikeutuksen aloitettaville sotatoimille 15.4.1993 bosniakkien kaa

patessa ja todennäköisesti myös murhatessa Kroaattien puolustusneuvoston Vitezin joukkojen 

komentajan. Kroaatit vastasivat tekoon räjäyttämällä suurikokoisen, pahat vauriot Vitezin 

muslirnikaupunginosassa aiheuttaneen, pakettiautoon sijoitetun pommin. Kymmeniä bosniak

keja kuoli, mutta kaupungin parisataa Bosnia-Hertsegovinan armeijan taistelijaa pysyivät rau

nioituneissaja räjähdyksen levittämän romun täyttämissä kortteleissaan.327 

"Laillisen" oikeutuksen kroaatit saivat toimilleen V ance-Owenin rauhansuunnitelman alueja

osta. Tulevat sotatoimet suuntautuivat niille alueille, jotka karttapiirroksissa oli kaavailtu kro

aateille. He tunsivat vain ottavansa omansa.328 

Bosnian kroaatit hyökkäsivät 16.4.1993 alkaen Mostariin, Viteziin ja Zebceen. Kaupungit oli 

määrätty aiemmin solmitussa V ance-Owenin suunnitelmassa kroaateille, mutta olivat vielä 

pääosin bosniakkien asuttamia. Kroaattijoukot aloittivat valtaamillaan alueilla "etniset puhdis

tukset". Bosnia-Hertsegovinan sisäosien hallinnan lisäksi bosniakkien ja kroaattien välejä oli

vat huonontaneet kiistat Peljesacin niemimaan ja Neretva-joen välisestä rannikkoalueesta. 

Bosnian kroaattien Herceg-Bosna halusi liittyä Kroatiaan. Välissä oli kuitenkin bosniakkien 

hallinnassa oleva Klek-Neumin alue.329 

Taistelut eivät edenneet kroaattien toivomalla tavalla. Bosnia-Hertsegovinan armeija onnistui 

saartamaan Keski-Bosnian kroaartikylät yhden toisensa jälkeen. Kroaattien puolustusneuvos

ton Keski-Bosnian joukkojen komentaja Dario Kordic yritti puhkaista oman 'pienoiskäytä

vänsä' Lasva-laakson kautta piiritettyjen Kresevon, Kiseljakin, Vitezin, Busovacan ja Novi 
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Travnikin huoltamiseksi. Serbien Posavinassa suorittamaa operaatiota muistuttanut hyökkäys 

ei onnistunut. 330 

Lasva-joen laakson operaatiolla oli kauaskantoisia seurauksia. Yhdistyneiden kansakuntien 

rauhanturvajoukot löysivät Ahmicin kylästä 104 muslimin ruumiit. Tutkimuksen jälkeen to

dettiin noin 70 kroaattitaistelijan hyökänneen kylään 22.4. aamuyöllä ja surmanneen kyseiset 

siviilit. Kahdeksan kuorma-autonkuljettajaa surmattiin 10.5. muslimijärjestöjen rahoittamasta 

Tuzlaan matkalla olleesta avustussaattueesta. Näiden tapahtumien jälkeen Bosnia-Hertsego

vinan armeija päätti keskittyä aluevaltausaikeissaan serbien sijaan kroaattien asuttamiin aluei

siin.331 

Kroaattien puolustusneuvoston Zepcen joukot liittoutuivat lokakuussa 1993 paikallisten serbi

joukkojen kanssa, jolloin Maglaj'n 'tasku' katkesi täysin piiritetyksi motiksi. Kroaattien puo

lustusneuvoston V aresin joukot saivat Kiseljakista vahvistuksia ja valtasivat V aresin. Bosnia

Hertsegovinan armeija arveli kroaattien pyrkivän Zepcen ja Varesin alueiden yhdistämiseen. 

Tällöin Tuzla olisi joutunut mattiin. Bosniakit käynnistivät vastahyökkäyksen 3.11.1993. 

Bosnia-Hertsegovinan 2 sekä 3 Armeijakunnan hyökkäys onnistui ja vastassa ollut Kroaattien 

puolustusneuvoston prikaati alkoi vetäytyä Varesista kaakkoon kohti Dastanskoa. Prikaati kai

vautui kylän alueella ja piti asemansa bosniakkien hyökkäyksestä huolimatta.332 

Varesin valtaus oli suuri voitto. Sen ansiosta Tuzlaan sijoitettu 2 Armeijakunta, Zenicaan si

joitettu 3 Armeijakunta, Konjiciin sijoitetut joukot sekä Mostarin 4 Armeijakunta saivat maa

yhteyden toisiinsa. Bosnia-Hertsegovinan luottamus asevoimiansa kohtaan lisääntyi aiempien 

vastoinkäymisten jälkeen.333 Lähteet eivät kuitenkaan kerro tarkempia yksityiskohtia operaati

on kulusta. 

Kroaattien puolustusneuvoston joukot menettivät Kakanjin, Travnikin ja Kraljeva Sutjeskan 

toukokuun puolessavälissä ja Bugonjon heinäkuussa. Pahimmat taistelut käytiin kuitenkin 

Mostarissa. Taistelun kulminaatiopisteenä on pidetty historiallisen Stari Mostar-sillan tuhou

tumista kroaattien tykistötulessa 9.11.1993. Bosnian kroaattipoliitikot tajusivat asevoimiensa 

johdon tekevän mitä huvittaa ja niiden alaisten joukkojen olevan kurittomia. Kolme päivää 

sillan tuhoamisen jälkeen Kroaattien puolustusneuvoston joukkojen komentaja kenraali Slo

bodan Praljak sai väistyä maltillisemman Ante Rosson tieltä. Kroatian ulkoministeri tapasi 

turkkilaisen virkaveljensä ja diplomaattisen ratkaisun etsiminen alkoi.334 
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Bosnia-Hertsegovinan armeijan ja Kroaattien puolustusneuvoston välinen aselepo allekirjoi

tettiin Zagrebissa 23.2.1994. Alustava sopimus Bosnia-Hertsegovinan liittovaltiosta tehtiin 

2.3.1994, ja lopullinen sopimus allekirjoitettiin Washingtonissa 18.3.1994. Tuleville yhteisille 

operaatioille pohjaa luova, Bosnia-Hertsegovinan armeijan ja Kroaattien puolustusneuvoston 

välinen sopimus federaation yhteisten asevoimien muodostamisesta solmittiin syyskuussa 

1994.337 

5.3.4 Serbien hyökkäys suoja-alueille 

Kansainvälisesti merkittävin vaihe Bosnia-Hertsegovinan sodassa käynnistyi talvella 1994. 

Serbit ampuivat Sarajevon torille 5.2. yhden raskaan kranaatinheittimen kranaatin, jolloin 68 

ihmistä kuoli ja 197 haavoittui. Pohjois-Atlantin puolustusliitto aloitti Yhdistyneiden kansa

kuntien valtuuttamana historiansa ensimmäiset sotatoimet. Yhdysvaltalaiset hävittäjät ampui

vat alas 28.2. lentokieltoaluetta rikkoneet serbien neljä Soko G-4 Super-Galeb -hävittäjää. 

Huhtikuussa Pohjois-Atlantin puolustusliitto yritti puolustaa Gorazdea serbien pommituksilta. 

Serbijoukot aloittivat toukokuun puolivälissä uudelleen Sarajevon tulittamisen. Sen seurauk

sena Pohjois-Atlantin puolustusliitto pommitti kahta serbien asevarastoa Palessa. Serbit kosti

vat tulittamalla Tuzlaa ja ottamalla 375 Yhdistyneiden kansakuntien sotilastarkkailijaa ja rau

hanturvaajaa panttivangeiksi. Heidät vapautettiin 18.6 ja lähes kaikki Yhdistyneiden kansa

kuntien henkilöstö vedettiin pois Bosnian serbialueilta.338 

Huomattuaan kansainvälisten järjestöjen voimattomuuden serbijoukot hyökkäsivät 11.7.1995 

alkaen Yhdistyneiden kansakuntien Srebrenicaan, Zepaan ja Gorazdeen julistamille muslimi

en suoja-alueille. Yhdistyneiden kansakuntien mukaan lähes 7 414 muslimisiviiliä tapettiin 

12.-16.7. Kyseessä oli pahin joukkomurha toisen maailmansodan jälkeen. Alueella taistelleen 

Bosnia-Hertsegovinan armeijan 28 Divisioonan komentaja Naser Oric oli käsketty esikunti

neen Tuzlaan noin kuukausi ennen serbien operaatiota, eikä hänen sallittu palata. On esitetty 

epäilyjä, että Bosnia-Hertsegovinan hallitus olisi jopa tarkoituksella uhrannut Srebrenican. 

Bosnian serbiarmeija joutui keskeyttämään Gorazden operaation, mutta taistelut Bihacin suo

ja-alueella kiihtyivät edelleen.339 

Srebrenican kohtalo oli katastrofi, mutta molemmilla osapuolilla oli oma vaikutuksensa tilan

teen kärjistymiseen. Edellä mainitun Naser Oricin joukot käyttivät häikäilemättömästi Yhdis

tyneiden kansakuntien suoja-aluetta hyväkseen tukialueena läheisiin serbikyliin tehtyihin raa-
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koihin hyökkäyksiin. Oric itsekin tunnustaa syyllistyneensä niihin. Bosniakkien tukialueen 

poistamisen lisäksi serbit halusivat käsiinsä Srebrenican lähistön kaivokset, joilla oli merki

tystä sotateollisuudelle. 340 

Srebrenican alueella on väitetty käytetyn kaasuasetta kahdessakin eri yhteydessä. Vangittuja 

siviilimiehiä oli koottu suuriin halleihin ja varastorakennuksiin. Erääseen tällaisista ammuttiin 

kaasukranaatteja, joiden tarkoituksena oli ajaa bosniakit ulkona odottavien konekiväärien tuli

tukseen. Osa heistä oli menehtynyt jo hallin sisällä kyseistä kaasua hengitettyään. Toisessa ta

pauksessa serbijoukkojen on väitetty ampuneen kaasukranaatteja, jotka sisälsivät tuntematon

ta hallusinogeenista kaasua. Kaasua hengittäneiden bosniakkien kerrottiin alkaneen luulla toi

siaan serbeiksi ja ryhtyneen surmaamaan omiaan. Tieto on alkujaan peräisin ranskalaisesta Le 

Figaro -lehdestä.341 

Bosnian serbitasavallan armeijan mahdollisuudet käyttää Tynkä-Jugoslavian ja tasavaltansa 

raja-alueen tiestöä heikentyivät oleellisesti Yhdistyneiden kansakuntien sotilastarkkailijoiden 

paikallaolon sekä Pohjois-Atlantin puolustusliiton 'Deny Flighf -operaatioon liittyneiden val

vontalentojen vuoksi. Edellä mainitut vaikeudet sekä tasavallan johdon ja Serbian johdon 

välien katkeaminen aiheuttivat merkittävän miehistötäydennys- sekä huolto-ongelman serbeil

le. Bosnian serbitasavallan armeijan Länsi-Bosniassa olleet osat sekä Krajinan serbitasavallan 

armeijan K.ninin ja Länsi-Slavonian joukot - alueen serbiväestöstä puhumattakaan - oli huol

lettu Tynkä-Jugoslaviasta Posavinan käytävän kautta.342 

Ongelmat lisääntyivät Bosnia-Hertsegovinan armeijan 5 Armeijakunnan edettyä Bihacissa ja 

vallattua Fikret Abdicin 'autonomisen alueen' sekä muita tärkeitä maastonkohtia heinäkuussa 

1994 aloitetun operaatio 'Tiger-Libertyn' seurauksena. 5 Armeijakunnan lokakuussa 1994 on

nistunut operaatio 'Grmec' katkaisi Banja Lukan ja Kninin välisen rautatien ja loi otolliset 

edellytykset Kroatian Armeijalle jopa Krajinan alueen takaisinvaltaamiseksi. Abdicin joukot 

palasivat syksyllä 1994 alueelle ja aloittivat sekä Bosnian serbitasavallan armeijan että Kraji

nan serbitasavallan armeijan kanssa yhteisen operaation. Hyökkäys iski Dudakovicin 5 Ar

meijakunnan selustaan ja sivustaan sekä liian pitkiksi venyneille yhteysteille.343 Operaatioista 

'Tiger-Liberty' ja 'Grmec' kerrotaan tarkemmin alaluvuissa 6.3.6 ja 6.3.7. 

Mikäli kenraali Mladic olisi halunnut vakauttaa sotilaallisen tilanteen Bosniassa vuoden 1994 

lopussa, hänen olisi pitänyt iskeä Dalmatian ja Bosnia-Hertsegovinan länsiosien välisille sekä 
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Plocen sataman ja Mostarin välisille yhteysteille. Samoin Pohjois-Bosnian yhtymät olisivat 

vaatineet vahvennuksia. 344 

Hyökkäys suoja-alueille oli tärkeä tapahtuma kansainvälisen yhteisön painostuksen voimistu

misen kannalta. Serbien yksittäisen kranaatti-iskun surmattua 30. elokuuta 37 sarajevolaista 

muslimisiviiliä mielipiteet kääntyivät lopullisesti serbejä vastaan. Ranskalais-englantilainen 

taisteluosasto vastasi tykistöiskulla serbiasemiin. Sodan seuraavassa vaiheessa elo-syyskuussa 

1995 Pohjois-Atlantin puolustusliiton noin 500 lentosuorituksella tekemien ilmapommituksi

en tavoitteena olikin serbien taivuttaminen rauhanneuvotteluihin.345 

Pahimpien arvioiden mukaan Bosnia-Hertsegovinan sota lienee vaatinut jopa 200 000 - 250 

000 kuollutta346
• Serbejä arvioitiin kuolleen syyskuuhun 1994 mennessä 100 000347

. 

5.4 Kroatian ja Bosnia-Hertsegovinan sotien viimeiset vaiheet 

Kroaattien ja bosniakkien väliset suhteet olivat keskinäistenkin taisteluiden jälkeen parantu

neet siinä määrin, että maaliskuussa 1994 voitiin perustaa yhteinen Bosnia-Hertsegovinan liit

tovaltio. Bosnian serbit pysyivät edelleen poissa yhteistyöstä ja pitivät kiinni omasta Bosnian 

serbitasavallastaan.348 

Bosnia-Hertsegovinan liittovaltion syntyminen mahdollisti Bosnia-Hertsegovinan armeijalle 

ensimmäiset suurimittaisemmat hyökkäykselliset sotatoimet. Syksyllä aloitetun operaation ta

voitteena oli Splitin ja Plocen välisen ja syvemmälle Bosniaan kulkevan tien turvaaminen.349 

Hyökkäyksen tuloksista lähteet eivät kerro. 

Kroatian hallitus oli aloittanut tulevien sotatoimien pohjustamisen jo tammikuussa 1995. 

Tuolloin Kroatian pääministeri ilmoitti, ettei maa aio jatkaa Yhdistyneiden kansakuntien rau

hanturvajoukkojen toimikautta.350 Ilmoitus sekä sitä seurannut mielipiteidenvaihto 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin kanssa viittaavat Kroatian haluun "puhdistaa peli

kenttä" ylimääräisistä hidasteista. Medakin operaation yhteydessä ilmenneet vaikeudet halut

tiin ehkäistä jo ennalta. Halu päästä rauhanturvajoukoista eroon osuu ajallisesti yhteen myös 

Kroatian armeijan uudistusten kanssa. Organisaatiomuutokset, uudelleenvarustaminen ja ope

ratiivisten käyttöperiaatteiden muutokset oli saatettu loppuun. 
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Euroopan unionin tarkkailijoilla oli lisääntyviä havaintoja Bosnian sodan loppuvaiheessa yh

dysvaltalaisista sotilasasiamiehistä, vakinaisista palveluksesta eronneista kenraaleista ja epä

määräisistä "koulutusupseereista" Kroatian armeijan ja Bosnia-Hertsegovinan armeijan esi

kunnissa. Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelun CIA:n ja Liittovaltion poliisin FBI:n agent

tien läsnäolo näkyi myös tarkkailijoiden raporteissa. Yhdysvaltojen asevoimien erikoisjouk

kojen (Special Forces) tuki suunnattiin tammikuussa 1995 Kroatian armeijalle ja myöhemmin 

myös Bosnia-Hertsegovinan armeijalle. Yhdysvaltalaisten tiedustelulennokkien kerrotaan tie

dustelleen serbien asemat Brac 'n lentokenttää käyttäen. Alueelta raportoitiin kymmenistä 

C-130 -kuljetuskoneiden lennoista. Kroatian erikoispoliisin ryhmä esti kaikki tarkkailijoiden 

yritykset tutustua Brac 'n lentokenttään. Saksalaisia mihinkään järjestöön kuulumattomia soti

lasneuvonantajaryhmiä liikkui avoimesti Kroatian alueella jo vuonna 1992. Jäljempänä tar

kemmin kerrotusta elokuussa 1995 toteutetusta operaatio 'Olujasta' väitettiinkin, että sotilasa

siantuntijat Saksasta ja Yhdysvalloista olisivat tuhonneet serbien viestiyhteydet.351 

Krajinan alueen serbit valmistautuivat kuumeisesti odotettavissa olevaan Kroatian armeijan 

hyökkäykseen. Serbejä pyrittiin kuitenkin rauhoittamaan. Kroatian presidentti ilmoitti myö

hemmin keväällä, ettei rauhanturvajoukkojen tarvitsekaan poistua maasta. Huhtikuussa Kroa

tia kertoi kotiuttavansa yli neljäsosan asevoimistaan.352 Tilanne näytti rauhoittuneen. 

Kroatian armeija hyökkäsi 1.5.1995 Länsi-Slavoniassa Pakracin eteläpuolisten alueiden val

taamiseksi. Zagrebin ja Belgradin välisen moottoritien aukipito oli kroaateille elintärkeä kysy

mys, ja serbeille sodassa vuonna 1992 menetetyt Kroatiaan kuuluneet alueet haluttiin takaisin. 

Operaatio 'Bljesak' oli täydellinen menestys.353 Hyökkäyksestä kerrotaan yksityiskohtaisem

min alaluvussa 6.4. 

Bosnianja Krajinan serbien hyökkäys Bihacissa heinäkuussa 1995 uhkasi tuhota Bosnia-Hert

segovinan 5 Armeijan, yhdistää serbialueet Bosniassa ja Kroatiassa, vapauttaa serbijoukkoja 

muihin sotatoimiin sekä muodostaa täten merkittävän uhan koko Kroatian valtion olemassa

ololle. Bihacin kukistaminen olisi näiden seikkojen lisäksi ollut humanitaarinen katastrofi ja 

luonut Kroatialle kestämättömät pakolaisvirrat.354 Tilanne alkoi olla Kroatian kannalta kriitti

nen. 

Bosnia-Hertsegovinan liittovaltion asevoimat olivat onnistuneet kohottamaan miesvahvuut

taan, koulutuksensa ja taisteluvälineistönsä tasoa vuoden 199 5 aikana siinä määrin, että hyök-
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käysoperaatioidenkin tekeminen oli mahdollista. Kroatian armeijan taistelukyky oli todistettu 

jo_Länsi-SlavoniassaJ ouk..Qkuussa 1995. Operaatio 'Oluja' käynnistyi 4.elokuuta 1995. K.raji

nan serbijoukkojen kukistamisessa kului vain neljä vuorokautta ja valtaosa aiemmin menete

tyistä alueista vallattiin takaisin. Ainoat vaikeudet esiintyivät kolmipäiväisissä taisteluissa 

Petrinjan kaupungin ympäristössä. Taistelut päättyivät Krajinan serbitasavallan armeijan Ba

nijan Anneijakunnan kukistumiseen ja kaupungin valtaamiseen. Serbijoukot olivat tosin puo

lisotilaallisia ryhmittymiä, eivätkä verrattavissa entisiin serbien hallitsemiin Jugoslavian liito

valtion armeijan joukkoihin. Erityisesti hyökkäyksen kärjessä edenneet Kaartin eliittiprikaatit 

ja erikoispoliisiyksiköt kunnostautuivat. Bosnia-Hertsegovinan armeija jatkoi hyökkäystä vie

lä syksyllä ja vapautti suuret alueet serbien 1992 valtaamaa Luoteis-Bosniaa. Sotatoimeen 

osallistuivat myös Kroatian armeijan joukot.355 Operaatio 'Olujasta' kerrotaan tarkemmin ala

luvussa 6.5. 

5.5 Johtopäätökset 

Jugoslavian hallituksella ja Liittovaltion armeijan johdolla vaikuttaa olleen vuodesta 1991 al

kaen selkeä käsitys pitkän tähtäimen tavoitteistaan. Jugoslavian liittotasavallan yhtenäisyys ja 

rikkoutumattomuus oli turvattava tarvittaessa vaikka asein. 

Sloveniasta oltiin valmiita luopumaan, koska se oli ainoa asukkailtaan homogeeninen osaval

tio. Konkreettinen luopuminen osoittautui käytännössä vaikeaksi asevoimien jouduttua taiste

luihin Jugoslavian raja-asemien turvaamisoperaation yhteydessä. Slovenian selviäminen so

dastaan yllättävänkin nopeasti selittyy Liittovaltion armeijan seuraavalla tehtävällä - K.roatian 

pitämisellä väkivalloin liittovaltion yhteydessä. 

Slovenian sota oli ajallisesti varsin lyhyt ja yhtenäinen sotatoimien sarja. Vaikka puhutaan 

Slovenian sodasta, se täyttää operaation tunnusmerkit. Joukot olivat kiinteästi yhdessä johdos

sa, vaikkakin johtosuhteiden käytännön toteutus ontui. Joukko-osastojen tavoitteet olivat osa 

suurempaa suunnitelmaa. 

Lehdistössä on ajoittain ollut luettavissa väheksyviä lausuntoja Slovenian "sodasta"356
• On tot

ta, että Liittovaltion armeija joutui vetäytymään Sloveniasta vain kymmenen päivän taistelui

den jälkeen. Henkilötappioiden suuruutta tai vähyyttä ei voida pitää ainoana sodan kovuuden 

mittana. Kun edellämainittuihin Liittovaltion armeijan kärsimiin raskaisiin panssari- ja muihin 
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ajoneuvotappioihin sekä sloveenien valtaaman sotasaaliin määrään lisätään maan kärsimät 

noin kolmen miljardin dollarin arvoiset357 rakenteelliset tuhot, ei Slovenian itsenäistymistais

telua voida vähätellä. 

Kroatian sota muutti nopeasti poliittisen asetelman. Jugoslavian liittotasavallan säilyttäminen 

sellaisenaan osoittautui mahdottomaksi. Liittovaltion armeijan puolustuksellinen asenne so

dan alussa johtui poliittisen kaukonäköisyyden lisäksi myös Sloveniassa kärsityistä tappioista 

sekä uudesta operatiivisesta tilanteesta. Vaikka strategiset tavoitteet olivat ainakin ylimmällä 

johdolla tiedossa, ei joukoilla ollut tarkkoja suunnitelmia tulevista taistelutehtävistä. Viikko

jen kuluessa aktiivisuus lisääntyi ja Liittovaltion armeija siirtyi turvaamaan puolisotilaallisten 

serbijoukkojen suorittamia aluevaltauksia. Jugoslavian liittotasavallan aatteet ja tunnukset ka

tosivat. Historiallinen haave, Suur-Serbia, sen sijaan oli toteutettavissa. 

Hyökkäykset oltiin valmiit pysäyttämään vasta, kun kroaattijoukkojen vastarinta ja rekrytoin

tivaikeudet Serbiassa olivat tehneet niiden jatkamisen mahdottomaksi. Lähes kaikki Kroatian 

serbialueet oli kaiken lisäksi saatu jo vallattua. Aseleposopimuksen allekirjoittaminen oli po

liittisesti ja sotilaallisesti viisasta. Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvajoukkojen ryhmit

tyminen osapuolien väliin varmisti jo saavutetut aluevaltaukset. Lisäksi uhka kansainvälisen 

yhteisön puuttumisesta tilanteeseen kasvoi, ja olivathan serbit saaneet jo lähes kolmasosan 

Kroatiasta haltuunsa. Sitä paitsi taistelut lähempänä Äiti-Serbiaa olivat jo alkaneet. Bosnia

Hertsegovinan katastrofi alkoi. 

Kroatian sodasta kertova lähteistö on pääosin yhteneväinen. Eroavaisuudet liittyvät teknisiin 

yksityiskohtiin, tappiolukuihin ja päivämääriin. Virheellisyyksiä esiintyy vähän. Ainoana suu

remman mittakaavan erheenä mainittakoon Anton Zakbarin väite (sivulla 51) siitä, että Liitto

valtion merivoimat onnistui vetäytymään Sloveniasta, Kroatiasta ja Bosniasta menetyksittä ja 

yhtenäisyyttään menettämättä. Useat lähteet kuitenkin mainitsevat valtaosan meriupseereista 

olleen kroaatteja ja loikanneen omalle puolelleen. Samassa yhteydessä merivoimat menetti 

suuren osan kalustostaan, yhteensä 29 sota-alusta. Entisen Jugoslavian aikana suuressa roolis

sa ollut puolustushaara menetti merkittävän osan iskukyvystään. 

Bosnia-Hertsegovinan sota sujui puolisotilaallisilla serbijoukoilla ja Liittovaltion armeijalla 

aluksi hyvin. Bosnialaiset serbijoukot muutettiin Bosnian serbitasavallan armeijaksi. Käytän

nössä muutos oli vain nimellinen. Bosniakkien kohtalo oli vaakalaudalla vuosina 1992 ja 
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1993. Vuonna 1992 selvittiin ainoastaan kroaattijoukkojen tuella. Vuonna 1993 maa oli luhis

tua kroaattijoukkojen vuoksi. Entisten liittolaisten välisten taisteluiden päättyminen sekä Bos

nian serbijohdon ja Serbian johdon välirikko ratkaisivat sodan lopputuloksen. Suur-Serbiaa ei 

syntynyt ja Bosnia-Hertsegovinan liittovaltio vahvistui elinkelpoiseksi. 

Anton Zakbar on syyttänyt Mladicia ponnettomuudesta Bosnian sodan loppupuolella. Bosnia

Hertsegovinan armeijan ja Kroaattien puolustusyhteisön uhanalaiset huoltotiet olivat tiedossa, 

samoin serbien akilleenkantapää - Posavinan käytävä. Mladic teki kyllä kaikkensa laajentaak

seen serbien hallussa Posavinassa olleita alueita. Tuzlaa kohti hyökättiin bosniakkien kaasujen 

käytöllä uhkaamisesta huolimatta. Orasjen taskun kroaatteja vastaan hyökättiin. Bihacin alu

eella tuettiin jatkuvasti Abdicin joukkoja ja sekaannuttiin taisteluihin jopa suoraankin. Serbian 

tuki Bosnian serbeille väheni kuitenkin koko ajan ja katkesi lopulta kokonaan. 

Mladicin joukot olivat laajoilla alueilla sitoutuneena. Aloitettuihin operaatioihin ei ollut mah

dollisuuksia suunnata riittävästi joukkoja. Selvää painopistettä ei kyetty muodostamaan, koska 

siihen ei ollut resursseja. Näyttääkin siltä, että kyky suorittaa suurempia hyökkäysoperaatioita 

menestyksekkäästi katosi lähes kokonaan vuoden 1992 jälkeen Liittovaltion armeijan poistut

tua Bosnia-Hertsegovinasta. Tämän jälkeen Bosnian serbitasavallan armeija tyytyi puolustau

tumaan ja vain rajoitettuihin hyökkäyksiin. Bosnia-Hertsegovinan armeijan voima lisääntyi 

koko ajan asetoimitusten ja ulkomaisen avun myötä. Ainoat 'menestykset' liittyivät lähes 

aseistamattomien turva-alueiden haltuunottoon ja Bihacin alueella toistuviin edestakaisiin rin

tamalinjan siirtymisiin. Vuoden 1992 - 1993 etsikkoajan menetyksellä oli kohtalokkaat seura

ukset vuonna 1995. Bosnian serbitasavallan armeijan ja Krajinan serbitasavallan armeijan so

tilaallinen tappio elo-lokakuussa 1995 aiheutui Serbian ja Tynkä-Jugoslavian sotilaallisen tu

en puuttumisen vuoksi. 

Bosnian serbitasavallan armeijan ja Krajinan serbitasavallan armeijan toiminnasta on 

löydettävissä monia nykyaikaiselle armeijalle epätyypillisiä ja ei-toivottuja piirteitä. Armeijoi

den ja niiden yhtymien johto sekaantui sodan pitkittyessä yhä enenevässä määrin korruptioon 

ja salakuljetukseen. Tavalliset rivimiehet köyhtyivät ja ylimmät upseerit rikastuivat. Taistelui

ta ei käyty, jos ne vaaransivat salakuljetuksen ja materiaalin myynnin jopa vihollisen asevoi

mille. Sotatoimissa unohdettiin yksinkertaisimpiakin operatiivisia periaatteita. Reservit sidot

tiin kiinni taisteluun eikä uutta muodostettu. Geneven sopimuksia rikottiin toistuvasti. 
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Entisen Jugoslavian alueen sotia koskeva lähteistö on laajaa, muttei yksityiskohtiin menevää. 

Tämän puuttJ;:en vuoksi muun muassa Mostarin ensimmänsen taistelu, operaatio 'West 92' ja 

Kroatian armeijan maihinnousuoperaatio Klek-Neumin ja Cavtatin alueelle, on jätettävä mer

kittävyydestään huolimatta myöhemmän tutkimuksen kohteiksi. 

Kroatian sota oli taistelua kahden valtion, Kroatianja Suur-Serbian/Tynkä-Jugoslavian maan

tieteellisten rajojen sijoittumisesta. Bosnia-Hertsegovinan sota oli taistelua teiden hallinnasta 

sekä omien etnisten alueiden yhdistämisestä ja laajentamisesta. Koko sodan ajan kilpailulla 

salakuljetuksesta sekä muusta rikollisesta taloudellisesta toiminnasta oli suuri merkitys. 

Bosnia-Hertsegovinan armeija osoitti sodan kuluessa olevansa oppiva organisaatio. Vuoden 

1992 raskaat tappiot opettivat valelaitteiden, katettujen taistelulinnoitteiden, riittävän syvien 

taisteluhautojen, takarinteisiin rakennettujen majoituslinnoitteiden sekä tiukan tulikurin mer

kityksen. Yhtymien taistelujaotusta muutettiin sitä mukaa, kun raskaita aseita saatiin käyttöön. 

Vuonna 1994 ymmärrettiin hyökkäyksen tavoitteen linnoittamisen tärkeys. Raskaiden ampu-

i matarvikkeiden puutteessa tuli valmistelu saatettiin korvata soluttamalla linjat läpäisseiden eri

koiskoulutettujen joukkojen iskulla vihollisen raskaiden aseiden tuliasemiin. 

6 MERKITTÄVIMMÄT OPERAATIOT 

6.1 Liittovaltion armeijan hyökkäys Sloveniaan - 'Kymmenen päivän sota' 

6.1.1 Operatiiviset suunnitelmat 

Slovenian tiedustelupalvelu kertoi maan poliittiselle johdolle jo 15.5.1991, eli lähes puolitois

ta kuukautta ennen taisteluiden alkamista, odotettavissa olevasta Liittovaltion armeijan hyök

käyksestä. Sloveenit olivat aloittaneet useita kuukausia ennen taistelujen puhkeamista talou

dellisia ja sotilaallisia valmisteluja itsenäistymistään varten.358 

Kroatian puolustusministeri Martin Spegelj oli tehnyt käynnissä olleen Kroatian ja Slovenian 

poliittisen ja sotilaallisen yhteistyön mukaisen yhteisen puolustussuunnitelman. Suunnitel

maan kuului Liittovaltion armeijan hyökättyä sen varuskuntien piirittäminen ja aseistariisumi

nen molemmissa maissa. Suunnitelmaa pidettiin hyvänä, koska armeijakuntiin sijoitetut soti

laat olivat varusmiehiä eikä varuskuntia ollut varustettu piiritystilannetta varten.359 
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Liittovaltion Armeijan doktriiniin täysin sopimattoman operaation toteuttamisessa otettiin 

_mallia 19-80.Jmrun alussa Kosovossa voimatoimin tukahdetuista lev_o_t1omuuksista sekä Neu

vostoliiton 1990-luvun alussa Liettuassa suorittamasta sotilaallisesta operaatiosta.360 

Välittömästi Slovenian itsenäisyysjulistuksen jälkeen siirrettiin vain muutamia moottoroituja 

yksiköitä miliisin ja tulliviranomaisten avuksi. Rajanylityspaikkojen haltuunoton oletettiin on

nistuvan vaikeuksitta. Sloveenien voimistuneen vastarinnan vuoksi Liittovaltion armeijan 

yleisesikunta muotoili kolme toimintavaihtoehtoa: 

- 1. vaihtoehto: Kroatiaan sijoitettujen maavoimien yhtymien hyökkäys. Ope

raatioon käytettäisiin kahta jalkaväkiprikaatia ja yhtä maahanlaskuprikaatia. 

Yhtymät murtautuisivat nopeasti kohti Ljubljanaa ja loisivat Mariborin ja 

Ljubljanan armeijakuntien jäljellä olevien osien kanssa edellytykset Liittoval

tion armeijan vetäytymiselle ilman tappioita. Saavutettuja asemia käytettäisiin 

hyväksi neuvotteluissa Slovenian hallituksen kanssa. 

- 2. vaihtoehto: Sloveniassa oleviin tärkeisiin kohteisiin suunnattaisiin ilma

hyökkäyksiä ja tykistön sekä raketinheittimistön tuli-iskuja. Sloveniassa ole

via armeijakuntia käytettäisiin vain tarvittaessa tai jos maan hallitus ei taipuisi 

Liittovaltion armeijan vaatimuksiin. 

- 3. vaihtoehto: sotilaallisella voimalla painostaminen, tavoitteena saada Slove

nian hallitus epätietoiseksi, voimistetaanko sotilaallista läsnäoloa ja voiman

käyttöä. Vaihtoehtoon liittyi psykologinen sodankäynti.361 

Jugoslavian hallitus ja Liittovaltion armeija päätyivät lopulta kolmannen toimintavaihtoehdon 

käyttämiseen. Mikäli Sloveniaa vastaan olisi käytetty voimatoimia ensimmäisen ja toisen 

vaihtoehdon mukaisesti, olisi ollut pelättävissä läntisten valtioiden rankaisuiskuja Liittovalti

on armeijan sotilaallisia kohteita vastaan. Sama syy oli yhtenä perusteena joukkojen poisvetä

miseen jo kymmenen päivän taisteluiden jälkeen. Toisena perusteena oli oletus joutumisesta 

partisaanimaisen sodankäynnin kohteeksi Sloveniassa. Tämä uhkakuva toteutuikin.362 Para

doksaalista kyllä, Liittovaltion armeijan käytännössä toteuttama operaatio oli yhdistelmä kai

kista kolmesta vaihtoehdosta - eivätkä läntiset valtiot iskeneet. 

Slovenian alueellisten puolustusjoukkojen liikekannallepano toteutettiin nopeasti. Sodan en

simmäisestä päivästä lähtien vahvuus oli 15 000 - 16 000 miestä, mutta nousi sodan lopussa 

yli 35 000:een. Taisteluihin osallistuivat lisäksi sloveenipoliisit, joiden vahvuus oli 7 000 - 10 
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000 miestä. Sloveenijoukot oli aseistettu hyvin, organisoitu tehokkaasti ja mikä tärkeintä: niil-

_lä oli koko_tasavallan tuki takanaan. Liittovaltion armeija oli yrittänyt riisua sloveenit aseista 

heti ensimmäisten Sloveniassa järjestettyjen monipuoluevaalien jälkeen. Sloveenit olivat kät

keneet suuren osan alueelleen varastoiduista aseista, ja vain murto-osa varusteista menetettiin. 

Jäljelle jääneiden käsiaseiden lisäksi käyttöön oli saatu 50 miljoonan dollarin arvoisilla363 ase

ostoilla ulkomailta muun muassa panssarin- ja ilmatorjunta-aseistusta. Erityisen tärkeään roo

liin nousi 5 000 aseen erä, joka saatiin vain kaksi päivää ennen hyökkäystä, muun muassa Sin

gaporessa lisenssillä valmistetut alkuperältään saksalaiset Annbrust-singot.364 

6.1.2 Taistelut alkavat 

Ennen taisteluiden alkua Ljubljanan kaupungin yläpuolella lentäneet Liittovaltion ilmavoi

mien lentokoneet pudottivat lentolehtisiä. Niiden mukaan vastarinta olisi turhaa ja maa vallat

taisiin joka tapauksessa. Saman päivän iltana Ljubljanan yläpuolella lentänyt Liittovaltion ar

meijan Gazelle-panssarintorjuntahelikopteri ammuttiin alas.365 

Slovenian joukot ottivat 25./26.6. keskiyöllä raja-asemat haltuunsa. Liittovaltion poliisi yritti 

miehittää asemat seuraavana aamuna, mutta Slovenian sisäministeriön joukot estivät sen. Sa

mana päivänä alkoivat Liittovaltion ilmavoimien ylilennot ja panssarikolonnat Kroatiasta läh

tivät liikkeelle.366 

27.6. kello 02.45 Liittovaltion armeijan valiojoukkoihin kuuluvan värvätyn panssariprikaatin 

vaunut ajoivat Vrhnikan kasarmeiltaan ulos kohti 30 kilometrin päässä olevaa Ljubljanaa. Tä

tä ennen, klo 02.00, olivat muut 5 Sotilasalueen joukot aloittaneet keskitysmarssinsa.367 

Varsinaiset sotatoimet alkoivat 27.6. Liittovaltion armeijan yksiköiden siirryttyä "turvaamaan 

rajoja". Itävallan vastaisella rajalla käytiin taisteluja jo 27.6. aamuhämärissä. Seuraavana päi

vänä Ljubljanan lähistöllä sijaitsevalle Bmikn lentokentälle tehtiin ilmaisku. Kuudella Galeb

suihkukoneella tehdyllä raketti- ja tykkirynnäköllä oli lähinnä vain symbolista sekä psykolo

gista arvoa. Pahempaa tuhoa aiheutui lähinnä vain kentän läheisyyteen pysäköidyille siviili

ajoneuvoille. Liittovaltion ilmavoimien Mig-hävittäjät rynnäköivät Zagrebiin johtaville teille 

rakennettuja automurrosteita vastaan Medvedjekin tasalla. Novo Meston lähistöllä koneet is

kivät valtatiellä olevaan kymmenien rekka-autojen ruuhkaan rypälepommeilla, jolloin viisi 

turkkilaista ja bulgarialaista kuljettajaa sai surmansa. Liittovaltion ilmavoimat hyökkäsi lisäk-



93 

si useita kertoja slovenialaisia tietoliikenneyhteyksiä vastaan. Slovenian radio- ja televisiokes

kukseen 27.6. kohdistettu ilmaisku ei ollut kuitenkaan menestys: toimittajie_!l tx_öt eivät edes 

keskeytyneet. 368 

Sloveenit menettivät osan raja-asemista 27.6., mutta saivat vallattua ne takaisin.369 

Kroatian presidentti Franjo Tudjman kielsi Spegeljin puolustussuunnitelman toteuttamisen. 

Liittovaltion armeijan yhtymät päästettiin vaikeuksitta marssille kohti Sloveniaa. Tudjman 

huomasi virheensä vasta syyskuussa ja käski saartaa varuskunnat. Tuolloin Kroatia oli menet

tänyt jo kolmanneksen maa-alueestaan ja Kroatian armeijan luoja Martin Spegelj oli eronnut 

tehtävästään.370 

Slovenian Alueelliset puolustusjoukot sekä poliisit piirittivät Liittovaltion armeijan varuskun

nat Ljubljanassa ja Mariborissa. Sähkön ja veden tulo kasarmeille katkaistiin. Asevelvolliset 

joukot hämmentyivät tilanteen saamasta käänteestä. Johtajat eivät osanneet reagoida; tiedotus

välineet poistettiin varusmieheltä vasta sodan toisena päivänä ja sloveenivarusmiehet saivat 

pitää vielä aseensa. Karkureiden määrä alkoi pikku hiljaa kasvaa: korkea-arvoisin oli Liitto

valtion ilmavoimien eversti.371 

Varuskunnat yrittivät jatkaa vastarintaansa. Kasarmien ympäristö miinoitettiin ja täydennyk

siä lennätettiin Punaisen Ristin tunnuksin varustetuilla lääkintähelikoptereilla.372 

6.1.3 Liittovaltion armeijan hyökkäys ja sloveenien puolustusjärjestelmä 

Liittovaltion armeijan operaatio jakautui neljään päähyökkäyssuuntaan: Rijekaan, Karlova

ciin, Zagrebiin ja Varazdiniin.373 Mariborin ja Ljubljanan suunnan joukot kykenivät operoi

maan vain rajoitetusti varuskuntien tultua nopeasti piiritetyiksi. 

35 000 - 40 000 miehen vahvuudella ja 350 taistelupanssarivaunun sekä Liittovaltion ilmavoi

mien taistelukoneiden ja -helikoptereiden tukemana etenevät Liittovaltion armeijan 13, 14, 31 

ja 32 Armeijakuntien panssariyksiköt kohtasivat runsaasti vastoinkäymisiä. Joukkoja tukenut 

Liittovaltion armeijan vastatiedustelupalvelu KOS väitti, etteivät sloveenit taistelisi lainkaan. 

Liittovaltion armeija yllättyi sloveenien asevoimien kahden vuoden kuluessa saavuttamasta 

taisteluvalmiudesta. Liittovaltion armeijassa palveli runsaasti sloveeneja, jotka loikkasivat en

simmäisen mahdollisuuden avauduttua. Muidenkaan kansallisuuksien sotilaat eivät tunteneet 
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hyökkäystä omakseen. Joukkojen moraali oli huono. Voimasuhteiden muutos aiheutti sen että 
' 

_filflakin paikallisesti Liittovaltion armeija oli alivoimainen. Hyökkääyät osasto_Leivät olleet 

saaneet täsmällisiä käskyjä, viestiyhteydet eivät toimineet riittävän hyvin eikä joukkojen huol

toa ollut kunnolla järjestetty. Panssarikolonnien liike kanavoitui kapeille vuoristoteille ja hi

dastui. Liittovaltion armeijan panssarikolonnat eivät olleet järjestäneet eteensä tiedustelua ja 

ajoivat suoraan Alueellisten puolustusjoukkojen väijytyksiin. Panssarivaunut olivat tehotto

mia peitteisessä maastossa ilman jalkaväen suojaa.374 

Ljubljanan puolustusjärjestelmä koostui kahdesta vyöhykkeestä. Ulompi kiersi esikaupunkien 

ulkopuolella kaupungin sisääntuloväylillä mootoriteillä E 70 ja E 63, valtateillä 6 ja 1 O sekä 

tärkeimmillä kantateillä. Hyökkäysurat oli suljettu erityyppisillä tie-esteillä. Panssareiden lii

ke pysäytettiin muun muassa puumurrosteilla, rekka-autoilla, säiliöautoilla, karjankuljetus

kuorma-autoilla ja kuljetuslavoilla. Lavat oli lastattu kivenjärkäleillä, betonikappaleilla, täyte

maalla ja puutukeilla. Ajoneuvojen kuljettajat istuivat ohjaamoissa ja moottorit olivat lämpi

minä. Omat kuljetukset saatiin läpi nopeasti ja yhtä nopeasti tie oli taas poikki. Novo Meston 

suunnalla kulkureitti oli suljettu tavarajunalla ja Ptuj' ssa säiliövaunuilla. Samat järjestelyt 

toistuivat ympäri maata kaikilla sisääntuloreiteillä. Ljubljanan sisempi puolustusrengas kau

pungin laidalla oli varustettu samantyyppisillä tie-esteillä.375 

Pääsy kaupunkiin oli järjestetty henkilö- ja maastohenkilöautoille mielikuvituksellisella taval

la. Tulijat ohjattiin sokkeloista reittiä kantavuudeltaan vain kolmen tonnin sillan yli, kapearai

teisen rautatien tunnelin kautta ja usean navetan nurkan kiertäen sekä tehtaanpihan läpi ajaen. 

Opastus ja viitoitus oli järjestetty. Reittiä käyttäneet lehtimiehet kertoivat 80 kilometrin mat

kan kaupunkiin sujuneen nopeammin kuin rauhan aikana.376 

329 Panssariprikaati ei päässyt Vrhnikassa 33 kilometrin päässä Ljubljanasta sijaitsevista ka

sarrneistaan tavoitteeseensa. Ljubljanan ulompi puolustusrengas esteineen ruuhkautti marssiri

vistöt, eikä niiden raivaaminen onnistunut. Prikaati vetäytyi taaksepäin ja suuntasi liikkeensä 

kohti Brnikin lentokenttää. Brnikin lähistöllä käytiinkin Ljubljanan alueen kovimmat taistelut. 

Panssariprikaati ei tosin sielläkään päässyt tavoitteisiinsa. Lentokentän kiitotietä pystyttiin 

valvomaan tulella, mutta prikaati ei pystynyt ryhmittämään joukkoja sen alueelle. Kiitotiellä 

saivat surmansa sodan kaksi ensimmäistä tiedotusvälineiden edustajaa. Itävaltalaiset lehtimie

het paloivat maastoautoonsa Liittovaltion armeijan taistelupanssarivaunun ampuman täysosu

man seurauksena. 377 
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Bmikin ja Portorozin lentokentät oli suljettu esteillä Liittovaltion ilmavoimien kiinteäsiipisten 

koneiden laskeutumisen estämiseksi. Liittovaltion ilmahyökkäyksiä kohdistui päivittäin lento

kentille, valtateille, tietoliikenneyhteyksille ja risteysalueille, kuten Murska Sobotaan ja Gor

nij Radkonaan. Suurin uhka olivat kuitenkin helikopterit.378 

Karlovacin hyökkäysosasto ei saavuttanut menestystä. 580 Mekanisoidun Tykistöprikaatin 

joukkojen liike pysähtyi Novo Meston edustalla esteisiin ja väijytyksiin. Prikaati vetäytyi hie

man takaisinpäin ja aloitti kymmenien kilometrien kiertoliikkeen vuoriston kautta kohti 

Krskon pikkukaupunkia. Kaupunki oli tärkeä, koska siellä oli Slovenian ainoa ydinvoimala. 

Lähteistä ei löydy kuitenkaan mainintaa Krskon taisteluista. Prikaatin 2 Patteri jatkoi etene

mistään 12 panssaroidun ajoneuvon ja 60 miehen vahvuudella kohti Ljubljanaa jatkuvien tie

esteiden hidastamana. Lopulta se sai käskyn palata kasarmeilleen Karlovaciin. Paluumatkalla 

Velika V as' in kylän kohdalla patteri joutui pysähtymään linja-autoista muodostetun tie-esteen 

taakse. Pysähdys kesti vuorokauden ajan. Hiljaisuus päättyi varoituksetta alkaneeseen Slove

nian Alueellisten puolustusjoukkojen väijytykseen. Saattuetta ammuttiin panssarintorjunta-a

seilla ja tunnistamattoman tyyppisillä raketinheittimillä. Patteri vastasi tulitukseen ilmatorjun

ta-aseillaan ja tilasi Liittovaltion ilmavoimilta ilmaiskun. Koneet iskivät esteisiin, jotka syttyi

vät palamaan. Väijytyksessä kaatui kaksi tykkimiestä ja neljä haavoittui. Patterin moraali oli 

luhistunut ja varusmiehet kertoivat paikalle tulleille lehtimiehille avoimesti, että hyökkäys 

Sloveniaan oli turha.379 Lähde ei kerro, mitä 580 Moottoroidun Tykistöprikaatin 2 Patterille 

lopulta kävi. Taistelukuvaus on kuitenkin tyypillinen kaikkien teiden suunnassa edenneille 

panssaroiduille osastoille. 

Sloveenit käyttivät kesä-heinäkuussa 1991 erityisen menestyksekkäästi miinoitteita. Niiden 

rakentamiseen oli käytössä vain 1 000 panssarimiinaa380
• Etenevät Liittovaltion armeijan pans

sariajoneuvokolonnat pysäytettiin ja niiden huoltoyhteydet katkaistiin suunnitelmallisella su

luttamisella ja panssarintorjunnalla. Sloveenit olivat valinneet väijytyspaikkansa usein siten, 

että ryhmityksen kiertäminen ei ollut mahdollista. Puolustus tukeutui tien molemmin puolin 

vaikeisiin luonnonesteisiin, kuten korkeisiin vuoriin tai jokiin. Puolustusjärjestelyt 

muodostuivat liikkeen pysäyttävistä esteistä, niiden yhteyteen rakennetuista miinoitteista sekä 

sulutteita valvovista joukoista panssarintorjunta-aseineen. Kun kolonnat oli pysäytetty ja kat

kaistu, niiden kimppuun hyökättiin alivoimaisin joukoin "sovellettua suomalaista matti-tak

tiikkaa" käyttäen. Hyökkäyksiä tuettiin kevyin ja keskiraskain panssarintorjunta-asein sekä 

konekiväärein. 381 
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Kuva 9. Liittovaltion armeijan operaatiosuunnat ja tärkeimmät taistelupaikat Sloveniassa. 382 

Sloveenit estivät väijytyksissään Liittovaltion armeijan osastojen liikkeen yleensä sekä eteen

että taaksepäin. Joskus paluureitit saatettiin jättää auki, mikäli se sloveenien kannalta oli edul

lista. Puolustajat eivät halunneet käyttää tulivoimaansa varusmiesjoukkoja vastaan, varsin

kaan, kun 30 prosenttia heistä oli syyttömiä albaaneja. Kroaatteja varusmiehissä oli 20 pro

senttia, bosniakkeja kymmenen ja serbejä sekä montenegrolaisia 15 - 20 prosenttia. Varus

miesjoukoille oli kerrottu, että armeija oli lähetetty torjumaan ulkoista uhkaa. Nuoret miehet 

joutuivat elämään miehistönkuljetusvaunuissaan kesähelteellä, ilman huoltoa useita vuorokau

sia. Vaunuista poistuminen oli kielletty. Sloveenijoukot saivat viikon kuluessa panssareiden 

sisältä 2 500 nääntynyttä vankia. 383 
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Slovenian Alueelliset puolustusjoukot taistelivat täsmälleen niille koulutettua taktiikkaa ja 

taistelutekniikkaa käyttäen. Kevyesti aseistetut joukot iskivät joustavasti liikehtien teihin si

dottua raskasliikkeistä panssariarmeijaa vastaan. Liittovaltion armeijan joukot sen sijaan eivät 

olleet saaneet koulutusta suurvaltamaiseen maahantunkeutumiseen. Osastot liikkuivat lähes 

täysin tiestön suunnassa, siirsivät helikoptereilla laskuvarjo- ja erikoisjoukkoja eteensä, mutta 

joutuivat taistelemaan ilman massiivista tykistö- ja ilmatukea.384 Maahanlaskujoukkoja käytet

tiin etenkin ensimmäisen taisteluvuorokauden aikana raja-asemien haltuunottamiseen385
. 

Toistuvat sloveenien sulutteet ja hyökkäykset ruuhkautuneita ja paloiteltuja rivistöjä vastaan 

alkoivat tuottaa tappioita. Singaporesta ostetut singot saavuttivat suurta mainetta: niiden osu

maprosentiksi kouluttamattomienkin ampujien käsissä mainittiin lähes sata prosenttia. Erään 

lähteen mukaan panssarintorjunnan teho oli niin korkea, että 48 tunnissa kaikki Liittovaltion 

armeijan taistelupanssarivaunut olivat menettäneet liikkuvuutensa. Ne olivat joko palanneet 

takaisin kasarmeilleen, kaivettu asepesäkkeiksi maan sisään tai tuhottu.386 

6.1.4 Viimeiset voimannäytöt ja operaation saavutukset 

Jugoslavian puolustusministeri Kadijevic oli sairastunut ja Liittovaltion armeijan yleisesikun

nan päällikkö Blagoje Adzic toimi hänen sijaisenaan. Ensimmäisten vastoinkäymisten jälkeen 

Adzic lupasi puheessaan murskata Slovenian. Ljubljanaa pommitettiin jälleen. Belgradista 

lähti liikkeelle 20 kilometriä pitkä panssarikolonna. Osastoon kuului 180 taistelupanssarivau

nua, kymmeniä tykkejä, jalkaväkeä kuorma- ja linja-autoissa sekä paljon ambulansseja. Jou

kot olivat pääosin serbialaisia reserviläisiä. 5 Armeijakunnan komentaja kenraali Konrad Kol

sek vaihdettiin Kosovon levottomuuksien tukahduttajaan, Zivota Avramoviciin.387 Belgradis

ta lähetetty kolonna joutui jäämään Kroatiaan, koska kansainvälinen painostus sotatoimien lo

pettamiseksi kasvoi eikä toiveita sotilaallisen ratkaisun saamiseksi enää ollut. 

Slovenian hallituksen tiedotustoiminta oli avointa ja tehokasta. Minkäänlaista sensuuria ei 

harrastettu. Tarkkaa tietoa annettiin kansainvälisen median edustajille runsaasti. Slovenian te

levisio näytti sotaa ja puolustusministeri Jansa kertoi taistelujen kulusta. Lehdistökeskus jakeli 

niin sloveenien omia kuin Liittovaltion uutistoimisto Tanjuginkin uutissähkeitä. Keskukseen 

oli järjestetty mahdollisuus seurata Belgradin televisiota. Slovenian hallituksen edustajia oli 

saatavissa haastatteluihin varsin helposti.388 
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Liittovaltion armeijan liike hidastui edellä kuvatulla tavalla kaikissa hyökkäyssuunnissa. Kan

sainvälisten tiedotusvälineiden levittämänä liittotasavallalle kielteiset kuvat alkoivat vaikuttaa 

kaikilla rintamilla. Vanhaan slaavilaiseen tapaan serbialaiset äidit saapuivat 4.7. Sloveniaan 

hakemaan poikiaan kotiin. Euroopan yhteisö julisti 5.7. asesaarron koko Jugoslaviaan. Vetäy

tymispäätös tehtiin 18. 7. 389 

Slovenian operaatiota ei voida kuitenkaan pitää täydellisenä tappiona Liittovaltion armeijalle. 

Etukäteen määritellyistä 137 tavoitteesta saavutetttiin 133.390 Tulosta voidaan pitää erinomai

sena kärsittyihin vaikeuksiin verrattuna. 

Liittovaltion armeijan vetäytyminen 18.7. alkaen toteutettiin suurelta osin meritse. Aseelliset 

yhteenotot Kroatiassa olivat jo alkaneet ja maitse suoritettuja joukkojensiirtoja pidettiin vaa

rallisina. Ljubljanan ja Mariborin armeijakuntien materiaalivarastot ja raskas kalusto laivattiin 

ensimmäiseksi Koperin sataman kautta ulkomaisia vuokra-aluksia käyttäen. Liittovaltion me

rivoimat suojasivat evakuointikuljetuksia. Armeijakuntien viimeisetkin vetäytymistä suojan

neet joukot oli laivattu 25.10.1991 mennessä.391 

6.2 Kroatian sodan operaatiot 1991 - 1993 

6.2.1 Viiden armeijakunnan hyökkäys 

Liittovaltion armeijan pääesikunta Belgradissa suunnitteli viiden armeijakunnan strategisen 

hyökkäysoperaation kuultuaan kroaattien hyökkäyksistä piiritettyihin varuskuntiin. Suurelle 

yleisölle tiedotettiin, että operaation tavoitteena oli saarrettujen yksikköjen vapauttaminen. 

Silloisen Jugoslavian puolustusministerin Veljko Kadijevicin myöhemmin julkaistuista muis

telmista on selvinnyt serbien todellinen tavoite: Kroatian armeijan tuhoaminen.392 

Operaatioon käytetyt armeijakunnat oli juuri täydennetty serbialaisilla värvätyillä. Bosniakit, 

albaanit ja Vojvodinan unkarilaiset kieltäytyivät liikekannallepanosta. Liittovaltion armeijan 

yleisesikunta määritteli armeijakuntien tehtäväksi Kroatian armeijan lyömisen, puolisotilaal

listen serbijoukkojen aluesaavutusten varmistamisen ja tätä kautta myös Bosnia-Hertsego

vinan tilanteen vakauttamisen. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttaminen olisi merkinnyt 

käytännössä 'Tynkä-Jugoslavian' syntymistä.393 
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Operaation käynnistymiseen liittyi tuli-isku K.roatian hallintojärjestelmän kohteisiin. Liitto

valtion ilmavoimat tekivät Kroatian hallituj(sen rakennu]<:s~en täsmäiskun. Kuusitoista rakettia 

ja kaksi pommia osuivat tarkasti. Presidentti Tudjmanin työhuone ja portaikko sekä hallituk

sen istuntosali kärsivät pahoja vaurioita. Presidentti lounasvieraineen säilyi istuntosalin osu

mista kuitenkin vahingoittumattomina.394 

Kninin Armeijakunta hyökkäsi kohti Zadaria, Sibenikiäja Dubrovnikia. Uzicenja Podgorican 

armeijakunnat hyökkäsivät yhteistoiminnassa Boka Kotorskan rannikkolohkon ja Merivoi

mien kanssa kohti Dubrovnikia, Peljesacia ja Neretva-jokea. Laivasto saartoi K.roatian merel

liset yhteydet tukeutuen Vis'n ja Lastovon saariin. Mainittujen kolmen armeijakunnan hyök

käykset etenivät syvälle Kroatiaan. 12 Armeijakunnan Novi Sadin varuskunnasta käynnistetty 

hyökkäys sen sijaan tyrehtyi Vukovarissa ja yhtymä sitoutui voimia kuluttavaan piiritykseen. 

Banja Lukan 5 Armeijakunnan läpimurtoyritys Viroviticaan pysähtyi edettyään vain muuta

man kymmenen kilometriä. Kninin, Uzicen ja Podgorican armeijakunnat sen sijaan onnistui

vat etenemään kohti tavoitteitaan. Liitovaltion armeijan hyökkäys Karlovacin ja Sisakin suun

nasta kohti Zagrebia saavutti myös rajoitettua menestystä. Joukot olivat parhaimmillaan vain 

30 kilometrin etäisyydellä Zagrebista.395 

Liittovaltion armeijan uutta hyökkäystä Itä-Kroatiassa tuki massiivinen raketinheitin- ja tykis

tövalmistelu. Hyökkäyksen toisena päivänä tulitukseen liittyivät ilmavoimat. Operaation en

simmäisinä tavoitteina olivat Vukovarinja Osijekin piiritetyt kaupungit. Samaan aikaan 15 ki

lometriä etelämpänä kiihtyivät hyökkäykset Vinkovcia vastaan.396 Vinkovcin hyökkäys suun

tautui Nustarin suunnasta pohjoisessa ja Murkovicin suunnasta kaakossa, jotta kaupunki saa

taisiin kierrettyä ja kroaattien rintama halkaistua. Hyökkäyksen tuli päättyä Vukovarin ulko

puolelle. Operaation oletettiin etenevän niin, että jo seuraavana päivänä olisi päästy Zagrebin 

tien varrella olevien kylien kimppuun.397 

Vukovar on kroaattienemmistöinen kaupunki Kroatian ja Vojvodinan raja-alueella. Kaupunki 

sijaitsee Osijekista länteen Tonavan Kroatian puoleisella rannalla. Kaupunkia ympäröivät 

kauttaaltaan serbienemmistöiset p:itkkukylät. Pikkukylien serbien puolisotilaalliset joukot otti

vat heinä-elokuussa 1991 yhteen kaupungin kroaattipoliisienja puolisotilaallisten kroaattijou

kojen kanssa. Serbit kärsivät tappion ja Liittovaltion armeijan joukot keskitettiin apuun. Kak

sipuoleinen saarrostus onnistui vain osittain. Kaupunki saatiin piiritettyä, mutta valtaus kesti 

lähes kolme kuukautta. Liittovaltion armeijan kolme vahvennettua prikaatia kärsivät raskaat 



100 

miehistö- ja kalustotappiot. Taistelun ansiosta alueen suurempi kroaattikaupunki, Osijek, sai 

arvokasta valmistautumisaikaa tulevi_a taisteluita varten.398 Kenraali Bidac Baycicin johtama 

hyökkäys Osijekiin ei koskaan saavuttanutkaan tavoitettaan399. Mikäli Liittovaltion armeija ei 

olisi sitoutunut Vukovarin kulutustaisteluun, olisi hyökkäys voitu suunnata suoraan kohti 

Kroatian pääkaupunkia, Zagrebia400. 

Vukovarin ja Dubrovnikin kulttuurihistoriallisen kaupungin piiritys ja tuhoaminen massiivi

sella tulella johtivat osaltaan kroaattien kannalta strategiseen voittoon. Joulukuussa 1992 vii

meisetkin aiemmin haluttomat Euroopan unionin jäsenvaltiot ryhmittyivät Saksan taakse ja 

tunnustivat Kroatian tammikuun puolivälissä.401 Hyökkäyksistä Dubrovnikiin ja Vukovariin 

kerrotaan tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. 

Osia 12 Armeijakunnan joukoista suuntautui myös Osijekin kaupungin ympärille. Kaupungin 

oman varuskunnan joukot olivat vetäytyneet jo aiemmin kaupungin ulkopuolelle. Osijek saar

rettiin kolmelta suunnalta ja sitä alettiin tulittaa voimakkaasti tykistöllä muun muassa Baran

jasta. Ensimmäisiä tulenkäytön kohteita olivat Osijekin sähköntuottoon liittyvät laitokset. Si

viiliväestö joutui suojautumaan muun muassa maanalaisen ostoskeskuksen käytäville. Serbi

joukot valtasivat Emestivon ja Laslovon kylät Osijekin eteläpuolella. Liittovaltion armeija 

pääsi etenemään Osijekin esikaupunkeihin asti. Vukovarin piiritys oli kuitenkin kuluttanut 

Liittovaltion Armeijan voimat, eikä Osijekia saatu vallattua.402 

Taistelujen kiihdyttyä Kroatiaan oli muodostunut neljä erillistä taistelualuetta. Adrianmeren 

rannikolla Dalmatiassa taistelut keskittyivät Dubrovnikin ympäristöön. Joukot tukeutuivat 

Montenegron varuskuntiin. Itä-Slavonian taistelut käytiin Osijekin, Vinkovcin ja Vukovarin 

muodostaman kolmion alueella. Itä-Slavonian joukkojen tukialueena olivat Vojvodinassa si

jaitsevat varuskunnat. Länsi-Slavonian taistelualueen keskipiste oli Pakrac. Länsi-Slavonian 

taisteluiden tukialue oli Banja-Lukan varuskunta Bosniassa. Keskimmäisin taistelualue alkoi 

Gospicista ja kulki Karlovacin kautta Sisakiin. Alueella taistelevat joukot tukeutuivat Kraji

naan.403 

Liittovaltion anneijan keskimmäisellä taistelualueella saavuttaman alkumenestyksen jälkeen 

taistelut juuttuivat Karlovaciin. Myös Adrianmeren rannikolla Zadarin ja Splitin saartamiseksi 

suunnatut hyökkäykset epäonnistuivat.404 Dubrovnikin suunnan menestys ei enää toistunut. 

Zadarin ja Splitin osaksi koitui tämän jälkeen jatkuvan serbitulituksen kohteena oleminen, jo-
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ka johti kaupunkien merkittävään vaurioitumiseen405
• Liittovaltion armeija tyytyi Pakracin 

taisteluissakin kaupungin järjestelmälliseen tuhoamiseen epäsuoralla tulella ja ilmapommituk

silla. Kaupungin valtaaminen rajoittui sopivien tykistö- sekä tarkk'ampuja-asemien haltuunot

tamiseen ja niitä käyttäen kaupunkilaisten sekä kaupungin puolustajien tulittamiseen.406 
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Selitteet: 
Punaiset nuolet = Liittovaltion armeijan ja puolisotilaallisten serbijoukkojen hyökkäykset 

Kuva 10. Viiden armeijakunnan hyökkäys.407 

Viiden armeijakunnan hyökkäykseen liittyvät johtosuhteet ovat osittain epäselvät. Hyökkäys

suuntien johtajina eivät näytä olleen vakituiset yhtymien komentajat. Du.brovnikin hyökkäystä 

johti amiraali Jokic. Zadariin sekä Bosnia-Hertsegovinan puolella Mostariin suuntautuneita 
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osastoja johti kenraali Perisiz. Osijekin operaation johdossa tiedetään olleen kenraali Andrija 

Biorcevicin .. _40_8 
____ _ 

Pohjoisimmat armeijakunnat onnistuivat katkaisemaan Dalmatian rannikkoalueen yhteydet 

muualle Kroatiaan pitämällä Kninin, tuhoamalla Maslenican sillan ja vaurioittamalla pahoin 

Dagin saareen johtavaa siltaa. Eteläisimmät armeijakunnat tunkeutuivat kroaattialueen läpi ja 

piirittivät Dubrovnikin. Merivoimat täydensivät kaupungin saarron katkaisemalla meriyhtey

det. Menestystä täydensivät puolisotilaalliset serbijoukot hallitsemalla Rijekan ja Zagrebin vä

lillä olevaa maayhteyttä. Kroatia oli halkaistu kolmeen osaan.409 

Vaikka Liittovaltion armeijan lopullista tavoitetta, Kroatian armeijan tuhoamista, ei saavutet

tukaan, katsoivat serbit onnistuneensa operaatiossaan. Liittovaltion armeija piti selvänä, ettei 

kroaatteja olisi koskaan saatu neuvottelupöydän ääreen ilman hyökkäystä.410 

6.2.2 Hyökkäys Dubrovnikiin 

Liittovaltion armeijan Montenegroon sijoitetut joukot olivat aloittaneet Dubrovnikin saartami

sen jo elokuun ensimmäisellä viikolla 1991. Operaatiota johti amiraali Jokic411ja sitä tukivat 

Liittovaltion ilma- ja merivoimat. Merivoimat saarsivat 17.9. lähtien koko Dalmatian rannik

koalueen412. Voimakas tykistötulitus vaurioitti historiallisesti arvokasta kaupunkia. Hyökkäys 

oli serbien merkittävimpiä sotatoimia seuraavan kolmen kuukauden ajan. Liittovaltion armeija 

ja puolisotilaalliset serbijoukot kehittivät Dubrovnikissa taktiikan, joka oli tyypillinen tulevil

le kaupunkeja vastaan kohdistuneille operaatioille. Kaupungit piiritettiin ja nälkiinnytettiin. 

'Tarkoituksettomalla' tulituksella pyrittiin väsyttämään asukkaat ja puolustajat, kunnes vasta

rinta kukistuisi tai puolustajat suostuisivat valtaukseen. Etenkin länsimaat pistivät merkille 

käytetyn taktiikan - saman joka johti myöhemmin Vukovarin lähes täydelliseen tuhoutumi

seen.413 

Liittovaltion armeijan ja serbien puolisotilaallisten joukkojen taktiikka päätiestön suunnassa 

suoritettavine tavanomaisine hyökkäyksineen ja sivustoilla toteutettuine etnisine puhdistuksi

neen ei saavuttanut Kroatian sodassa menestystä kuin Dubrovnikin alueella. Liittovaltion ar

meija teki panssari- ja jalkaväkijoukoilla kolmessa suunnassa etenevän saarrostavan hyökkä

yksen. Luoteinen osasto hyökkäsi tiellä numero 2 Slanon suunnasta. Pohjoinen osasto eteni 

tietä numero 20 Trebinjen suunnasta. Kolmas hyökkäys suuntautui Dubrovnikiin kaakosta 
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rannikon suuntaisesti. Hyökkäysryhmityksien välialueilla operoivat montenegrolaiset vapaa

ehtoisyksiköt ja ajoivat kroaattisiviilejä edellään. Pääosa kroaattiväestöstä asui rannikkotasan

golla, joten montenegrolaistenkin eteneminen oli nopeata. Liittovaltion armeijan hyökkäys su

jui hyvin, koska kapealle rannikkotasangolle oli helppo muodostaa kapea rintama. Liittovalti

on armeijan panssari- ja tuliylivoimaa pystyttiin käyttämään keskitetysti. Osa rannikkoaluees

ta oli panssarijoukkojen hyökkäykselle edullista alavan maastonsa sekä eri hyökkäyssuuntia 

yhdistävän poikittaisen tiestänsä ansiosta.414 

Dubrovnikin valtaamiseen tähdännyt hyökkäys käynnistyi 1.10. Lokakuun ensimmäisellä vii

kolla montenegrolainen Sava Kovalevic'in 5 Työläisprikaati jatkoi hyökkäystään ilman lupaa 

kenraali Kadijevicin käskemän tasan ylitse. Prikaati valtasi Kotorin lahden ja lähestyi Dubrov

nikia. Harvalukuinen kroaattipuolustajien osasto kykeni suurin ponnistuksin hidastamaan 

montenegrolaisten etenemistä ja pysäyttämään sen panssarintorjunta-aseiden ja kranaatinheit

timien tulella. Dubrovnikia lähestyvien joukko-osastojen käyttämät tiet oli varmistettu poliisin 

erikoisjoukkojen partioilla.415 

Kaupunkiin kohdistuneet hyökkäykset tapahtuivat kolmessa vaiheessa. Ensimmäiset iskut teh

tiin 23. - 24.10., toinen vaihe kesti 8. - 13.11. ja viimeinen tapahtui 6.12. Maavoimien aktii

vista toimintaa liittyi ainoastaan ensimmäiseen vaiheeseen. Lokakuun lopun jälkeen tyydyttiin 

vain kaupungin tulittamiseen tykistöllä ja suora-ammunta-aseistuksella. Joulukuun iskua voi

daan pitää jo pelkkänä tuhoamisammuntana. Yhtämittaisesti 12 tuntia kestäneen tulituksen ai

kana kaupunkiin ammuttiin yli 2 000 kranaattia. Kuriositeettina mainittakoon, että jopa yli 

kolmasosa ammutuista kranaateista, raketeista ja ohjuksista ei räjähtänyt kohteisiinsa osuttu

aan.416 

Näyttää siltä, että ainakin joitain osia Dubrovnikin kaupungista olisi joutunut Liittovaltion ar

meijan haltuun, koska hyökkääjien kerrotaan vieneen tauluja kaupungin taidemuseosta.417 

Liittovaltion armeija valtasi Dubrovnikin lahden kaakkoispuolella sijaitsevan Cavtatin käyttä

en hyväkseen kutsua Euroopan yhteisön tulitaukoneuvotteluihin. Joukot miehittivät kaupun

gin. Seurauksena oli Cavtatin väestön paniikinomainen pako moottoriveneillä Dubrovni

kiin.418 
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Kroatialaiset onnistuivat lokakuun lopulla murtamaan Liittovaltion merivoimien merisaartoa 

erityyppisistä siviilialuksista koostuneen saattueen läpäistyä sota-aluksien ketjun. Saattueessa 

matkustivat muun muassa Jugoslavian senhetkinen presidentti, kroaatti Stipe Mesic, parikym

mentä länsimaista reportteria sekä Dubrovnikista jo aiemmin paennutta asukasta. Saattue sai 

runsaasti julkisuutta ja Dubrovnik kohosikin länsimaiden ykkösuutiseksi sillä hetkellä. Aluk

set saivat evakuoitua joukon kaupunkiin saarrettuja siviileitä paluumatkallaan.419 

Kroatian armeijan 4 Kaartin Moottoroitu Prikaati pääsi etenemään Dubrovnikin alueelle kesä

kuussa 1992.420 
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Selitteet: 
Punaiset nuolet = Liittovaltion armeijan ja puolisotilaallisten serbijoukkojen hyökkäykset 
Siniset nuolet = Kroatian armeijan hyökkäykset 

Kuva 11. Hyökkäys Dubrovnikiin.421 

Dubrovnikin piiritys mainitaan serbien merkittävimpänä tappiona kansainvälisen yhteisön sil

missä. Sotilaallinen menestymättömyys on luku sinänsä, mutta keskiaikaisen historiallisen 

kaupungin tarkoitukseton tuhoaminen kulutussodankäynnin toimintamenetelmillä nosti suu

ren ärtymyksen ympäri maailmaa. Dubrovnik sai kaupunkiin kohdistuneen tulituksen määrään 

nähden jopa kohtuuttoman paljon julkisuutta, jos sitä vertaa samalla hetkellä käynnissä ollee

seen Vukovru.in lähes maan tasalle saattaneeseen pommittamiseen. On väitetty, että Dubrov

nik olisi jopa "pelastanut" Kroatian.422 
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Negatiivinen julkisuus, montenegrolaisten päätös vetää joukkonsa pois alueelta sekä Vukova

rin valtaamisen jälkeen al).<anut kehitys kohti aselepoa lopettivat Dubrovnikin piirityksenja ti

lanne rauhoittui alueella.423 

Euroopan kulttuuriperintökohteisiin kuuluva kaupunki kärsi piirityksessä yli 250 kaatuneen 

tappiot. Puolet keskustan rakennuksista tuhoutui tai kärsi pahoja tappioita.424 

6.2.3 Vukovarin piiritys 

Tilanne Vukovarin lähistöllä oli kiristynyt jo keväällä 1991. Kaupungin pohjoispuolella Boro

vo Selossa paikalliset serbit olivat pystyttäneet tie-esteitä kuorma-autoista, puunrungoista, eri

laisista romuista sekä tielle levitetystä öljystä. Kylän serbit olivat nousseet kapinaan Mladen 

Jovicin johdolla ja aseistautuneet metsästysasein. Samoihin aikoihin alueelle ilmestyivät Vo

jislav Seseljin Serbialaisen tsetnikkiliikkeen sotilaat.425 

Vukovarin kaupungin puolustuksesta vastasivat noin 700 - 800 kroaattipoliisia ja noin 1 000 

alueen oikeistolaisiin puolisotilaallisiin joukkoihin kuulunutta taistelijaa. Erään lähteen mu

kaan puolustajat muodostivat itsestään taistelujen alettua Kroatian kansalliskaartin 204 Pri

kaatin. Prikaatin komentaja oli Mile Dedakovic. Dedakovic kuului kuitenkin Kroatian Oikeis

topuolueen aseelliseen siipeen HOS:ään (Kroatian puolustusvoimat), samoin pääosa kaupun

gin puolustajista.426 

Aseistus oli sekalaista, mutta suhteellisen nykyaikaista. Kiväärikaliiperiseen aseistukseen kuu

lui muun muassa useita erirnallisia Kalashnikoviin pohjautuvia rynnäkkökiväärejä. Tarkka

ampujilla oli tavallisten metsästyskiväärien lisäksi jugoslavialaisia, eurooppalaisia ja neuvos

toliittolaisia tarkka-ampujatoimintaan tarkoitettuja erikoisaseita. Panssarintorjunta perustui 

Armbrust-sinkoihin ja Jugoslaviassa valmistettuihin kopioihin yhdysvaltalaisesta LA W-merk

kisestä kevyestä kertasingosta. Epäsuora tulituki rajoittui 82- ja 120-millimetrisiin kranaatin

heittimiin. Kroatialaisen Internet-sivun tietojen mukaan puolustajilla oli käytössään suuri 

määrä miinoja.427 

Kaupunkiin ensimmäisinä hyökänneille lähistön serbikylien puolisotilaallisille ryhmittymille 

oli toimitettu runsaasti Thompson-konepistooleja ja ampumatarvikkeita. Materiaali kuului 

Yhdysvaltojen vuonna 1952 Jugoslavialle toimittamaan aseapuun. Vukovarin piirityksessä 
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merkittävimmässä roolissa olleet Liittovaltion armeijan joukot kuuluivat 12 ja 17 Armeija

kuntaan, joiden esikunnat olivat Novi Sadissa ja Tuzlassa.428 

1 Sotilasalueen, johon armeijakunnat kuuluivat, joukkojen aseistus oli Liittovaltion armeijan 

parhaimmistoa sekä laadultaan että määrältään. Osa joukoista oli saanut taistelukokemusta jo 

Slovenian taisteluissa. Kroatialaisen Internet-sivun tietojen mukaan joukkojen vahvuus oli jo

pa 600 panssaroitua ajoneuvoa ja 40 000 - 60 000 sotilasta.429 

Käskyn Vukovarin operaatiosta antoi Liittovaltion armeijan esikuntapäällikkö kenraali Pa

nic430. Yhtä kaupunkiin hyökänneistä prikaateista komensi eversti Gusic431 . Operaation johta

misessa tapahtuneet virheet aiheuttivat sen, että lokakuussa koko Vukovarin rintaman johdon 

otti käsiinsä valtauskäskyn antanut Zivota Panic432. 

Selitteet: 
Punainen 

Sininen 

= Liittovaltion armeijan ja puolisotilaallisten serbijoukkojen hyökkäykset sekä ryhmitys 
(katkoviivalla 1. vaihe, yhtäjaksoisella viivalla 2. vaihe ja kaksinkertaisella viivalla 3. vaihe) 

= Kroatian armeijan ja kansalliskaartin hyökkäykset sekä ryhmitys 

Kuva 12. Vukovarin piiritys.433 
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Puolisotilaalliset serbijoukot eivät menestyneet yhä kiivaammiksi muuttuvissa taisteluissa 

kroaattipoliiseja vastaan. Liittovaltion armeijan Osijekin valtaamiseen suunnatut j_oukot eivät _ 

kiertäneet kaupunkiin linnoittautuneiden kroaattitaistelijoiden voimakasta puolustusta, vaan 

hyökkäsivät kaupunkiin kolmella vahvennetulla prikaatilla. Serbikomentajien vaikuttimena 

oli puolisotilaallisten joukkojen auttamisen lisäksi halu poistaa sivustauhka Osijekiin jatketta

valta hyökkäykseltä. Joukot suunnattiin hyökkäykseen kahta reittiä. Eteläisempi hyökkäys

suunta kulki Novi Sadista ja Tuzlasta Tonavan etelärantaa tien numero 7 suunnassa. Pohjoi

sempi osasto kiersi Tonavan ylittävien tien numero 3 siltojen kautta ja iski Vukovariin Borovo 

Selon kylän kautta. Vukovar rajoittui idässä Tonavaan ja lännessä kaupunkia ympäröivät ser

bien asuttamat pikkukylät. Kaupungin saartaminen onnistui ilman vaikeuksia.434 Yhtymien 

hyökkäystä tuki laivasto-osasto Tonavalla435
• 

Vukovarista käydyt, yhteensä 102 vuorokautta kestäneet taistelut ovat jaettavissa kolmeen 

vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe ulottui heinäkuun viimeiseltä viikolta elokuun alkuun. Vaihe 

käsitti lähikylien puolisotilaallisten serbijoukkojen menestyksettömiä islpija kaupungin puo

lustajia vastaan. Liittovaltion armeijan kolme vahvennettua prikaatia siirtyi suoraan hyökkäys

ryhmityksessä kasarmeiltaan kohti Vukovaria ja aloitti kaksipuoleisen Donav-jokeen tukeutu

van pihtiliikkeen.436 Ensimmäisiä Vukovaria kohti suunnattuja 1 Sotilasalueen joukkoja oli 

sille alistettu Serbialainen vapaaehtoiskaarti437
• 

Toinen vaihe alkoi 25.8. suoritetulla voimakkaalla tykistötulituksella kaupunkiin. Vukovarin 

pohjoisin kaupunginosa, Borovo Naselje, pyrittiin eristämään rajuilla hyökkäyksillä muusta 

kaupungista. Liittovaltion armeija suuntasi Mitnican ja Sajrnisten kaupunginosia vastaan 

hyökkäyksiä venyttääkseen kroaattien puolustusryhmitystä. Sajmisteen muodostui koko rinta

man pahin taistelulinja miinoitteineen. Serbijoukot kärsivät runsaasti tappioita eivätkä kyen

neet etenemään kaupungin sisäosiin.438 

Kolmas vaihe alkoi voimakkailla hyökkäyksillä 14.9. Liittovaltion armeijan joukot etenivät 

Trpinjska-kadulle sekä Borovo Naseljen ja Sajmisten kaupunginosiin. Hyökkäävät osastot sai

vat muodostettua yhteyden kaupungin varuskunnan ja Petrova Gora-kukkulalla olleiden ase

mien sekä Djergaj'n viljahissien välille. Kolmannen vaiheen aloittaneet ankarat taistelut kesti

vät seitsemän vuorokautta. Trpinjska-katu alkoi muodostua serbipanssareiden hautausmaaksi. 

Eräs lähde kertoo serbien menettäneen tämän viikon taisteluissa 130 panssaroitua ajoneuvoa 

tuhoutuneena.439 
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Liittovaltion armeija muutti taktiikkaansa kärsimiensä raskaiden tappioiden vuoksi. Belgradis

ta lähetettiin 30.9. li 200 papssE-rivaunun ja ajoneuvon osasto hyökkääjien v~hvistukseksi. 

Kaupungin rakenteita ryhdyttiin tuhoamaan järjestelmällisellä tykistötulella ja ilmaiskuilla. 

Tulivaikutus keskitettiin valittuihin murtokohtiin. Samanaikaisesti 1.10. Marincin kylän jou

tuessa serbijoukkojen haltuun tiukkeni saartorengas entisestään. Liittovaltion armeija täydensi 

piiritystä yksikköjensä välialueille rakennetuilla jalkaväkimiinoja sisältäneillä taktisilla mii

noitteilla.440 

Liittovaltion armeijan ja serbien puolisotilaallisten joukkojen voimakkain hyökkäys käynnis

tyi 4.10. kranaatinheittimistön, tykistön ja ilmavoimien tuella. Hyökkääjä katkaisi viimeisen

kin tieyhteyden kaupunkiin. Tämän jälkeen ainoa reitti oli metsäpolku, jonka käytön serbien 

tarkka-ampujat estivät.441 

Kroatian armeija yritti murtautua kaupungin avuksi saartorenkaan läpi lokakuun puolessavä

lissä, mutta menestyksettä. Vinkovcista käynnistetty hyökkäys oli tarkoitus suunnata Marincin 

kylän kautta kohti Vukovarin keskustaa serbien puolisotilaallisten joukkojen ryhmityksen lä

pi. Kroaattien liike alkoi hidastua serbien vastarinnan vuoksi jo ennen Nustaria ja tyrehtyi ko

konaan heti kylän koillispuolella serbien suluttein sekä siltahävittein tuettuun puolustusryhmi

tykseen. Hyökkäykseen otti osaa ainakin Kroatian kansalliskaartin 3 A-Prikaati ja puolet 5 A

Prikaatin panssarintorjuntaosastoista. Operaatio saavutti ainakin osittaista menestystä, muun 

muassa Nustarin eteläpuolisessa Cericin kylässä tuhottiin yhdessä ainoassa iskussa neljä pans

sarivaunua. Vastahyökkäysj oukot suunnattiin tämän jälkeen Osi j ekiin. 442 

Vukovarin puolustuksen johtaja Dedakovic oli jo piirityksen aikana vakuuttunut siitä, että 

Kroatian hallitus oli tarkoituksella antamatta aseita ja apua kaupunkilaisille. Hän pääsi kau

pungissa vielä toiminnnassa olleen radioaseman lähetyksissä kertomaan asiasta julkisesti

kin.443 

Erään lähteen mukaan Liittovaltion armeija siirsi marraskuun alussa esikuntansa Vukovarin 

lähistölle ja johti itse suoraan Luzacin kaupunginosaa vastaan suunnatun hyökkäyksen. 4.11. 

aloitettu ratkaiseva hyökkäys käynnistettiin 65:llä ilmahyökkäyksellä kaupungin puolustajia 

vastaan. J alkaväki onnistui etenemään muutaman sadan metrin päähän kaupungin keskustasta. 

Luzacin puolustajat joutuivat vetäytymään kaupungin keskustaa kohti panssarintorjunta-asei

den loputtua. Luzacin menettäminen ja kaiken ulkopuolelta tulleen materiaaliavun tyrehtyrni-
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nen merkitsivät käytännössä sitä, ettei keskustaa voitaisi enää pitkään pitää hallussa. Taistelu 

______t&o talolta alkoi. Bogdanovcin puolustus murtui 11.11. 444 

Vukovarin puolustusryhmitys oli joutunut jakautumaan marraskuun puolessavälissä kahteen 

erillään olevaan saarekkeeseen kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä: toinen vasta

rintaa tekevä ryhmitys alkoi Luzacista ja suuntautui kohti Tonavan rantaa; toinen osasto puo

lustautui jokitöyräillä Vuka-joen suuntaisesti kohti keskustaa. Henkiinjääneet taistelijat yritti

vät kaikkien panssarintorjunta-aseiden loputtua murtautua piiritysrenkaan läpi pieninä ryhmi

nä. Osa näistä joutui siviilien ohella täysin piiritetyksi, muun muassa Mitnicaan ja Borovo Na

seljeen saarretut ryhmät. Kolmas vaihe kesti 86 vuorokautta, yhtä pitkään kuin kaupungin 

puolustajatkin. 445 

Liitovaltion armeija suoritti useita Neuvostoliiton Puna-armeijalle tyypillisiä, mutta omalle 

operaatiotaidolleen poikkeuksellisia rynnäkköjä. Kaupunkia tulitettiin raskaalla tykistöllä, 

minka jälkeen taistelupanssarivaunut aloittivat etenemisen esikaupunkialueille. Hyökkäysten 

alkuvaiheessa lähinnä serbien puolisotilaallisten joukkojen jalkaväki tuki panssareiden etene

mistä. Vähintään 20 000 miehen vahvuiset joukot alkoivat kuitenkin kärsiä raskaita tappioita 

sekavassa kaupunkitaistelussa.446 

Kroaattipuolustajien menestykseen löytyi useita tekijöitä. Kroaattien puolustusjärjestelmä 

ulottui normaalien maahan ja rakennuksiin valmisteltujen tuliasemien lisäksi myös syvälle 

maan sisään. Kellarit, kivirakennuksien alakerrat ja puistoihin rakennetut asemat oli yhdistetty 

tunneleilla. Tunneliverkosto yhdistyi kaupungin keskeneräiseen viemäriputkistoon. Panssari

vaunut etenivät kaduille ilman jalkaväen tukea, jolloin kroaattien oli helppo tuhota niitä. 

Myös joukkojen johtaminen osoittautui vaikeaksi. Hyökkääjän panssarijoukot ja jalkaväki er

kanivat toisistaan sokkeloisen kaupungin kaduilla. Osastot iskivät itsenäisesti omilla kapeilla 

vastuualueillaan. Kroaattijoukkojen oli alueen tuntemuksensa ansiosta helppo torjua kerta toi

sensa jälkeen koordinoimattomat hyökkäykset. Katutaistelut mahdollistivat puolustajien sin

koaseistuksen tehokkaan käytön. Raskaita kranaatinheittimiä oli asennettu kuorma-autoihin 

tuliasemavaihtojen nopeuttamiseksi. Autojen lattiat oli vahvistettu teräslevyillä ja hiekkasä

keillä. Kevyiden kranaatinheittimien tuliasemat--oli naamioitu ja suojattu teräslevyillä.447 

Liittovaltion armeijan panssarijoukkojen ja serbijalkaväen liikkeen koordinoimattomuuden li

säksi myös muita johtamisvirheitä tapahtui. Puolisotilaallisia joukkoja ei ollut alistettu Liitto-
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valtion armeijalle. Puolisotilaalliset joukot tekivät yksityisiä ryöstöretkiä kaupunkiin. Eräs täl-

___kinen, .filpperipelin evakuoimiseen tähdännyt retki päättyi traagisesti. Liittovaltion armeijan 

panssarivaunu ampui tulialueelleen ilmestyneitä aseistautuneita miehiä ja kuusi heistä sai sur

mansa. Joukkojen välit kiristyivät ja serbivapaaehtoiset alkoivat uhkailla Liittovaltion armei

jan upseereita. Silminnäkijät kertoivat puolisotilaallisten joukkojen keskittyneen paikallisen 

luumuviinan juomiseen vain 200 metrin päässä kroaattitarkka-ampujien tuliasemista. Kysei

sen osaston johtajaa ei näkynyt missään. 448 

Kroaattijoukot panostivat Vukovarin taisteluiden aikana Osijekin lentokentän maanalaiset 

polttoainevarastot. Tunnelit sijaitsivat viiden Osijekin lähistöllä sijainneen serbikylän alla.449 

Säiliöitä ei kuitenkaan räjäytetty. 

Koko piirityksen aikana serbit sallivat eri lähteiden mukaan joko vain yhden tai kahden avus

tussaattueen ajamisen kaupunkiin. Toinen saattue evakuoi palatessaan 114 haavoittunutta. Yk

si ajoneuvoista ajoi paluumatkalla miinaan.450 

Koska saartorengas oli ollut syyskuun loppuun saakka hieman väljempi, kyettiin maissipelto

jen kautta kulkevan suojaisen reitin kautta tuomaan aseita, muonaa ja lääkintämateriaalia. Sa

maa reittiä käyttivät Vukovarista Bogdanovciin pakenevat siviilit.451 

Piiritetysrenkaan sulkeuduttua kaupungin puolustajia kyettiin huoltamaan vain rajoitetusti len

tokoneista laskuvarjojen avulla suoritetuin täydennyksin. Tällä tavalla saatiin pieniä eriä lää

kintämateriaalia sekä jo Slovenian sodasta tuttuja Armbrust-sinkoja. Täydennyslennot tehtiin 

neuvostoliittolaisvalmisteisilla maatalouskäyttöön tarkoitetuilla Antonov-lentokoneilla. Pot

kurikoneiden pilotit olivat entisiä Liittovaltion ilmavoimien lentäjiä. Tämä varsin vaatimaton 

osasto oli saanut nimen HRZ - Hrvatsko Ratno Zrakoplovstvo452 (Kroatian ilmavoimat). Se 

oli Kroatian ilmavoimien ensimmäinen yksikkö.453 

Lentoyksikkö suoritti pommituslentojakin pudottaen sytyttimellä varustettuja, dynamiitilla 

täytettyjä teräsrunkoisia sadan litran kaasupulloja. Maahan osuessaan yhdistelmä räjähti ja le

vitti tehokkaasti ympärilleen sirpaleita. Pommituslentojen vaikutuksesta ei ole varmaa tietoa. 

Jotain kertoo jo sekin, että vuoden 1992 alkuun mennessä koko itäiseltä taistelualueelta olivat 

teräksiset kaasupullot kokonaan loppuneet. Koska Osijekin lentokenttää oli pommitettu, käyt

tivät lentäjät tilapäisiä pelloille valmisteltuja kenttiä aina pari kolme päivää kerrallaan. Lento-
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yksikkö selviytyi kuin ihmeen kaupalla sitä metsästäneiden Liittovaltion ilmavoimien MiG

hävittäjien k)'!!sistä. MiG-to ·untahävittäjien tutkat havaitsivat vain yli 300 kilometrin tuntino

peudella lentävät maalit. Antonovit olivat 170 kilometrin tuntinopeudellaan näin ollen ammut

tavissa alas vain näköhavaintojen perusteella.454 

Kroaatit itse kärsivät kaupunkia puolustaessaan lähteistä riippuen noin 1 700 - 4 000 miehen 

kokonaistappiot. Kaupungin raunioista kerrotaan löytyneen valtauksen yhteydessä jopa 2 642 

ihmisen ruumiit. Tappioiden määrä olisi voinut olla moninkertainen, ellei juuri ennen piiritys

renkaan sulkeutumista olisi onnistuttu evakuoimaan pääosaa asukkaista kaupungin länsipuoli

seen Bogdanovcin kylään. Marita Vihervuoren mukaan Vukovarin kellareissa piileskeli piiri

tyksen aikana evakuoinneista huolimatta jopa 15 000 siviiliä455
• Evakuoinnista huolimatta pai

kalliset arvioivat, että noin 10 - 15 prosenttia alkuperäisistä asukkaista olisi saanut piiritykses

sä surmansa. Haavoittuneita oli yli 4 000 ja vangiksi jääneitä 3 000 - 5 000.456 

Serbien tappiot olivat kroaatteihin verrattuna kaksinkertaiset. Arviot 10 000 - 15 000 kaatu

neesta ja 25 000 - 30 000 haavoittuneesta serbistä tuntuvat kuitenkin liioitetuilta. Tuhoutunei

ta panssaroituja ajoneuvoja alueelle jäi useita satoja. Kroatialaisen Internet-sivun tietojen mu

kaan 500 panssaroitua ajoneuvoa tuhoutui, joista taistelupanssarivaunuja oli peräti 200. Kro

aatit kertovat ampuneensa alas 25 taistelukonetta. Vukovar joutui lopulta serbien käsiin, mutta 

vasta kolmen kuukauden piirityksen ja raskaiden tappioiden jälkeen 18.11.1991. Kaupungin 

kaduilla alkoi kaikua serbien voitonlaulu: 'Slobo, daj salate, bice rnesa bice rnesa klacemo 

Hrvate' - 'Slobo, tuo salaattia, täällä on lihaa, me teurastamme kroaatit' .457 

Mile Dedakovic oli päässyt edellisenä päivänä livahtamaan piiritysrenkaan läpi muutamien 

taistelijoidensa kanssa. Hän oli tätä ennen luovuttanut tehtävänsä Branko Borkovicille. 

Tudjman pidätytti Dedakovicin ja syytti tätä Liittovaltion armeijan vastatiedustelupalvelun 

KOS:n agentiksi.458 Kroatian presidentti ei halunnut vihaamansa HOS:n saavan yhtään kunni

aa sitkeästä puolustustaistelusta. 

Vukovarin taistelun opetukset otettiin myöhemmin kroaattien puolella käyttöön koordinoi

malla jo joukkuetasolla taistelupanssarivaunujen ja rynnäkköpanssarivaunujen sekä niiden 

miehistöjen yhteistoiminta. Vaikka Vukovar menetettiinkin, kohosi kroaattijoukkojen moraali 

ylivoimaisesta hyökkääjästä saavutetun moraalisen voiton ansiosta. Vukovarin jälkeen seurasi 

Varazdinin suurvoitto. Serbien 32 Armeijakunta antautui kroaateille, jolloin sotasaaliiksi saa-
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tiin yli 100 taistelupanssarivaunua, 155 millimetrin haupitseja, kymmenen kappaletta 203 mil

limetrin haupitseja, kranaatinheittimiä ja muuta materiaalia.459 

Vukovarin valtauksen jälkeen serbijoukot eivät enää käyttäneet paikallisia puolisotilaallisia 

osastoja laajamittaisesti. Liittovaltion armeijan ja Krajinan serbitasavallan armeijan tukena 

käytetyt puolisotilaalliset osastot olivat jatkossa Serbiasta tuotuja yksikköjä.460 

Liittovaltion armeijankaan käyttö ei ollut osoittautunut ongelmattomaksi. Jopa kokonaisia re

serviläisistä koottuja yksiköitä nousi Itä-Serbiassa kapinaan Vukovariin lähettämistä vastaan. 

Kadijevic valitti, että rintamallekin saatuja yksiköitä katosi nopeasti. Vukovarin kaaoksesta 

karanneista serbeistä kuuluisin ajoi panssaroidulla miehistönkuljetusajoneuvollaan 'Veljeys ja 

Yhtenäisyys' -moottoritietä aina Belgradiin asti ja suostui pysähtymään vasta kaupungin kes

kustassa hallituksen rakennuksen eteen.461 

Saadut kokemukset johtivat siihen, ettei tavallisia serbialaisia joukkoja, lähinnä Liittovaltion 

armeijaa, käytetty Kroatian sodan myöhemmissä operaatioissa. Erikoispoliisiyksiköitä, eri

koisjoukkoja ja serbialaisia puolisotilaallisia osastoja käytettiin sekä Kroatian että Bosnian so

dan operaatioissa.462 

Taistelun jälkeen Liittovaltion armeija ja puolisotilaalliset serbijoukot ryntäsivät kaupunkiin. 

Vukovarin sairaalasta katosi noin 300 potilasta, jotka murhattiin ja haudattiin joukkohautaan 

kaupungin ulkopuolella sijainneen lammasfarmin alueelle. Haudat löytyivät vuonna 1996 ja 

vainajista voitiin päätellä, että heidät oli surmattu välittömästi valtauksen jälkeen. Sairaalan 

tyhjentämisestä vastannut majuri Veselin Sljivancanin sekä kaksi teloituksista epäiltyä muuta 

johtajaa, Radic ja Mrsic on etsintäkuulutettu Haagin kansainvälisen sotarikosoikeuden toimes

ta. On mahdollista, että Sljivancanin karkotti Punaisen Ristin edustajat Vukovarista 19.11. 

juuri sairaalan tapahtumia peitelläkseen.463 

Serbejä ei voi Vukovarin yhteydessä syyttää väestön täydellisestä tuhoamisesta tai etnisistä 

puhdistuksista. Kaupungin kukistumisen jälkeen kellareissa selvinneiden siviilien sallittiin 

purkautua pääosin häiritsemättä pitkänä kolonnana kohti Vinkovcia. Kroaattilähteet kuitenkin 

väittävät, että kaupungin asukkaista noin 5 000 olisi viety Serbiassa sijaitseville vankileireil

le.464 
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Liittovaltion armeija käynnisti Vukovarin valtauksen jälkeen vastatoimenpiteenä läntisten tie

dotusvälineiden kautta levinneeseen kuvaan piirityksestä oman informaatio-operaationsa. Me

dian edustajille esiteltiin Vukovarin kaduilla "serbisiviilien" ruumiita. Vukovarin sairaalasta 

ulos kannettujen vainajien kerrottiin tulleen teloitetuksi kadulla. Ruumiiden varpaisiin kiinni

tetyt laput kielivät kuitenkin sairaalassa menehtyneistä haavoittuneista. Kroaattien murhaa

mista koululaisista levitettyä harhatietoa toistettiin edelleen.465 

12 Armeijakunnan komentaja, kenraali Andrija Biorcevic, syytti Liittovaltion armeijan yleis

esikuntaa ja puolustusministeriä armeijakunnan Osijekia kohti suunnatun hyökkäyksen kes

keyttärnisestä.466 

Välittömästi ~altauksen jälkeen kroaatit katkeroituivat kaupungin saaman kohtalon johdosta. 

Menetyksestä syytettiin Euroopan yhteisöä ja Kroatian presidenttiä. Esitettiin väitteitä, että 

Tudjman olisi jättänyt piiritetyt oman onnensa nojaan, jotta kansainvälinen mieliala kääntyisi 

Kroatian puolelle ja valtion itsenäisyys tunnustettaisiin. Erityisesti kaupungin puolustusta joh

tanut Dedakovic oli vakuuttunut tahallisesta heitteillejättämisestä.467 

Kroaatit pitävät nykyään Vukovaria sotansa kunniakkaimpana taisteluna. Kaupungista käytet

tyjä nimiä ovat olleet muun muassa 'Sankareiden kaupunki' tai 'Kroatian Stalingrad'. Kau

pungissa pidetään vuosittain piiritykseen liittyviä vuosipäiväjuhlia, joihin Kroatian presidentti 

Tudjmankin osallistui vielä eläessään.468 Vaikka piirityksestä on kulunut jo yli seitsemän vuot

ta, on Vukovarin keskusta edelleenkin suurilta osin maan tasalla. 

Liittovaltion armeija ja Krajinan serbit pitivät Vukovarin kukistamista suurena voittona. Soti

laallisesti sinänsä merkityksettömän kaupungin jääräpäistä piiritystä ja paljon tappioita vaati

nutta valtausta on ihmetelty. Kroatian puolustusministeri Tus kertoikin, että Vukovarin valta

us oli sotilaallisesti tyhmä teko. Liittovaltion armeijan oli kuitenkin tehtävä se poliittisten syi

den vuoksi. Serbit olivat jo julistaneet sen Itä-Kroatian serbiprovinssin pääkaupungiksi.469 Pe

rääntyminen olisi tiennyt Suur-Serbian kasvojen menettämistä. 

6.2.4 Maslenican operaatio 

Kroaattijoukkojen Bosnia-Hertsegovinassa kärsimien vastoinkäymisten jälkeen Kroatian yli

johto käänsi huomionsa serbien Kroatiassa miehittämiin alueisiin. Vuoden 1991 taisteluiden 

aikana Kroatian serbit olivat onnistuneet valtaamaan Maslenican strategisesti tärkeän alueen 
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ja tuhoamaan Maslenica Gorgen ylittävät sillat. Kyseessä oli elintärkeä yhteysreitti varsinkin 

talvella. Siltojen tuhoamisen jälkeen Zadariin ja Dubrovnikiin oli enää lauttayhteys. Alueen 

haltuunotto oli tärkeää myös Montenegrosta jatkuvasti kohdistuvan sotilaallisen uhkan vuok

si. Zemunikin lentokenttä oli tärkeä, koska sen ympäristön infrastruktuuri oli säilynyt suhteel

lisen ehjänä ja rakenteet olivat vielä toiminnassa. Rintamalinjat olivat pysyneet Dalmatian 

rannikolla pieniä poikkeuksia lukuunottamatta niillä paikoilla, minne ne 1992 taistelujen jäl

keen jäivät.470 

Kroatian sodan lopettanut aselepo rikkoutui tammikuun 22. päivänä 1993 Kroatian armeijan 

tehdessä voima~aan hyökkäyksen Krajinan serbitasavallan armeijaa vastaan. Hyökkäyksen 

tavoitteena oli strategisena pidettyjen Jacenicabron kaupungin, Maslenican sillan, Zadarin len

tokentän ja Perucan patojen valtaaminen. Krajinan serbitasavallan hallitus julisti liikekannal

lepanon ja Yhdistyneiden kansakuntien valvomista varastoista otettiin käyttöön sinne aselepo

sopimuksen perusteella varastoidut raskaat aseet. 471 

Kroatian hyökkäys jouduttiin keskeyttämään jo neljän päivän kuluttua kaikkia tavoitteita saa

vuttamatta. Lentokenttä, pato ja silta saatiin toki vallattua, mutta serbijoukkoja ei saatu ajettua 

riittävän kauaksi, jotta vallatut kohteet olisi voitu ottaa vaaratta julkiseen käyttöön 472
. Perucan 

pato oli panostettu hävittämistä varten, ja ainoastaan Yhdistyneiden kansakuntien rauhantur

vaajien puuttuminen tilanteeseen esti laajan katastrofin syntymisen473
• Kroaatit eivät onnistu

neet karkoittamaan serbejä asemistaan, jotka uhkasivat Maslenican 'käytävää' . 'Käytävä' oli 

tärkeä yhteysreitti Dalmatian ja Kroatian pohjoisosien välillä. Serbijoukot pysyivät myöskin 

asemissaan Biogradin, Zadarin ja Sibenikin rannikkokaupungeissa. Rintamalinjat olivat liian 

lähellä lentokenttää, jotta se olisi voitu avata päivittäiselle lentoliikenteelle.474 

Kroatian armeijan hyökkäävien joukkojen vahvuus oli 6 000 miestä. Operaatioideana oli kol

mesta suunnasta tehtävä saarrostava hyökkäys.475 

Hyökkäys oli pääosin Kaartin joukkojen operaatio. Johtoportaana oli 4 Kaartin Prikaatin esi

kunta. Hyökkäysosastojen muodostamisessa noudatettiin kautta linjan 'Taktinen ryhmä' -peri

aatetta. Tämä ja taktinen yllätys takasivat sen, että Krajinan serbitasavallan armeija pakotettiin 

vetäytymään riittävästi, jotta hyökkäykselle tärkeä ponttonisilta saatiin rakennettua.476 
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4 Kaartin Prikaatin tehtävänä oli edetä Zadarin 'Taktisen ryhmän' sivulla, edetä kohti Kasicia 

Podgradinan, Paljuvin ja Novigradin kautta ja vallata Ravni Kotarin alue. Tämä onnistui vasta 

voimakkaan tykistötuen avulla. Operaation loppuun mennessä prikaati oli vallannut serbien 

asemat Musapstanin, Cmo 'n ja Babin Dub 'n ympärillä ja ottanut Ravni Kotarin haltuunsa.477 

Kaartin joukkojen 1 Taktinen Ryhmä näyttäisi koostuneen kahdesta 1 Kaartin Prikaatin patal

joonasta, joita tukivat todennäköisesti 112 Prikaatin osat ja 1 Kaartin Prikaatin pioneerit sekä 

40 Pioneeripataljoona Splitistä. Taktisen Ryhmän tehtävänä oli varmistaa Velebit-vuoristo. 

Ryhmä täytti tehtävänsä ja sai haltuunsa koko aluetta hallitsevan Tolove Grede-vuoren. 3 

Kaartin Prikaati auttoi muodostamaan Zadarin 'Taktisen ryhmän' ja sai sen jälkeen tehtävän 

edetä Krajinan serbitasavallan armeijan alueelle Novigrad-Paljuv-Kasic -tasalle.478 
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3 Kaartin Prikaatin reserviksi jäi 3 Kaartin Panssaripataljoona kalustonaan T-55- ja M-84 

-taistelupanssarivaunut. 2 Kaartin Pataljoona miehitti Paljuvin nopeasti 3 Kaartin Pataljoonan 

edetessä sen rinnalla kohti Kasicia. 3 Kaartin Pataljoona hyökkäsi kuitenkin liian pitkälle. Ser

bijoukot onnistuivat katkaisemaan osaston, ja se pakotettiin vetäytymään 2 Kaartin Pataljoo

nan tukemana. Tätä ennen pataljoona oli onnistunut aiheuttaamaan 188 serbin tappiot ja tuho

amaan neljä panssarivaunua. Muut Kaartin yksiköt taistelivat Kroatian armeijan normaalien 

yksiköiden rinnalla. 5 Kaartin Prikaati 'Slavonian haukat' oli reservinä Zadarin lähistöllä, jos

kin prikaatin raketinheitinpatteristo ja pioneerit oli alistettu eri 'Taktisille ryhmille' .480 

Kroatialaisen Ivan Bajlon ylläpitämällä Internet-sivulla olevien tietojen mukaan myös 6 Kaar

tin Prikaati osallistui operaatioon vastaamalla Maslenica Gorgen ja Likan välisen kulkuaukon 

suojaamisesta. Yhtymän osien mainitaan olleen ensimmäisiä Maslenican siltapaikan ylittänei

tä ja tehneen sen ilman tappioita. Mikään muu lähde ei kuitenkaan mainitse edes 6 Kaartin 

Prikaatin osien kuuluneen mihinkään yllä mainituista 'Taktisista ryhmistä'. Selitys saattaa 

piillä samasta lähteestä löytyneestä tiedosta, jonka mukaan yksi prikaatin pataljoonista olisi 

antautunut operaation aikana. 481 Jos tämä pitää paikkansa, on vaikeneminen prikaatin mukana

olosta ymmärrettävissä. 

Maslenican operaatiossa käytettiin ensimmäistä kertaa todennäköisesti Saksasta hankittuja 

Milan-panssarintorjuntaohjuksia. 482 

Operaatio oli erikoinen sen vuoksi, ettei kumpikaan osapuoli käyttänyt hyväkseen saavutta

maansa menestystä. Kroatialaiset panssarivaunut pysähtyivät ennen Benkovaciin etenemistä ja 

serbit keskeyttivät menestyksekkään hyökkäyksensä Novigradiin. Novigrad hallitsi Masleni

can käytävää. Hyökkäykseen osallistuneet kroatialaiset sotilaat turhautuivat hyökkäyksen py

säyttämisen ja joukkojen takaisin vetämisen johdosta. Skabmjen kukkulat oli jo vallattu ja 

edetty pitkälle kaakkoon. Serbijoukot valtasivat alueen tyhjennyttyä kukkulat uudelleenja sai

vat takaisin hyvät tykistön tuliasema-alueet. Maslenican siltojen tulittaminen jatkui kuten en

nenkin.483 

Molemmat osapuolet kärsivät suhteellisen raskaat tappiot. Kroaattien menetykset olivat 60 

miestä, muun muassa 1 Kaartin Prikaatin komentaja prikaatikenraali Gavran Tomljanovic sai 

surmansa tarkka-ampujan luodista Maslenican sillan lähistöllä. Serbejä kaatui ainakin 200 

miestä. Kroaattihyökkäys paljasti vakavia heikkouksia Kninin Krajinan serbijoukkojen taiste-
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luvalmiudessa ja -kyvyssä. Tämä johti serbijohtaja Hadzicin pyyntöön Serbian presidentille 

Slobodan Milosevicille, että Kroatian serbeille lähetettäisiin luotettava kenraali aseita varus-
~ -..... , , 

teita ja erikoisjoukkoja niin pian kuin mahdollista. Kroaattihyökkäyksen seurauksena 4 000 

vapaaehtoista Serbiasta saapui Kninin Krajinaan. Vapaaehtoiset olivat pääosin Arkanin, kap

teeni Draganin ja Seseljin kannattajia. Vapaaehtoisten tehtävänä oli organisoida, kouluttaa ja 

valmistella erikoisosastoja salamurhia ja sabotaaseja varten kroaattien hallitsemilla alueilla. 

Myös osia Liittovaltion armeijan 3 Armeijan 38 Laskuvarjorykmentistä Nis'istä siirrettiin 

Kninin Krajinaan. Hyökkäyksen seurauksena useita paikallishallinnon korkea-arvoisia virka

miehiä erotettiin Kninissä. Heitä syytettiin epäpätevyydestä ja joissain tapauksissa jopa pettu

ruudesta maa-alueiden menettämisen vuoksi. Puolustusministeri eversti Stojan Spanovic siir

rettiin niin ikään syrjään paikaltaan puolustusjärjestelyissä tehtyjen virheiden vuoksi.484 

Kroaattihyökkäyksen yhteydessä ilmeni runsaasti ongelmia. Vuoristo aiheutti 

komentoyhteyksissä ja tulenjohdossa vaikeuksia. Alueella toimineet Yhdistyneiden kansakun

tien joukot saivat usein kuulla, että kellonajat olivat eri hyökkäysosastoilla menneet sekaisin 

ja seurauksena olivat olleet suuret tappiot.485 Eräs lähde mainitsee Maslenican operaation ol

leen kaikesta huolimatta merkkipaalu Kroatian sodan tapahtumissa - tämän jälkeen Krajinan 

serbijoukot yleensä hävisivät taistelut ja menettivät toistuvasti aiemmin valtaamiaan alueita486
• 

Hyökkäyksen yhteydessä rakennettu 250 metrin pituinen ponttonisilta joutui jatkossa lähes 

päivittäisen Krajinan serbitasavallan armeijan tykistötulituksen kohteeksi. Se rauhoittui vasta 

vuoden 1993 loppua lähestyttäessä. Siltapaikan suojana Kroatian armeijalla oli muutamia il

matorjuntatykkejä, jalkaväkiosasto ja lähistöllä ollut tykistöpatteri. Serbeillä oli suora näköyh

teys sillalle, jolloin 7 ja 13 kilometrin etäisyydellä olleiden tykistöpattereiden tulta kyettiin 

johtamaan erittäin tarkasti. Lisäksi serbien taistelupanssarivaunuja oli 6 - 7 kilometrin etäisyy

dellä suoran näköyhteyden päässä.487 

Osapuolet sitoutuivat Yhdistyneiden kansakuntien välittämänä 6.4. vetämään joukkonsa eril

leen ja kroaattien valtaamille alueille sijoitettiin Yhdistyneiden kansakuntien poliiseja 488
• Mas

lenican taistelut olivat takaisku Yhdistyneille kansakunnille. Serbien aiemmin Vancen rauhan

suunnitelmaa kohtaan tuntemat epäluulot osoittautuivat aiheellisiksi kroaattien kiinnostuksen 

suuntautuessa edelleen yhä syvemmälle sisämaahan. Lisäksi kroaattihyökkäyksen keskelle 

joutuneiden rauhanturvajoukkojen kaksi ranskalaista sotilasta sai surmansa.489 
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Maslenican operaatio aiheutti merkittäviä Liittovaltion armeijan ryhmitysmuutoksia. Pelätes-

_ sään uusia.Kroatian armeijan hyökkäyksiä muille vuonna 1991 valtaamilleen alueille Liitto

valtion armeija siirsi huhtikuun puolessavälissä 1993 Itä-Slavoniaan kaksi moottoroitua jalka

väkiprikaatia, yhden panssariprikaatin ja yhden jalkaväkiprikaatin. Aselajivahvennuksista 

mainittakoon erillinen ponttonirykmentti, kaksi panssarintorjuntapataljoonaa, yksi tykistöoh

jusrykmentti sekä kolme patteristoa tykistöä ja raketinheittimistöä. Ilmatukea varten Itä-Sla

voniaan lensi lentue panssarintorjuntaan kykeneviä Mi-8- ja SA-342 Gazelle-helikoptereita. 

Alueelle siirrettiin lisäksi muutamia erikoisjoukkojen rykmenttejä. Jo ennen tätä suurta jouk

kojen siirtoa alueen joukkoja oli vahvennettu kahdella pioneerikomppanialla. Yksikköjen ka

lustoon kuului muun muassa linnoittamiskoneita ja miinoittamisajoneuvoja.490 

6.2.5 Operaatio 'Divoselo' 

Kroatian armeijan Medakin alueella syksyllä 1993 toteuttamaa hyökkäystä on kutsuttu lähteis

tä riippuen joko Medakin operaatioksi491 , operaatio 'Divoseloksi'492 tai operaatio 'Medacki 

Dzep'iksi'493 . Operaatio 'Medak' on jäänyt nimenä elämään osittain erehdyksestä. Yhdistynei

den kansakuntien ryhmitysmuutokset kroaattihyökkäyksen jälkeen ja ryhmitysmuutoksia 

edeltänyt Kroatian armeijan asteittainen vetäytyminen valtaamiltaan alueilta oli nimeltään 

operaatio 'Medak'. Oikea nimi hyökkäykselle on kroaattien itsensä käyttämä 'Divoselo'.494 

Divoselo -nimi annettiin hyökkäysalueella sijainneen kylän mukaan. 

Krajinan serbitasavallan armeijan ja Kroatian armeijan välinen rintama oli muodostunut voi

makkaasti pullistuneeksi 'taskuksi' Medakin alueella. Serbien miehittämää taskua ympäröi 

pohjoisessa, lännessä ja etelässä kroaattiryhmitys. Kroatian armeijan puolustuksessa olleita 

joukkoja Medakin alueella komensi prikaatikenraali Ademi.495 

Kroatian armeijan joukot aloittivat operaatio 'Divoselon' alueellaan olevia serbijoukkoja vas

taan 9.9.1993. Hyökkäys tuli täydellisenä yllätyksenä serbeille. Kroatian armeijan esikunta

päällikkö luonnehti myöhemmin hyökkäystä rynnäköksi. Operaatiolla ei ollut alunperin muu

ta tavoitetta kuin luoda painetta Kroatian serbien pääkaupunkia Kniniä vastaan. Kaartin yksi

köt olivat jälleen hyökkäyksen kärjessä, joskaan eivät niin määräävässä roolissa kuin Masleni

can operaatiossa. Hyökkäyksen kärjessä on arveltu edenneen 8 Kaartin Prikaatin erikoisjou

kot496. Gospiciin sijoitettu 6 Kaartin Prikaati oli nimetty uudelleen 9 Kaartin Prikaatiksi. Yhty

mää käytettiin hyökkäyksessä yhteistoiminnassa Kodinturvajoukkojen rykmenttien kanssa. 
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Kodinturvajoukkojen tehtävänä oli yhteysreittien suojaaminen.497 Erään lähteen mukaan ope

raatioon olisi osallistunut noin kahden pataljoonan verran joukkoja498. 

9 Kaartin Prikaatin joukot etenivät voimakkaan epäsuoran tulen tukemana useita kilometrejä 

kohti Kniniä. Tykistöllä ja raketinheittimistöllä tulitettiin muun muassa Sitnikiä, Drijiciä, 

Vuksania, Donji Seloa, Uzelcia, Raiceviciä, Rogicia, Budicia, Licki Citlukia ja Krajinovi

cia499. Prikaatin valtaaman Gospicin eteläpuolisen alueen laajuus oli yhteensä noin 80 neliöki

lometriä. Medakin-Kninin tien varrella käytyjen taisteluiden yhteydessä kroaattijoukot valtasi

vat 11 kylää, muun muassa Licki Citlukin, Donji Selon ja Fieturen. Yhtymän tykistö tuhosi 

Krajinan serbitasavallan armeijan joukkojen paikallisen esikunnan ja komentopaikan. Serbien 

toivuttua hyökkäyksen aiheuttamasta yllätyksestä alkoi vastarintakin voimistua. Vastahyökkä

ykseen menetettyjen alueiden takaisinvaltaamiseksi vastahyökkäyksellä ei kuitenkaan ryhdyt

ty, vaan tyydyttiin tulittamaan kroatialaisia kyliä sekä kaupunkeja kenttätykistöllä ja raketin

heittimillä. Kohteina olivat muun muassa Sisakin öljynjalostamo ja Zagreb. Zagrebiin ammut

tiin yksi Frog-7 -tykistöraketti. Erään lähteen mukaan raketteja olisi ammuttu Banijassa olleis

ta tuliasemistaan useita ja kyseessä olisi ollut kosto jopa 80 serbisiviilin surmaamisesta kylien 

valtaamisen yhteydessä. Kroaatit itsekin tulittivat aiemmin koskemattomana pidettyä Kni-

··· 500 ma. 

Kroaattihyökkäys oli huonosti ajoitettu. Yhdistyneiden kansakuntien kanadalainen kontin

gentti ranskalaisine panssarintorjuntavahvennuksineen oli juuri ryhmittymässä Medakin ym

päristöön. Tämä ja satojen kilometrien päässä etulinjasta tapahtuneet kaupunkien tulittamiset 

pakottivat kroaatit neuvottelupöydän ääreen. Neuvottelujen tuloksena solmittu sopimus edel

lytti joukkojen vetäytymistä 9.9.1993:a edeltäneille linjoille. Tämän jälkeen Yhdistyneiden 

kansakuntien rauhanturvajoukot miehittäisivät sekä kroatialais- että serbiasemat ja muodostai

sivat puskurivyöhykkeen. Suunnitelmaa ryhdyttiin toimeenpanemaan 16.9. Kävi kuitenkin no

peasti ilmi, että kroaatit hävittivät vetäytyessään kaikki serbikylät ja lisäksi miinoittivat osan 

niistä. Kroatian toimet tuomittiin laajalti kansainvälisessä yhteisössä. Valtaosa tuhotöistä ja 

havaituista 61 :n siviilin murhista olivat lähteiden mukaan kroatialaisten kodinturvajoukkojen 

eivätkä 9 Kaartin Prikaatin tekemiä. Prikaatikenraali Ademia syytettiin henkilökohtaisesti lait

tomuuksien valtuuttamisesta. Kroatian armeija poisti hänet tehtävästään lokakuussa 1993.501 
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Operaatio 'Divoselon' tärkein anti oli se, että Kroatia tarvitsi selvästi kurinalaisempia joukko

ja toteuttaakseen suunnitelman mukaisia 'kirurgisia' iskuja. Tätä puutetta Kroatian armeija 

ryhtyikin määrätietoisesti poistamaan. Armeijan koulutuskeskukset uudistettiin ja kouluttaja

apua haettiin maan ulkopuolelta. Yhdysvallat lupautui avustamaan Kroatian armeijan muutos

työssä kahden palveluksesta eronneen neljän tähden kenraalinsa johtaman järjestön kautta.503 

Alueella sotilastarkkailijana palvellut Sören Bo Husum kertoo kirjassaan syksyllä 1993 Yh

distyneiden kansakuntien sotilastarkkailijoiden piirissä syntyneistä spekulaatioista, joiden mu

kaan hyökkäys olisi ollut ensimmäinen vaihe suuremmasta, Gospicin-Gradacacin-Kninin 

suuntaan suunnitellusta operaatiosta. Tämän operaation tavoitteena olisi ollut Etelä-Krajinan 

halkaiseminen kahteen osaan. 504 Arvio saattaa hyvinkin pitää paikkansa varsinkin kaksi vuotta 
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myöhemmin käynnistettyä operaatio 'Olujaa' vasten tarkasteltaessa. Edellisessä kappaleessa 

mainituLkroaattien-tekemäLhavainnot yhtymiensä suorituskyvystä saattoivat muuttaa lopulli

sen suuroperaation aikataulua. Kahdessa vuodessa Kaartin Prikaatit saatiin vielä tehokkaam

miksi. Vuonna 1993 oli käynnistynyt lännen sotilasasiantuntijoiden antama koulutus- ja kehit

tämisapu. Suuroperaation käynnistäminen kesken laajamittaisen kehitystyön ei olisi ollut vii

sasta. 

6.3 Bosnia-Hertsegovinan sodan operaatiot 1992 - 1995 

6.3.1 Operaatio 'Koridor' 

Serbeille tärkeän Krajinan muodostivat maantieteellisesti kaksi toisistaan erillään olevaa 

aluetta. Kninin Krajina oli lännessä Kroatian ja Bosnia-Hertsegovinan rajaa noudattelevana 

vyöhykkeenä etelästä Sibenikin tasalta alkaen ja pohjoisessa Bosnian luoteisnurkan kiertäen 

Sisakin tasalle ulottuen. Itä-Krajinan muodosti Kroatian ja Serbian välinen Kroatian alueella 

oleva suurin piirtein Zagrebin-Belgradin valtatieltä alkava vyöhyke. Muita serbien hallussa 

olevia alueita olivat Kninin Krajinan ja Itä-Krajinan välissä olevat Pakracin suuntaan vuoden 

1992 hyökkäyksessä Kroatialta vallattu alue Länsi-Slavoniassa sekä Itä- ja Luoteis-Bosniassa 

olevat serbialueet. Läntisimpien serbialueiden huoltaminen muodostui ongelmaksi. Turvallista 

maayhteyttä ei ollut. Serbeinä oli ollut jo marraskuussa 1991 suunnitelmia huoltokäytävän 

avaamisesta. 505 

Kroatia suostui keväällä 1992 lähettämään vapaaehtoisia kroaatteja Sava-joen eteläpuolelle 

Kroaattien puolustusneuvoston avuksi Bosnian serbitasavallan armeijaa vastaan. Ainakin Kro

atian kansalliskaartin 1 A-Prikaatia käytettiin Posavinan Operaatioryhmän alueella helmikuus

sa 1992. Puolustusneuvoston muodostamat 'Taktiset ryhmät' katkaisivat serbien yhteydet 

Länsi-Bosniaan useiksi viikkoiksi. Banja Lukan serbit joutuivat paniikkiin.506 

Huoltoyhteyden aukaisu oli elinehto serbien elämiselle sekä Bosnia-Hertsegovinan länsiosissa 

että Krajinassa. Asian ratkaisemiseksi päätettiin suorittaa operaatio 'Koridor' ja avata niinsa

nottu 'Posavinan käytävä'. Bosnian serbitasavallan armeijan komentaja eversti Ratko Mladic 

johti henkilökohtaisesti operaation. Hyökkäys aloitettiin toukokuussa 1992. Operaatioon osal

listuivat Bosnian serbitasavallan armeijan joukkojen lisäksi Milan Marticin johtamat Krajinan 

puolisotilaalliset joukot.507 



L 

122 

Hyökkäys menestyi erinomaisesti, mutta serbit kärsivät suuria tappioita. Derventa ja Modrica 

vallattiin sekä-idästä että lännestä suunnatuilla pihtimäisillä hyökkäyksillä.J3rcko ja Doboj 

joutuivat serbien haltuun 2.5. Kroatian Armeijan 'Taktiset ryhmät' joutuivat vetäytymään ja 

Bosnia-Hertsegovinan armeija oli suurissa vaikeuksissa. Sen joukot taistelivat Posavinan alu

eella niin pitkään, kun kroatialaiset taistelupanssarivaunut pystyivät tukemaan. Vaunujen ve

täydyttyä serbien painostus mursi bosniakkien vastarinnan. Jo huhtikuun lopussa aloitetut 

hyökkäykset Gradacacin murtamiseksi (alaluku 6.3.2) eivät kuitenkaan menestyneet. Samoin 

Orasjen alueen sitkeät kroaattipuolustajat estivät huoltokäytävän leventymisen. Bosnian serbi

tasavallan armeija oli kuitenkin saanut avattua huoltoreitin heinäkuun puoliväliin mennessä. 

Käytävä ei ollut Brckon kohdalla kuin kolme kilometriä leveä.508 Tämä jätti Bosnia-Hertsego

vinan armeijalle mahdollisuuden iskeä serbien ilmeisesti Pohjois-Bosnian tärkeimpään koh

teeseen myöhemminkin. 

Käytävän laajentaminen etelään ei ollut myöskään mahdollista. Jos serbit olisivat hyökänneet 

Tuzlaan, olisivat kaupungin bosniakkipuolustajat käyttäneet Tuzlan vaahtomuovitehtaalta pe

räisin olevaa kloriinikaasua. Sodason tehtaille varastoidulla kaasulla olisi surmattu sekä kau

pungin alueelle hyökkäävät että kaupungin omat puolustajat. Viisi rautatievaunua kaasua oli 

lisäksi varastoitu Brckon rintaman suunnassa siellä hyökkäävien serbien torjumiseksi.509 

Posavinan käytävän lopullinen vakiinnuttaminen tapahtui vasta 7.10.1992 :n vastaisena yönä. 

Tuolloin Bosnian serbitasavallan armeija sai Bosanski Brodin haltuunsa. Käytävän aukisaami

nen oli strateginen voitto Bosnian serbeille.510 

Kroatian armeija joutui vetämään vapaaehtoisensa takaisin Sava-joen taakse lopullisesti vuo

den 1993 alussa. Kroaatti- ja bosniakkijoukot pakotettiin vetäytymään Zupanjan eteläpuolelle, 

jolloin rintamalinjoihin muodostui niinsanottu 'Orasjen tasku' .511 

Bosnian serbitasavallan armeija suuntasi kesällä 1993 aiemmista kaasu-uhkauksista huolimat

ta kaksisuuntaisen pihtiliikkeen kohti Tuzlaa. Maglaj'n sekä Olovon suunnista käynnistyneet 

hyökkäykset eivät kuitenkaan menestyneet Tuzlaa kohti vievillä huonokuntoisilla metsäteillä 

ja vaikeakulkuisessa maastossa.512 
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Punaiset nuolet = Liittovaltion armeijan, Bosnian serbitasavallan armeijan ja puolisotilaallisten serbijoukkojen 
hyökkäykset 

Vihreä = Bosnia-Hertsegovinan armeijan joukkojen ryhmitys 
Sininen = Kroatian armeijan joukkojen hyökkäykset ja Kroaattien puolustusneuvoston joukkojen 

ryhmitys 
Punainen linja = Osapuolien väliset rintama linjat operaatio ' Koridorin' jälkeen 

Kuva 15. Operaatio 'Koridor' .513 

Bosnia-Hertsegovinan armeijan 2 Armeijakunnan joukot olisivat johtajiensa kertoman mu

kaan kyenneet katkaisemaan Posavinan käytävän, mutta hyökkäys olisi vaatinut niin suuret 

tappiot, ettei se kannattanut. Posavinan alueen teki erikoiseksi myös se, että huolimatta vuon

na 1993 kroaattien ja bosniakkien välillä riehuvista taisteluista toimivat tämän alueen Kroaat

tien puolustusneuvosto ja Bosnia-Hertsegovinan armeija yhteistyössä.514 
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6.3.2 Hyökkäys Gradacaciin 

Bosniakkilähteiden mukaan taistelut Gradacacin suunnalla alkoivat 25.4.1992. Ensimmäiset 

iskut olivat itsenäisiä hyökkäyksiä, mutta toukokuun alusta lähtien toiminta oli osa Bosnian 

serbitasavallan armeijan operaatio 'Koridoria'. Serbit tukivat hyökkääviä joukk:oj a raketinheit

timillä, lentokoneilla ja helikoptereilla. Myös siviilikyliin ja sotilassairaalaan kohdistuneiden 

lentohyökkäysten kerrotaan jatkuneen jopa lokakuuhun saakka. Siviiliuhrien välttämiseksi 

kaupungin väestö evakuoitiin heinäkuun alussa lähinnä Tuzlanja Srebrenikin alueille.515 

Kaupunkiin suunnattu hyökkäys tapahtui kolmesta suunnasta: Modricasta, Bosanski Samacis

ta ja Pelagicevosta. Puolustavat bosniakkien ja kroaattien Alueellisten puolustusjoukkojen 

taistelijat olivat alueella irrallisina komppanioina. Ne onnistuttiin yhdistämään 107 Prikaatiksi 

9.6.1992. Prikaatin vahvuus oli noin 9 000 miestä. Bosniakkilähteet kertovat prikaatin kuulu

neen Bosnia-Hertsegovinan armeijaan. Marita Vihervuori mainitsee kirjassaan Gradacacin 

joukkojen olleen osa MHVO:ta, Muslimilaista Kroaattien puolustusneuvostoa. Hyökkäykses

sä sotasaaliiksi saadun panssarijunan kyljessä olevassa muistotaulussa hyökkäyksen torjuneen 

107 Prikaatin kerrotaan kuuluneen 2 Armeijakuntaan, joka oli Bosnia-Hertsegovinan armeijan 

yhtymä.516 Oli silloinen tilanne mikä tahansa, Bosnia-Hertsegovinan liittovaltion muodostami

sen jälkeen kaikki joukot kuuluivat kuitenkin varmuudella Bosnia-Hertsegovinan armeijaan. 

Serbien hyökkäystä Gradacacin valloittamiseksi valmisteltiin 1. - 15.10. Kaupunkiin ammut

tiin päivittäin noin 5 000 kranaattia. Suurhyökkäys alkoi 27.10. sekä luoteesta että lännestä. 

Kaupungin itäpuolisilla alueilla bosniakit ja kroaatit puolustautuivat yhteistyössä. Kroaattien 

aseistus oli kuitenkin heikkoa, eivätkä he bosniakkien kertoman mukaan kyenneet torjumaan 

hyökkääjää, vaan joutuivat vetäytymään kaupungin lähistölle.517 

Gradacacin panssarijunaan sijoitetun kahvilan pitäjät kertoivat hyökkäyksen alkaneen Liitto

valtion armeijaan kuuluneen erikoispoliisiosaston tunkeutumisella kaupungin lähistölle poh

joisesta. Osaston sotilaat olivat selvästi muusta hyökkäävästä joukosta erottuvia erinomaisine 

varusteineen, ajeltuine leukoineen ja siilitukkineen. Erikoispoliisit saivat kahdeksan puolusta

jaa kiinni, katkaisivat heidän kaulansa veitsillä ja silpoivat uhrien kasvot. Paikallisten kerto

musten mukaan sotilaat eivät reagoineet tekoonsa millään lailla, vaan olivat "viileän ammatti

maisia" .518 Tapahtumien kertojien tarina sisälsi kuitenkin jonkun verran ristiriitaisuuksia, joten 

siihen on suhtauduttava varauksella. 
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Edellä mainittu panssarijuna hyökkäsi Modrican suunnasta kohti Gradacacin teollisuusaluetta. 

Se toimi yhteistoiminnassa aiemmin kerrotun erikoispoliisiosaston kanssa. Junan tavoitteena 

oli sillanpääaseman muodostaminen kaupungin puolustajien selustaan. Tavoite vaikuttaa us

kottavalta junan valtaamisesta kertovasta videofilmistä päätellen. Vaunuihin varastoitujen am

pumatarvikkeiden määrä oli valtava. Juna koostui veturista ja viidestä vaunusta. Vaunut oli 

panssaroitu teräs-kumi-teräs -kerroksilla, joiden välissä oli lisäksi hiekkapatja. Junan miehis

töön kuului 150 - 170 sotilasta ja se oli raskaasti aseistettu. Arsenaaliin kuului muun muassa 

yksi vaunun päällä ollut taistelupanssarivaunu, yksi 40 millimetrin ja neljä 20 millimetrin il

matorjuntatykkiä, 11 Maljutka-panssarintorjuntaohjusta, kuusi 12. 7 millimetrin Browning 

-konekivääriä, kaksi 82 millimetrin sekä kaksi 60 millimetrin kranaatinheitintä. 519 

Selitteet: 
Punaiset nuolet = Bosnian serbitasavallan armeijan ja puolisotilaallisten serbijoukkojen hyökkäykset 
Vihreä = Bosnia-Hertsegovinan armeijan joukkojen ryhmitys 
Sininen = Kroaattien puolustusneuvoston joukkojen ryhmitys 
Leveä linja = Osapuolien välinen sodan jälkeinen loitontamisvyöhyke, rintamalinjan kulku katkoviivalla 

Kuva 16. Hyökkäys Gradacaciin.520 

Kaupunkia puolustava 107 Prikaati käytti yllättävän hyökkäyksen torjumiseen prikaatin nope

aan toimintaan erikoistunutta 7 Pataljoonaa. Rautatietä oli tuhottu, mutta serbien junan edellä 

liikkuva osasto korjasi sitä ja juna pääsi etenemään sitä mukaa. Junan edettyä Gomje Baren 

kohdalle kaupungin pohjoispuolelle useiden sinkojen ja kuuden panssarintorjuntaohjusten 
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osumat pysäyttivät sen. Gomje Baren peltojen eteläpuolella harjanteella olleet pataljoonan so

tilaat ryntäsivät junalle ja alkoivat tyhjentää sitä materiaalista. Sotasaaliiksi saatiin kolme vau

nua ja edellä mainitut aseet. Vain veturi ja kaksi vaunua taistelupanssarivaunu mukaanlukien 

pääsi pakenemaan. Menetystä seurasi muun muassa kymmenen panssarivaunun tukema vasta

hyökkäys, jonka yhteydessä myös serbit ampuivat panssarijunaa. Hyökkäys onnistuttiin kui

tenkin torjumaan. Toisessa portaassa kauempana rautatietä edennyt toinen juna 500 sotilaan 

kera ei päässyt etenemään uudelleen rikkoutuneen rautatien vuoksi. 521 

Serbihyökkäys pakotti 107 Prikaatin prikaatin ryhmityksen myöhemmin noin 500 metriä kau

emmas vallatulta panssarijunalta. 107 Prikaatin asemat vakiintuvat Pobricin-Pozariken-Seci

cin tasalle pohjoisessa, Salatovicin tasalle idässä ja Meverican sekä Gradacacin välisten järvi

en kaakkoispuolelle lännessä. Ainakin Pobricin tasalla jompikumpi osapuolista suojasi ryhmi

tyksensä laajoilla sulutteilla. Pobricin sairaalan serbien puoleisella seinällä olevat jäljet kerto

vat omaa kieltään taistelujen rajuudesta. Kaupunki oli syksyllä 1992 täysin eristyksissä. Yhte

ydet ylempiinjohtoportaisiin olivat radioamatöörien varassa.522 

Voimasuhteet Gradacacin suunnalla olivat muuttuneet vuoden 1992 loppua lähestyttäessä 

bosniakkien eduksi. Alueella olleet joukot toteuttivat 7. - 11.12 operaation 'West 92', jossa 

onnistuttiin valtaamaan noin 25 neliökilometriä serbeille sodan alussa menetettyjä alueita. 

Bosnia-Hertsegovinan armeijan joukot etenivät noin kymmenen kilometriä leveällä rintama!.: 

la. Serbien alueelle lähettämät apujoukot onnistuttiin lyömään, ennen kuin ne edes ehtivät var

sinaiseen vastahyökkäykseen. 'West 92:n' yhteydessä saatuun sotasaaliiseen kuului muun mu

assa yksi T-34 -taistelupanssarivaunu, 12 -putkinen raketinheitin, kuusi 120 millimetrin kra

naatinheitintä ja suuri määrä muita aseita. 523 

Bosnian serbitasavallan armeija aloitti uuden hyökkäyksensä Gradacacia vastaan kesällä 

1993. 107 Prikaatin komentajan Sadan Imamovicin mukaan hyökkäys oli kovin sodan alun 

jälkeen. Serbihyökkäyksen painopistesuunta oli kuitenkin Brkan kylän alueella bosniakkien 

108 Prikaatin puolustusalueella Brckon eteläpuolella. Serbit olivat siirtäneet Srebrenicasta 15 

taistelupanssarivaunua sekä kymmenen 155 ja 206 millimetrin haupitsia. Puolustajat kärsivät 

hyökkäyksessä kymmenen kaatuneen ja 72 haavoittuneen tappiot. Serbit pystyivät etenemään 

kaksi kilometriä. Serbien hyökkäysryhmityksen katkaisemiseksi käynnistettin vastahyökkäys. 

Lähde ei kerro sen tuloksista mitään. Sodan päättyessä Gradacac oli kuitenkin edelleen Bosni

a-Hertsegovinan armeijan hallussa.524 
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6.3.3 Hyökkäys Maglaj'hin 

Keski-Bosnian serbijoukot aloittivat suurhyökkäyksensä Maglaj'hin 21.9.1992. Tykistö, kra

naatinheittimistö ja panssarivaunut ampuivat kaupunkiin ensimmäisenä päivänä noin 5 000 

kranaattia ja ilmavoimat moukaroivat aluetta raketein ja rypälepommein. Hyökkäystä tuettiin 

myös suora-ammunnassa olevilla ilmatorjuntatykeillä. Jalkaväki hyökkäsi kaupunkiin useasta 

eri suunnasta. Kaupunkia puolustaneet kuusi bosniakkien Alueellisen puolustusjärjestön 

komppaniaa olivat vaikeuksissa. Vain joka viidennellä miehellä oli ase. Monet niistä olivat 

kotona tehtyjä ja vaarallisia myös käyttäjilleen. Tukiaseina kaupungissa oli yksi 120 millimet

rin ja muutamia 60 ja 82 millimetrin kranaatinheittimiä. Panssarintorjuntakyky oli heikko.525 

Ainoastaan heti kaupungin pohjoispuolella sijainneen Bijela Plocan kylän puolustus kesti. 

Kaikkialla muualla puolustajat joutuivat vetäytymään kaupungin alueelle. Taistelun ensim

mäisenä päivänä Alueellisten puolustusjoukkojen yksiköt olivat kärsineet 30 kaatuneen ja yli 

100 haavoittuneen tappiot. Hyökkäystä seuranneena yönä puolustaja yritti järjestää rivejänsä 

ja evakuoida siviilejä Zenicaa kohti. Evakuointi onnistui. Sen ansiosta kaupungin piirityksestä 

aiheutuneet siviilitappiot jäivätkin vähäisiksi.526 

Kaupungin puolustajat alkoivat saada muualta Bosniasta aseellista apua. Jo hyökkäyksen al

kamista seuranneena päivänä saapuivat ensimmäiset auttajat. Myöhemmin joukkoja saapui li

sää Zenicasta, Tesanj'ista, Zavidovicistä, Teslic'in vapaalta puolelta ja Doboj'sta. Zepce'stä 

saapui Kroaattien puolustusneuvoston joukkoja ja Bosnia-Hertsegovinan armeijan joukkojen 

yleisesikunnalta tykistöä. Zenicasta saapui neljä T-34 -taistelupanssarivaunua, joista tosin 

kaksi jouduttiin palauttamaan nopeasti takaisin. Zenicasta saatua aseapua olivat muun muassa 

AT-3- ja TF8 -panssarintorjuntaohjukset. HVO:n joukot saivat täydennyksenä 57, 76, 90 ja 

100 millimetrin panssarintorjuntatykit, yhden kutakin. Maglaj'n kaupunki osti Kroatiasta yh

den 122 millimetrin haupitsin.527 

Serbijoukkojen epätoivoisin hyökkäysyritys oli panssarijunan tunkeutuminen kaupungin lai

dalla. Junaa vaurioitettiin ja se kaapattiin. 528 

Serbijoukkojen hyökkäys jatkui kaksi kuukautta lähes päivittäin. Samana päivänä puolustajat 

saattoivat joutua torjumaan jopa viisikin hyökkäystä. Bosniakkien Alueellisten puolustusjouk

kojen, Kroaattien puolustusneuvoston HVO:nja kroatialaisen oikeistopuolueen HSP:n aseelli-
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sen siiven HOS:n joukkojen vastahyökkäykset aiheuttivat serbijoukoillekin raskaita tappioi

ta.s29 

Maglaj'n puolustajat kärsivät 300 kaatuneen tappiot kaksi kuukautta kestäneen puolustukselli

sen vaiheen aikana. 530 

Bosniakkien ja kroaattien vahvuus ja aseistus oli parantunut marraskuuhun mennessä siinä 

määrin, että suurempaa vastahyökkäystä voitiin harkita. Operaatio valmisteltiin huolellisesti. 

Suunnitelma perustui yllätykseen, edes tykistötulta ei käytetty tulivalmisteluun. Kaupunkia 

hallinneelle kukkula numero 368: lle (Simanov Grob) iskettiin komrnandotyyppisellä iskulla. 

Kukkula vallattiin kymmenessä minuutissa. 50 serbisotilasta kaatui ja iskuosasto sai vallattua 

kukkulalla olleen ajoneuvoasenteisen 40 millimetrin ilmatorjuntatykin runsaine ampumatar

vikkeineen. 531 

Kaupungin puolustajat jatkoivat hyökkäyksiään talven 1992 saapuessa. Viimeinenkin syys

kuussa menetetty kaupunkia ympäröivistä kukkuloista ja lähistöllä ollut Krsno Polje -niminen 

serbikylä vallattiin keväällä 1993. Hyökkäys oli ensimmäinen suurempi isku Bosnia-Hertse

govinan armeija -nimen käyttöönoton jälkeen. Kukkula muodosti tarpeellisen lähtöalueen 

vuoden 1993 ja 1994 tuleville operaatioille.532 

Edellä mainitun viimeisenkin kukkulan tultua vallatuksi olivat rintamalinjat palautuneet lähes 

alkuperäisille sijaintipaikoilleen. Kaupunkiin oli saatu muodostettua prikaati neljine taistelu

jen kovettamine jalkaväkipataljoonineen sekä tykistöineen.533 

Maglaj'n-Tesanjin-Jelahin alueelle oli muodostunut vuoden 1993 loppuun mennessä serbien 

ja kroaattien täysin saartama 100 000 bosniakkia sisältävä ' tasku'. Kroaattien ja bosniakkien 

välisten taisteluiden alettua etelään päin puolustanut kroaattiprikaati käänsi aseensa bosniak

keja vastaan. Serbit pääsivät näin Ozrenin suunnasta Bosna-joen ponttonisillalla ylitettyään 

täydentämään piiritysrenkaan. Liittolaissuhteiden muuttumisesta huolimatta piiritettyihin 

joukkoihin kuului vielä yksi kroaattiprikaati Tesanjissa, jonka puolustuslohko oli heti Doboj ' n 

eteläpuolella. Taistelut 'Maglaj'n taskua' vastaan jatkuivat, mutta serbijoukot eivät tehneet 

suurisuuntaisempia yrityksiä alueen valtaamiseksi. Saarto murtui Bosnian kroaattien ja bosni

akkien solmittua aselevon vuoden 1994 alussa Yhdysvaltojen painostuksesta. Serbit vetäytyi-
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vät tämän johdosta itään ja Kroaattien puolustusneuvoston joukot Zepcessä käänsivät taas 

aseensa kohti serbejä. 534 

Selitteet: 
Punainen 
Vihreä 
Sininen 
Katkoviiva 
Pisteviiva 

= Bosnian serbitasavallan armeijan hyökkäykset ja ryhmitys 
= Bosnia-Hertsegovinan armeijan hyökkäykset ja ryhmitys 
= Kroaattien puolustusneuvoston joukkojen ryhmitys 
= Osapuolien väliset rintamalinjat 
= Osapuolien välinen rintamalinjan muutos bosniakkien vastahyökkäyksien jälkeen 

Kuva 17. Bosnian serbitasavallan armeijan hyökkäys Maglaj'hin.535 

Maglaj'n-Tesanjin-Jelahin taskussa eläneet siviilit ja sotilaat selvisivät hengissä noin vuoden 

kestäneestä saarrosta huolimatta paljolti Pohjois-Atlantin puolustusliiton ilmapudotuksin suo

rittaman 'NightFlight' -huolto-operaation ansiosta.536 
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Englantilainen rauhanturvajoukkojen upseeri arvioi jälkeenpäin, että Bosnian kohtalo olisi rat

kennut marraskuun lopussa 1992 Maglaj' ssa ja Turbessa. Kaupunkien puolustajien kestettyä 

Bosnian serbitasavallan armeijan hyökkäykset ja varmistettua alueensa hallinnan, eivät Bos

na-joen laakson panssarivaunujen käytölle sopivat reitit auenneet. Jos puolustus olisi murtu

nut, olisi tie aina Sarajevoon asti ollut auki ja bosniakkialue kyetty halkaisemaan kahtia.537 

6.3.4 Sarajevon piiritys 

Eräissä lähteissä Bosnia-Hertsegovinan sodan ehkä katkerinta vaihetta, Sarajevon piiritystä, 

on kutsuttu omaksi sodakseen. Nimitys on tietyllä tavalla oikeutettukin, koska serbien piirittä

mässä ja umpimähkäisesti tulittamassa kaupungissa vastapuolena olivat niin lcroaatti-, musli

mi-, juutalais-, 'jugoslavialais'- kuin serbisiviilitkin. Serbejä kaupunkiin saarretuista 380 000 

ihmisestä oli peräti noin 90 000.538 

Piiritys oli ajallisesti pisin modernin ajan sotahistoriassa. Sarajevon saarto alkoi 2.5.1992 ja 

päättyi lopullisesti vasta 26.2.1996. Kaupungin tulitus alkoi huhtikuussa 1992. Serbien tykis

töpatterit oli siirretty kaupungin etelälaidalla olevalle Trebevic-vuorelle jo lokakuussa 1991. 

Liittovaltion armeijan 2 Sotilasalueeseen kuuluneet joukot olivat ehtineet kaivautua yli neljän 

kuukauden ajan ennen piirityksen aloittamista. Kaupunkia puolustaneet Bosnia-Hertsegovinan 

armeijan joukot kuuluivat 1 Anneijakuntaan.539 

Piiritys ei alkanut aivan sotilaalliselta operaatiolta odotettavalla tavalla. Bosnian serbijohto 

poistui kaupungista yllättäen ja Liittovaltion armeijan 4 Armeijakunnan esikunta sekä osa 2 

Sotilasalueen joukoista jäi kaupungin sisälle itsekin saarroksiin. Serbit saivat kaapattua Sara

jevon lentokentällä Bosnia-Hertsegovinan presidentin ja luovuttivat hänet bosniakeille takai

sin vastineeksi saarrettuun kaupunkiin jääneiden Liittovaltion armeijan joukkojen turvallisesta 

pois pääsystä.540 

Serbit selittivät, ettei kyseessä ollut piiritys, vaan 'kaupunkia ympäröivä puolustusryhmitys'. 

Sen tarkoituksena oli estää hyökkäykset kaupungista ulospäin. Puolustajat kaupunkia ympä

röivillä kukkuloilla olivat saman selityksen mukaan serbejä lähikylistä. Toinen selitys piiri

tykselle oli estää, ettei kaupungissa olevia sotilaita käytettäisi muualla. Ensimmäiset kaupun

kia piirittäneet serbijoukot kuuluivat Ilidzan Alueellisiin puolustusjoukkoihin ja Bosnian ser

bitasavallan myöhemmin perustaneeseen Serbian demolcraattiseen puolueeseen.541 Sarajevoa 
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piirittäneiden joukkojen komentajana oli alkuvaiheessa Liittovaltion armeijan 2 Sotilasalueen 

komentaja kenraali Kukanjac ja myöhemmin Bosnian serbitasavallan armeijan Sarajevon-Ro

manijan Armeijakunnan komentaja kenraali Djorde Dukic542
• 

Piiritykseen johtaneet tapahtumat alkoivat 5.4. serbien hyökkäyksellä Sarajevon poliisikou

luun kaupungin etelälaidalla. Koulussa oli ase- ja ampurnatarvikevarasto, jota ei haluttu bosni

akkien käsiin. Hyökkäyksen lähtöasemat olivat Vraca-vuorella. Tavoitteena oli edetä keskus

taan ja katkaista parlamentin kohdalla kaupunki kahtia. Serbit valtasivat poliisikoulun ja 

etenivät Miljacka-joen rantaan 2.5. Rintamat vakiintuivat tälle tasalle, vaikka jo parin viikon 

kuluttua alkoivat uudet etenemisyritykset.543 

Liittovaltion armeija yritti seuraavan kerran toukokuun puolivälissä 1992 halkaista kaupungin 

kahteen osaan. Kaupungin asukkaiden sekä puolustusryhmityksen jakautuminen olisi merkin

nyt Bosnia-Hertsegovinan hallituksen lyömistä ja pakottanut sen antautumaan. 2 Sotilasalueen 

Sloveniasta vetäytyneisiin 14 sekä 31 Armeijakuntiin kuuluneet joukot valtasivat Grabavican 

kaupunginosan ja pyrkivät ylittämään kaupungin läpi virtaavan Miljacka-joen. Bosnia-Hertse

govinan 1 Armeijakunnan joukot torjuivat serbien hyökkäyksen 'Veljeys ja Yhtenäisyys' -sil

lalla. Hyökkäyksen tyrehtyminen oli serbeille suurin yksittäinen sotilaallinen tappio sodan al

kuvaiheessa. 544 

Sillalla torjuttu hyökkäys muutti selvästi serbien käyttämää taktiikkaa. Koska näytti ettei kau

punkia saataisi vallattua ilman kovia tappioita, sen puolustajat ja asukkaat päätettiin nujertaa 

näännyttämällä. Hävitty taistelu ja Sarajevon lentokentän aukaiseminen avustuslennoille va

kuuttivat serbit siitä, ettei kaupungin valtaaminen olisi edes mahdollista. Toukokuun jälkeen 

serbien taktiikka muuttui selvästi puolustukselliseksi. Bosniakkien myöhemmät hyökkäykset 

Trebevic-vuorelle torjuttiin helposti. Liittovaltion armeija kutsuttiin virallisesti kotiin 

22.5.1992. Tämän jälkeen vuorilla ja kaupungin laidalla asemissa olevat samat piirittäjät kuu

luivat Bosnian serbitasavallan armeijaan. 545 

Sarajevon asukkaat ja puolustajat selvisivät piirityksestä Yhdistyneiden kansakuntien avustus

lentojen sekä Sarajevon lentokentän alitse kulkevan huoltotunnelin kautta. Tunneli oli alussa 

huippusalainen ja sitä saivat käyttää vain Bosnia-Hertsegovinan armeija ja maan hallitus. Tun

nelia pitkin siirrettiin joukkoja kaupunkiin ja kaupungista pois, muun muassa kroaattienvastai

sen sodan alettua 1993. Käyttöperiaatteet muuttuivat piirityksen kuluessa ja pahimmillaan ar-
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meija vuokrasi tunnelia mustan pörssin kauppiaille tavaroiden kuljettamiseksi kaupun.kiin.546 

Tavalliselle kansalle tunneli oli suljettu. Sen kautta olisi kyetty evakuoimaån kaikki kaupun

gin asukkaat, jos vain olisi haluttu. Bosnia-Hertsegovinan hallitukselle oli poliittisesti edullis

ta, että Sarajevon asukkaiden ahdinko pysyi tiedotusvälineiden ykkösuutisena . 

• 

-.., . 
t~ o..,. 

~

.- ' ' 1 , .... ' r4✓\..J.... _\.m !lW& - _._ 

~ 1 ' ' ' ... __ ~ ' .:::.., ., 

,,'~~ ,L ~ . o/~ J a/ ,,_,., .... 
~ / ' 
~~-.... / 
\ '): .... -

::i: ', vbGl' 
t✓,.. v niei 

C'i'i 
1 

Selitteet: 

l ,~ 
"' 
/ 
) :::: 

/ , 

1 

Punaiset nuolet = Liittovaltion armeijan, Bosnian serbitasavallan armeijan ja muiden serbijoukkojen 
hyökkäykset 

Vihreät nuolet = Bosnia-Hertsegovinan armeijan hyökkäykset 
Mustat nuolet = UNPROFOR:in ryhmitysmuutokset kesällä 1995 
Punainen linja = Osapuolien väliset rintamalinjat piirityksen aikana 

Kuva 18. Sarajevon piiritys.547 

Pommitukset kiihtyivät keväällä 1993 lännen rauhanpolitiikan hakiessa suuntaansa. Serbijou

kot käyttivät tilannetta hyväkseen ja tulittivat Sarajevon lisäksi Itä-Bosniaa.548 

Heinä-elokuussa 1993 serbit katkaisivat viimeisimmätkin Sarajevon ja K.eski-Bosnian huolta

misen mahdollistaneet reitit hyökkäyksellään, jonka seurauksena muodostui niinsanottu 'Go

razden tasku'. Bjelasnica- ja Igman -vuoret vallattuaan serbijoukot eristivät kaupungin täysin. 
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Serbien piiritys oli mahdollista ylivoimaisen tykistön ja muun raskaan kaluston ansiosta. Kau

pungissa arvioitiin olevan aseistettuja bosniakki- ja kroaattitaistelijoita enemmän kuin sitä pii

rittäviä serbejä. Bosnia-Hertsegovinan armeijan 1 Armeijakunnan joukkoja kaupungissa oli 

noin 20 000 miestä.549 

Saartorengasta eivät heikentäneet edes joillain alueilla tapahtuneet serbijoukkojen vetäytymi

set saatika alueelle ryhmittyneet Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvajoukot. Piirityksen 

piteneminen olisi käytännössä aiheuttanut kaupungin nälkäkuoleman. Bosnia-Hertsegovinan 

armeijan 1 Armeijakunnan loppuvuodesta 1993 Mostarin alueella aloittamat hyökkäykset al

koivat kuitenkin pikku hiljaa keventää Sarajevoon kohdistunutta painetta.550 

Helmikuussa 1994 Markale-torilla tapahtuneen 69 sarajevolaisen hengen vaatineen kranaatti

iskun seurauksena Pohjois-Atlantin puolustusliitto painosti ilmapommituksilla uhaten Bosni

an serbitasavallan armeijaa siirtämään raskaat aseet kaupungin ympäriltä pois. Tämä tapahtui

kin pitkien neuvottelujen jälkeen 21.2.551 

Yhdistyneiden kansakuntien lipun alla toimivat brittien Nopean reagoinnin joukot (RRF) val

mistautuivat toukokuun lopulla 1995 Sarajevon piiritysrenkaan murtamiseen. Osaston esikun

ta siirtyi Kiseljakista lähemmäs Sarajevoa, runsaasti raskasta materiaalia kuljetettiin Viteziin 

ja joukkojen ryhmitysmuutoksia toteutettiin. Bosniakkien asevoimat olivat tietoisia brittien 

suunnitelmasta, mutteivät luottaneet lainkaan sen toteutumiseen. Nopean reagoinnin joukko

jen ainoaksi sotatoimeksi jäikin Sarajevoa ampuneiden serbiasemien tulittaminen tykistöllä 

28. elokuuta sattuneen 37 sarajevolaisen hengen vaatineen kranaatti-iskunjälkeen.552 

Bosnia-Hertsegovinan armeija itse valmisteli suurisuuntaisen operaation Sarajevon vapautta

miseksi kesäkuussa 1995. Zenicaan sijoitettu 3 Armeijakunta, Mostaria puolustanut 4 Armei

jakunta ja Liikkuva 7 Armeijakunta "katosivat" kesäkuun puoleenväliin mennessä jäljettö

miin. Sarajevoa puolustanut I Armeijakunta oli vakituisissa asemissaan. Armeijakunnan var

sinaisen Sarajevoon sijoitetun komentopaikan lisäksi toinen perustettiin Visokoon. "Kadon

neet" yhtymät oli siirretty salaa 1 Armeijakunnan tueksi. Sarajevon pohjoispuolelle oli keski

tetty 30 000 - 40 000 miestä, joista yksin Visokossa 15 000. Myös kaupungin länsi- ja etelä

puolelle oli siirretty joukkoja. Kroaattien puolustusneuvoston tykistö oli valmiina tukemaan. 

Visokon metsiin oli rakennettu salaa kahden ja puolen kilometrin kiitotiellä varustettu lento

kenttä. Bosniakeilla ja Bosnian kroaateilla ei ollut ilmavoimia. Kenttä mahdollistikin ulko-
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puolisen tahon täydennykset, evakuoinnit tai jopa intervention. Bosniakkireserviläisiä ryhdyt

tiin kutsumaan palvelukseen. Hallitus julisti uutissulun, eikä Sarajevon suuntaan päästetty 

enää lehtimiehiä.553 

Salassa tehdyistä ryhmitysmuutoksista huolimatta operaatio ei ollut salaisuus. Bosniakkien ra

dioasema kertoi lähes päivittäin tulevasta hyökkäyksestä.554 

Bosnia-Hertsegovinan armeijan suunn operaatio alkoi Sarajevon ympäristössä aamulla 

15.6.1995. Visokon kanadalainen rauhanturvapataljoona joutui kotiarestiin. Bosnia-Hertsego

vinan televisio alkoi näyttää mitäänsanomatonta uutiskuvaa samaa filminpätkää toistaen. 17 

Krajinan Ritariprikaatin osasto siirrettiin helikoptereilla serbien selustaan. Bosnian serbitasa

vallan armeijan maastopukuihin pukeutuneet bosniakkien tehtävänä oli serbien tykistön tuli

asemien tuhoaminen. Bosniakit saivat katkaistua Palen ja Lukavican välisen tien ja Ilidza oli 

joutumassa mottiin. Bosnian serbitasavallan armeija vastasi hyökkäykseen tulittamalla Saraje

voa.sss 

Bosnia-Hertsegovinan armeija hyökkäsi Sarajevon pohjois-, länsi- ja eteläpuolella. Bosniakit 

onnistuivat valtaamaan Treskavican tasankoalueen. Joukot onnistuivat etenemään Ilidzan kau

punginosaan, jossa hyökkäys jatkui talo talolta -asutuskeskustaisteluna. Bosnian serbitasaval

lan armeija pakotettiin perääntymään kohti Sarajevon keskustaa. 17 Krajinan Ritariprikaati 

osallistui hyökkäykseen Crkvica-kukkulalla. Prikaati yritti kymmenen vuorokauden ajan val

lata sen kovia tappioita kärsien. Serbit onnistuivat kuitenkin pitämään asemansa.556 

Hyökkäys saavutti pientä, rajoitettua menestystä, mutta suurta läpimurtoa ei saatu aikaan. Jo 

operaation viidentenä päivänä vahvistui, että hyökkäys oli vaatinut liikaa tappioita. Esimer

kiksi 7 Muslimiprikaatin kerrottiin kärsineen jo ensimmäisen vuorokauden kuluessa noin 40 

kaatuneen menetykset. Sotapoliisit ilmestyivät selustaan etsimään karkureita. Operaatio jou

duttiin keskeyttämään kesäkuun lopussa Srebrenican ja Zepan suoja-alueiden puolustuksen al

kaessa luhistua.557 

Kaupungin piiritys oli kärsimys myös siellä asuneille serbeille. Kaduille ja rakennuksiin osu

neet kranaatit eivät kysyneet uhriensa etnistä ryhmää. Sarajevossa toimintaansa piirityksenkin 

aikana jatkaneet rikollisjoukot murhasivat tuntemattoman määrän serbejä. Bosnia-Hertsego

vinan armeija vangitsi kaupungin serbejä ainakin heinäkuussa 1992. Merkittävin isku Saraje-
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von alamaailmaa vastaan tehtiin 20.10.1993, jolloin kaupungin puolustajiin kuuluneen Musan 

Topalovicin ("Caco") esikuntaan hyökättiin. Bosnia-Hertsegovinan armeijan ja poliisin yh

teisoperaatiossa serbisiviilien murhista syytetty Topalovic lähimpine alijohtajineen surmattiin. 

Loput joukkiosta pistettiin vankilaan tai mielisairaalaan. Vajaa kaksi viikkoa tapahtuman jäl

keen myös Bosnia-Hertsegovinan armeijan ylipäällikkö Sefer Halilovic sai väistyä sotarikok

sien salaamisesta syytettynä.558 

Sarajevon saarto päättyi vasta helmikuussa 1996 Vogoscan ja Ilijaksen palauduttua bosnia

keille. Grbavican kaupunginosan serbit luovuttivat vasta 19.3.1996. Sarajevon 1 395 vuoro

kautta kestäneen piirityksen aikana kaupungissa sai surmansa 10 615 ihmistä ja yli 50 000 

haavoittui. 559 

6.3.5 Kroaattien liittyminen sotaan - Mostarin toinen taistelu 

Bosnia-Hertsegovinan sodan alkuvaiheessa serbit olivat vallanneet Neretva-joen itäpuoliset 

osat Mostaria. Kaupunki oli maalis-kesäkuussa 1992 kolmen kuukauden ajan piiritettynä. 

Kroaattien puolustusneuvoston ja Bosnia-Hertsegovinan armeijan joukot valtasivat kahden 

kuukauden ajan serbien hallussa olleet alueet takaisin 19.6 1992. Takaisinvaltauksen jälkeen 

taistelut rajoittuivat serbien tykistökeskityksiin kaupungin itäpuolisilta vuorilta.560 

Operaation johti Kroaattien puolustusneuvoston Mostarin alueen johtaja Jasmin Jaganjac, joka 

oli kansallisuudeltaan bosniakki. Piiritysrenkaan murtaminen oli ensimmäinen voitto serbeistä 

Bosnian sodassa.561 

Mostarin toinen taistelu alkoi 9.5.1993 ja kesti noin kuukauden ajan. Bosniakkien ja kroaatti

en välit olivat huonontuneet yhä enemmän vuoden 1993 kuluessa. Edes Kroatian presidentti 

Franjo Tudjmanin ja Bosnia-Hertsegovinan presidentti Alija Izetbogovicin valtuuttamat Yh

distyneiden kansakuntien välitysyritykset eivät auttaneet. Raa'at taistelut alkoivat Mostarissa 

ja levisivät ympäri Bosnia-Hertsegovinan eteläosaa.562 

Mostarin merkitys oli molemmille osapuolille suuri. Kaupunki oli historiallinen kaupunki 

muslimeille, mutta kroaatit olivat päättäneet, että siitä tulee heidän Herceg-Bosna -valtionsa 

pääkaupunki563
• Mostar oli erityisen tärkeä Bosnia-Hertsegovinan armeijalle, koska se oli 

avainasemassa Neretva-joen hallinnan kannalta. Neretvan laakso oli pääasiallisin kulkureitti 
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Etelä-Bosnian vuoristoalueen läpi. Laakson tärkeys liittyi sekä alueen joukkojen väestön huol

tamiseen-että-sen kautta hyökkäävän vihollisen pysäyttämiseen.564 

Kaupungin länsiosissa asuneet bosniakit pakotettiin heti taistelujen alettua aseella uhaten ko

deistaan ja siirtymään sillan yli itäpuolelle. Bosnia-Hertsegovinan armeijan joukot kärsivät ty

kistön ja kranaatinheittimistön ampumatarvikepulasta. Tämän vuoksi kroaattien hallussa ole

villa kaupungin länsipuolisilla alueilla oli varsin turvallista liikkua. Rakennukset suojattiin 

ympäri kaupunkia paksuilla puurakenteilla ja valtaosa kaupoista, ravintoloista sekä kahviloista 

oli avoinna taistelujen aikanakin. Bosniakkien hallitsema alue kaupungista kärsi kuitenkin 

suuria vahinkoja.565 

Osapuolien välinen rintamalinja ei noudattanut Neretva-joen linjaa, vaan suuntautui katujen ja 

rakennuksien mukaisesti. Itä-Mostar oli Bosnia-Hertsegovinan armeijan hallussa, läntiset osat 

Kroaattien puolustusyhteisöllä. Bosniakkien alue oli kooltaan pieni, vain noin kaksi kertaa 

kolme kilometriä, mutta alueella oli peräti 35 000 ihmistä. Alueen sähkönjakelu- ja vesihuol

tojärjestelmä ei toiminut. Vedenhakumatka Neretva-joelle oli erittäin vaarallista jatkuvan tark

ka-ampujauhan vuoksi.566 

Kaupungin itäpuolisilla vuorilla oli tuliasemissa serbien tykistö. Lännessä, pohjoisessa ja ete

lässä oli kroaattien kranaatinheittimistö. Kaupunkia ympäröivillä vuorilla oli lisäksi runsaasti 

ilmatorjuntatykkejä, jotka hallitsivat suorasuuntauksella koko Mostaria. Muun muassa Hum

vuorella oli 40- rnillimetrinen Bofors-ilmatorjuntatykki. Geneven sopimusta ei voida katsoa 

noudatetun.567 On väitetty, että bosniakit pystyivät lahjomaan serbit tulittamaan tykistöllään 

kroaattien puolta kaupungista - serbit tosin tiedottivat asiasta aina etukäteen kroaateille568
• 

Kaupunkia puolustaneen Bosnia-Hertsegovinan armeijan joukkojen esikunta oli Itä-Mostarin 

Ulica Marsala Tita -kadulla. Joukkojen komentaja oli toukokuussa 1993 kenraali Sefer Halilo

vic. Kaupungin itäosien puolustuksesta suurimmalta osin vastanneen 41 Prikaatin komentaja 

oli nimeltään Hujdur ja prikaatin varakomentaja oli Esad Humo. Prikaati kuului 4 Armeija

kuntaan, jonka komentajana toimi Arif Pasalic, entinen Liittovaltion armeijan eversti. Kroaat

tien puolustusneuvoston joukkoja Mostarissa oli ainakin 2 Prikaati. Kroaattien puolustusneu

voston joukkojen komentajana toimi prikaatikenraali Lasic.569 
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Etulinja kulki kaupungin keskustan läpi Hum-vuoren eteläpuolisen Kroaattien puolustusneu

voston vankileirin suunnasta Mostarin eteläpuolelta saapuen ja kulki Länsi-Mostarin pääkatua 

aina pankin tasalle saakka. Pankilta rintamalinja jatkui koilliseen, ylitti Neretvan Tito-sillan 

pohjoispuolella ja kulki Tihomer Mesicin kasarmin ja asemarakennuksen välistä. Linja kulki 

tämän jälkeen Länsi-Mostarin pääkatua pitkin kohti koillisessa olevaa Neretvan patoa. Bosni

akkien hallussa oleva alue jatkui kapeana käytävänä pohjoiseen kohti Pohjois-Bosnian bosni

akkialueita.570 Mostar ei siis ollut piiritetty kaupunki. 

Selitteet: 
Vihreä 
Sininen 
Punainen 

= Bosnia-Hertsegovinan armeijan hyökkäykset ja ryhmitys 
= Kroaattien puolustusneuvoston joukkojen ryhmitys 
= Bosnian serbitasavallan armeijan ryhrnitysalue 

Kuva 19. Mostarin toinen taistelu.571 

Mostarin kaakkoispuolella kymmenen kilometrin päässä oleva Blagaj'n kylä oli bosniakkien 

hallinnassa. Bosniakit kontrolloivat myös näiden välissä olevaa kestopäällystettyä tietä, mutta 

vain kapeana käytävänä. Kroaatit pystyivät useissa paikoissa tulittamaan tieliikennettä raskail-
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la konekivääreillään. Bosniakit käyttivät Blagaj'ta sotilaidensa huoltamiseen. Vaikka kylä oli 

ajoittaisen- tulituksen kohteena, sotilaat pitivät sitä lepopaikkana. Lähimmät kroaattiasemat 

olivat kahden kilometrin etäisyydellä kylän länsipuolella.572 

4 Armeijakunnan joukot joutuivat taistelujen kuluessa suurilta osin eristetyksi toisistaan, ja ar

meijakunnan komentaja oli pakotettu johtamaan niitä pelkän salatun radioyhteyden avulla. 

Eristettynä oleminen oli hyvin tyypillistä sodan tuossa vaiheessa sekä bosniakki- että kroaatti

joukoille. Vuoden 1993 loppupuolella Sarajevon suunnan joukkojen taistelujaotusta tarken

nettiin siten, että omasta joukostaan erillään olevat prikaatit siirrettiin niitä varten perustetun 

6 Armeijakunnan esikunnan alaisuuteen. Kroaattien johtamisongelmat puolestaan liittyivät 

puolustusneuvoston joukkojen kurittomuuteen. Kroaatit myönsivät itsekin, että ltä-Mostarissa 

oli Puolustusneuvoston yksikköjä, jotka eivät kuuluneet sen komentoon. Kroaattien Puolus

tusneuvoston komentajan Petkovicin allekirjoittamilla lupapapereilla ei ollut mitään merkitys

tä paikallisille kroaateille.573 

Mostarin taistelut olivat usein pelkkiä tykistön ja kranaatinheittimistön tuli-iskuja. Pienempiä 

hyökkäyksiäkin tehtiin, kuten Kroaattien puolustusneuvoston joukkojen 11.6.1993 usealla 

panssaroidulla ajoneuvolla tekemä epämääräinen yritys. Bosniakkien hyökkäys 30.6.1993 on

nistui ja kaupungin pohjoisosassa oleva Tihomer Mesicin varuskunta joutui heidän haltuunsa. 

Samassa hyökkäyksessä saatiin aukaistua myös kapea käytävä Keski-Bosnian suuntaan. 

Hyökkäyksessä kaatui muun muassa 41 Prikaatin komentaja Hujdur.574 Kumpikaan osapuoli 

ei saavuttanut kuitenkaan merkittäviä aluevaltauksia, niinpä rintamalinjat pysyivät lähes sel

laisenaan kroaattien ja bosniakkien suhteiden palautumiseen saakka. 

Osapuolien välisestä tulitauosta päätettiin kertaalleen jo 12.5.1993. Alueen sodille tyypillisesti 

taistelut jatkuivat sopimuksesta huolimatta. Tulitauon kariutumisen jälkeen osapuolien toisi

aan kohtaan käyttämät otteet kovenivat entisestään.575 

Mostarin toinen taistelu rauhoittui hiljalleen päättyi lopullisesti osapuolien suhteiden lämmet

tyä kohti vuoden 1993 loppua. Vihollisuudet päättyivät tammikuun lopussa 1994 Bosnia

Hertsegovinan kroaattien ja bosniakkien allekirjoitettua Washingtonissa sopimuksen yhteisen 

liittovaltion perustamisesta. 576 
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6.3.6 Operaatio 'Tiger-Liberty' 

Fikret Abdicin 26.9.1993 perustaman Länsi-Bosnian autonomisen provinssin577 muslimijoukot 

Asim Delicin komentamana hyökkäsivät joulukuun alussa 1993 Krajinan puolelta Bihacin 

alueella ja valtasivat koko Trzacin ja Sturlicin välisen alueen. Osa joukoista tuotiin siviililinja

autoilla Slunj' in eteläpuolelle kroaattiuniformuihin pukeutuneina. Kenraali Atif Dudakovicin 

komentama Bosnia-Hertsegovinan armeijan yhdeksän prikaatia sisältävä, 25 000 miehen vah

vuinen 5 Armeijakunta yllätettiin täysin. Taistelut rauhoittuivat hieman 2.1.1994 alkaen, jol

loin Abdic ja Bosnia-Hertsegovinan armeija sopivat tulitauosta ja solmivat aselevon. Bosniak

kien välinen sota jatkui kuitenkin taas helmikuussa.578 

Kroaattien tuki näkyi Abdicin joukoissa varsinkin vuoden 1993 kuluessa voimakkaana. Bos

niakkien hallituksen ja Kroaattien puolustusyhteisön joukkojen välisten taistelujen jatkuessa 

kiivaina muualla Bosniassa toimi Vehka Kladusan ja Kroatian välillä vakituinen bussiliiken

ne. Abdic kävi Kroatiassa hankkimassa provinssin joukoille sotilasvarusteita. Provinssinjouk-
2 

kojen komentajan Asim Delicin s_µo jeena toimi Kroaattien puolustusyhteisön erikoisjoukkojen c:__ 

sotilaita. 579 
S.__..o /v ,.._Jl.."'a. 

Tähänastisille taisteluille oli tyypillistä hyökkäykset rajoitetuin tavoittein, hyökkäyksiä välit

tömästi seuranneet vastahyökkäykset ja upseerien kyvyttömyys johtaa vaativimpia sotatoimia. 

5 Armeijakunnan erikoisosasto 'Hamze' teki syviä iskuja Abdicin joukkojen selustaan ja syn

nytti sekaannusta. Pecigradin-Todorovan alueelle ryhmittyneen Abdicin 4 Prikaatin komenta

ja poistettiin tehtävästään huonon paineensietokykynsäja tilannetietoisuutensa vuoksi. Hänen 

prikaatinsa puolustus oli murtunut Todorovossa esikunnan erään upseerin petoksen vuoksi. 

Murto tukittiin vastahyökkäyksellä. Komentajaksi vaihdettiin Fikret Keserovic, joka joutui 

kuitenkin lähes välittömästi hallituksen joukkojen sotavangiksi.580 

Bihacin motin puolustamisesta vastannut Bosnia-Hertsegovinan armeijan 5 Armeijakunnan 

komentaja Dudakovicin oli selviydyttävä Fikret Abdicin Velika Kladusasta johtaman Länsi

Bosnian autonomisen provinssin asevoimien viidestä prikaatista, ennen kuin voimia voitiin 

edes harkita serbijoukkoja vastaan käytettäviksi. Dudakovic suunnitteli itse operaatio 'Tiger

Libertyn' ja valitsi luotetuimman alaisensa, everstiluutnantti Hamdo Abdicin toteuttamaan 

suunnitelmaa. 581 
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Operaatio oli yhdistetty harhautus- ja "musta" operaatio. Suunnitelman pääkohdat olivat seu-

raavat: ____ _ 

- useat 5 Armeijakunnan vanhemmat upseerit siirtyvät provinssin alueelle ja ot

tavat yhteyttä Fikret Abdiciin, 

- upseerit vakuuttavat Abdicin uskomaan, että käynnissä on Dudakovicin vas

tainen kapina ja pyytävät ase- sekä muuta apua ja 

- sopivalla hetkellä pidätetään tai surmataan Fikret Abdic. 

Operaation lopullinen tavoite oli Länsi-Bosnian autonomisen provinssin asevoimien hajotta

minen.582 

Operaatio 'Tiger-Liberty' aloitettiin 7.7.1994. Hamdo Abdic, Mohammed Babic ja useita 

muita 5 Armeijakunnan ylimpään päällystöön kuuluneita läpäisi rintamalinjat ja otti yhteyttä 

Fikret Abdiciin. Abdic tarttui syöttiin ja lupasi apua. ' Kapinalliset' palasivat etelään ja perus

tivat esikunnan Izacicin kylään Krajinan rajalle. Länsi-Bosnian autonomisen provinssin ase-
'2 

voimat toimittivat alueelle ruokaa, polttoainetta, tupakkaa, 1 200 puoliautomaattista AK-47-

rynnäkkökivääriä, 200 000 patruunaa, kranaatinheittimiä ja panssarintorjuntaohjuksia. 583 

Operaation seuraava vaihe alkoi 8.7., jolloin Bihacista kuului useita räjähdyksiä, kaupungin 

hallintoviranomaisia pidätettiin, tiesulkuja asetettiin ja Radio Bihac lähetti tiedotuksia käyn

nissä olevasta vallankaappausyrityksestä sekä armeijakunnan komentajan antautumisesta Kra

jinan serbeille. Fikret Abdicin esikunta sekä provinssin radioasema Radio Velkatron kuulivat 

lähetykset ja välittivät niiden tietoja eteenpäin. Iltaan mennessä kapinan kerrottiin onnistuneen 

ja voitonjuhlat siihen osallisille järjestettävän Izacicin kylässä samana iltana. Operaation vii

meinen vaihe alkoi. 584 

Fikret Abdic oli tarkoitus pidättää kyläjuhlassa, mutta hän ei jostain syystä saapunutkaan pai

kalle. Operaation juoni alkoi selvitä paikalle saapuneille provinssin edustajille. Krajinan serbi

tasavallan armeijan yhteysupseeri eversti Branko ja Fikret Abdicin turvallisuuspäällikkö Ra

zim Bazic kuljettajineen ammuttiin näiden yrittäessä paeta. Abdicin puolustusministeri Ifran 

Saracevic pidätettiin, mutta hänen kuljettajansa "katosi" .585 

Muita tappioita operaatio 'Tiger-Libertyn' alkuosa ei aiheuttanut. Tukena "kapinallisille" saa

dut aseet ja 5 Armeijakunnan puolelle siirtyneet loikkarit olivat ylimääräistä hyötyä. Suunni

telma alkoi valjeta hitaasti Abdicille ja tämän kannattajille. Lopputulos oli se, että Länsi-Bos-
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nian autonominen provinssi johtajineen kärsi merkittävän nöyryytyksen ja asevoimat sekä hal

lintojärjestelmä ajautuivat romahduksen partaalle. 5 Armeijakunta käytti harhautusoperaatiol

la saavutettua menestystä hyväkseen ja aloitti ratkaisevan hyökkäyksen 28.7.586 

Eteneminen oli nopeata ja vain provinssin asevoimien 4 Prikaatin noin 500 taistelijaa Pecigra

dissa taistelivat tosissaan. Kaupunki piiritettiin ja sitä alettiin tulittaa tykistöllä sekä kranaatin

heittimistöllä. Dudakovic ei kuitenkaan halunnut pysäyttää liikettä, vaan kiersi vastarintape

säkkeet päävoimillaan ja jatkoi hyökkäystä pohjoiseen. Armeijakunnan komentaja yllättyi 

huomatessaan joukkojensa olevan vain kymmenen kilometrin etäisyydellä Vehka Kladusasta 

ja Fikret Abdicin esikunnasta. 587 Kahden vuoden piina tuntui päättyvän uskomattoman nope

asti. 

Abdicia tukeneet Krajinan serbitasavallan armeijan Banijan ja Kordunin Armeijakunnat eivät 

olleet varmoja tapahtumien saamasta käänteestä. Armeija tyhjensi Yhdistyneiden kansakun

tien rauhanturvajoukkojen Sector Northissa sijainneet raskasasevarastonsa. Armeijakunnat 

ryhtyivät tukemaan Abdicin joukkoja tykistöllä. Rintama oli edennyt niin nopeasti, että tykis

töllä kyettiin ampumaan vain Velika Kladusan välittömään ympäristöön.588 

Fikret Abdic lähetti 29.7. rintamaan syntyneiden aukkojen paikkaamiseksi viimeisenä keino

naan kaikki siviilipoliisitkin taisteluun. Samana päivänä 4 Prikaatin komentaja kaatui, varako

mentaja joutui vangiksi ja Pecigradin ylle nousi valkoinen lippu. Tie pohjoiseen kohti Velika 

Kladusaa oli lopullisesti vapaa ja sotilaallisen ratkaisun avaimet olivat 5 Armeijakunnan ko

mentajan käsissä. Ainoa ongelma oli se, miten ajaa Abdic joukkoineen ulos Bihacin alueelta 

lopullisesti vahingoittamatta 5 Armeijakunnan edellä Velika Kladusaan paenneita tuhansia 

muslimisiviilej ä. 589 

Abdic huomasi olevansa ahdistettu selkä seinää vasten. Hän ilmoitti 5.8. olevansa valmis neu

vottelemaan Bosnia-Hertsegovinan hallituksen kanssa. Dudakovic oli kuitenkin saanut Bosni

a-Hertsegovinan presidentiltä Alija Izetbekoviciltä ohjeet ratkaista "lopullisesti" maan yhte

näisyyttä vuosia hiertäneen Abdicin kysymyksen. Siviilejä ei kuitenkaan haluttu vaarantaa.590 
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= Bosnian serbitasavallan armeijan ja K.rajinan serbitasavallan armeijan ryhmitys 
= Länsi-Bosnian autonomisen provinssin asevoimien ryhmitys 
= Osapuolien väliset rintamalinjat ennen operaatiota 

Kuva 20. Operaatio 'Tiger-Liberty' ja sitä seurannut 5 Armeijakunnan eteneminen.59 1 

Viimeisenä oljenkortena Abdic sai käyttöönsä Pecigradin länsipuolisista taisteluista irtautu

neen 6 Prikaatin. Prikaati oli paennut Krajinan puolelle, minne 5 Armeijakunnan joukot eivät 

seuranneet. Joukot siirtyivät Krajinan puolella aina Velika Kladusan tasalle saakka ja ylittivät 

jälleen Bosnian rajan. Abdicin toivo sammui kuitenkin, koska prikaatin mukana tuli vielä 7 

000 pakolaista lisää. Velika Kladusan kaaos johti siihen, että 50 000 muslimipakolaista alkoi 
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siirtyä Krajinan puolelle. Abdic huomasi edessä häämöttävän tuhonsa ja yritti vielä kerran 

epätoivoisesti_poliittisia neuvotteluja. Niitä ei suotu, ja 17 .8. Velika Kladusan kohtalo oli sine

töity. Länsi-Bosnian autonomisen provinssin asevoimien rippeet tekivät vielä vuorokauden 

vastarintaa, mutta vain viimeistenkin siviilien paon varmistamiseksi.592 

Operaatio 'Tiger-Libertyn' aiheuttamasta shokista selvittyään Bosnian ja Kroatian serbit 

hyökkäsivät syyskuun alussa 1994 Bihacin alueella yhteisvoimin. Operaatioihin 'Breza' ja 

'Prsten' osallistui viisi Bosnian serbitasavallan armeijan prikaatia ja yksi Krajinan serbitasa

vallan armeijan prikaati. Operaatioiden johto oli kenraali Ratko Mladicin ja Mornir Talicin 

käsissä. Hyökkäykset keskeytyivät vasta Yhdistyneiden kansakuntien uhattua ilmaiskuilla. 

Hyökkäykset eivät saavuttaneet lopullista menestystä. Bosniakkien 5 Armeijakunta valtasi 

esikunta-ajoneuvon, josta löydetyistä jäljistä epäiltiin Mladicin haavoittuneen operaatioiden 

yhteydessä. 593 

5 Armeijakunnan saamien kokemuksien perusteella tiedettiin, että Bosnian serbitasavallan ar

meijalla oli aina useita prikaateja reservissä. Serbit eivät käyttäneet niistä tarpeen vaatiessa 

kuitenkaan yhtä prikaatia kerrallaan, vaan kaikista prikaateista irroitettua osia yhtä aikaa. Bos

niakit arvelivat, että serbit pyrkivät eliminoimaan mahdollisten tappioiden vaikutuksia ja pa

rantamaan armeijansa yhtenäisyyttä.594 

6.3.7 Operaatio 'Grmec' 

Kenraali Dudakovicin 5 Armeijakunta oli saavuttanut suurta menestystä heinäkuussa 1994 to

teutetun harhauttamisoperaationsa seurauksena. Ensimmäistä kertaa armeijakunnan komentaja 

pystyi keskittymään yhteen viholliseen kerrallaan. Dudakovicin on arveltu pyrkineen 24.10. 

käynnistämällään operaatio 'Grmecillä' ainakin poistamaan vastastaan Bihaciin kantavan ser- L 

bitykistön. Toinen mahdollinen operaation tavoite on saattanut olla peräti koko Luoteis-Bos

nian sodan ratkaisuun saattaminen.595 

Operaation tuloksena 5 Armeijakunta onnistui murtamaan Bihacin lähes kaksi vuotta kestä

neen piirityksen. Operaation ensimmäisessä vaiheessa 24.10. puolen päivän tienoilla ylitettiin 

Una-joki ja hyökättiin kahdessa suunnassa pihtimäisenä liikkeenä kohti Bosanska Krupaa. 

501, 502 ja 517 Prikaati hyökkäsi Bosanska Krupan lounaispuolella. 503 ja 511 Prikaati sekä 

1 Vapautusprikaati hyökkäsi kaupungin koillispuolella. Bosnian serbitasavallan armeijan 2 
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Krajinan Armeijakunnan esikunta antoi etummaisille tukikohdilleen kello 23.00 luvan vetäy

tyä. Bosniakit valtasivat Rpacin, Gorjavacin ja Racicin kylät. Prikaatit etenivät Bosanska 

Krupan edustalle ja saivat kaupungin vallattua 27.10.596 

Tässä vaiheessa Dudakovic pysäytti yhtymänsä ja käski sen huoltaa itsensä. Armeijakunnan 

komentaja totesi, että hyökkäys oli edennyt erinomaisesti, vaikka itäisemmän suunnan liike 

olikin ollut hitaampaa. Pysähdyksen aikana Dudakovic teki päätöksen jatkaa operaatio 

'Grmec'iä' vielä pitemmälle etelään. Hyökkäys jatkui vielä kolme vuorokautta. Joukkojen 

taakse jäänyt Bosanska Krupa oli bosniakkien hallussa, vaikka sen ympäristössä olikin run

saasti serbejä. 5 Armeijakunta eteni Kulen Vakufiin ja Vrtoce'een. Matkalla olevat serbien 

asemat vallattiin tai tuhottiin. Bosnian Serbitasavallan Armeija menetti Konjicissa ja Bihacis

sa noin sadan neliökilometrin suuruisen alueen Bosnia-Hertsegovinan armeijan 5 Armeijakun

nan hyökkäyksissä. Bosniakkien hyökkäys eteni jopa Banijaan Kroatian puolelle.597 

5 Armeijakunnan operaatio oli kuitenkin saavuttanut kulminaatiopisteensä. Yhtymän hyökkä

yksen voima oli ehtynyt 29.10. mennessä. Armeijakunnan joukot olivat levinneet Luoteis

Bosniassa noin 80 kilometrin pituiselle alueelle ja olivat haavoittuvia serbien vastahyökkäyk

sille. Komentajalla ei ollut enää joukkoja tai kalustoa, millä saada hyökkäys jatkumaan. Huol

toyhteydet olivat venyneet vaarallisen pitkiksi. Kroaattien puolustusneuvoston 101 Prikaati 

jätti Kulen Vakufin kaksi vuorokautta kylän valtaamisen jälkeen. Prikaatin vetäytyminen 

muuttui osittain hallitsemattomaksi paoksi serbien havaittua sen ja aloitettua voimakkaat epä

suoran tulen keskitykset liikkeellä oleviin joukkoihin.598 

Bosnian serbitasavallan armeija aloitti vastahyökkäyksen 4.11. Kulen Vakufvallattiin takaisin 

6.11. Ripacin kylä ja Bosanski Krupan sillat vallattiin 8.11. Yhden viikon kuluessa, 7. -

13.11., Bosnian serbitasavallan armeija oli onnistunut valtaamaan 90 prosenttia bosniakkien 

operaatio 'Grmecin' saavutuksista. 599 

Bosniakkien 5 Armeijakunnan jatkettua hyökkäystä etelään oli Krajinan Serbitasavalta aloitta

nut uudelleen pakolaisleireillä olevien Abdicin kannattajien aseistamisen. Joukoille annettiin 

muun muassa jo ikääntyneitä T-34 -taistelupanssarivaunuja. Länsi-Bosnian autonomisen pro

vinssin entiset joukot avasivat 9.11.1994 uuden rintaman Bosnia-Hertsegovinan armeijan 

joukkoja vastaan. Hyökkäykseen osallistui lännessä lisäksi Krajinan serbitasavallan armeijan 

joukkoja sekä idässä ja etelässä Bosnian serbitasavallan armeija. Kaikki serbijoukot oli liitetty 
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Bosnian serbitasavallan armeijan esikuntapäällikön kenraali Manojlo Milovanovicin komen

toon. Dudakovic~oli_sitoutunut kolmen rintaman taisteluun. Abdicin_5_000 miehen vahvuiset 

joukot piirittivät entiset alueensa Velika Kladusassa. Toinen Abdicin hyökkäys kohdistettiin 

lännestä kohti Bihacia. Tulivalmistelun ensimmäinen raketti osui 5 Armeijakunnan ampuma

tarvikevarastoon. Armeijakunta joutui siirtämään joukkojaan takaisin pohjoiseen ja jakamaan 

voimiaan. Bosniakit olivat aukeilla alueilla alakynnessä serbien panssarivaunuilla vahvennet

tuj a osastoja vastaan ja joutuivat vetäytymään. Serbit etenivät parhaimmillaan vain kilometrin 

etäisyydelle Bihacista. Itse Bihac säilyi 5 Armeijakunnan hallussa komentajansa taistelun vai

keimpina hetkinä osoittaman lujuuden ja hänen luomansa taisteluhengen ansiosta. Yhdessä 

vaiheessa hän oli jo ottanut yhteyttä radioitse Radovan Karadziciin tulitaukopyyntö mielessä. 

Karadzic ei kuitenkaan vastannut, vaan halusi kenraali Milovanovicin ratkaisevan Bihacin ti

lanteen sotilaallisesti. Kolmessa viikossa tilanne oli muuttunut täysin: 5 Armeijakunta oli jou

tunut voittoisasta, turvatusta asema tappion partaalle.600 

Hallituksen joukot menettivät Velika Kladusan 16.12., mutta muualla Abdicin kannattajat ei

vät saavuttaneet juurikaan lisämenestystä. 5 Armeijakunta kykeni käynnistämään vastahyök

käyksen, jonka ansiosta jo kahden ensimmäisen viikon kuluessa noin 150 neliökilometriä Bi

hacin ympäristön aluetta oli saatu vallattua. Joulukuun alkupuolella armeijakunta oli edennyt 

myös Velika Kladusan ympäristössä. Kroatia myönsi joulukuun puolessavälissä lähettäneensä 

joukkojaan Bihacin alueelle. Jo aiemmin 5 Armeijakunta oli saanut Kroatian armeijalta ras

kaiden raketinheittimien tulitukea. Bihacin alueen säilyminen hallituksen joukkojen käsissä 

oli Kroatialle tärkeää, koska serbien saama menestys siellä vapauttaisi resursseja Dalmatian 

rannikolla käytettäväksi. Paine Zadarin ja Sibenikin suunnalla kasvaisi myös ja Kroatia saat

taisi katketa taas kahteen osaan. Bihac oli näin ollen eräänlainen puskuri Krajinan ja Bosnian 

Serbien välillä.601 

Serbihyökkäystä tukivat 18.11. Krajinasta Udbinan lentokentältä nousseet napalm- ja rypäle

pommein Bihac'ia pommittaneet kaksi serbien Orao-hävittäjää. Seuraavana päivänä samalta 

kentältä nousi taas kaksi konetta, jotka iskivät Caziniin. Toinen koneista putosi törmättyään 

Bihacin tehtaiden savupiippuun. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi sa

mana päivänä luvan iskeä tarvittaessa alueella oleviin kohteisiin. Pohjois-Atlantin puolustus

liiton 39 konetta suorittikin pommitusiskun kyseiselle Udbinan lentokentälle. Pudotetut 80 

pommia tuhosivat kiitotien. Kentällä olevat lentokoneet ja lennonjohtolaitteet oli jätetty tar

koituksella maalittamatta, eivätkä ne kärsineet vaurioita. Serbit olivat kaiken lisäksi tienneet 
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iskusta jo etukäteen ja siirtäneet lentokalustonsa muille alueille. Udbinan kentän lähellä oli ai

emminkin varalaskupaikkana käytetty Korenican-Udbinan välisen tien koline ja puoli kilo

metriä pitkä suora osuus. Tietä ei ollut pommitettu. Serbien lennot Udbinasta pääsivätkin jat

kumaan lähes häiriöttä. Pohjois-Atlantin Puolustusliiton koneet jatkoivat iskuja pari päivää 

myöhemmin kolmessa paikassa sijainneisiin ilmatorjunta-asemiin. 602 
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= Osapuolien väliset rintamalinjat ennen operaatiota 

Kuva 21. Operaatio 'Grmec' ja serbien vastahyökkäys.603 
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Bihacin alueen taistelut rauhoittuivat joulu-tammikuussa solmittujen tulitaukosopimusten an

siosta. 604 
---

Krajinan serbitasavalta oli toivonut, että Abdic olisi viimeisimmällä hyökkäyksellään saanut 

vallattua koko 'Bihacin taskun' . Tämä ei onnistunut, vaan 5 Armeijakunta pystyi päinvastoin 

valtaamaan uusia alueita ja varmistamaan saarron murtumisen. Kaiken lisäksi taistelut kulutti

vat voimakkaasti Krajinan serbitasavallan armeijaa. Pohjois-Atlantin puolustusliiton ilmaiskut 

vaurioittivat armeijan johtamisjärjestelmää, ilmavoimia ja raskasta aseistusta.605 

Bosnian serbitasavallan armeijan taktiikka oli pienine rajoituksineen ja muutoksineen ollut 

varsin pitkälle sama, kuin Liittovaltion armeija aikanaan oli upseereilleen opettanut. Jos ko

mentaja joukkoineen ei sillä hetkellä kyennyt puolustustaisteluun, hänen tuli vetäytyä jouk

konsa taistelukyky säilyttäen. Viholliseen tuli iskeä silloin, kun komentaja halusi, ja siellä, 

missä komentaja halusi. Isku tuli tehdä, kun vihollisen ryhmitys oli venynyt ja kun joukko sii

hen pystyi. Asiantuntijat ovat ihmetelleet, miksi Dudakovic ei entisenä Liittovaltion armeijan 

upseerina muistanut tätä, vaan jatkoi itsepintaisesti kohti etelää.606 

6.3.8 Kaksoisoperaatio Travnikissaja Tuzlassa 

Syyskuussa 1994 arveltiin, että Bosnia-Hertsegovinan armeija tarvitsisi puolesta vuodesta 

vuoteen aikaa, että sen puutteelliset kyvyt raskaiden aseiden telmisessä, taktisessa sekä opera

tiivisessa käytössä olisi korjattu ja asevoimien kankea organisaatio muutettu tehokkaammak

si.607 

Carterin joulukuussa 1994 neuvottelema tulitauko rikkoutui kestettyään nelisen kuukautta608
• 

Bosnia-Hertsegovinan armeija aloitti 20. ja 21.3.1995 kahdella eri alueella lähes yhtäaikaiset 

hyökkäykset Bosnian serbitasavallan armeijan asemia vastaan. Hyökkäykset kohdistettiin 

Travnikin pohjoispuolella olevalla Vlasic-vuorella ja Tuzlan koillispuolella olevalla Majevi

ca-vuorella sijaitseville viestiantenneille. Hyökkäysten tavoitteena oli kyseisten viestilinkk.ien 

haltuunsaarninen. Vlasicin Paljenikissa sijaitseva 'Repetitor' -antenni välitti serbien poliittisen 

hallintokeskuksen Palen ja Bosnian serbitasavallan armeijan päämajan Banja Lukan välistä 

viestiliikennettä, muun muassa televisiokuvaa. Hyökkäykset menestyivät molemmissa suun

nissa, mutta Majevican eteläosassa sijaitseva Stolicin linkki menetettiin serbien vastahyökkä

yksen vuoksi. 609 
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Vlasicin hyökkäyksen johti Bosnia-Hertsegovinan anneijan 7 Armeijakunnan esikunta ja sii

hen otti osaa 7 Armeijakunnan lisäksi 3 Armeijakunnan joukkoja. Kroaattien puolustusneu

vosto tuki operaatiota huollossa, epäsuoralla tulella ja pienemmillä jalkaväkiosastoilla. Vlasi

cin hyökkäykseen liittyivät tukevat hyökkäykset Bugojnon ja Donji Vakufin alueilla. Tuzlan 

hyökkäyksen Bosnian serbitasavallan armeijan Drinan Armeijakuntaa vastaan tekivät 2 Ar

meijakunnan 4 Operaatioryhmänjoukot. 2 Armeijakunnan esikunta johti hyökkäyksen.610 

Bugonjon, Donji V akufin, Vlasicin ja Travnikin alueella tehtyä hyökkäystä oli suunniteltu jo 

pitkään. Operaation aloittamishetkeä jouduttiin odottamaan, jotta sääolosuhteet olisivat muo

dostuneet otollisiksi. Odottamisesta huolimatta molempien hyökkäyksen aikana satoi runsaas

ti lunta611 

9 1 

Selitteet: 
Vihreä 
Punainen 
Kaksois
katkoviiva 

= Bosnia-Hertsegovinan anneijan hyökkäykset 
= Bosnian serbitasavallan anneijan ryhmitys 
= Osapuolien väliset rintamalinjat 

Kuva 22. Bosniakkien hyökkäys Majevica- vuorelle Tuzlan lähistöllä.612 
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Majevica-vuoren, Sapnanja Kalesijan alueella hyökkäykseen osallistuneita ainakin 2 000 bos-

- niakkisotilasta tuki viiden panssarivaunun osasto. Vahvistamattomien tietojen mukaan ensim

mäisenä hyökkäyspäivänä 12 bosniakkia kaatui ja 30 haavoittui. Hyökkäyksen toisena päivä

nä alueella havaittiin yli tuhat räjähdystä. Bosnian serbitasavallan armeija vastasi hyökkäyk

seen tulittamalla Tuzlaa. Taistelut jatkuivat vuorella vielä 26.11., mutta niiden intensiteetti oli 

alkanut laskea jo 24.11. alkaen.613 

Majevican menettämiseen on saattanut vaikuttaa se, että Brckon-Majevican rintaman sota oli 

aiemmin ollut hyvin rauhallista. Serbit olivat sopineet kroaattien ja bosniakkien kanssa, ettei

vät häiritse toisiaan. Brckon alueella kroaatit olivat luvanneet, että tulittavat vain selviä soti

laskohteita. Brckosta Majevican alueelle karkotetuilla bosniakeilla oli päivittäinen radioyhteys 

serbeihin. Vuoristossa oli pidetty kaksi alueellista tulitaukoa.614 Tärkeämpi syy lienee kuiten

kin Majevican pohjoispuolella kulkeva Posavinan käytävä. Serbien huoltoyhteydet olisivat 

vaarantuneet, mikäli Tuzlan ja Brckon alueella olisi annettu periksi bosniakkien hyökkäyksil

le. 

Vlasicin hyökkäys aloitettiin 21.3. aamuyöllä. 17 Krajinan Ritari prikaati oli koukannut Guca 

Goran kylän kautta noin 20 kilometrin matkan osittain serbien selustassa. Prikaatin 'Mustat 

lesket'- ja 'Mustat kojootif -erikoisosastot olivat siirtyneet kymmenen miehen partioina bos

niakkien suojamiinoitteissa olevista kulkuaukoista läpi. Partiot etenivät rintamalinjojen väli

alueen pimeässä osin ryömien ja soluttautuen serbien taktisten miinoitteiden ja suojamiinoit

teiden läpi. Partiot siirtyivät serbien tuliasemien läheisyyteen ja odottivat aamua sekä omaa 

epäsuoran tulen keskitystä. Bosnia-Hertsegovinan armeija hyökkäsi tykistön tuliasemia vas

taan myös Kupresissa. Epäsuoran tulen voimasuhteet muodostuivat bosniakeille edullisiksi 

serbitykistön lamauttamisen lisäksi myös siksi, että Kroaattien puolustusneuvoston tykistö ja 

raketinheittimistö tuki hyökkäystä. Edellä mainittujen soluttautuneiden partioiden lisäksi 

hyökkäykseen osallistui ainakin 1 Anneijakunnan erikoisjoukkoja.615 

Hyökkäys oli yllätys serbeille. Epäsuoran tulen tukemana bosniakit pääsivät etenemään nope

asti vihollistensa asemiin. Satoja Bosnian serbitasavallan armeijan sotilaita jäi eristyksiin bos

nikkiryhmityksen sisään. Serbit vastasivat hyökkäykseen voimakkailla tykistön ja raketinheit

timistön keskityksillä. Bosniakit alkoivat kärsiä kovia tappioita. Serbit käynnistivät vasta

hyökkäyksen 22.3 ., mutta se ei menestynyt. Bosniakit jatkoivat etenemistä, ja 24.3. serbit oli-
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vat vetäytyneet Vlasicilta. Bosniakit odottivat koko ajan serbien vastahyökkäystä. Siihen va

rauduttiin muun muassa asentamalla puihin panssarimiinoja. 616 
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., .... Selitteet: 
Vihreä 
Punainen 
Kaksois
katkoviiva 
Pisteviiva 

= Bosnia-Hertsegovinan armeijan hyökkäykset ja ryhmitys 
= Bosnian serbitasavallan armeijan ryhmitys 
= Osapuolien väliset rintamalinjat 

= Osapuolien välinen rintamalinjan muutos bosniakkien hyökkäyksen jälkeen 

Kuva 23. Bosniakkien hyökkäys Vlasic- vuorelle Travnikin lähistöllä.617 

17 Krajinan Ritariprikaatin seuraava tavoite oli Galica- niminen vuori Travnikin luoteispuo

lella. Serbit olivat pystyneet pitkään tulittamaan tältä vuorelta sen juurella sijainnutta kaupun

kia. Suora eteneminen jo vallatulta Vlasicilta Travnikin ja Turben läpi ei ollut mahdollista. 

Galican kaakkoisrinne oli puuton ja olisi aiheuttanut hyökkääjälle raskaat tappiot. Prikaati 

koukkasi pohjoisen kautta ja oli edennyt 24.3. jo lähelle Galicaa. Vuori joutui illalla bosniak

kien haltuun.618 
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Bosniakit jatkoivat etenemistään vielä kohti Turbea, mutta hyökkäyksen voima oli ehtynyt. 

Serbien asemat pitivät.619 

Hyökkäys Vlasicille jouduttiin tekemään erittäin vaikeakulkuisessa maastossa ja se vaati kal

liin hinnan muun muassa paleltumina. Suomalaisen vapaaehtoisen Jani Anttolan yksiköltä ku

lui kahden kilometrin etenemiseen neljä vuorokautta 20 kaatuneen hinnalla. Osa hyökkäyksen 

tappioista johtui vielä tuolloin upseeriston nuoruudesta ja kokemattomuudesta sekä raskaiden 

ampumatarvikkeiden puutteesta. Ensimmäisenä hyökkäyspäivänä alueelta ei kuultu kuin noin 

70 räjähdystä.620 

Bosnian serbitasavallan armeija ei kyennyt lopulta vastaamaan Travnikin menestyksekkää

seen hyökkäykseen muulla tavalla kuin tulittamalla Yhdistyneiden kansakuntien julistamia 

aseettomia suoja-alueita621. Serbien ajoittain voimakaskaan tykistötuli ei riittänyt bosniakki

hyökkäyksen torjumiseen, koska lumipeite vaimensi sen tehoa ja tuli oli suurelta osin tähystä

mätöntä622. Bosniakkien ryhmitys vakiintui Vlasic-vuorella hyökkäyksen jälkeisille linjoille 

aina sodan päättymiseen saakka623. 

6.4 Operaatio 'Bljesak' 

Yhdistyneet kansakunnat oli avannut vanhan Zagrebin ja Belgradin välisen 'Brastvo i Je

dinstvo' -moottoritien (E 70) mukaan lukien 35 kilometriä pitkän osuuden Okucania ympäröi

vän, vuonna 1992 kroaateilta vallatun serbialueen halki. 29. ja 30.4. välisenä yönä Srnrticin 

kylästä Länsi-Slavoniasta kotoisin ollut serbi surmattiin moottoritien varrella olleen Slaven

motellin viereisen huoltoaseman pihalla. Ampuja oli samasta kylästä kotoisin ollut kroaattipa

kolainen. Serbit sulkivat juuri avatun tien, mutta Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvajou

kot saivat sen uudelleen auki. Seuraavana yönä serbit avasivat tulen rauhanturvajoukkojen 

alueella ohi ajaneita autoja vastaan, jolloin kolme kroatialaista kuljettajaa kuoli. Samana yönä 

kello 02.30 Kroatia vaati rauhanturvajoukoja vetäytymään avoinna olleista asemistaan ja suo

jautumaan. 624 

Kroatian armeijan joukot aloittivat operaatio 'Bljesakin' (Salama) toukokuun ensimmäisenä 

päivänä vuonna 1995, vain muutama tunti rauhanturvajoukoille annetun vetäytymisvaatimuk

sen jälkeen. Operaatio kesti 36 - 48 tuntia, lähdetiedot vaihtelevat. Hyökkäyksen seurauksena 

todennäköisimmin Krajinan serbitasavallan armeijan Banijan Armeijakuntaan kuulunut 18 
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Prikaati lyötiin ja Länsi-Slavonia vallattiin takaisin serbeiltä.625 Operaation johti kenraalimaju

ri Pavao Miljavac626. Hänen vastapuolellaan 18.Prikaatin komentajana toimi kenraali Lazo Ba

bic627. Muita serbiarmeijakunnan ylimpään johtoon kuuluneita komentajia oli muun muassa 

kenraali Milan Celeketic628. 

Operaatio koostui pohjoisesta, idästä ja lännestä hyökänneistä yhteensä viidestä hyökkäys

osastosta, joita tuki noin 20 taiistelupanssarivaunua. Hyökkäävien joukkojen vahvuus oli läh

teistä riippuen 3 500 - 10 000 miestä. Operaatio 'Bljesakiin' ottivat osaa 3 ja 5 Kaartin Prikaa

ti, 80 ja 81 Erillinen Kaartin Pataljoona, 125 Prikaatin 2 Pataljoona sekä kaksi Kroatian eri

koispoliisin osastoa Zagrebistaja Bjelovarista. Hyökkäyskiilat etenivät 'Taktisina ryhminä' ja 

ajoivat Pakracin-Okucanin-Jasenovacin alueella olleet noin 5 000 serbien 18 Prikaatin taisteli

jaa Bosnian-Hertsegovinan serbialueille, samoin kuin 15 000 serbisiviiliä. 'Taktisten ryhmien' 

tukena käytettiin yksityiskohtaisesti suunniteltua epäsuoraa tulta sekä helikoptereiden ja ryn

näkkökoneiden tulitukea. Sotatoimen yllättävyyttä ja nopeutta kuvaavat osaltaan myös jouk

kojen kärsimät tappiot. Kroaateilla oli vain 55 kaatunutta ja noin 200 haavoittunutta, serbit 

menettivät jopa 400 kaatunutta ja 1 500 vankia. Taistelut osoittivat kroatialaisten kaartin yhty

mien uudistusten onnistuneen yli odotusten.629 

Operaatio 'Bljesak' alkoi 1.5.1995 klo 06.00 tykistövalmistelulla Pakracin kaupunkiin. Hyök

käys alkoi nopeasti tämän jälkeen Novskan kylästä kohti itää ja Nova Gradiskan kaupungista 

kohti länttä. Kroatian ilmavoimien MiG-21 -hävittäjäpommittajat iskivät Sava-joen ylittäviin 

siltoihin Jasenovacissa ja Bosanska Gradiskassa. Milan Martic väitti koneiden iskeneen serbi

pakolaisten kolonnaan. Novskasta lähtenyt hyökkäysosasto suuntasi osiaan nopeasti kohti Ja

senovacia. Jasenovacin silta o1i Kroatian armeijan hallussa jo 1.5. illalla. Maanantain taistelui

den kuluessa kolme jordanialaista rauhanturvaajaa haavoittui vaikeasti ja serbit ottivat van

geiksi 115 pääosin argentiinalaista ja jordanialaista rauhanturvaajaa. Nova Gradiskan alueella 

syntyi panssaritaisteluita serbijoukkojen ja Kroatian armeijan välillä. Hyökkäyskiilat etenivät 

nopeasti. Panssaritaistelumaastossa edennyt Novskan hyökkäysosasto oli vallannut Gornji Ra

j icin kylän jo 2.5. aamupäivällä ja Nova Gradiskan osasto lähestyi Okucania tulittaen kylää 

tykistöllä. Erään lähteen mukaan Okucani saatiin vallattua jo 1.5. vain muutaman tunnin ku

luttua hyökkäyksen aloittamisesta630. Kroatialaiset hävittäjäpommittajat pommittivat hyökkä

yksen toisenakin päivinä Bosanska Gradiskan siltaa.631 Kroaatit räjäyttivät serbien vetäytymi

sen jälkeen sillan estääkseen Bosnian serbitasavallan armeijan mahdolliset vastahyökkäyk

set632. 
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Operaatio koostui neljästä vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa Kroatian armeija: 

___ -~mursi serbijoukkojen puolustuksen ja aukaisi reitit toisen vaiheenjoukoille, 

- varmisti Jasenovacin ponttonisillan ympäristön, 

- suoritti yhteistyössä erikoispoliisiyksiköiden kanssa pihtiliikkeen Okucanin 

serbijoukkojen eristämiseksi pohjoisessa olleista joukoista ja 

- aloitti yhteistyössä erikoispoliisiyksiköiden kanssa etelään paenneiden Kraji

nan serbitasavallan armeijan joukkojen ja mahdollisten Bosnian serbitasaval

lan armeijan joukkojen vastaiset sitovat taistelut entisellä etulinjalla. 

Toisessa vaiheessa joukot etenivät moottoritien suuntaisesti kohti Okucania. Kolmannessa 

vaiheessa Okucanin ympäristö ja Sava-joen silta varmistettiin. Neljännessä vaiheessa vallattu 

alue luovutettiin erikoispoliisiyksiköille ja Kroatian armeijan joukot vedettiin pois etulinjasta. 

Erikoispoliisi vastasi tämän jälkeen taistelualueen puhdistamisesta sinne vielä jääneistä ser

biosastoista. 633 

Erikoispoliisin on kerrottu vastanneen jalkaväkityyppisistä hyökkäyksistä alueen varmistami

seksi. Varmennuksen tavoitteena oli estää Krajinan serbitasavallan armeijan vahvennuksien 

saapuminen lännestä sekä estää Bosnian serbitasavallan armeijan liike lauttayhteyden kautta 

pohjoiseen. Norman Erikin artikkelin yhteydessä olevassa taistelualueen kartassa erikoispolii

siosastot oli sijoitettu ainakin taistelujen alkuvaiheessa varsinaisten hyökkäävien osastojen vä

lialueille Bijela Stijenan ja Brezovacin lähistölle. Kyseiset alueet ovat puhdasta jalkaväkitais

telumaastoa. Niiden läpi kulkee vain yksi tie, joka noudattelee serbijoukkojen vuonna 1991 

valtaaman maa-alueen muotoja. Taistelun jälkien puutturnisestakaan päätellen Bijela Stijenan 

ja Brezovacin kautta ei suurempia hyökkäysosastoja ole suuntautunut.634 

Serbit vastasivat hyökkäykseen ampumalla Zagrebiin kuorma-ammuksilla varustettuja tykis

töraketteja ja Dubrovnikia tykistöllä. Ensimmäiset kuusi rakettia levittivät osittain räjähtämät

tömiksi jääneet tytärkranaattinsa Zagrebin kaduille 2.5. kello 10.25. Toinen isku tapahtui 3.5. 

kello 12.10. Zagrebin iskuissa menehtyi viisi ihmistä ja peräti 176 haavoittui.635 

Vakituisesta palveluksesta eronneiden yhdysvaltalaisten upseereiden kerrottiin osallistuneen 

operaation valmisteluihin. Kalustoa kerrottiin saadun Saksasta entisen Saksan demokraattisen 

tasavallan varastoista. 636 
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- 1 

Selitteet: 
Sininen 
Punainen 
Kaksois
katkoviiva 
Pilkku viiva 

= Kroatian armeijan hyökkäykset ja ryhmitys 
= Krajinan serbitasavallan armeijan ja Bosnian serbitasavallan armeijan ryhmitys 
= Osapuolien väliset rintamalinjat 

= Rintamalinjan muutos operaatio 'Bljesakin' jälkeen 

Kuva 24. Operaatio 'Bljesak' .637 

1 e 

Tykistön suhde kroatialaisten eduksi o Ii 1. 6: 1, kranaatinhei ttimistön 2. 4: 1 ja raketinhei ttimis

tön 1.5:1 638
• Kroatialainen tykistö iski kaikkiin seitsemään alueella olleeseen Yhdistyneiden 

kansakuntien valvomaan serbien raskasasevarastoon. Epäsuoran tulen tulimuodot olivat 

yleensä lyhytaikaisia keskityksiä, pienimmillään yhdeksän kevyen kranaatinheittimen kranaa

tin mittaisia iskuja. Välittömiin tavoitteisiin keskitettiin tulivalmistelu, joka muuttui hyökkää

viä joukkoja suojaavaksi häirintätuleksi. Valmistelu siirrettiin samanaikaisesti syvemmälle 

seuraaviin tavoitteisiin kohdistuvaksi. Kull<;1kin etenevällä 'Taktisella ryhmällä' oli oma suo-
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ra-ammunta-aseita käsittänyt käyttötuliyksikkönsä. Lisäksi koko hyökkäysosastoa tuki kunkin 

hyökkäykseen osallistuneen prikaatin tykistöyksikkö. Osa tykistöjoukoista oli operaatiota joh

taneen esikunnan käytössä. Hyökkäysalueen pohjoisosan mäkisellä ja metsäisellä alueella 

käytettiin pääosin vain raskaita kranaatinheittimiä. Tykistölle linnoitettiin ennen hyökkäystä 

kunnolliset tuliasemat vastatykistötoiminnalta suojautumiseksi. Serbien tykistötoiminta rajoit

tui kuitenkin vain Kutinan, Novskan ja Nova Gradiskan satunnaiseen tulittamiseen keskiras

kaalla tykistöllä. Lähteet eivät kerro ainoastakaan kroaattijoukkoihin kohdistuneesta vastaval

mistelusta tai torjunnasta. 639 

Kroatian joukkojen tukena Okucanin itäpuolella lensi yksi Mi-24 -taisteluhelikopteri. Sen teh

tävänä on arveltu olleen joko kroaattien sivustan suojaaminen Sava-joen ylityspaikkojen käyt

tö estämällä, tykistön lentotulenjohto, serbitykistön tuliasemien lentotiedustelu tai kroaattien 

ilmaiskujen johtokoneena toimiminen. On mahdollista, että jopa kaikki neljä edellä mainittua 

tehtävää kuuluivat kyseiselle helikopterille ja sen miehistölle.640 

Kroaattihyökkäyksen sivustoja suojattiin edellä mainitun taisteluhelikopterin lisäksi myös 

muilla tavoilla. Sava-joen varrella olleet hylätyt asemat miehitettiin ja Bosanska Gradiskan 

sillan alueelle ryhmitettiinjoukkoja päähyökkäyksen saavutettua Okucanin.641 

Myös operaatio 'Bljesakin' yhteydessä tapahtui Yhdistyneiden kansakuntien aseman väärin

käyttöä taistelevan osapuolen päämäärien saavuttamiseksi. Molemmat osapuolet iskivät sel

västi merkittyihin YK- kohteisiin ja varastivat rauhanturvajoukkojen aseita sekä varusteita. 

Serbit ottivat rauhanturvaajia panttivangeiksi ja pukeutuivat näiden uniformuihin. Molemmat 

osapuolet ryhmittivät joukkojaan rauhanturvaajien tukikohtien välittömään läheisyyteen. Kro

atialainen panssarivaunukomppania ryhmittyi hyökkäyksen ensimmäisessä vaiheessa pako

laisleirin sisälle. 642 

Operaatio 'Bljesak' toteutettiin Yhdysvaltojen ja Pohjois-Atlantin puolustusliiton Air-Land 

Battle -opin mukaisesti. Kroatialaiset tiedustelulennokit selvittivät ennen hyökkäystä serbien 

tykistön tuliasemat ja tukikohdat. Erikoisyksiköt eristivät serbijoukkojen reservit. Ilmavoimat 

tekivät 40 suoritusta vuorokaudessa. Serbien Udbinan lentokenttä tuhottiin ja serbien raketin

heitin- sekä tykistörakettiyksiköt pidettiin jatkuvasti maalilistoilla. Myös serbien viestijärjes

telmät onnistuttiin tuhoamaan ilmavoimien avulla.643 Kroatian ilmavoimat menettivät operaa-
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tioon liittyneissä ilmaiskuissa yhden MiG-21 -hävittäjän serbien ilmatorjunnan alas ampuma

_na644_ 

Bosnian serbitasavallan armeijan ja K.rajinan serbitasavallan armeijan pääjoukot eivät avusta

neet taistelevia 18 Prikaatin joukkoja Paleen ja Belgradiin lähetetyistä vetoomuksista huoli

matta. Tynkä-Jugoslavian johto Belgradissa ei tehnyt muuta kuin lausui tapahtuneesta epä

määräisen vastalauseensa. Ainoa konkreettinen vastaus oli Krajinan serbitasavallan armeijan 

2. ja 3.5. Zagrebiin ampumat tykistöraketit.645 

Kroatian armeija ei uskaltanut jatkaa enää hyökkäystään 2.5. jälkeen. Niinsanotut oikeutetut 

tavoitteet, serbeille 1991 menetetyt alueet oli saatu takaisin. Bosnian puolelle meneminen olisi 

varmuudella laukaissut uudet laajat taistelut molempien maiden alueella. Bosnian serbitasa

vallan johtaja Radovan Karadzic oli tehnyt sotilaallisen liittosopimuksen Kroatian serbien 

johtajan, Milan Marticin kanssa jo helmikuussa. Karadzic vannoi, ettei kroaattihyökkäys jää 

vastauksetta. Hän kertoi jälkeenpäin, että Bosnian serbitasavallan armeija olisi liittynyt taiste

luihin mukaan, elleivät kroaatit olisi pysäyttäneet hyökkäystään. Kansainvälinen yhteisö ja 

etenkin Yhdysvallat painostivat keskeyttämään taistelut, koska ne rikkoivat rauhansuunnitel

man peruslähtökohtaa, kaikkien taistelujen lopettamista, vastaan.646 

Suurin syy serbien tappioon Länsi-Slavoniassa oli liiallinen luottaminen siihen, että Bosnian 

serbitasavallan armeija, Krajinan serbitasavallan armeijan muut osat tai jopa Jugoslavian liit

tovaltion armeija kiiruhtaisivat nopeasti apuun. Syyt siihen, ettei apua saapunut, ovat moni

naiset. Bosnian serbitasavallan armeijan osalta syy saattaa piillä siinä, että sen joukot oli ryh

mitetty laajalle alueelle ohueeseen ryhmitykseen. Joukot olivat osittain loppuun kuluneet. 

Tynkä-Jugoslavian armeija ei voinut enää riskeerata - se olisi voinut hävitä toisen sodan.647 

Venäläiset pitivät ratkaisevana tekijänä kroatialaisten menestykseen operaatio 'Bljesakin' yh

teydessä yhdysvaltalaista ja yleensä ulkomaista apua sekä tykistön ylivoimaa. Ylivoiman suh

delukuja tarkemmin tarkasteltaessa on kuitenkin helposti havaittavissa, etteivät ne täytä venä

läisiä vaatimuksia edes hyökkäyksen aloittamiseksi.648 

K.roatian alueella toimineet serbijoukot olivat puutteellisesti varustettuja. Joukot oli koulutettu 

alueellisen taistelun periaatteisiin ja kaikki valmistelut, joita oli edes tehty, olivat entisen Liit-
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tovaltion armeijan vanhentuneiden oppien mukaisia - eivät nykyaikaisen taistelukentän vaati

muksia vastaavia. 649 

Lisätaustaa serbijoukkojen tappiolle antavat väitteet 18 Prikaatin johdon korruptoituneisuu

desta. Prikaatin komentajan Lazo Babicin on väitetty salakuljettaneen Okucanin pormestarin 

kanssa kroaateilta ostettua öljyä Bihacin alueelle Fikret Abdicin joukoille. Kroatian armeijan 

hyökätessä osa serbien armeijakunnan upseereista oli perheineen Belgradissa. Länsi-Slavoni

an rintaman puolustuksen johto oli jätetty serbien Alueellisen puolustusjärjestön paikallisen 

komentajan Rajko Narancicin vastuulle. Hänen apunaan oli joitain vuoden 1991 taisteluissa 

kokemusta saaneita upseereita. Sama lähde kertoo, että Jasenovac oli jätetty lähes täysin ilman 

puolustusta. Kaupungissa oli joitain Bosnian serbitasavallan armeijan sotilaita, jotka olivat 

varmistaneet vastuualueensa tilanteen rauhallisuuden päivittäisillä lahjuksilla hieman pohjoi

sempana ryhmittyneenä olleen Krajinan serbitasavallan armeijan Banijan Armeijakunnan ken

raali Celeketicille. Hyökkäyksen jälkeen poliitikkoja syytettiinkin kavalluksista ja kenraaleja 

aluemenetyksistä. 650 

Operaatio 'Bljesak' todisti Kroatian Armeijan uudistusten onnistuneen. Erityisesti johtosuh

teiden järjestelyt ja kyky koordinoida yhtymätason sotatoimia olivat parantuneet. 'Taktisten 

ryhmien' käyttöä erikoispoliisiyksikköjen ja 8 Kaartin Prikaatin erikoisjoukkojen tukemana 

jatkettaisiin. Käyttöperiaatteena oletettiin jatkossa olevan syvät iskut, joiden tavoitteena olisi 

vastustajan joukkojen käyttöperiaatteen ja taisteluidean rikkominen. Taistelualueen puhdista

minen jäisi Kroatian armeijan tavallisille prikaateille ja Kodinturvajoukkojen yksiköille. Mah

dollisina ongelmakohtina nähtiinkin terävimmän iskun jälkeisten taisteluiden loppuunsaatta

minen ja pitempiaikaisen operaation toteuttaminen. Operaatio vahvisti jo aiemmin syntynyttä 

yleistä käsitystä Krajinan serbitasavallan armeijan moraalin murenemisesta.65 1 

6.5 Operaatio 'Oluja' 

6.5.1 Operaation taustat ja valmistelut 

Operaatio 'Olujan' (Myrsky) tavoitteiden ymmärtämiseksi on luotava katsaus kesän 1995 

yleistapahtumiin Bosnia-Hertsegovinan luoteisosissa. Heinäkuun 6. päivänä 1995 Bosnian 

serbitasavallan armeija aloitti Yhdistyneiden kansakuntien julistamien Srebrenican ja Zepan 

turva-alueiden pommitukset. Tulitus ei aiheuttanut millään taholla merkittäviä vastatoimia. 
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Srebrenica oli kaksi päivää myöhemmin serbien hallussa. 48 000 siviiliä karkotettiin ja yli 7 

000:n epäillään h~in suurella varmuudella tulleen ammutuksi operaatiota johtaneen kenraali 

Ratko Mladicin antamien määräysten mukaisesti.652 

Turva-alueiden haltuunoton helppous kannusti serbejä. Kenraali Mladic suuntasi 19.7.1995 

aloitetulla hyökkäyksellä tuhansien sotilaiden vahvuisen osaston hyökkäämään kohti Bihacia 

idästä ja Krajinan serbitasavallan armeija painosti Bosnia-Hertsegovinan armeijan 5 Armeija

kuntaa lännestä. Serbien operaatio olisi onnistuessaan huonontanut Kroatian strategista tilan

netta. 5 Armeijakunnan antautuminen olisi vapauttanut kaikki alueen serbijoukot lännessä 

käytettäväksi. Myös Bihacissa oli turva-alue, vaikkei se ollutkaan näkynyt alueella kolme 

vuotta käytyjen taisteluiden aikana. Nyt Kroatia reagoi päättäväisesti. Maa ilmoitti, ettei voi

nut Srebrenican ja Zepan tapahtumien jälkeen katsoa, että sama toistuu Bihacissa. 653 

Kroatian presidentti Franjo Tudjmanja Bosnia-Hertsegovinan presidentti Alija lzetbegovic al

lekirjoittivat 22.7.1995 sopimuksen yhteisestä puolustuksesta serbihyökkäysten varalta. Sopi

mus osoittautui nopeasti arvokkaaksi. Kroaattien puolustusneuvoston joukot olivat jo maalis

kuun lopussa aloittaneet etenemisen Livnosta vuoristoa pitkin kohti Kninin Krajinan selus

taa654. Kroaattien puolustusyhteisö piti toukokuun lopussa Tomislavgradissa lehdistötilaisuu

den, missä määritteli senhetkisen asemansa ja kertoi tulevat operatiiviset tavoitteensa: 

- Dinaariset Alpit ovat HVO:n hallussa, 

- HVO on vallannut Grahovon, 

- tie Kniniin on poikki, 

- Bihacin alueen joukkoihin muodostetaan maayhteys, 

- Krajina eristetään, 

- Sator-vuoristo idässä on pääosin HVO:n hallussa, 

- Sipovo vallataan ja jatketaan Jajceen, 

- Bosnia-Hertsegovinan armeija hyökkää Jajceen Bugojnon-Travnikin suunnas-

ta ja 

- Bosnia-Hertsegovinan armeija jatkaa edelleen Banja Lukaan. 

Juhlallinen tiedotustilaisuus olisi jäänyt vain mahtipontiseksi sapelinkalisteluksi, elleivät mo

lemmat armeijat olisi todella toteuttaneet julkaistuja sotatoimia. 'Olujan' operaatioidean itäi

nen suunta toteutuikin elokuussa juuri Kroaattien puolustusyhteisön kolme kuukautta aiem

min julkistamalla tavalla. 655 
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Kroatian armeija ja Kroaattien puolustusneuvosto valtasivat 28.7. nopeatempoisella hyökkä

y__ksellä .Glampcinj a Bosansko Grahovon Livnon laaksossa Länsi-Bosniassa. Hyökkäyksen 

ansiosta kaikki Kninin Krajinan ja Bosnian serbialueiden yhteysreitit olivat käytännössä poik

ki. Laaksoon jäi hyökkäyksen jälkeen 8 000 - 10 000 miehen vahvuiset kroaattijoukot.656 

Hyökkäys ei ollut erillinen isku, vaan liittyi oleellisena osana puolentoista viikon päästä aloi

tettavaan varsinaiseen operaatioon. Glamocin ja Grahovon haltuunotot muuttivat hyökkäyk

sen operatiivisen lähtökohtatilanteen kroaateille edulliseksi657
. 

Yhdysvallat oli saanut viitteitä Kroatian mahdollisesti valmistelemasta operaatiosta. Kroatian 

presidentille annettiin vaisu diplomaattinen varoitus sotatoimiin ryhtymisestä. Franjo 

Tudjman tulkitsi viestin Yhdysvaltojen hyväksynnäksi. Presidentin tiedossa oli myös Serbian 

presidentin Slobodan Milosevicin ilmoitus siitä, ettei Serbia enää puuttuisi alueen tapahtu

miin. Myös Yhdistyneet kansakunnat osasi odottaa hyökkäystä. Rauhanturvaajien liikkumista 

hyökkäävien yhtymien lähtöalueiden suunnassa oli rajoitettu jo viikko ennen sotatoimen aloit

tamista. Jo 1.8. havaittiin Karlovacin ympäristössä joukkojen ryhmittymisiä. Hyökkäystä 

edeltävänä päivänä sotilastarkkailijat raportoivat 20 taistelupanssarivaunun ja muiden joukko

jen saapumisesta Medakin alueelle. Varsinainen varoitus annettiin vasta kaksi tuntia ennen ty

kistövalmistelun alkua. Itse Kroatian presidentti Franjo Tudjman soitti UNPROFOR:in edus

tajalle 4.8. kello 03.00 ja kertoi aloitettavasta operaatiosta.658 

Kroatian diplomaattinen asema oli parantunut huomattavasti syyskuun 1993 operaatio 'Di

voselon' saaman kansainvälisen tuomion jälkeen. Kroatian armeijaa oli kehitetty voimakkaas

ti operaatioiden 'Maslenica' ja 'Divoselo' kokemusten pohjalta. Kroatian armeija valmistautui 

tulevaan hyökkäykseen huolellisesti useita vuorokausia. Presidentti Tudjmanille vakuutettiin, 

että operaatio tulee onnistumaan. Hän allekirjoitti käskyn ja julkaisi sen 4.8. Käskyn yhtey

dessä serbejä vaadittiin laskemaan aseensa ja Kninissä sijaitsevaa K.rajinan serbitasavallan 

johtoa antautumaan. Samalla Tudjman pyysi tavallisia serbejä pysymään kotonaan ja takasi 

heidän omaisuutensa sekä oikeuksiensa koskemattomuuden.659 

Jo operaatio 'Divoselossa' vuonna 1993 saadut havainnot kertoivat, että 8 Kaartin Prikaatin 

erikoisjoukkojen ilmestyminen jollekin alueelle antaa viitteitä K.roatian armeijan tulevasta 

hyökkäyksestä. Näin kävi myös operaatio 'Olujan' yhteydessä. Heinäkuussa 1995 tiedettiin 1 

Kaartin Prikaatin ryhmityksen etupuolella ja itäpuolella olevista tulevien hyökkäysreittien tie

dusteluun erikoistuneista 'Kotkaprikaatin' osastoista. Ulkomaiset lehdet olivat ennakoineet 
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kolme viikkoa aikaisemmin, että suurempaa operaatiota valmisteltiin. Bosnia-Hertsegovinan 

armeijan_5 Armejjakunnan Bihacin taskussa olevien joukkojen aq_tJamis_eksi suunnattavaa 

hyökkäystä osattiin odottaa.660 

Kroatian media osallistui psykologiseen sodankäyntiin. Tiedotusvälineissä kerrottiin, että 

Kroatia halusi ehkäistä taistelut, jottei yhä suurempi Balkanin sota alkaisi. Krajinan siviilien 

ja sotilaiden keskuuteen levitettiin tietoja, joiden mukaan Kroatia ei olisi valmistautumassa 

sotimaan heitä vastaan. Kroatia halusi vain auttaa Bosnia-Hertsegovinan 5 Armeijakuntaa Bi

hacissa, joka oli Krajinasta peräisin olevien hyökkäysten kohteena. Mielipiteisiin pyrittiin vai

kuttamaan myös kertomalla, että Yhdysvallat ja Saksa olivat Kroatian lähimpiä liittolaisia ja 

tukijoita661 

Hyökkäysvalmistelu ja liikekannallepano pyrittiin salaamaan. Kroatian presidentti oli jo pit

kään välttänyt armeijansa käyttöä avoimesti Bihacin suunnalla. Kymmenen kaikessa hiljaisuu

dessa liikekannallepantua kroaattiprikaatia, noin 30 000 sotilasta, ryhmitettiin Krajinan serbi

tasavallan rajalle ilman yhtään välikohtausta serbien kanssa.662 

Operaation johtoesikunta oli sijoitettu Zagrebiin. Komentajana toimi kenraalieversti Vinko 

Vrbanac apulaisenaan kenraalimajuri Pavao Miljavac, operaatio 'Bljesakin' johtanut upseeri. 

Hyökkäykseen osallistuneet joukot oli jaettu kahteen alajohtoportaaseen, 'Operaatiosektori 

Pohjoiseen' ja 'Operaatiosektori Etelään'. Pohjoisen komentajana toimi kenraalieversti Stipe

tic ja etelässä kenraalieversti Gotovina. Molemmat sektorit oli jaettu hyökkäyssuuntiin. Poh

joisessa niitä olivat Petrinja-Glina, Kostajnica-Dvor ja Ogulin-Saborsko. Etelässä hyökkäys

linjat olivat suuntautuneet kohti Velebit-vuoristoaja Kninin kaupunkia.663 

Krajinan serbitasavallan armeijalla oli noin 40 000 taistelijaa ja noin 400 taistelupanssarivau

nua. Rintaman pohjoisen osuuden järjestelyt oli uusittu Länsi-Slavoniassa kärsityn tappion 

jälkeen. Muutostyön oli johtanut Tynkä-Jugoslavian liittovaltion armeijasta lähetetty kenraali 

Mile Mrksic. Uudistuksia ei ollut vielä ehditty edes aloittaa Krajinan rintaman eteläisissä osis

sa, missä kroaattihyökkäyksen painopiste oli. Koko Krajinan serbitasavallan armeija oli pantu 

liikekannalle jo 27. 7. kroaattien Livnon laaksossa aloittaman hyökkäyksen vuoksi. 664 

Bosnian serbeillä lienee ollut selvä ennakkoaavistus tulevasta, koska Radovan Karadzic luo

vutti täysin yllättäen vasta vuorokausi ennen kroaattihyökkäystä Bosnian serbitasavallan ar-
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meijan ylipäällikkyyden armeijan komentajalle, kenraali Ratko Mladicille.665 Tehtäväänmää

räykselHLsaatettiin pyr__kiä jo1.1stavampaan asevoimien käyttöön,_mjkjili Banj~ Lukassa olleen 

armeijan esikunnan ja Palessa olleen hallintokeskuksen yhteydet katkeaisivat. Jo maaliskuussa 

Palen yhteyksiä Banja Lukaan oli vaikeutettu Bosnia-Hertsegovinan armeijan vallattua Vla

sic-vuoren lin.kkimaston. Palen yhteydet Krajinaan olivat katkenneet kroaattien vallattua Gra

hovon ja Glamocin. Bosnia-Hertsegovinan armeija oli sitonut Bosnian serbijoukkoja taiste

luun 24.7. Doboj'n itäpuolella aloittamallaan hyökkäyksellä666
• 

6.5.2 'Myrsky' iskee 

Kroatian armeija käynnisti hyökkäyksen lähtöasemistaan Grahovosta ja Kroatian puolelta yli 

100 000 miehen voimin yhteensä noin 30 eri paikassa. Hyökkäykseen liittyivät Kroaattien 

puolustusneuvoston iskut Dinaarisilta Alpeilta Kninin selustaan ja Bihacin alueella Bosnia

Hertsegovinan armeijan 5 Armeijakunnan toiminta. Vastassa oli noin 50 000 Krajinan serbita

savallan armeijan sotilasta. Hyökkäysosastot etenivät pihtiliikkeen omaisesti kohti Bihacia. 

Kniniä pommitettiin voimakkaasti hyökkäysaamuna.667 

Hyökkäyksen kärjessä etenivät kroatialaiset Kaartin Prikaatit. 1 Kaartin Prikaati hyökkäsi 

Karlovacin alueelta kohti Vojniciaja Slunjia. 2 Kaartin Prikaati eteni Sisakista Sava-joen ylit

täen Petrinjaan ja Glinaan. Etelässä päähyökkäys kohdistui Kniniin. 4 ja 7 Kaartin Prikaatit 

etenivät Bosnian rintamalta 9 Kaartin Prikaatin hyökätessä Gospicsista Korenicaan. Alueella 

saavutettiin lopulta yhteys muslimien 5 Armeijakuntaan ja estettiin serbialueiden yhdistymi

nen. Operaatio oli täydellinen menestys kroaatti- ja bosniakkijoukoille.668 

Kaartin yhtymät suorittivat murron. Jalkaväkiprikaateja käytettiin saavutetun menestyksen hy

väksikäyttämiseen ja jatkettiin hyökkäystä eteenpäin. Takimmaisena portaana etenivät kodin

turvajoukkojen rykmentit, joiden tehtävänä oli hyökkäyskiilojen välialueiden puhdistaminen 

sekä selustaan jääneiden serbiosastojen eliminoiminen.669 

Glinan ja Slunjin valtaamista pidettiin edellytyksenä Bihacin piiritysrenkaan murtamiselle ja 

eteläisten yhteysreittien turvaamiselle. Glinan merkitys korostui erityisesti, koska sinne sijoi

tettujen tykistörakettien ampumaetäisyys riitti aina Zagrebiin asti.670 

Hyökkäys alkoi perjantaina 4.8. kello 05.00. Kroatian armeijan aloitettua hyökkäyksen tuli

valmistelun joutuivat serbijoukot paniikkiin ja pakenivat. Ensimmäisen puolen tunnin kulues-
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sa pelkästään Kniniin ammuttiin 200 kranaattia. Vetäytyminen aiheutti myös serbisiviilien hä

täisen joukko12aon. Krajinan vallanneet kroatit löysivät vallatuista rakennuksista ruokapöydis

tä kesken jääneet ateriat.671 Tykistötuli hiljeni vasta kello 11 :een mennessä672
• 

4 ja 7 Kaartin Prikaatit hyökkäsivät kohti Kniniä. Yhtymät suorittivat kaupungin pohjoispuo

lella hyvin etenevän hyökkäyksen Liittovaltion armeijan entisellä "Musta maa" -nimisellä har

joitusalueella olleita serbijoukkoja vastaan. Yhdeksäntuntisen taistelun jälkeen serbien linjat 

olivat murtuneet ja Kninin puolustus hajoamassa. Illalla kello 19 .00 Pohjois-Atlantin puolus

tusliiton hävittäjäpommittajat iskivät Kninin läheisiin serbien raketinheittimistön tuliasemiin. 

Serbien tykistö vastasi hyökkäykseen ampumalla Zupanjassa keskityksen kello 20.17 ja seu

raavana aamuna Osijekissa Itä-Slavoniassa kello 03.35. Tykistö- ja raketti-isku kohdistui kro

aattialueelle Sisakissa 5.8. kello 05.00 ja tykistöisku Dubrovnikiin kello 06.00. Iskuilla ei ol

lut kuitenkaan kuin symbolista merkitystä. Kello 09.00 serbit tulittivat raketinheittimistöllä 

Karlovacia. 4 ja 7 Kaartin Prikaatin joukot etenivät Kniniin 5.8. kello 10.00. 7 Prikaatin ko

mentaja, prikaatikenraali Ivan Korade nosti henkilökohtaisesti Kroatian lipun Kninin linnan 

lippusalkoon.673 

Eteläisen operaatiosektorin hyökkäys menestyi ensimmäisenä vuorokautena parhaiten Goran, 

Plaskin, Medakin, Drnis'inja Perucan patojen suunnalla.674 

Krajinan serbitasavallan armeijan puolustuksen painopiste muodostui pohjoiseen Karlovacin 

eteläpuolelle ja Topuskon alueelle.675 

Yhdysvaltojen presidentti Bill Clinton yritti vakuuttaa hyökkäyksen alettua läntisiä johtajia 

siitä, ettei käynnissä oleva operaatio vaikuta parhaillaan käynnissä oleviin Bosnia-neuvottelui

hin676. Lausunto joutui yhä oudompaan valoon kroaattijoukkojen edettyä tunti tunnilta lähem

mäs Bosnian rajaa. 

Myös Gracac, Ljubovo ja Zitnic olivat joutuneet Kroatian arme1Jan haltuun 5.8. kello 

10.00:een mennessä. Obrovac joutui aamupäivällä kroaattien haltuun. Aamulla vallattu Dubi

ca mahdollisti etenemisen kohti Kostajnicaa. Krajinan serbitasavallan armeijan puolustus petti 

etelässä ja serbijoukot alkoivat paeta kohti Drvaria. Alueen tiestö kohti Licka Kaldrmaa ja 

Srb 'iä täyttyi siviileistä Mile Mrksicin ja Milan Marticin määrättyä heidät pakenemaan kro

aatteja. Kroaatit jättivät pakolaisille tarkoituksella käytävän avoimeksi.677 
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= Kroatian armeijan hyökkäykset ja ryhmitys 
= Krajinan serbitasavallan armeijan ryhmitys 
= Bosnia-Hertsegovinan armeijan 5 Armeijakunnan ryhmitys 

='ii 

Sininen 
Punainen 
Vihreä 
Punainen 
katkoviiva 
Punainen 

viiva 

= Krajinan serbitasavallan armeijan ja Kroatian armeijan väliset rintamalinjat ennen operaatiota 

= Rintamalinjojen muutos operaation jälkeen 

Kuva 25. Operaatio 'Oluja'.678 



164 

Kroatian armeija valtasi puolenpäivän tienoilla Vrlikan, Kijevon ja Drnisin. Kroatian joukot ja 

Bosnia-Herts~govinan armeijan 5 Armeijakunnan joukot saivat yhteyden toisiinsa kello 15.00 

Trzackih Rastelassa Trzacin eteläpuolella. Kroatian armeijan kemaali Marijan Marekovic ja 

Bosnia-Hertsegovinan armeijan kenraali Atif Dudakovic kättelevät. Bihacin saarto oli lopulli

sesti päättynyt. Bosniakit jatkoivat seuraavana päivänä hyökkäystä pohjoiseen kohti Sturlicia. 

Etelässä serbit menettivät Benkovacin 5.8. kello 18. Zagrebin kaduilla alkoivat voitonjuhlat.679 

Iltapäivällä 5.8. Kroatian presidentti, puolustusministeri, ulkoministeri ja muita korkeita hal

lintoviranomaisia vieraili Kninissä. Kroatian armeijan esikuntapäällikkö kenraali Ivan Tolj ju

listi iltapäivällä lehdistötilaisuudessa, ettei Krajinan serbitasavaltaa ole enää olemassa. Kello 

17 .00 kroatialainen Radio Knin aloitti lähetyksensä. Iltapäivällä Kroatian armeija valtasi 

Bruvnon, Vrhovinen, Plaskin, Cetingradin ja Plitvicen. Serbien vastarinta ei ollut vielä koko

naan päättynyt. Illalla kello 21.00 Karlovaciin tehtiin voimakas raketinheittimistön iskuja hie

man myöhemmin Kutinan kemialliseen tehtaaseen tehtiin ilmaisku. Serbit menettivät Glinan 

kello 23.00.680 

Milan Martic siirtyi Srb 'iinja yritti saada kansaa sissisotaan kroaatteja vastaan. Tämän lyhyen 

pysähdyksen jälkeen hän pakeni Bosniaan. Krajinan puolustus mureni täydellisesti. Edes poh

joisen vuoristo- ja metsäalueella Krajinan serbien ryhmitys ei kestänyt kahta päivää pitem

pään. Petrinjaa ja Glinaa puolustettiin vain sen vuoksi, että mahdollisimman moni siviili pää

sisi Bosnian puolelle ennen teiden sulkeutumista. Kroatian armeija saartoi Petrinjan 5.8. kello 

18.45:een mennessä ja valtasi kaupungin 6.8. kello 07.12.681 Koko Pohjois-Dalmatia oli kro

aattien käsissä.682 

Maanantaiaamuna 7.8. kaksi serbien hävittäjää ammuttiin alas. Turanj vapautettiin kello 11.20 

ja Dvor na Una ilmoitettiin vallatuksi illalla kello 18.00. Illan lehdistötilaisuudessa puhunut 

puolustusministeri Gojko Susak ilmoitti, että varsinainen operaatio on päätöksessään. Ainoita 

vielä kesken olevia asioita oli 'hajanaisten serbiosastojen eliminoiminen ja vangitseminen'. 

Serbien saarrettuja pesäkkeitä oli vielä ainakin Topuskossa, Glinassa, Vrginmostissa, Otoca

cin lounaispuolella sekä Dvorin koillispuolella.683 
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6.5.3 Operaation tulokset 

Operaatio 'Oluja' oli ohi aamulla 8.8. Kroatian Pääesikunnan päällikkö kenraali Zvonimir 

Cervenko piti lehdistötilaisuuden kello 09.00. Hän kertoi Kroatian miehitettyjen alueiden ole

van vapautettuja kahta Vojnic-Vrginmostin aluetta lukuunottamatta, missä vielä oli K.rajinan 

serbitasavallan armeijan jäännöksiä sekä serbipakolaisia.684 Kroatian sisäministeriön erikois

joukot valtasivat vielä iltapäivällä Gmji'n sekä Donji Lapacin ja K.roatian Armeija Vo

jnic'in685. 

Krajinan serbitasavallan armeijan 21 Armeijakunnan joukot aloittavat antautumisensa Kordu

nissa 9.8. kello 19.00. Eversti Bulat luovutti antautumisilmoituksensa kenraali Petar Stipeticil

le ja Topuskon ympäristössä olevat 5 000 sotilasta laskivat aseensa. Mukana oli 25 000 serbi

pako laista. 686 

Muiden serbijoukkojen puhdistus ei ollut kuitenkaan niin nopeata, kuin oletettiin. Kroaatit sai

vat jo aiemmin vallatuksi luullun Dvorin haltuunsa vasta 9.8., jolloin kahden K.roatian armei

jan pataljoonan onnistui murtaa kuudella taistelupanssarivaunulla vahvistetun serbipataljoo

nan puolustus. Taistelut pienempien serbiosastojen kanssa jatkuivat vielä 10.8.687 

Operaatio 'Oluja'saavutti 4.8. kaikki suunnitellut ensimmäisen päivän tavoitteet. Rintamalin

jat olivat siirtyneet 5 - 15 kilometriä. Toisen hyökkäysvuorokauden tavoitteista noin 80 pro

senttia saavutettiin.688 Muiden operaatiopäivien tavoitteista ei ole mainintoja. On mahdollista, 

että kroaatit olettivat kansainvälisen painostuksen keskeyttävän hyökkäyksen kahden vuoro

kauden jälkeen, kuten toukokuussa operaatio 'Bljesakin' yhteydessä. 

Operaatiosta palaavat kroaattisotilaat ja mailleen palaavat K.rajinan kroaatit eivät noudattaneet 

Tudjmanin lupausta serbiomaisuuden kunnioittamisesta. Ryöstöt sekä tuhoamiset alkoivat, ra

kennuksia poltettiin, vanhuksia ammuttiin ja yleinen paniikki vallitsi pakenevien serbien kes

kuudessa. Lähtökäskyn olivat antaneet itse asiassa K.rajinan serbitasavallan viranomaiset, ei

vät kroaatit. Näkymät Bosniaan johtavilla teillä olivat identtiset Bosnian tapahtumiin verrattu

na. Krajinan serbipakolaiset tulvivat Pohjois-Bosniaan. Serbit saattoivat loppuun jo heinä

kuussa aloittamansa operaation Zepan turva-alueen puolustajien ja bosniakkiasukkaiden pois 

ajamiseksi sijoittaakseen alueelle krajinalaiset. Eräät lähteet ovat esittäneet vihjeitä kaasu

aseen käyttämisestä viimeisimpiä Zepan puolustajia vastaan.689 
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Bosniakit pitivät vielä syyskuussa 1995 Posavinan käytävän auki, vaikka heidän sotilaallinen 

~imansa olisi · o mahdollistanut sen sulkemisen. Serbien lii~eelle käskemät pakolaiskolon

nat olivat bosniakkien kannalta hyödylliset. Serbit suorittivat itse etnisen puhdistuksen bosni

akkien Länsi-Bosniassa valtaamilla alueilla.690 

Kroatian vuosina 1991 - 1992 menettämät alueet, pois lukien Itä-Slavonian osat, oli vallattu 

takaisin vain 84 tunnin kuluessa. Bosnia-Hertsegovinan hallituksen vastustaja Fikret Abdic 

joutui kannattajineen jälleen pakomatkalle. Abdic haki Kroatiasta turvapaikkaa.691 

Iso-Britannia, Ranska ja Venäjä tuomitsivat operaatio 'Olujan'. Saksa ja Yhdysvallat eivät.692 

Kroatian armeija ja erikoisjoukot kärsivät operaatiossa 118 kaatuneen ja 620 haavoittuneen 

tappiot. Operaation jälkeisissä vallatun alueen puhdistuksissa kokonaistappiot nousivat yh

teensä 174 kaatuneeseen ja 1 430 haavoittuneeseen.693 Tappioiden suhde varsinaisen hyökkä

yksen tappioihin kertoo siitä, ettei kaikkien serbien vastarintaa eikä moraalia ollut nujerrettu. 

Kroatian armeija veti joukkonsa hyökkäyksen jälkeen nopeasti pois. Jo 13.8. K.rajina oli tyhjä 

tavallisista joukoista ja vain sotilas- sekä erikoispoliisiyksiköt jatkoivat alueen haravointia.694 

Kroatialaisen näkemyksen mukaan 'Bljesak' ja 'Oluja' muuttivat alueen strategisen tasapai

non. Kroatia saavutti strategisen voiton, jolla aiemmin menetetyt alueet saatiin palautettua. 

Vihollinen saatettiin moraalisen hajaannuksen tilaan. Sotatoimi oli ollut ennennäkemättömän 

nopea. Yhdistyneet kansakunnat ja Pohjois-Atlantin puolustusliiton ilmavoimat eivät olleet 

kyenneet ratkaisemaan Balkanin konfliktia neljässä vuodessa - NATO-standardien mukaan 

uudistetut Kroatian armeijan maavoimat tekivät sen neljässä vuorokaudessa.695 

'Bljesakin' ja ' Olujan' merkitystä on myös vähätelty. Englantilainen sotilasalan asiantuntija 

Paul Beaver ei ole pitänyt edes 'Olujaa' suurena operaationa, koska siinä tuli koordinoida vain 

neljän tai viiden tekijän yhteistoiminta. Beaverin mukaan Kroatian armeijan joukot olivat ai

emmin vain lähinnä yksinkertaiset poliisivoimat, joilla oli hohdokkaat joukko-osastonimet ku

ten 'Tiikerit' tai 'Puumaf - eivät missään nimessä mikään kunnollinen armeija. Vuoteen 1994 

mennessä oli hänenkin mielestään tapahtunut selkeä kehitys: armeija oli koonnut rivinsä, ko

hottanut operatiivista valmiuttaan ja tullut tehokkaaksi. Asevoimia verrattaessa Beaver päätyi 

siihen, että Kroatian armeija oli parempi kuin 'Olujassa' vihollisena olleet Bosnian serbitasa

vallan armeija ja jäljellä olleet Krajinan serbitasavallan armeijan osat. Kroaatit eivät Beaverin 
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mukaan kuitenkaan olisi kyenneet sekaantumaan suuriin operaatioihin. 'Bljesakin' ja 'Olujan' 

~ uminen kroaattien kannalta selittyy lähteen mukaan sillä, että Kroatian armeija oli saanut 

ilmeisesti ulkomailta apua ja että armeija oli rakennettu hyvin pitkälti Pohjois-Atlantin puo

lustusliiton eri asevoimien mallin mukaisesti. Lehdistön piirissä liikkui huhuja, että sotilasasi

antuntijat Saksasta ja Yhdysvalloista olisivat tuhonneet 'Olujassa' serbien viestiyhteydet.696 

Eräiden tietojen mukaan kroaateilla olisi ollut käytössään jonkun länsimaan toimittamia ilma

kuvia serbiasemista697
• Useat tiedot viittaavat kroatialaisten joukkojen varustukseen kuuluneen 

myös yhdysvaltalaisia olkapäältä laukaistavia Stinger-ilmatorjuntaohjuksia698
. 

Erittäin suuri vaikutus operaatio 'Olujan' onnistumiseen oli myöskin hyökkäystä edeltäneillä 

Pohjois-Atlantin puolustusliiton serbikohteisiin tekemillä satojen konesuorituksen suuruisilla 

ilmaiskuilla. Vaikka pommitukset eivät olisikaan olleet suoranaisesti kroaattien ja muslimien 

hyökkäystä tukeneita, tietoisuus niistä ei ollut ainakaan omiaan lujittamaan Krajinan serbien 

taistelutahtoa. 

Liittovaltion armeija loisti poissaolollaan. Apua ei herunut Krajinan alueella tai taisteluiden 

edettyä Bosnian serbitasavallan armeijan alueelle Bosniaan. Tärkein syy Serbian ja Tynkä-Ju

goslavian sotilaalliseen välinpitämättömyyteen oli Radovan Karadzicin ja Slobodan Milose

vicin välirikko. Suhteiden katkeaminen johtui siitä, etteivät Bosnian serbit olleet asettuneet 

viimeisimmän kansainvälisen rauhansuunnitelman taakse. Karadzic vaati Bosnia-Hertsego

vinan alueesta serbeille edelleen 70 prosenttia ja oli vankkumaton yhden yhtenäisen 

serbivaltion puolestapuhuja. Milosevic oli muuttunut joustavammaksi ja oli tyytymässä 49 

prosenttiin sekä joustavampaan hallintomalliin. K.rajinan serbit eivät myöskään suostuneet 

ymmärtämään Bosnia-Hertsegovinan liittovaltion muodostamisen aiheuttamaa uutta tilannet

ta. He katkoivat yhteyksiään Serbiaan ja hakivat tukea Milosevic 'in uuteen linjaan pettyneeltä 

Serbian ortodoksiselta kirkolta sekä Bosnian serbeiltä. Milosevic oli aiemminkin raivannut 

keinoja kaihtamatta vastustajiaan tieltään - muun muassa pääministeri Panic ja yleisesikunnan 

päällikkö Adzic olivat saaneet väistyä.699 Näitä taustoja vasten on ymmärrettävissä avun täy

dellinen puuttuminen. 

'Olujan' jälkeen ainoaksi merkittäväksi Kroatiaa hiertäväksi ratkaisemattomaksi aluekiistaksi 

jäi Itä-Slavonian serbimiehitys. Alue oli taloudellisesti erittäin merkittävä. Serbien valtaama 

alue oli tiheään asuttua, teollistunutta ja sen maanviljelysalueet olivat Kroatian tuottoisimpia. 

Lisäksi Itä-Slavonian Baranjassa oli entisen Jugoslavian tuottoisin öljyesiintymä. Kroaattien 
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hallussa ollut, Kroatian neljänneksi suurin kaupunki Osijek oli vaarallisesti serbien ympä

röimä. Serbien valtaamalla alueella sijaitsi Vukovar, joka oli muodostunut Kroatian sodan 

symboliksi. Syitä alueen takaisinvaltaamiseen oli siis useita. Kroaattipoliitikot julistivatkin ot

tavansa alueen vaikka väkisin takaisin, mikäli käynnissä olleet rauhanneuvottelut kariutuisi

vat. Kroaatit tiesivät kuitenkin, että näinkin lähellä Serbiaa tehty hyökkäys olisi pakottanut 

sen liittymään Krajinan Serbitasavallan Armeijan tueksi.700 ltä-Slavoniassa ei kuitenkaan tais

teltu enää, vaan alue liitettiin Daytonin sopimuksen mukaisesti Kroatiaan 1998. 

Kroatian armeija, Kroaattien puolustusneuvosto ja Bosnia-Hertsegovinan armeija käyttivät 

hyväkseen 'Olujan' saavuttamaa menestystä ja Pohjois-Atlantin yli 3 000 lentosuorituksen 

heikentämän Bosnian serbitasavallan armeijan tilaa. Pohjois-Atlantin puolustusliiton EA-6B 

-koneet iskivät rynnäkköohjuksilla 11.8. 'Olujan' aikana kroaattien selustaan tulittaneita ty

kistörakettiasemia vastaan. Kroaattiien ja bosniakkien hyökkäys Luoteis-Bosniassa alkoi 10.9. 

samalla hetkellä, kun yhdysvaltalaiset risteilyohjukset iskeytyivät Banja Lukassa useisiin ko

mento- ja viestiasemiin. Erään lähteen mukaan syksyn viimeiset hyökkäykset olisivatkin ol

leet yhdysvaltalaisten suunnittelemia ja jopa johtamia. Operaatio onnistui erinomaisesti ja yh

den yön kuluessa 20 prosenttia Lounais-Bosnian alueesta oli vallattu takaisin. Syyskuun lo

pussa hyökkäys uhkasi jo Banja Lukaa. Kroatian Armeija aloitti 18.9. Dvorin, Kostajnicanja 

Dubican suunnalla hyökkäyksen yli Una-joen. Kaksi Galeb-hävittäjää rynnäköi Dubican lä

histöllä rypälepommeja käyttäen. Una-joen yli rakennettiin ponttonisilta Jasenovacin alueella. 

Kymmenen tanskalaista rauhanturvaajaa menehtyi Bosnian serbitasavallan armeijan tykistötu

lessa sen yrittäessä torjua Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvajoukkojen Sector Northin 

kautta hyökänneitä kroaatteja. Kroatian armeija keskeytti hyökkäyksensä jo kolmantena päi

vänä ja Una-joen eteläranta oli takaisin serbien hallinnassa 20.9.701 Lokakuun 12. päivä alka

nut aselepo keskeytti operaatiot ja Daytonin sopimus päätti ne lopullisesti. 702 

6.6 Johtopäätökset 

Koko Slovenian sotaa on pidettävä yhtenä operaationa ajallisen kestonsa ja yhteisten tavoittei

densa vuoksi. Operaatio oli tärkeä molemmille osapuolille niin poliittisesti kuin sotilaallisesti

kin. 

Liittovaltion armeija kärsi Sloveniassa sotilaallisen nöyryytyksen. Voimakaskaan armeija ei 

menestynyt, koska sen operaatiossa ei ollut huolehdittu tärkeimmistä menestyksen edellytyk-
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sistä: oikeutetuista tavoitteista, joukon moraalista, joukon huollosta ja oman taktiikan sopi

vuudesta taistelumaastoon. Pelkkä tuliylivoima ei tuonut ratkaisua Slovenian sotaan. Operaa

tio oli kuitenkin merkittävä sen Liittovaltion armeijalle antamien oppien vuoksi. Panssari

hyökkäykset ja yleensäkin moottoroitujen osastojen eteneminen Jugoslavian vuoristoisilla 

alueilla eivät ole helppoja toteuttaa. Jalkaväen tulee suojata taistelupanssarivaunujen liike. 

Vaikeassa maastossa on mahdollista saavuttaa voitto raskaiden aseiden tukemalla kevyelläjal

kaväellä. Näitä oppeja Liittovaltion armeija, Krajinan serbitasavallan armeija ja Bosnian ser

bitasavallan armeija noudattivatkin operaatioissaan Kroatiassa ja Bosnia-Hertsegovinassa 

vuodesta 1991 lähtien. Toinen osa-alue Slovenian operaation merkittävyydessä oli se, että 

Liittovaltion armeija selviytyi taisteluista fyysisesti suhteellisen koskemattomana. Anneija

kunnat onnistuttiin vetämään aselevon solmimisen jälkeen häiriöttä ja mikä tärkeintä - suo

raan seuraaville operaatioalueille. Serbiasta siirretyt ja Sloveniasta vedetyt yhtymät voitiin 

ryhmittää serbien kannalta strategisille suunnille: Sarajevoon, Neretvan laaksoon, Banja Lu

kaan, Posavinan alueelle sekä Itä-Slavoniaan. Reserviläisten palvelukseen kutsuminen oli jo 

aloitettu, eikä sitä Slovenian taustaa vasten ihmetelty. Liikekannallepanoa ja keskitysmarsseja 

on tuskin missään saatu näin helposti suoritettua. 

Slovenian sotaa koskevasta lähteistöstä ei ole löydettävissä ainuttakaan varsinaista taisteluku

vausta. Tiedot viittaavat vahvasti siihen, että vaikka sota oli Liittovaltion armeijan puolelta 

huolella suunniteltu ja näennäisen yhtenäisesti johdettu operaatio, sen yhteydessä ei käyty 

muutaman sadan miehen yhteenottoja suurempia taisteluja. Vaikka sodasta kirjoittaneiden re

portterien ja länsimaisen sotilasaikakauslehdistön artikkelien kartoissa onkin useita joukko

osastojen ja yhtymien hyökkäyksiä kuvaavia nuolia, oli todellisuus Sloveniassa toista. Yhty

mien joukkoja oli varmuudella suurina osastoina liikkeellä, mutta vastarintaa kohdattuaan ne 

palasivat pääosin kasarmeilleen. Taisteluihin aktiivisesti osallistuneiden yksikköjen määrä 

näyttää olleen pieni. Sodassa kaatuneiden miesten määrä suhteessa otettuihin vankeihin tukee 

tätä johtopäätöstä. 

Slovenian operaatio ei vaikuttanut sodan lopputulokseen Liittovaltion armeijan kannalta 

myönteisesti: Slovenia pääsi lopullisesti irtautumaan liittotasavallasta. 

Liittovaltion armeijan Kroatian sodassa toteuttama viiden armeijakunnan hyökkäys oli strate

ginen hyökkäysoperaatio koordinoituine tavoitteineen. Hyökkäys sisälsi kaksi merkittävää yh

distettyä hyökkäys- ja saarrostusoperaatiota. Liittovaltion armeija oli ottanut oppinsa Sloveni-
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an sodasta aloittaessaan Kroatian operaationsa. Ilmavoimien ja tykistön tuli tuki sekä maavoi

mien liike oli koordinoitu. Siitä huolimatta joukkojen eteneminen pysähtyi Vukovarissa ja 

Dubrovnikissa. 

Vukovarin piiritys osoittautui serbijoukkojen kannalta merkittäväksi virheeksi sekä strategi

sella, operatiivisella että taktisella tasolla. Sen sijaan että Liittovaltion armeija olisi hyökännyt 

suoraan alueelta määritettyyn strategiseen tavoitteeseen, Osijekiin, kolme yhtymää sitoutui 

piiritystaisteluun merkityksettömän pikkukaupungin valtaamiseksi. Operaatiosuunnitelma oli 

sinällään nerokas: kaksipuoleinen rajajokeen tukeutuva saarrostava hyökkäys. Suunnitelma oli 

teknisesti hyvä, mutta perusteiltaan epäonnistunut: miksi hyökätä valmistautunutta puolustus

ta vastaan, kun kaupunki oli helposti kierrettävissä joka puolelta? Yhtyrnissä toteutettu taiste

lujaotus ja käytetty taistelutekniikka aiheuttivat lisäksi epäonnistumisen taisteluteknisellä ja 

taktisella tasolla. Taistelupanssarivaunut kärsivät merkittäviä tappioita edetessään ilman jalka

väen tukea asutuskeskuksessa ja syyssateiden pehrnentämässä maastossa puolustajan panssa

rintorjunnalle edullisella nopeudella. Taktisen tason epäonnistumisella alkoi olla operatiivista 

merkitystä. Kolmen kuukauden piiritys päättyi serbien kannalta teoriassa menestyksekkäästi -

kaupunki saatiin vallattua. Vukovar oli kuitenkin muuttunut kuukausia kestäneessä massiivi

sessa tulituksessa käytännössä raunioiksi. Voiton psykologinenkin vaikutus vaimeni serbien 

kärsimiin lähes kymmenen tuhannen miehen ja satojen panssarivaunujen tappioihin. Strategi

nenkin hinta oli kova: Osijekia puolustavat joukot saivat runsaasti valmistautumisaikaa ja ai

heuttivat aikanaan kaupungin valtaamista yrittäneille serbijoukoille vielä raskaammat tappiot. 

Osijekin valtaaminen olisi ollut edellytys Liittovaltion armeijan lopullisen tavoitteen, Zag

rebin valtaamiseksi. Kolmen kuukauden viive vaikutti näin merkittävästi koko sotasuunnitel

man murenemiseen. Päätökseen keskeyttää Osijekin operaatio lienevät oleellisesti vaikutta

neet Vukovarissa saadut kokemukset. 

Liittovaltion armeija alkoi Dubrovnikista lähtien käyttää johdonmukaisesti samaa taktiikkaa 

asutuskeskuksien valtaamiseksi. Samaan aikaan Vukovarissa saadut kokemukset raskaista 

tappioista hyökkäyksestä kaupunkiin vahvistivat tätä. Jatkossa niin Liittovaltion armeija, Bos

nian serbitasavallan armeija kuin Krajinan serbitasavallan armeijakin eivät edes yrittäneet val

lata suurempia kaupunkeja miesvoimin, vaan piirittivät ne ja pyrkivät kukistamaan puolustajat 

tulenkäytöllä. Tapahtumat toistuivat lähes sellaisinaan muun muassa Dubrovnikissa, Saraje

vossa, Maglaj' ssa ja Bihacissa. 



171 

Aseleposopimuksen jälkeen K.roatian armeijan vain osittaista menestystä saavuttaneet operaa

tiot 'Maslenica' ja 'Divoselo' olivat kroaateille arvokkaita taktisen ja operaatiotaidollisen ke

hittymisen kannalta. K.roatian armeijan omaksumalla 'Taktisten ryhmien' käytöllä oli selvä 

yhteys Liittovaltion armeijassa opetettuihin hyökkäysperiaatteisiin prikaatitasolla. Prikaatin 

pataljoonat joutuivat jo tuolloin hyökkäämään varsin itsenäisesti, vailla fyysistä yhteyttä toi

siinsa. Uutta oli se, että useasta eri yhtymästä koottiin iskukykyisimmät joukkoyksiköt ja tu

kevat aselajijoukot yhden prikaatin esikunnan johtoon. Ei voida puhua siis perinteisistä taiste

luosastoista, jotka olivat tuttuja niin Liittovaltion armeijan kuin suomalaisestakin operaatiotai

dosta. 'Taktisia ryhmiä' käytettiin ensimmäisen kerran helmikuussa 1992, jolloin ratkaisulle 

oli vielä löydettävissä resurssien rajallisuudesta johtuvia syitä. Materiaali tilanne oli 1993 ai

van eri luokaa. Tuolloin tehdyistä operaatioista löydettiin vain taisteluteknisiä ja -taktisia 

puutteita. 

Operaatiot 'Maslenica' ja 'Divoselo' osoittivat sen, ettei Kroatian armeija ollut vielä kypsä 

suorittamaan 'kirurgisen' tarkkoja, nopeatempoisia, liikkuvia operaatioita. Vastustajan tiedus

telu- ja johtamisjärjestelmää ei lamautettu eikä omaa tuliylivoimaa varmistettu. Hyökkäyksen 

toteuttamisajankohtakin oli Medakin operaation yhteydessä huonosti valittu. Edellisen, osit

tain epäonnistuneen hyökkäyksen johdosta ryhmitettävien kansainvälisten rauhanturvajoukko

jen sekaan työntyminen ei kerro strategisesti pitkäjänteisestä suunnittelusta. Kaikesta huoli

matta jäykkien organisaatioiden rikkominen paikallisten vaatimuksien edellyttämiksi 'projek

tiorganisaatioiksi' näytti olleen oikeaan osunut ratkaisu - niiden toimintakykyisiksi saaminen 

vaati vain paljon työtä. 

Maslenican operaatio vaikuttaa lähteiden kannalta kaksijakoiselta. Eräs lähde kertoo hyökkä

yksen olleen kroaateille menestys ja toinen taas, ettei varsinaista etenemistä tapahtunut. Jäl

kimmäinen artikkeli kertoo radikaaleista poliittisista puhdistuksista Krajinan serbitasavallan 

ylimmässä johdossa ja voimakkaasta Serbian tuesta. Näitä ei olisi tapahtunut ilman merkittä

viä sotilaallisia takaiskuja Krajinan serbeille. Kroaatit pitivät operaatiotaan menestyksenä, 

koska kaikki etukäteen asetetut, strategisina pidetyt tavoitteet vallattiin. Etenkin Maslenican 

siltapaikan haltuunotto kohotti merkittävästi Kroatian armeijan taistelumoraalia. Vähäistenkin 

aluesaavutusten voitto aiempien vastoinkäymisten jälkeen nosti koko kansakunnan 

taistelutahtoa, varsinkin kun sillä turvattiin Etelä-Dalmatian noin miljoonan ihmisen huolto 

talveksi. 
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Hyökkäyksillä Keski- sekä Pohjois-Bosniassa ja varsinkin operaatio 'Koridorilla' oli strategi

nen merkitys serbeille. Ilman niitä ei Kroatian sodan tuloksena muodostettu Krajinan serbita

savalta olisi pystynyt elämään ja Bosnian serbitasavallankin tulevaisuus olisi ollut epävarma. 

Maglaj'n taistelut ja Mostarin ensimmäinen taistelu pysäyttivät serbien etenemisen Keski

Bosniassa. Bosniakkisaarekkeiden säilyminen serbien valtaamien alueiden sisällä oli poliitti

sesti tärkeää bosniakeille. 

Suur-Serbiaa ei käytännössä syntynyt niin pitkään, kun saarretut bosniakki- ja kroaattijoukot 

pitivät pintansa. Myös Sarajevon piiritys kuuluu edellämainittuun ryhmään. Kaupungin hen

gissäpysyminen oli strateginen tavoite Bosnia-Hertsegovinan hallitukselle. Gradacacin taistelu 

ja operaatio 'West 92' pysäyttivät serbien etenemisen Pohjois-Bosniassa ja pitivät 'Posavinan 

käytävän' edelleen uhanalaisena. 

Mostarin toisessa taistelussa kiteytyy Bosnian sodan mielettömyys. Entisten liittolaisten kat

kera taistelu oli kulminaatiopii.ste kroaattijoukkojen alkumenestykselle. Kroaattien puolustus

neuvosto teki strategisen virheen tilanteenarvioinnissaan vuonna 1993 aloittaessaan sotatoimet 

bosniakkeja vastaan. Vance-Owenin rauhansuunnitelma näytti sinällään oikeuttavan sotatoi

met. Valmistelut olivat kuitenkin niin puutteelliset, että alakynnessäkin ollut Bosnia-Hertse

govinan armeija kykeni kestämään kroaattien kiivaan ensirynnistyksen. Puolustusneuvosto 

kulutti vähäiset voimansa huonosti valmisteltuihin ja tuettuihin hyökkäysoperaatioihin. Bosni

akkiarmeija oli jo vuosina 1992 - 1993 joutunut maksamaan katkerat oppirahat selviytymises

tä nykyaikaisella taistelukentällä. Taisteluvälinemateriaalia se ei vielä kroaattien vastaiseen 

taisteluun mennessä ollut saanut riittävästi, mutta taistelutekniikka, taktiikka ja operaatiotaito 

olivat hioutuneet aivan eri näköiseksi, kuin ne olivat 1992 olleet. Puolustusneuvostolla ei ollut 

enää Kroatian armeijan näkyvää eikä varsinkaan raskaan aseistuksen tukea takanaan. Yrityk

set liikesodankäyntiin kilpistyivät niin Mostarissa, Maglaj'ssa kuin muuallakin Keski- ja Ete

lä-Bosniassa. Voimatasapaino muuttui nopeasti ja vuoden 1993 lopussa kroaattien sotilaalli

nen tilanne Bosnia-Hertsegovinassa oli lähes katastrofaalinen. 

Luoteis-Bosnian taistelut muodostivat oman merkittävän kokonaisuutensa koko sodan ajan. 

Saarretun bosniakkiarmeijakunnan hengissäpysyminen oli poliittisesti ja sotilaallisesti tärkeää 

Bosnia-Hertsegovinan hallitukselle. Samat perusteet kannustivat serbejä ja jopa kroaatteja tu

kemaan Fikret Abdicin loikkariarmeijaa taistelussa hallituksen joukkoja vastaan. Muslimi 

taisteli muslimia vastaan lähes kolmen vuoden ajan. 
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Bosnia-Hertsegovinan armeijan kokemattomuus ja vähät resurssit leimasivat vuosien 1992 ja 

1993 taisteluja. Nykyaikaisen taistelukentän monipuolisen tulivaikutuksen vaarat eivät olleet 

tiedossa ja tappiot olivat alussa raskaat. Oman raskaan tuli tuen puute lisäsi niitä. Bosniakkien 

ainoa voima oli lähes ehtymättömässä miesvoimassa. Massojen johtaminen edellytti komenta

jien näkyvää läsnäoloa. Edestä johtaminen näkyi suurina upseeritappioina, niin hallituksen 

joukoissa kuin kapinallisten Velika Kladusankin muslimien riveissä. Tietyt bosniakkien yhty

mät kärsivät muita enemmän tappioita syvän islamilaisen vakaumuksen mukanaan tuoman fa

talismin vuoksi. Näitä joukkoja oli tosin vain muutama. 

Luoteis-Bosnian sotilaallinen tilanne muuttui täysin bosniakkien heinäkuussa 1994 aloitetta

man operaation seurauksena. Krajinan serbitasavallan elinedellytykset kaventuivat oleellisesti. 

Taloudellisesti sekä sotilaallisesti voimakkaan Länsi-Bosnian autonomisen provinssin kohtalo 

ratkesi yhden bosniakkiarmeijakunnan menestyksekkään psykologisen operaation sekä sitä 

seuranneiden hyökkäysten vuoksi. Operaatio 'Tiger-Liberty' on esimerkki psykologisten ope

raatioiden mahdollisuuksista. Selvästi alakynnessä oleva puolustaja saavutti lähes olematto

malla voiman käytöllä ajallisen ja paikallisen yliotteen vastustajastaan ja onnistui siirtymään 

hyökkäyksellisiin sotatoimiin. Operaatiot 'Tiger-Liberty' ja 'Grmec' osoittivat Bosnia-Hertse

govinan armeijan yhtymien kykenevän itsenäisesti suunniteltuihin ja toteutettuihin menestyk

sellisiin sotatoimiin. Hyökkäykset paljastivat samalla yhtymien avuttomuuden ilman ylijoh

don tukea sekä operatiivisen kaukonäköisyyden puutteen. Saavutettu menestys esti armeija

kunnan komentajaa näkemästä uhanalaiseksi muuttunutta ryhmitystään. 

Voimasuhteiden muuttuminen Bosniassa näkyy Travnikin-Tuzlan kaksoisoperaatiossa. Bosni

akkijoukot osoittivat kykenevänsä laajoihin hyökkäysoperaatioihin. Tavoitteena olleet kaksi 

merkittävää viestiantennia osoittivat, että bosniakit ymmärsivät vastustajan johtamisjärjestel

män lamauttamisen tärkeyden. Travnikin lähistöllä saavutettu menestys katkaisikin serbien 

sotilaallisen ja poliittisen johdon väliset yhteydet. 

Operaatiot 'Bljesak' ja ' Oluja' olivat katastrofeja Krajinan serbitasavallan armeijalle ja Bosni

an serbitasavallan armeijalle. Kroaattien taktinen ja operatiivinen taito oli huipussaan touko

kuun ja elokuun operaatioissa 1995. Merkittävimpänä operaationa entisen Jugoslavian alueel

la vuosina 1991 - 1995 käydyissä sodissa voidaan pitää operaatio 'Olujaa' elokuussa 1995. 

Hyökkäys ja sitä seurannut serbijoukkojen osittainen luhistuminen käytännössä päättivät Kro

atian ja Bosnia-Hertsegovinan sodat. Krajinan serbit huomasivat jo 'Bljesakin' yhteydessä 
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jääneensä ilman Bosnian serbitasavallan armeijan väliintuloa tai Serbian tukea. Operaatio 

'Oluja' ei tullut Krajinan serbitasavallalle yllätyksenä. Tasavalta tiesi, että se joutuisi vastaa

maan hyökkäykseen yksin. Näyttäisikin siltä, että epätoivoinen puolustus- ja viivytystaistelu 

oli koko sodan loppunäytös, joka serbien vain oli kärsittävä. 

Kaikkien tutkimuksessa käsiteltyjen sotien aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen määrää lisä

si varmuudella se, ettei missään vaiheessa, millään alueella, toteutettu maan hallintoviran

omaisten johtamia suurempia siviiliväestön suojaväistöjä. Naiset, lapset ja vanhukset jäivät 

taisteluiden jalkoihin ja kärsivät jo niidenkin vuoksi suuria tappioita, etnisistä puhdistuksista 

puhumattakaan. Bosnian sodan yhteydessä on esitetty perusteltuja väitteitä siviiliväestön suo

rasta hyväksikäytöstä poliittisen edun saamiseksi. 

Slovenian ja Kroatian sodissa operaatioilla pyrittiin saavuttamaan selvät poliittiset päämäärät. 

Hyökkäyksillä haluttiin pakottaa puolustaja neuvottelupöytään tai taipumaan hyökkääjän vaa

timuksiin. Hyökkäyksellä Sloveniaan ei näitä tavoitteita saavutettu. On myös epäilty, halusiko 

Liittovaltion armeija sitä edes. Kroatiassa Liittovaltion armeija näki lähes kaikkien tavoittei

densa toteutuneen. Liittotasavalta uskoi, ettei Kroatiaa olisi saatu neuvottelupöytään ilman so

tilaallisen voiman käyttöä. Pääosalla Bosnia-Hertsegovinan sodan operaatioilla ei ollut selviä 

poliittisia päämääriä. Osapuolet pyrkivät laajentamaan omaa aluettaan ja turvaamaan saavute

tut tasat. Politiikka nivoutui kuitenkin hyökkäyksillä saavutettaviin etuihin muun muassa Po

savinan ja Bihacin alueen hyökkäyksissä. 

7 YHDISTELMÄ 

Tutkimusaineiston pintapuolinen läpikäyminen antaa kuvan, että entisen Jugoslavian alueella 

vuosina 1991 - 1995 käytyjen sotien taistelut olisivat olleet muutamaa poikkeusta lukuunotta

matta korkeintaan pataljoonatason hyökkäyksiä tukevine osineen sekä erikokoisten puolusta

vien yksiköiden torjuntataisteluja. Osa lähteistä mainitsee pääosan taisteluista olleen vain 

joukkueiden tai komppanioiden hyökkäyksiä. Syvempi paneutuminen aineistoon alkoi vähi

tellen selventää sotien todellista kuvaa. Yhtymätason operaatioita aselajien ja joskus jopa puo

lustushaarojen yhteensovitettuine toimintoineen tai useampien pataljoonien koordinoituja 

hyökkäyksiä löytyi yli 20 kappaletta. Merkittävinä voidaan pitää ainakin 18 operaatiota. Osa 

suuremmista hyökkäyksistä on ollut pakko jättää tutkimatta lähdemateriaalin pintapuolisuu

den vuoksi. 
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Kroatian armeijan taktiikan ja operaatiotaidon kehittyminen käynnistyi lähes vahingossa. Kro

atian sodan operaatiot taisteltiin entisen Jugoslavian liittovaltion armeijan oppeja käyttäen 

yleisen kansanpuolustuksen doktriinin mukaisten alueellisten taisteluiden periaatteella. Sodan 

päätyttyä vuonna 1992 ei massa-armeijan ylläpito ollut enää mahdollista. Osa yhtymistä lak

kautettiin ja osaa alettiin kehittää helpommin liikuteltaviksi, pienemmiksi, mutta paremmin 

varustelluiksi liikesodankäyntiä käyviksi taisteluosastoiksi. Koon pienentäminen oli osaltaan 

rajoitetumpien resurssienkin sanelemaa. 

Aiemmin tekemistään virheistä viisastuneena Kroatian armeijan johto ryhtyi määrätietoisesti 

edelleen tehostamaan asevoimien kehittymistä. Operatiivisia käyttöperiaatteita, toimintamalle

ja ja organisatioita muutettiin yhä enemmän kohti läntisen puolustusliiton vastaavia. Merkittä

vin poikkeavuus tästä oli omista kokemuksista ja maaston rajoituksista lähtöisin oleva taipu

mus suosia prikaatin esikunnan johdossa olevia eri yhtymien pataljoonista ja tukevista erilli

syksiköistä koostuvia 'Taktisia ryhmiä'. K.roaattiarmeijan kehittämisen esikuvana ollut Poh

jois-Atlantin puolustusliittokin muodostaa vastaavia yhtymiä, mutta organisaatiotasoltaan as

tetta tai kahta suuremmista esikunta- ja joukkotyypeistä. 

Bosnia-Hertsegovinan armeijan ensimmäisiä joukkoja olivat Alueellisten puolustusjoukkojen 

komppaniat. Bosniakeilla ei vuosina 1992 ja 1993 ollut raskasta aseistusta tai panssarivaunuja 

juuri lainkaan. Armeija teki tämän vuoksi vain harvoin hyökkäyksiä ja nekin vähäisin voimin 

lähinnä soluttautumalla. Prikaatien muodostamisen jälkeen alkoivat epätoivoisen puolustus

taistelun voimasuhteet tasoittua. Menestystä saavutettiin varsinkin yhteisissä operaatioissa 

Kroaattien puolustusneuvoston ja kroaattien oikeistopuolueen aseellisen siiven kanssa. Puo

lustustaisteluissa kalliilla hinnalla maksetut kokemukset alkoivat tuottaa tuloksia. 

Bosniakkeihin Bosnian sodan ehkä syvimmät haavat jättänyt kroaattien liittoutuminen serbien 

kanssa ja kääntyminen entisiä aseveljiään vastaan pakotti Bosnia-Hertsegovinan armeijan siir

tämään joukkonsa ja varastonsa uusiin paikkoihin. Käynnissä ollut kehityssuunta iskuosasto

maisiin hyökkäyksiin jatkui, ja vuoden 1995 organisaatiouudistuksissa prikaatienkin kokoon

pano näyttää muuttuneen yhä liikuvampien sotatoimien suorittamista palvelevaksi. Suhteiden 

palauduttua kroaatteihin vuoden 1994 alussa oli mahdollisuus omaksua myös Kroatian armei

jan myöhemmissä operaatioissa saamia oppeja 'Taktisten ryhmien' käytöstä. Edellä mainittu 

prikaatien organisaation muuttaminen näyttäisi parantavan parhaiten juuri valmiutta 'Taktis

ten ryhmien' muodostamiseen. 
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Liittovaltion armeijan yli 40 vuotta vanhat operaatiotaidolliset perinteet ja vakiintuneet byro

kraattiset muodot osoittautuivat lopulta sotien lopputuloksen määränneeksi rasitteeksi. Vuosi

na 1991 - 1993 alivoimaiset vastustajat kykenivät vaivoin puolustautumaan ja vain mukautu

miskykynsä ansiosta säilyttämään itsemääräämisoikeutensa. Määrälliseen ylivoimaan toimin

tansa perustava suoraviivaisesti toimiva panssarianneija sai ensimmäiset varoitukset tulevasta 

kohtalostaan jo Slovenian vuoristoteiden väijytyksissä kesällä 1991. Alueellisiin jäykkiin puo

lustustaisteluihin perustuva doktriini koki kuoliniskunsa vuonna 1995 Kroatian armeijan ope

raatiossa Länsi-Slavoniassa sekä Kroatian armeijan ja Bosnia-Hertsegovinan armeijan yhtei

sessä operaatiossa Krajinassa. Serbian armeijan ja Bosnian serbitasavallan armeijan liittotasa

vallalta perimää massa-armeijaa ei enää edes uskallettu riskeerata liikesodankäyntiin koulittua 

ja joustavaan 'Taktisten ryhmien' käyttöön perustuvan vastustajan kohtaamiseen. Sotilaalliset 

syyt eivät olleet ainoat perusteet taisteluihin puuttumattomuuteen, vaan jo aiemmin mainitut 

poliittiset tekijät. 

Sen lisäksi että tietyillä operaatioilla oli selvä vaikutuksensa Kroatian ja Bosnian sodan kul

kuun, oli suuri merkitys niillä "hyökkäyksillä,joita ei tehty". Operaatioiden 'Bljesak' ja 'Olu

ja' jälkeen Bosnian serbitasavallan armeija ja Tynkä-Jugoslavian liittovaltion armeija joutui

vat tekemään merkittäviä joukkojensiirtoja odottaessaan lähes varmoina pidettyjä kroaatti

hyökkäyksiä Adrianmeren rannikolla sekä Itä-Slavoniassa. Uhka ei ollut suinkaan olematon. 

Tutkimuksen edetessä kävikin yhä selvemmäksi, että vain Daytonin rauhansopimuksen synty

minen esti uusien taistelujen syttymisen Dubrovnikinja Osijekin seuduilla. Serbit joutuivat ja

kamaan voimiaan jo toukokuusta 1995 alkaen varsinaisten taistelualueiden lisäksi uhanalaisi

na pidetyille seuduille. Kroatian armeijan aloittamat vuoden 1995 suuroperaatiot asettivat en

sin Radovan Karadzicin ja lopulta Slobodan Milosevicin vaikean valinnan eteen: auttaako 

Krajinan serbejä vai valmistautuako omien etujen puolustamiseen. Reaalipolitiikka ratkaisi ei

kä apujoukkoja lähetetty. Sekä Bosnian serbitasavallan armeija että Serbian armeija valmis

tautuivat tuleviin taisteluihin. Bosnian serbit joutuivat vetäytymään voimansa yhdistäneiden 

kroaattien ja bosniakkien hyökkäyksien edessä. Vain rauhansopimus pelasti Banja Lukan. 

Entisen Jugoslavian alueella käytyjä sotia voidaan perustellusti pitää myös informaatiosotina. 

Informaatiosodankäynnin eri menetelmät olivat merkittävässä roolissa sotien eri vaiheissa. 

Kaikki osapuolet käyttivät propagandaa, disinformaatiota, sensuuria ja teknisiä apuvälineitä 

sekä asevaikutusta informaatioylivoiman saavuttamiseksi. Erityisesti Kroatian ja Bosnia-Hert-
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segovinan sotien vuonna 1995 tapahtuneisiin viimeisiin vaiheisiin liittyi varsinaisia hyökkä

yksiä edeltänyt ajallisen ja paikallisen informaatioylivoiman hankkiminen. 

Operaatioiden anti suomalaisen taktiikan ja operaatiotaidon kehittämiselle on suuri. Puolus

tusvoimien viimeaikainen sodan ja taistelun kuvan muutoksen aiheuttama sodanajan organi

saatioiden ja taktiikan kehitystyö on ollut oikeansuuntaista. Vain kulutussodankäyntiin kyke

nevien yhtymien aikakaudesta ollaan siirtymässä liikesodankäyntiin tarkoitettujen valrniusyh

tymien aktiiviseen käyttöön. Työn jatkamisessa tulisi ottaa huomioon seuraavilla sivuilla käsi

teltäviä, tämän tutkimuksen yhteydessä ilmenneitä seikkoja. 

Ylivoimaisen motorisoidun massa-armeijan torjumiseen koulutetut, heikosti varustetut alueel

liset yhtymät ovat lyötävissä kulutussodankäynnin keinoin. Sitkeä puolustustaistelu vastusta

jalle tärkeille kohteille vievien reittien varrella pieninkin voimin sitoo kuitenkin hyökkääjän 

resursseja ja voittaa aikaa muille puolustusvalmisteluille. Varsinkin asutuskeskuksien sitkeä 

puolustus on kannattavaa; hyvin valmisteltu, vahvennetun pataljoonan kokoinen asutuskes

kukseen sijoitettu puolustusasema saattaa kestää kymmenkertaisen vihollisen hyökkäykset jo

pa kuukausien ajan. 

Liikkuvien ja tulivoimaisten yhtymien kokoonpanon on oltava muokattavissa tehtävän asetta

mien edellytysten mukaisesti. Hyökkäävällä yhtymällä tulee olla myös omaan kokoonpanoon 

kuuluvia tunkeutumis- ja iskukykyisiä erikoisjoukkoja. Menestys saavutetaan yhdistämällä 

alueellisten yhtymien puolustustaisteluja operatiivisten reserviyhtymien hyökkäykset. 

Onnistunut yhtymätason hyökkäys edellyttää erikoisjoukkojen ja erityisvälineistön käyttöä. 

Vastustajan ryhmitys on tiedusteltava nykyaikaisin tiedusteluvälinein, muun muassa lenno

kein. Erikoisjoukkopartioita on solutettava ryhmityksen läpi vastustajan kriittisten kohteiden 

tuhoamiseksi sekä reservien eristämiseksi. Äkillisiä tuli-iskuja on tehtävä erityisesti raketin

heittimistöllä syvälläkin ryhmityksen takana. 

Ilmanherruus on pystyttävä kiistämään ja hyökkäystä on pystyttävä tukemaan ilmasta-maahan 

-asej ärj estelmillä. 

Taistelukentän pirstoutuneisuuden vuoksi osa yhtymistä saattaa joutua eristetyksi esikunnis

taan ja johtamisyhteydet eivät aina toimi. Joukkoja joudutaan alistamaan sille esikunnalle, jo

ka parhaiten niitä kykenee johtamaan. 
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Sotiin perehdyttäessä on tehtävissä useita havaintoja kaasuaseen käyttämisestä sotilasoperaati

on tulivaikutuksen osana tai etnisten puhdistusten apuvälineenä. Käytetyt kaasut ovat kussa

kin tapauksessa olleet melko suurella varmuudella kyynelkaasuja tai niiden kaltaisia ilmalevit

teisiä yhdisteitä. Tappavien taistelukaasujen käytöstä on vain varmistamattomia huhuja. Erit

täin vaarallisten teollisuuskaasujen käytöllä on saatettu uhata. Tiedot kaasuaseen käytöstä ovat 

yksittäistapauksia. Kun niiden tosiasiat yhdistää, on johtopäätöksenä kuitenkin se, että varau

tuminen taistelukaasujen käyttöön on edelleen oleellinen osa sotilasjoukon taistelukelpoisuu

den ylläpitoa. Jo pelkästään kyynelkaasuheitteiden ja -ammusten käyttö tekee suojautumatto

man joukon toimintakyvyttömäksi. 

Ilma-aseen käytöstä entisen Jugoslavian alueen sodat antoivat yleisesti vallitsevasta käsityk

sestä ehkä poikkeavia kokemuksia. Kiinteäsiipisten koneiden pommitukset olivat pääosin epä

tarkkoja, eivätkä tarkastikaan kohteeseensa osuneet rynnäköt aina tuottaneet haluttua lopputu

losta. Rynnäkkökoneet lensivät suurella nopeudella kohteensa yli, eikä erittäin vaihteleva 

maasto antanut paljoa valinnanvaraa lentoreittien suunnittelulle. Peitteinen maasto vaikeutti 

lisäksi tarkan maalipisteen valintaa. Helikoptereita pidettiin pahimpana ilma-uhkana. Puolus

tajien ilmatorjunta oli varsin heikkoa, joten panssarintorjunta- ja taisteluhelikoptereille jäi run

saasti aikaa maalien tulittamiseen. 

Myös puolustajat käyttivät helikoptereita, mutta lähinnä haavoittuneiden evakuoimiseen sekä 

kriittisen materiaalin täydentämiseen. Bihacin alueen mottia kyettiin ajoittain huoltamaan he

likoptereiden yksittäislennoilla, vaikka Krajinan serbitasavallan armeijalla oli ehdoton ilman

herruus ja voimakas ilmatorjunta. Vuoristoisesta maastosta löydettiin suojaiset lentokäytävät. 

Myös kroaatit kykenivät huoltamaan piiritettyä Vukovaria ilmoitse ylivoimaisten Liittovaltion 

ilmavoimien vaikutuspiirissä. Näyttäisikin siltä, ettei maavoimillemme hankittavien kuljetus

helikoptereiden käytöstä välitttömällä taistelualueella tulisikaan automaattisesti luopua. Tie

tyissä maasto- ja sääolosuhteissa helikoptereiden käyttö saattaisi olla mahdollista. 

Sekä Bosnian serbitasavallan armeija, Krajinan serbitasavallan armeija että Kroatian armeija 

käyttivät taisteluhelikoptereita etulinjan tulitukitehtävien lisäksi myös hyökkäyksen sivustojen 

suojaamiseen. Hyökkäyksen aikaisen käytön edellytyksenä näyttää olleen se, että hyökkääjällä 

oli joko ilmanherruus tai vihollisen ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmä oli lamautettu. 

Suunniteltaessa mahdollista saattohelikoptereiden käyttöä, olisikin huomioitava, että turvalli

nen hyökkäyksellinen helikopterioperaatio edellyttää jomman kumman edellä mainitun seikan 
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täyttymistä. Yksittäislennot lienevät toki mahdollisia ilmankin, kuten bosniakkien sekä kro

aattien huoltolennot osoittavat. 

Slovenian sodan kokemukset viittaavat vahvasti siihen, että tieliikenteen väijytykset, tuliyllä

köt ja hyökkäykset väijytyksestä ovat edelleenkin tehokkaita taistelutapoja varsinkin ylivoi

maista vihollista vastaan. 

Kaikista tutkimusalueen sodista ja useimmista tutkituista operaatioista kertova materiaali si

sältää toistuvasti mainintoja sulutteiden sekä miinoitteiden korkeasta tehosta. Kaikki osapuo

let suojasivat puolustusryhmityksensä voimakkailla sulutteilla. Hyökkäykseen liittyvä sulutta

minen rajoittui lähinnä vain tähysmiinojen asentamiseen vihollisen vastahyökkäyksien varal

ta. Heti kun hyökkäys oli tavoitteessaan tai pysähtynyt, aloitettiin suojamiinoitteiden rakenta

rrunen. 

Kokemuksia sovellettaessa on kuitenkin huomioitava entisen Jugoslavian alueen sotien poik

keavat piirteet. Osapuolien taktiikka, operaatiotaito sekä resurssit poikkeavat melkoisesti puo

lustusvoimiemme tilanteesta. Balkanin niemimaa on operaatioalueena hyvin paljon erilainen 

kuin Suomi. Sodista saatavissa olevat opit ovat kuitenkin hyödynnettävissä operaatiotaidon ja 

taktiikan kehittämisessä yleisellä tasolla, jos niiden taustat ymmärretään. 

Sotatieteet ovat soveltavia tieteitä. Perustavat sotatieteet ja kokoavat sotatieteet koostuvat 

kymmenestä selvästi toisistaan eroavasta osa-alueesta, jotka tietyissä asioissa kuitenkin liitty

vät oleellisesti toisiinsa. Ehkä tärkein kytkentä sotatieteiden kesken tapahtuu tutkimustöiden 

yhteydessä. Metodologinen pohja ei välttämättä ole yhtenäinen, mutta yhtäläisyyksiäkin löy

tyy. Muualla yhteiskunnassa tehtävälle tieteelliselle tutkimukselle on tyypillistä, että kukin 

tiedekunta määrittelee oman alueensa metodologian. Myös Maanpuolustuskorkeakoulun aine

laitokset ovat tehneet työtä asian eteen, mutta eivät yhtenäisesti. 

Tämän diplomityön tekemisen alkumetrien suurimmat vaikeudet liittyivät metodin valintaan. 

Useiden tieteenhaarojen alueilla liikkumisen riskinä on aina metodologinen anarkia. Ongel

man ratkaisu edellytti yli kymmenen tutkimusmenetelmiä käsittelevän teoksen tutkimista. Sa

maan menetelmien kirjoon törmäsivät useat tutkijatoverinikin. Heräsi ajatus: eikö voitaisi 

koota eri ainelaitoksien hajanainen metodologinen materiaali samoihin kansiin, laajentaa sitä 

ja luoda tatä kautta vankat sotatieteellisen tutkimuksen yleiset perusteet? Lähitulevaisuudessa 
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myönnetään ensimmäiset sotatieteen tohtori -arvot. Olisi outoa, jos tiedekorkeakoulussa suori

tettavien, näinkin arvokkaiden opintojen tutkimusmenetelmällinen pohja lepäisi sekalaisten, 

jopa vuosikymmeniä vanhojen ja varsinaisesti yleisten tieteenhaarojen tutkimukseen liittyvien 

teosten varassa. 

Tutkija on työn edetessä moneen kertaan todennut, kuinka laajan tutkimuskohteen Slovenias

sa, Kroatiassa ja Bosnia-Hertsegovinassa käydyt sodat muodostavat. Kuhunkin yksittäiseen 

operaatioon syvennyttäessä tuntui lähes poikkeuksetta, että jo pelkästään kyseisestä taistelusta 

voisi tehdä oman tutkimuksensa. Diplomityön kuudennen luvun jokainen operaatio kuuluu tä

hän joukkoon. Tutkimuksellinen syventäminen erikseen olisi tarpeen myös niin Slovenian, 

Kroatian kuin Bosnia-Hertsegovinankin sodista. Aihealueet voisivat olla esimerkiksi aselajei

hin liittyviä kohteita tai organisaatioiden kehittymisvaiheita käsitteleviä. Kirjallinen lähteistä 

alkaa olla jo varsin kattavaa, ja vuosien vierirninen mahdollistanee tätä tutkimusta laajemmat 

veteraanien haastattelut. 
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Dokumenttiohjelma 'A-Raportti: Suomalainen vapaaehtoinen Bosnian sodassa.' Mar

co Casagranden haastattelu. Toimittaja Petteri Ahomaa. Yleisradio 1997. 

http://www.inet.hr/steelpanthers/military/Croatia/brigade/index.htm (3.1.2000). 

Husum, s. 120, Vihervuori, s. 18 ja 319 sekä Sukicin haastattelu. 

Bosnia - Country Handbook, s. 6-4 ja Harris, s.3. 
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Bosnia - Country Handbook, s. 6-4. 

Erik (1995a), s. 439. 

Nativi, s. 92 ja Saarikoski, s. 50. 

Christopher Collinson: Bosnia this Winter - A Military Analysis. Jane's Intelligence 

Review n:o 12 1993, s. 547. 

Judah, s. 194. 

Vihervuori, s. 57, 293, 297 ja 361. 

Sukicin haastattelu. 

Sukicin haastatteluja SJP:n operatiivisen toimiston muistio n:otta ?.10.1998 "213 Pri

kaatin taistelut Gradacacin alueella". - Sukic muistaa, että prikaatit olisi muodostettu 

vasta loppuvuodesta 1992. Majuri Murninovicin kertomukseen perustuen organisaati

oiden kehittyminen alkoi jo kesällä. 

Sukicin haastattelu. 

http://www.inet.hr/steelpanthers/military/BiH/armija/oob95 .htm (3.1.2000), Sukicin 

haastattelu, Husurn, s. 123 ja Vihervuori, s. 389. - Ivan Bajlon sivuilla toistetaan muis

sakin lähteissä vilahteleva 6 AK.. Vihervuori kertoo, ettei kyseistä armeijakuntaa ollut 

olemassa. Hän ei kuitenkaan tiedä 1993 kroaattien vastaista sotaa varten muodostetus

ta väliaikaisesta johtoportaasta, joka purettiin 1994 alussa. 

http://www.inet.hr/steelpanthers/military/BiH/armij a/43bde.htm (3. l .2000) ja Husum, 

s. 39-40. 

Vihervuori, s. 331 ja Sukicin haastattelu. 

Sukicin haastattelu. 

SJP:n muistio. 

Sukicin haastattelu ja Vihervuori, s. 331. - Lausuntoa tukee myöskin SFOR:n luettelo 

Bosnia-Hertsegovinan armeijan käytössä olleesta aseistuksesta. Sekä kiinalaiset pans

sarintorjuntaohjukset että neuvostoliittolaiset ilmatorjuntaohjukset löytyvät listalta, 

mutta Stingereitä ei. Sukic kertoi kuulleensa huhuja, että muslimeillakin olisi niitä ol

lut, mutta että kroaateilla niitä oli 'most definetly'. 

Sukicin haastattelu. 

Jani Anttola: Mustat Lesket - Vuosi vapaaehtoisena Bosnian muslimijoukoissa, Jy

väskylä 1998, s. 102. 

Vihervuori, s. 279. 

http://www.j anes.corn/ defence/features/kosovo/history .html (8.7.1999), Zakbar, s. 52, 

Judah, s. 230, Vihervuori, s. 252 ja Anttola, s. 5. - Anttolan mukaan Bosnia-Hertsego-
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vinan sodan alettua helmi-maaliskuussa 1992 maassa oli 80 000-100 000 Jugoslavian 

Liittovaltion armeijan sotilasta, joista muodostettiin Bosnian serbitasavallan armeija. 

Lopullista siirtyneiden lukumäärää Anttola ei kerro. 

Agrell, s. 144, Husum, s. 27 ja Judah, s. 230. 

Zakbar, s. 4 ja yleisesikuntamajuri Markku Aherto: Vuosi Balkanin vuorilla - Tilanne

päällikön näkemys sisällissodan ytimestä. Sotilasaikakauslehti n:o 1 1996, s. 28. 

http://www.inet.hr/steelpanthers/military/BiH/vrs/oob95.htm (3.1.2000) ja Zakbar, s. 

3. 

Zakbar, s. 3 ja 4 sekä Vihervuori, s. 331. 

Zakbar, s. 4. 

Sama. 

O'Shea, s. 114. 

Vego (1993a), s. 438, Everstiluutnantti Aherton esitelmämateriaali, YK-kartta Series 

6000, Sheet 6043. 

Vego (1993a), s. 439. 

Agrell, s. 118-119, Judah, s. 190 ja Zakbar, s. 75. 

Vego (1993a), s. 439. 

Sama, s. 440. 

Vego (1993a), s. 440 ja Zakbar, s. 47. 

Vego (1993a), s. 441 ja Zakbar, s. 47. 

Samat. 

Vego (1993a), s. 441 ja Arbuckle, s. 19. 

Samat. 

Samat. - Vuk Draskovic oli jo vuonna 1991 avoimesti Slobodan Milosevicin vastai

sessa poliittisessa rintamassa (Judah, s. 174). 

Vego (1993a), s. 441, Arbuckle, s. 19, Judah, s. 187-188 ja Zakbar, s. 49. 

Vego (1993a), s. 442. 

Sama, s. 438. 

Sama, s. 443. 

Vego (1993a), s. 441, Arbuckle, s. 19, Harris, s. 3, Judah, s. 186 sekä 188 ja Zakbar, s. 

48 sekä 50. - Kroaatit pidättivät Arkaninjo marraskuussa 1990 ja hänen autostaan löy

tyi suuri määrä aseita. Jostain syystä Arkan vapautettiin (Judah, s. 184). 

Vihervuori, s. 238-239. 

Judah, s. 185 ja 188. 
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Arbuckle, s. 19 ja Bebler (1992), s. 407. 

Zakbar, s. 49. 

Bebler (1993), s. 40. 

Arbuckle, s. 19-20. 

Vihervuori, s. 331-332. 

Kuusisto, s. 79. 

Zakbar, s. 2. 

Judah, s. 173. 

Harris, s. 25, Gutman, s. 27, Visuri (1993), s. 182, Gow (1992a), s. 305 ja Judah, s. 

178. - Laitilan (s. 294) ja Tilmannin (s. 37) mukaan hyökkäys tosin olisi alkanut vas

ta 27.6. 

Marcus Tanner: Croatia - A Nation Forged in War, New Haven 1997, s. 268-269. 

Judah, s. 178, 

Sama, s. 178. 

Harris, kuvaliite. 

Nativi, s. 93. 

Zametica, s. 15. 

Sama, s. 23. 

Gow (1992a), s. 305. 

Nativi, s. 92-93. 

Zakbar, s. 73 ja 77. - Paikallinen terminologian värittyneisyys näkyy myös 2 Sotilas

alueesta käytetystä lisämääreestä 'strateginen joukko'. Kyseessä oli selvästi alueelli

nen johtoporras johon tosin kuului useita armeijakuntia. Suomessa vastaava johtopor

ras on maanpuolustusalue. Strategiseksi 2 Sotilasalueen teki se, että sen joukot olivat 

ryhmittyneet Tynkä-Jugoslavian (ja Suur-Serbian) sotasuunnitelmissa kolmanneksi 

operaatioalueeksi määritettyyn Bosnia-Hertsegovinaan ja nimenomaan bosniakkival

taiselle alueelle. 

Tanner, s. 268-269. 

Dr James Gow: The Remains of the Yugoslav People's Army. Jane's Intelligence Re

view n:o 8 1992, s. 359, Bebler (1992), s. 405, Zametica, s. 15 ja Judah, s. 178. - Tie

dot rniehistötappioista vaihtelevat eri lähteissä. Visuri (1993), s. 182 ja Helsingin Sa

nomat 26.3.1999 kertoivat kuolonuhrien määrän rajoittuneen noin 70:een. Tilmannin 

(s. 39) mukaan vangittuja Liittovaltion armeijan sotilaita olisi ollut 1500. Judah ja Vi

hervuori kertovat myös hieman poikeavia tappiolukuja. 
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Vego (1993a), s. 438 ja Zakbar, s. 72. 

Vego (1993a), s. 440-441. 

Zakbar, s. 28-29, Judah, s. 193 ja Vihervuori, s. 164. 

Laitila, s. 294, Tannner, s. 241, Judah, s. 175, Glenny, s. 75-76, Vihervuori, s. 

166-167, Petri Päivinen: Mustat käärmeet ja vaaleanpunaiset pantterit Balkanin pans

saritaistelussa. Panssari nro 4 1993, s. 6 ja Erik (1995a), s. 438 ja 440. - Tanner kertoo 

serbipoliisien vallanneen Pakracin poliisiaseman ja vanginneen kaikki vuorossa olleet 

poliisit, myös serbit. Poliisiaseman valtasi takaisin Zagrebista tullut erikoispoliisijouk

kojen (Specljaina Policija) osasto. Glennyn mukaan kroaattipoliisit olisivat rikkoneet 

serbien kanssa tekemäänsä sopimusta. Sen mukaan poliisit eivät olisi saaneet tulla Bo

rovo Seloon ilman paikallisten serbiviranomaisten lupaa ja että väkivaltaa ei saisi 

käyttää. Tulitaistelun jälkeen Osijekista saapui 150 kroaattia vahvennukseksi, mutta 

osasto ei päässyt etenemään kylään. Tilanne laukesi Liittovaltion armeijan tultua tääl

läkin osapuolien väliin. Tannerin mukaan Plitvicen tapahtumat olivat serbeille Kroati

an vastaisen sodan 'casus helli'. 

Tanner, s. 268. 

Vego (1993a), s. 441. 

Judah, s. 193. 

Vego (1993a), s. 441. 

Nativi, s. 94. 

Zarnetica, s. 18 ja Vihervuori, s. 193. 

Vego (1993a), s. 441-442, Vihervuori, s. 217 ja Päivinen, s. 6. - Vego ei mainitse suo

ritettua liikekannallepanoa, vaan kertoo miesvahvuuden (70 000) ilman lisämääreitä. 

Päivisen artikkelissa on kerrottu alkuperäisen 'runkomiehityksen' vahvuus (35 000) ja 

määrän kohoaminen likekannallepanon kautta. Jane's Intelligence Reviewiä pidetään 

yleisesti luotettavana lähteenä. Päivistäkään ei ole syytä epäillä, varsinkaan, kun alku

peräislähteenä on yhdysvaltalainen panssarijoukkojen virallinen sotilasaikakauslehti 

'Annor'. Näiden kahden lähteen tiedot yhdistämällä saadut Liittovaltion armeijan vah

vuudet, pitäen taustalla niiden joukkojen jatkossa saavuttamat voitot 54 000 miehen 

kroaattiarmeij asta, vaikuttavat realistisilta. 

Päivinen, s. 6. 

Visuri (1993), s. 182-183 ja Gutman, s. 28. 

Harris, s. 2. 
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Visuri (1993), s. 182-183, Harris, s. 2, Gutman, s. 28, Bebler (1993), s. 48 ja Zakbar, 

s. 73. 

http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/2guards.htm (3.1.2000). 

http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/4guards.htm (3. l .2000). 

http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/1 guards.htm (3. l .2000). 

Vego (1993a), s. 442jaZakbar, s. 72. 

Nativi, s. 97. 

Erik (1995a), s. 439. 

Vihervuori, s. 196. 

Vego (1993a), s. 442. 

Vego (1993a), s. 442. 

Vihervuori, s. 195-196. 

Gow (1992b), s. 359 ja Tanner, s. 257. 

Zakbar, s. 30 ja Tanner, s. 257. 

Bebler (1992), s. 406, Zakbar, s. 72-73 sekä 77 ja Erik (1995a), s. 439. 

Arbuckle, s. 19. 

Erik (1995a), s. 439. 

Harris, s. 3, Vihervuori, s. 167 ja Vego (1993a), s. 442. 

Karttapohj a http:/ /www.dalmatia.net/croatia/cro-map.htm (15.6.2000), hyökkäysnuo

let piirretty k.o. luvun lähteisiin perustuen. 

Harris, s. 2-3 sekä 6 ja Glenny, s. 125. 

Vego (1993a), s. 442. 

Arbuckle, s. 21, Vlakancic, s. 22 sekä 24 ja Harris, s. 119. 

Päivinen, s. 7. 

Arbuckle, s. 21-27. 

Harris, s. 5 ja Vihervuori, s. 208. 

Arbuckle, s. 20 ja Tanner, s. 269. 

Tanner, s. 269. 

Vihervuori, s. 197. 

Harris, s. 5. 

Sama, s. 54. 

Zametican mukaan (s. 19) maa olisi katkaistu Krajinan valtaamisen ansiosta kahtia. 

Kolmas erillään oleva Kroatian osa muodostui Dalmatian rannikkoalueen eteläosasta. 

Harris, s. 119. 
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http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/3guards.htm (3.1.2000). 

Everstiluutnantti Aherton haastattelu 15.3.2000, Harris, s. 10, Vego (1993a), s. 

441-442, Vihervuori, s. 194, Bebler (1992), s. 406 ja Bebler (1993), s. 49 . - Gutman 

(s. 58) kertoo kaikista muista lähteistä poiketen, että aselepo olisi solmittu tammikuus

sa 1993. Kyseessä on todennäköisesti painovirhe. Gutmanilla on myös seuraavallasi

vulla vastaavanlainen vuoden virhe. Artikkeli on päivätty 3.3.1993 ja se kertoo Saraje

von kaduilla juuri alkaneista yhteenotoista. Tosiasiassa maaliskuussa 1993 alueella oli 

käyty rajuja taisteluita jo vuoden ajan. Aherto käytti tulitauon rikkoneesta tulenkäytös

tä yleisnimeä "Slivo-ammunta". Osapuolien asevoimat käyttivät runsaasti alkoholia ja 

useimpien tuli-iskujen takana olikin paikallinen luumuviina. Tyypillisenä päivänä tuli

taukorikkomuksia tapahtui noin 200 kertaa. 

Tanner, s. 268 ja 270. 

Vego (1993a), s. 438. - Arviot serbien valtaaman maa-alueen laajuudesta vaihtelevat. 

Yleisimmät luvut ovat vaihteluvälillä 1/3-1/4 Kroatian kokonaispinta-alasta. Nämä lu

vut mainitsee myös Tim Judah (s. 181) kirjassaan. Vego mainitsee artikkelissaan ' nel

jäsosa Kroatian pinta-alasta'. Muut lähteet kuitenkin käyttävä pääosin arvoa 1/3. 

Harris, s. 10, Vego (1993a), s. 441-442, Bebler (1992), s. 406 ja Bebler (1993), s. 49. 

http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/1 guards.htm (3.1.2000), Gutman, s. 

28, Bebler (1992), s. 406, Bebler (1993), s. 49, Zakbar, s. 75 ja Vego (1993a), s. 441 

sekä 442. 

http:! /www .dalmatia.net/croatia/military/brigades/1 guards.htm (3.1.2000). 

Erik (1995a), s. 440 ja Ekström, s. 103. 

Erik (1995a), s. 440. 

Zakbar, s. 80. 

Harris, s. 93, Bebler (1992), s. 407, Bebler (1993), s. 49, Tanner, s. 278, Helsingin Sa

nomat 26.3.1999 ja http://www.hr/darko/etf/etl 12.html (7.2.2000). - Gutmanin (s. 28) 

mukaan pelkästään kroaatteja olisi kaatunut tai kadonnut peräti 25 000. Lukujen suuret 

erot saattavat johtua siitä, että kirjoittajat laskevat kuolleiden määrään mukaan myös 

kadonneet. Tannerin (1997) mukaan virallisen tilaston kuolleiden määrä on 6 651 hen

keä ja kadonneiden määrä 13 700. Kroatialaisen Darko Djuretekin ylläpitämällä web

sivulla tukeudutaan entisen YK-virkailijan Vladimir Zerjavicin kokoamiin tilastoihin. 

Zerjavicin (1996) tiedon mukaan kroaatteja menehtyi 12 000 ja katosi 2 862. 
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Gow (1992b), s. 359. - Kroatialaiset lähteet väittävät, että Kroatian Armeija onnistui 

tuhoamaan tai valtaamaan peräti 618 taistelupanssarivaunua, 394 panssaroitua ajoneu

voa ja yli 100 taistelukonetta ja helikopteria! (Bebler (1992), s. 406.) 

Bebler (1992), s. 407. 

Tanner, s. 278. 

Zakbar, s. 77. 

Judah, s. 206. 

Sama, s. 207. 

Judah, s. 193-194 ja 202. 

Sukicin haastattelu. 

Harris, s. III. 

Harris, s. III, Lautela, s. 170, Bebler (1992), s. 407 ja Laitila, s. 300. 

Zakbar, s. 78. 

Ekström, s. 102, Gutman, s. 31, Bebler (1993), s. 50-51, Judah, s. 207, Sukicin haas

tattelu, Laitila, s. 256 ja Erik (1995a), s. 440. 

Collinson, s. 547 ja Sukicin haastattelu. 

Gutman, s. 10 ja 31, Judah, s. 207 ja 235, Vihervuori, s. 255-256 ja Laitila, s. 256. -

Omaksuttu etnisten puhdistusten taktiikka näkyi läpi koko Bosnia-Hertsegovinan so

dan ja otettiin uudelleen käyttöön Kosovossa 1998-1999. Käytetyt joukotkin olivat 

osittain samat: kärjessä eteni Liittovaltion armeija ja takana 'likaisen työn' tekijät -

' Arkanin tiikerit'. Osa lähteistä on eri mieltä käytetystä taktiikasta. Judahin mukaan 

'Arkanin tiikerit' hyökkäsivät, valtasivat ja toisessa portaassa tulleet serbien Alueelli

set puolustusjoukot ja Seseljin puolisotilaalliset osastot toteuttivat puhdistukset. 

Agrell, s. 108. 

Vihervuori, s. 255. 

Sama, s. 256. 

Zakbar, s. 77 ja Bebler (1993), s. 51. 

Sukicin haastattelu, Vihervuori, s. 257-259 ja Judah, s. 207. 

Harris, s. 80. - Tietoa yritettiin varmentaa keskustelemalla bosniahertsegovinalaisten 

rajavartijoiden kanssa 6.11.1999, mutta tuloksetta. Heidän mukaansa silta on räjäytetty 

kahdesti, kerran serbien ja kerran ABiH:n toimesta. 

Harris, s. 77. 

Judah, s. 207. 
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Vihervuori, s. 260 sekä 271 ja 

http://www.janes.com/defence/features/kosovo/history.html (8.7.1999). 

O'Shea, s. 3 ja 5 sekä Husum, s. 123. 

O'Shea, s. 7-8. - Husum (s. 123) kertoo hallituksen joukkoja olleen kahdeksan prikaa

tia. 

Husum, s. 167. 

O'Shea, s. 8 ja 24 sekä Husum, s. 124-126 ja 128. 

O'Shea, s. 24. 

Judah, s. 243-244. 

O'Shea, s. 8. 

Zakbar, s. 77-78. 

Sama, s. 69 ja 78. 

Sukicin haastattelu. 

Edvin Sukicin esitelmäaineistö 'Maglaj during the war 1992-1995', s. 2. 

Sukicin haastattelu ja esitelmäaineistö. 

Gutman, s. 132-133. 

Judah, s. 282. 

Visuri (1993), s. 183 ja Zakbar, s. 239. 

Collinson, s. 547, SJP:n operatiivisen toimiston muistio ja Aherton haastattelu. - Aher

to suhtautui skeptisesti Collinsonin väitteeseen bosniakkien ja kroaattien läpi sodan 

jatkuneesta yhteistyöstä Posavinan käytävän alueella. 

Zakbar, s. 37, 38, 49 ja 52, Vihervuori, s. 422 sekä Judah s. 188. 

Judah, s. 252 ja Zakbar, s. 3 7 sekä 54. 

SJP :n tiedusteluj oukkueen raportit 3.10.1999 ja 6.10.1999 ( ilman diaarinumerointia ). 

The International Institute för Strategic Studies: Strategic Survey 1994/95. Glasgow, 

UK 1995, s. 97 ja SJP:n operatiivisen toimiston muistio. 

Vihervuori, s. 372-373 ja Strategic Survey 1994/95, s. 97. 

Zakbar, s. 69. 

Vihervuori, s. 372 ja Strategic Survey 1994/95, s. 94. 

Tanner, s. 288 ja Vihervuori, s. 284 sekä 308. - Molemmat osapuolet tuntuvat jälkeen

päin pitävän mielettömänä ja katuvan tätä vaihetta sodassa. Kun kroaattien ja muslimi

en väliset taistelut otettiin esiin Edvin Sukicia haastateltaessa, hänen äänensävynsä 

muuttui kokonaan. Aiemmin haastattelussa vallalla ollut jopa innostuneisuudeksi luo

kiteltava vilkkaus vaihtui surulliseksi huokailuksi. Samantyyppisestä havainnosta ker-
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too myös Jani Anttola omassa kirjassaan häntä 1994 kuulustelleesta kroaattipoliisista 

kertoessaan. 

Tanner, s. 287-288. - Kuten jo aiemmin alaluvussa 4.5 on mainittu, ei mujahedinien 

määrä kasvanut merkittäväksi ainakaan operatiivisessa mielessä. On otettava kuitenkin 

huomioon muunmuassa Afghanistanin sodassa kokemusta saaneiden veteraanien levit

tämä tietotaito ja uhkarohkea taistelutapa varsinkin vuonna 1992 epätoivoisessa tilan

teessa olleen bosniakkianneijan riveissä. 

Tanner, s. 289. 

Vihervuori, s. 284-287. 

Gutman, s. 42 ja Vihervuori, s. 284 sekä 325. 

Tanner, s. 289. 

Tanner, s. 290 ja Etelä-Saimaa 4.3.2000: 'Sotarikostuomioistuimelta kova vankeus

tuomio kroaattikenraalille', s. 15.- HVO:n Keski-Bosnian Operaatioalueen entinen ko

mentaja kenraali Tihomir Blaskic tuomittiin Yhdistyneiden kansakuntien sotarikostuo

mioistuimessa Ahmicin tapahtumien vuoksi 45 vuodeksi vankeuteen. 

Vihervuori, s. 360 ja O'Shea, s. 24. 

O'Shea, s. 24. 

Tanner, s. 290 ja Vihervuori, s. 19. 

Karttapohja Strategic Survey 1994/95, s. 96, hyökkäysnuolet piirretty k.o. luvun läh

teisiin perustuen. 

Tanner, s. 285 ja 290, Vihervuori, s. 323 sekä Gutman, s. 42. 

Zakbar, s. 5 ja Vihervuori, s. 349. 

Visuri (1995), s. 30-31, Judah, s. 300, Kuusisto, s. 9-10, Ekström, s. 130 ja 132, Hu

sum, s. 41 sekä Strategic Survey 1994/95, s. 94. - Edellämainitut kirjoittajat ovat osit

tain ristiriitaisia kertomissaan tiedoissa. Epätarkkuudet liittyvät muunmuassa ajankoh

tiin ja tapahtumien yksityiskohtiin. Ekströmin diplomityö vaikuttaa luotettavimmalta, 

koska se on varustettu muunmuassa lähdeviitteillä. Visuri ja Kuusisto liikkuvat ylei

semmällä tasolla tapahtumissa, eikä lähteitä ole mainittu. Strategic Surveyn tiedot 

vahvistavat kuitenkin jokaisen kirjoittajan tekstin pääkohdat. 

Leslie Woodwardin televisiodokumentti 'A Cry from the Grave' , BBC 1999, 

http://www.inet.hr/steelpanthers/military /BiH/armij a/ oob9 5 .htrn (3.1.2000) ja Judah, 

s. 231,239, 240 ja 300, sekä Vihervuori, s. 385. 

W oodwardin televisiodokumentti ja Aherton haastattelu. 
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Woodwardin televisiodokumentti ja Judah, s. 240. - Alkuperäislähteenä Judahilla on 

Patrick de Saint-Exuperyn artikkeli Le Figarossa 8.3.1996. 

Zakbar, s. 5. 

Zakbar, s. 5 ja Vihervuori, s. 344. 

Zakbar, s. 7. 

Kuusisto, s. 10, Visuri (1995), s. 31 ja Husum, s. 184. 

Bebler (1993), s. 51, Gutman, s. 34, Saarikoski, s. 109, Helsingin Sanomat 26.3.1999 

ja http://www.hr/darko/etf/etl 12.html (7.2.2000).- Kroatialaisen Darko Djuretekin yl

läpitämällä web-sivulla tukeudutaan entisen YK-virkailijan Vladimir Zerjavicin koko

amiin tilastoihin. Niiden mukaan Bosnia-Hertsegovinan sodassa menehtyi 220 000 ih

mistä. Heistä 160 000 oli muslimeja (158 000 serbien tappamia ja 2 000 kroaattien 

tappamia), 30 000 oli kroaatteja (28 000 serbien tappamia ja 2 000 muslimien tappa

mia), 25 000 oli serbejä ( 12 500 kroaattien tappamia ja 12 500 muslimien tappamia) 

ja 5 000 muita kansallisuuksia tai kansanryhmiä. 

Zakbar, s. 4. 

Ekström, s. 134 ja kapteeni Asko Valta: Miinojen ja räjähtämättömien ampumatarvik

keiden huomioonotttaminen rauhanturvaoperaatiossa Bosniassa, esiupseerikurssin tut

kielma n:o 3215, s. 6. 

Zakbar, s. 79. 

Ekström, s. 104-105. 

O'Shea, s. xi/Foreword, Davor Domazet-Loso: Final Operations of the Croatian Ar

my, Gulkaisutiedot puuttuvat), s. 3, Aherton haastatteluja Judah, s. 301. 

Ekström, s. 106-107. 

Tanner, s. 294. 

Klemencic ja Schofield, s. 541-542. 

Valta, s. 6 ja Klemencic ja Schofield, s. 541-542. 

Mm. Zametica, s. 15. 

Bebler (1992), s. 405 ja Vihervuori, s. 184. 

Harris, s. 34 ja Tanner, s. 249. 

Vihervuori, s. 174. 

Bebler (1993), s. 48. 

Zakbar, s. 69-70. 

Sama. 

Isby, s. 398. 
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Isby, s. 398, Tanner, s. 249 ja Gow (1992a), s. 305, Bebler (1992), s. 401 ja 402, Paul 

Beaver: Slovene's force's imported arms. Jane's Defence Weekly nro 2 1991, s. 49, 

Zametica, s. 18, Tilmann, s. 39 sekä Nativi, s. 92. - Sloveenien varustautumisen as

teesta on liikkunut ristiriitaisia tietoja. Osa lähteistä kertoo aseistuksen olleen huonon. 

Valtaosa lähteistä k-uitenkin väittää päinvastaista. Jos otetaan huomioon se, että Liitto

valtion armeija sai takavarikoitua vain 40 prosenttia Alueellisten puolustusjoukkojen 

varastoista ja sloveenit saivat ulkomailta hankittua merkittäviä määriä aseistusta, ei 

lopputulos ole voinut olla huono. Liittovaltion armeijan asetakavarikoinneista liikkuu 

yleensäkin runsaasti ristiriitaisia tietoja. Gow'n mukaan aseita vietiin pois 40 prosent

tia kun taas Zametican ja Tilmannin mukaan niitä jäi jäljelle 40 prosenttia. Käsiasei

den määrissä heitot ovat vieläkin suurempia. Bebler (1992) mainitsee vain 25 000 kä

siaseen jääneen sloveeneille. Beaver kertoo aseistettujen sloveenitaistelijoiden mää

räksi peräti 200 000. Kuriositeettina mainittakoon, että Annbrust -sinkojen rooli enti

sen Jugoslavian alueen sodissa nousee monissa lähteissä osin jopa tarunhohtoisena 

esiin. Pääosa lähteistä kertoo niiden olleen saksalaisia tai Saksasta ostettuja, mutta 

Gow ja Beaver mainitsevat niiden valmistus- ja hankintamaaksi Singaporen. Osa läh

teistä väitti Armbrusteja peräti panssarintorjuntaohjuksiksi. Ase on kuitenkin aivan ta

vallinen uudelleen ladattava sinko 300 metrin tehokkaalla, mutta 1500 metrin maksi

miampumaetäisyydellä. 

http://www.inet.hr/steelpanthers/mi1itaryNugoslavia/shotdown/june91.htm 

(3.1.2000), Harris, s. 30 ja Vihervuori, s. 177. 

Vihervuori, s. 172-173. 

Vihervuori, s. 173 ja Tanner, s. 249. - Tannerin tietämys Liittovaltion armeijan taiste

lujaotuksesta on puutteellinen. Joukot kuuluivat 5 Sotilasalueeseen, eivät 5 Anneijaan. 

Tannerin tiedot saattavat periytyä vielä 1980-luvun alussa käytössä olleista armeija- ja 

divisioonakokoonpanoihin perustuvista lähteistä. 

Tanner, s. 249, Harris, s. 31, 32, 113, 118 sekä 119 ja kuvat 7-9 sekä Vihervuori, s. 

175. 

Vihervuori, s. 175. 

Vihervuori, s. 174 ja Tanner, s. 250-251. 

Vihervuori, s. 180-182. 

Vihervuori, s. 182 ja Harris, s. 96. 

Vihervuori, s. 173. 
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Isby, s. 400, Gow (1992a), s. 305, Gutman, s. 27, Bebler (1992), s. 404 ja 405, Bebler 

(1993), Zametica, s. 15 sekä Nativi 1991. s. 48. - Bebler (1993) kertoo Gutmanista 

poikkeavan kalustomäärä: 115 panssarivaunua, 32 panssarihaupitsia, 82 panssaroitua 

miehistönkuljetusajoneuvoa ja 24 helikopteria. Kummankaan sanoja ei ole syytä epäil

lä, koska Liittovaltion armeija lähetti ensimmäisten vastoinkäymisten jälkeen lisävah

vistuksia Kroatian puolelta. Zametica (s. 15) ja Tanner (s. 252) kertovat miesvahvuuk

sista niin poikkeavia tietoja, että ne on syytä vielä erikseen mainita. Zamenica kertoo 

sloveenikenraalin haastattelun pohjalta Liittovaltion armeijan sotilaita olisi sotaan 

osallistunut neljästä eri armeijakunnasta vain 3 000 miestä, kun taas Slovenian Alueel

listen Puolustusjoukkojen vahvuus olisi noussut lopulta peräti 165 000 mieheen. Mui

hin lähteisiin verrattuna Zametican väite serbien vahvuudesta on esimerkiksi kolme 

kertaa pienempi kuin sodassa on raportoitu Liittovaltion armeijan sotilaita yhteensä 

joutuneen vangiksi tai karanneen. Tanner ei kerro lähdettään vain 2 000 Liittovaltion 

armeijan sotilaasta. Sloveniaan oli jokatapauksessa sijoitettu Liittovaltion armeijan 14 

ja 31 Armeijakunnat. Näiden lisäksi 13 ja 32 Armeijakuntien, 329 Panssariprikaatin 

sekä 580 Moottoroidun Tykistöprikaatin yksikköjä osallistui aktiivisesti taisteluihin. 

Vain muutaman tuhannen sotilaan käyttö ei tunnu todelliselta. 

Vihervuori, s. 174 ja 177. 

Sama, s. 177. 

Sama, s. 175 ja 178. 

Sama, s. 175 ja 177. 

Vihervuori, s. 176 ja Serrill, s. 52 ja 53. 

Bebler, s. 404. 

Isby, s. 397-401 sekä Gow (1992a), s. 306. - Isby: " ... The federal colurnns were cut up 

by an effective barrier plan and a Yugoslav variation of the Finnish 'matti' tactics that 

have served lightforces world-wide against mechanised opponents ... " 

Karttapohja Jugoslawien 1 :600 000 ( ei mittakaavassa). Freytag & Berndt, Austria. 

Hyökkäysnuolet ja ryhmitykset piirretty k.o. luvun lähteisiin perustuen. 

Vihervuori, s. 174 ja 175. 

Isby, s. 399-400. 

Harris, s. 118. 

Sama. 

Vihervuori, s. 183. 

Sama, s. 177 ja 188. 
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Vihervuori, s. 184, Serrill, s. 56 ja Gow (1992a), s. 305. 

Zametica, s. 15. 

Zakbar, s. 70-71. 

Sama, s. 73-74. 

Sama, s. 74. 

Vihervuori, s. 207. 

Bebler (1992), s. 406, Zakbar, s. 69, Vihervuori, s. 210 ja Erik (1995a), s. 439. 

Harris, s. 51. 

Sama, s. 53. 

Arbuckle, s. 20-21 ja Päivinen, s. 7-9 

Harris, s. 3 sekä 50 (kartta) ja Klemencic & Schofield, s. 542 (kartta). 

Zametica, s. 44. 

Sama, s. 19. 

Vihervuori, s. 202-203 ja 227 sekä Tanner, s. 267 ja 268. 

Arbuckle, s. 20 ja Vihervuori, s. 215. 

Arbuckle, s. 20. 

Bebler (1992), s. 406. - Kapteeni Kaltiainen kertoi kyseisten kaupunkien olleen 1997 

epäilyttävän ehjän näköisiä siihen nähden, että ne olisivat kärsineet vajaa viisi vuotta 

aiemmin merkittäviä vaurioita. Kaupunkien uudelleenrakentaminen näyttäisikin olleen 

muihin (tarkoituksellisesti osittain raunioiksi jätettyihin) kroaattikaupunkeihin verrat

tuna poikkeuksellisen tehokasta, tai Beblerkin on uskonut täysin Kroatian tiedotusväli

neiden kertomat liioitellut tiedot serbijoukkojen aiheuttamista tuhoista. Sama epäilys 

liiottelusta heräsi tutkijalle Osijekissa vierailun aikana 7.11.1999. Lähteet kertovat 

Osijekinkin kärsineen suunnattomia vaurioita. Kuitenkin vain harvassa rakennuksessa 

näkyi edes sirpaleiden iskemiä. 

Harris, s. 42 ja Vihervuori, s. 219. 

Karttapohj a http://www.dalmatia.net/croatia/cro-map.htm (15.6.2000), hyökkäysnuo

let piirretty k.o. luvun lähteisiin perustuen. 

Zakbar, s. 27. 

Sama, s. 74. 

Sama, s. 74. 

Sama, s. 27. 

Zakbar, s. 69 ja Vihervuori, s. 199-200. 

Agrell, s. 105 ja Tanner, s. 260 sekä 278. 
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Arbuckle, s. 20. 

Judah, s. 182 ja 184 sekä Vihervuori, s. 206, 209, 215 ja 216. 

http://www./hr/dubrovnik/docs/barbars/poljanic.html (7.3.2000). 

Zakbar, s. 31. 

Vihervuori, s. 229. 

Tanner, s. 262 ja Vihervuori, s. 216. 

http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/4guards.htm (3.1.2000). 

Karttapohja Bosnien und Herzegowina 1 :250 000 (ei mittakaavassa). Freytag & 

Berndt, Austria. Hyökkäysnuolet ja ryhmitykset piirretty k.o. luvun lähteisiin perustu

en. 

Judah, s. 182ja 184, sekä Tanner, s. 263. 

Tanner, s. 263 ja 268. 

MTV 3-Dokumentti R.itan Retket 16.4.2000, 'Dubrovnik - Adrianrneren kadonnut hel

mi' ja http://www./hr/ dubrovnik/ docs/barbars/polj anic.html (7.3.2000). 

Judah, s. 177 ja Tanner, s. 246. 

http://www.vukovar.com/battle_of_vukovar.htm (3.1.2000), Tanner, s. 257 ja 266 se

kä Vihervuori, s. 214. - Väite kansalliskaartiin kuulumisesta esitetään kyseisillä Kroa

tian hallituksen ylläpitämillä varsin propagandasävyisillä web-sivulla. Dedakovicin 

Tudjmanin vastainen kanta huomioiden, on oletettavaa, että historiaa on haluttu "kor

jata". 

Arbuckle, s. 20-21, Päivinen s. 7-9 ja http://www.vukovar.com/battle_of_vukovar.htm 

(3.1.2000). 

Samat ja Brown s. 368. - Päivisen mukaan operaatioon olisi osallistunut 5 ja 17 Ar

meijakunnan joukkoja, 12 Armeijakuntaa ei mainita. Tämä vaikuttaa oudolta, koska 

12 Armeijakunnan kasarmit Novi Sadissa olivat lähimpänä Vukovariin ja Osijekiin 

nähden. 12 Armeijakunnan mukanaoloa varmistaa osaltaan sekin, että yhtymän ko

mentaja Biorcevic kritisoi jälkeenpäin hänelle annettua määräystä Osijekiin suunnatun 

hyökkäyksen keskeyttämisestä. Muut lähteet vahvistavat Novi Sadin armeijakunnan 

mukanaolon Itä-Slavonian taisteluissa. 

Brown, s. 367-368 ja http://www.vukovar.com/battle_of_vukovar.htm (3.1.2000). -

Kyseisen web-sivun ilmoittama ajoneuvomäärä (600) tuntuu oikeansuuntaiselta; käy

tettiinhän operaatioon vähintään kolmea prikaatia Liittovaltion armeijan valioihin kuu

luneen 1 Sotilasalueen joukkoja. Jopa 60 000 sotilaan käyttö pienehkön kaupungin 
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valloittamiseksi ei sensijaan tunnu todelta. Kyseessä olisi puolet koko asevoimien 

vahvuudesta. 

Zakbar, s. 27. 

Husurn, s. 22. 

Vihervuori, s. 210 

Karttapohja US Army CECOM RDEC: Minefields in US Sector ofBosnia-Herzegovi

na (East). Night Vision and Electronic Sensors Directorate, Fort Belvoir, V A, kartta 

3A-2C. Hyökkäysnuolet ja ryhmitykset piirretty k.o. luvun lähteisiin perustuen. 

Arbuckle, s. 20-21 ja Päivinen s. 7-9. 

Harris, s. 55. 

http://www.vukovar.com/ (16.3.1999). 

Gow (1992b), s. 362. 

Vihervuori, s. 211, http://www.vukovar.com/ (16.3.1999) ja 

http://www.vukovar.com/battle _ of_ vukovar.htm (3.1.2000). 

http://www.vukovar.com/ (16.3.1999) ja 

http://www.vukovar.com/battle_of_vukovar.htm (3.1.2000). 

Vihervuori, s. 205-206, http://www.vukovar.com/battle_of_ vukovar.htm (3.1.2000) 

sekä Arbuckle, s. 21-22. 

Vihervuori, s. 207. 

http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/3 guards.htrn (3.1.2000), 

http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/5guards.htrn (3.1.2000), 

http://www.vukovar.com/ (16.3.1999) ja kapteeni Janne Mäkitalon tutkimusmatka 

Kroatiassa 7.11.1999. -Taistelujen jäljet alkoivat jo ennen Nustarin kylää. Rijeka Vu

ka -joen silta oli räjäytetty ja joen molemmat rannat oli miinoitettu. Sulutteet jatkuivat 

muutama sata metriä kohti Marincia ajettuamme ja laajenivat varsin laajalle alueelle 

tien molemminpuolin levittyville pelloille. Suluttamisperiaate on tyypillisesti Liitto

valtion armeijan käyttämä. Alueen tasaisuus ja laajat aukeat mahdollistavat useamman 

kilometrin ampurnalinjat esimerkiksi taistelupanssarivaunuille. Kroatian armeijan vas

tahyökkäyksen jatkamiselle tässä suunnassa ei näinollen ollut mitään edellytyksiä. 

Tanner, s. 266. 

http://www.vukovar.com/battle_of_vukovar.htm (3.1.2000) ja Vihervuori, s. 211.

Vukovarin taistelusta muutenkin kiihkomielisesti kertova web-sivu toistaa hyökkää

jästä jatkuvasti nimeä "Serbian armeija". Tällaista organisaatiota ei tuolloin ollut edes 

olemassa. Ylimmän mahdollisen esikunnan siirtäminen yksittäisen kaupunginosan 
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valtaamista johtamaan ei tunnu luotettavalta tiedolta. Liittovaltion armeijan yleisesi

kunnan päälliköllä Zivota Panicilla oli syksyllä 1991 koko Kroatian sota johdettava

naan. Mahdollisuuksien rajoissa on kuitenkin se, että Panic, joka oli ottanut rinta

manosan henkilökohtaiseen johtoonsa, olisi saapunut etulinjaan ja perustanut tilapäi~ 

sen komentopaikan. 

http://www.vukovar.com/battle of vukovar.htm (3.1.2000). 

Arbuckle, s. 20-21 ja Vihervuori, s. 207 sekä 210. 

Samat. 

Samat. 

Glenny, s. 116. 

Vihervuori, s. 211 ja Tanner, s. 264. - Tanner ei kerro alkuperäislähdettään kahdesta 

saattueesta, mutta kertoo niiden olleen 'Lääkärit ilman rajoja' -järjestön lähettämiä. 

Vihervuoren tiedot ovat myös ilman lähdeviitteitä. Hän kertoo hieman yksityiskohtai

semmin k.o. yhdestä saattueesta, muttei mainitse sen lähettäjää. Saattueen läpimenosta 

neuvottelivat Kroatia, Euroopan yhteisö ja Liittovaltion armeija, mutta Tannerin kerto

maa lääkärijärjestöä ei mainita. 

http://www.vukovar.com/chronology.htm (3.1.2000). 

Andres de Lionis: Croatia Improves Its Inventory. Jane's Intelligence Review n:o 12 

1995, s. 546. 

Harris, s. 89-90 ja Vihervuori, s. 208. 

Harris, s. 90-91. 

Vihervuori, s. 211. 

Tanner, s. 278, http://www.vukovar.com/battle_of_vukovar.htm (3.1.2000), Päivinen, 

s. 7-9 ja keskustelut Vukovarin tuhoutuneen vesitornin juurella 7.11.1999 tavattujen 

kroaattien kanssa. - Kroatialaisilla Vukovarista kertovilla intemet-sivuilla 

(http://www.vukovar.com/, 16.3.1999) kroaattitappioiden kerrotaan olleen 1300 kaatu

nutta ja yli 1300 kadonnutta. Lähde mainitsee tosin myös, että lopullisten ja tarkkojen 

tappiolukujen selvillesaaminen on mahdotonta. 

Tanner, s. 266, Päivinen, s. 7-9, http://www.vukovar.com/battle_of_vukovar.htm 

(3.1.2000) ja http://www.vukovar.com/chronology.htm (3.1.2000). - Agrell (s. 106) 

tosin kertoo Vukovarin kukistuneen 19 .11. Tanner puolestaan kirjoittaa Vukovarin an

tautumispäiväksi 17.1 1. 

Tanner, s. 267. 

Päivinen, s. 7-9. 
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Judah, s. 298. 

Judah, s. 185, Tanner, s . 270 ja Vihervuori, s. 211. 

Judah, s. 298. 

Agrell, s. 106, Vihervuori, s. 213, Tanner, s. 267, keskustelut Vukovarin tuhoutuneen 

vesitornin juurella 7.11.1999 tavattujen kroaattien kanssa ja http://www.vukovar.com/ 

(16.3.1999). - Tanner kertoo Veselin Sljivancaninin olleen eversti. On mahdollista, et

tä hän käytti tässä yhteydessä k.o. upseerin viimeisintä sotilasarvoa. 

Tanner, s. 266 ja http://www.vukovar.com/chronology.htm (3.1.2000). 

Vihervuori, s. 213. 

Zakbar, s. 27. 

Vihervuori, s. 214 ja Tanner, s. 267. 

Tanner, s. 257, keskustelu eversti Aherton kanssa SJP:ssa Doboj' ssa, Bosnia-Hertse

govinassa 3.11.1999 sekä Kroatian presidentin Franjo Tudjmanin kuoleman jälkeen 

joulukuussa 1999 Yleisradion televisiouutisissa näytetty kuvamateriaali. 

Tanner, s. 266-267. 

Husum, s. 80-81 ja 90 sekä Erik (1995a), s. 440. 

Agrell, s. 123 ja 125. 

Tanner, s. 288. 

Vihervuori, s. 230. 

Vego (1993a), s. 444 ja Tanner, s. 288. 

Tanner, s. 288. 

Erik (1995a), s. 440. 

Erik (1995a), s. 440 ja http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/4guards.htm 

(3.1.2000). 

Erik (1995a), s. 440 ja http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/ lguards.htm 

(3.1.2000) ja http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/3guards.htm 

(3.1.2000). 

Karttapohja Jugoslawien West und Ost 1:500 000 (ei mittakaavassa). Kummerly + 

Frey, Bern, Switzerland. Hyökkäysnuolet ja ryhmitys piirretty k.o. luvun lähteisiin pe

rustuen. 

Erik (1995a), s. 440 ja http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/ lguards.htm 

(3.1.2000) ja http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/3 guards.htm 

(3.1.2000). 

http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/9guards (3.1.2000) . 
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de Lionis, s. 545. 

Vihervuori, s. 231 ja Vego (1993a), s. 444. 

Vego (1993a), s. 444 ja http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/lguards.htm 

(3.1.2000). 

Erik (1995a), s. 440. 

Judah, s. 294. 

Husum, s. 90-95. 

Agrell, s. 123 ja 125. 

Tanner, s. 288. 

Vego (1993a), s. 445. 

Erik (1995a), s. 440. 

Zakbar, s. 80. 

htttp:/ /www .dalmatia.net/croatia/military/brigades/9guard.htm (3.1.2000). 

Husum, s. 102 ja Zakbar, s. 80. 

Husum, s. 101 ja 103. 

Erik (1995b), s. 292 ja http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/81ight.htm 

(3.1.2000). 

Erik (1995a), s. 440, Erik (1995b), s. 292, Husum, s. 110 ja 

http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/9guards.htm (3.1.2000). 

Juha Moisio: Kokemuksia sotilastarkkailijana entisessä Jugoslaviassa. Päällystölehti 

n:o 1 1994, s. 42. 

http://www.un.org/Depts/Landmine/country/croatia.htm (16.3.1999). 

http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/9guards.htm (3.1.2000), Husum, s. 

95 ja 101, Moisio, s. 42, Erik (1995a), s. 440, Erik (1995b), s. 292 sekä Tanner, s. 291. 

- Tanner kertoo tykistörakettien ampumisesta monikkomuotoa 'missiles' käyttäen. 

Ohjuksiksi ei Frog-kalustoa voi kuitenkaan kutsua. Kyseessä on raketti, jonka lentora

taa ei kyetä laukaisemisen jälkeen muuttamaan. Husum kertoo, että vain yksi 'ohjus' 

ammuttiin. 

Erik (1995a), s. 440, Erik (1995b), s. 292 ja Husum, s. 105, 109 sekä 110 ja 

http://www.un.org/Depts/Landmine/country/croatia.htm (16.3.1999). 

Karttapohja Jugoslawien West und Ost 1 :500 000 (ei mittakaavassa). Kummerly + 

Frey, Bern, Switzerland. Hyökkäysnuoletja ryhmitys piirretty k.o. luvun lähteisiin pe

rustuen. 

Erik (1995a), s. 440-441. 
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Husum, s. 101. 

Tanner, s. 287, Vihervuori, s. 257 ja Sukicin haastattelu. 

Erik (1995a), s. 439-440 Judah, s. 208 ja 

http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/l guards.htm (3.1.2000). 

Tanner, s. 287, Judah, s. 209 ja Gutman, s. 99. - Jotkut lähteet ovat käyttäneet huolto

reitistä myös nimeä 'Brckon käytävä' . Selvästi yleisempi on kuitenkin tässäkin tutki

muksessa käytetty 'Posavinan käytävä'. 

Judah, s. 209 ja Vihervuori, s. 259. 

Vihervuori, s. 294. 

Sama, s. 272. 

Erik (1995a), s. 439-440. 

Vihervuori, s.316. 

Karttapohj a Bosnien und Herzegowina 1 :250 000 ( ei mittakaavassa). Freytag & 

Berndt, Austria. Hyökkäysnuolet ja ryhmitykset piirretty k.o. luvun lähteisiin perustu

en. 

Vihervuori, s. 273 ja 288. 

SJP:n operatiivisen toimiston muistio ja Vihervuori, s. 259. 

SJP:n operatiivisen toimiston muistio, kapteeni Mäkitalon tutkimusmatkalla Gradaca

ciin 5.11.1999 otetut valokuvat, Sukic' in haastattelu ja Vihervuori, s. 317. - Vihervuo

ri kertoo muille lähteille tuntemattomasta ryhmittymästä, MHVO:sta. Aherto ei ollut 

myöskään siitä kuullut. Tutkijan junan kyljessä olevasta muistotaulusta ottamasta va

lokuvasta selviää eräs näkemys joukkojen johtosuhteista ja tapahtumista: "Viteziläiset 

107 MtJvPr:n joukot sekä 2 AK:n muut joukot pysäyttivät yli-inhimillisellä tavalla 

panssaroidun junan, teräksisen hirviön, joka oli varustettu it-tykeillä ja it-konekivää

reillä, kranaatinheittimillä, panssarintorjuntaohjuksilla, viestivälineillä, lääkintähuolto

materiaalilla, ruoalla ja suurella määrällä a-tarvikkeita. Samalla he estivät serbi-tshet

nikkiagressorin suunnitelmat sulkea portti Bosna-joelle Gradacacin kunta, 

22.10.1998." (Käännös kapteeni Sami Nurmi). 

SJP:n operatiivisen toimiston muistio. 

Vallatun panssarijunan kahvilan pitäjä ja hänen seurassaan ollut "kyläpäälliköksi" esit

täytynyt kroaatti 6.11. käydyissä keskusteluissa. 

SJP:n operatiivisen toimiston muistio ja em kroaatit. 

Karttapohja SJP:n tilannekeskuksen 1:50 000 tiekartta (ei mittakaavassa). Hyökkäys

nuolet ja puolustusryhmitykset piirretty k.o. luvun lähteisiin perustuen. 
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Samat ja Sukicin haastattelu. 

Em kroaatit, Vihervuori, s. 317, SJP:n tilannekeskuksen kartat sekä kapteeni Mäki ta

lon tutkimusmatka Gradacaciin 5.11 .1999. - 'Zone of Separation' noudattaa Mumino

vicin kertomuksessaan ilmoittamia paikkoja. Tutkimusmatkalla tehdyt havainnot ja 

otettujen valokuvien yksityiskohdat tukevat operaation kulusta saatua kuvaa. 

SJP:n operatiivisen toimiston muistio. 

Em. kroaatit, Vihervuori, s. 317, SJP:n tilannekeskuksen kartat sekä kapteeni Mäkita

lon tutkimusmatka Gradacaciin 5.11.1999. 

Sukicin esitelmämateriaali, s. 2. 

Sama. 

Sama. 

Sama. 

Sama. 

Sama. 

Sama. 

Sama. 

Sama. 

Collinson, s. 549 ja Judah, s. 250. 

Karttapohja Bosnien und Herzegowina 1:250 000. Freytag & Berndt, Austria (ei mit

takaavassa). Hyökkäysnuolet ja ryhmitykset piirretty k.o. luvun lähteisiin perustuen. 

Judah, s. 250 ja Sukicin esitelmämateriaali, s. 2. 

Vihervuori, s. 277. 

Agrell, s. 141 jaJudah, s. 211. 

Agrell, s. 141, Vihervuori, s. 297 ja 307, Collinson, s. 548, Judah, s. 211 sekä Suada 

Kapic: Sarajevo 1992-1993-1994-1995. Sarajevon piirityksestä kertova juliste tyylitel

tyine karttoineen ja paikkatietoineen. FAMA- Sarajevo, Croatia, 1995. 

Zakbar, s. 27 ja Vihervuori, s. 259. 

Judah, s. 212,214 ja 215. 

Vihervuori, s. 267 ja Zakbar, s. 27. 

Vihervuori, s. 256 ja 259. 

Judah, s. 212, Zakbar, s. 73 sekä 77, Sukicin haastatteluja 

http:! /www .inet.hr/steelpanthers/military/BiH/armij a/oob95 .htm (3.1.2000). 

Judah, s. 212ja215 sekä Vihervuori, s. 260. 

Judah, s. 213-214. 
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Karttapohja Bosnien und Herzegowina 1:250 000. Freytag & Berndt, Austria (ei mit

takaavassa). Hyökkäysnuolet ja ryhmitykset piirretty k.o. luvun lähteisiin perustuen. 

Gutman, s. 42ja Visuri (1993), s. 184. 

Collinson, s. 548. 

Sama. 

Strategic Survey 1994/95, s. 94, Judah, s. 215, 216ja 300, sekä Vihervuori, s. 346. 

Vihervuori, s.383 ja 398. 

Sama, s. 387-393. 

Anttola, s. 125. 

Vihervuori, s. 390-391 ja Anttola, s. 215. 

Anttola, s. 159. 

Vihervuori, s. 387 ja 391 ja Anttola, s. 159-160. 

Judah, s. 217 ja Vihervuori, s. 361. 

Kapicin kartta. 

Husum, s. 28 ja Vihervuori, s. 17. 

Vihervuori, s. 17 ja 19. 

Husum, s. 28-29. 

Husum, s. 36. 

Zakbar, s. 79. 

Tanner, s. 290 ja Husum, s. 29-30. 

Husum, s. 31 ja Judah, s. 250. 

Husum, s. 32, 51 ja 57. 

Judah, s. 250. 

Husum, s. 34-39, 72 ja 77 sekä kuva 5. 

Husum, s. 189 ja Judah, s. 250. 

Karttapohja US Army CECOM RDEC:n CD-ROM, kartta 2C-3D-2E. Hyökkäysnuo

let ja ryhmitykset piirretty k.o. luvun lähteisiin perustuen. 

Husum, s. 55. 

Husum, s. 39-40, 74 ja 77. 

Husum, s. 63 ja 77. 

Sama, s. 36 ja 42. 

Tanner, s. 292. 

Judah, s. 244. 

Husum, s. 123, 133, 149, 166, 168, 176 ja 178. 
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Judah, s. 245 ja Husum, s. 140 sekä 145. 

Sama, s. 133, 143 ja 144. 

O'Shea, s. 83. 

Sama. 

Sama. 

Sama. 

Sama. 

Sama, s. 83-85. 

Sama, s. 85. 

Sama, s. 86. 

Sama. 

Sama. 

Karttapohja Bosnien und Herzegowina 1:250 000. Freytag & Berndt, Austria (ei mit

takaavassa). Hyökkäysnuolet ja ryhrnitykset piirretty k.o. luvun lähteisiin perustuen. 

Sama, s. 86-87 ja Strategic Survey 1994/95, s. 97. 

Ekström, s. 136-138, Strategic Survey 1994/95, s. 97 jaZakbar, s. 7. 

O'Shea s. 70. 

Sama, s. 106. 

Sama, s. 105-106. 

Ekström, s. 136-138, Zakbar, s. 7 ja O'Shea s. 105-106. 

O'Shea s. 105-106. 

Sama, s. 105-106 ja Strategic Survey 1994/95, s. 97. 

Vihervuori, s. 370-371, Ekström, s. 136-138, Zakbar, s. 7, Judah, s. 246, O' Shea, s. 

105-107 ja 112, Mark Thompson: Reversal ofFortunes. Time 14.11.1994, s. 20, Bruce 

W. Nelan: Doesn't Anybody Want Peace? Time 28.1 1.1994, s. 32-33, Lara Marlowe: 

War Within Wars. Time 19.12.1994, s. 24. - O'Shean mukaan Abdicin joukkojen 

hyökkäys olisi alkanut vasta 16.11. Lähteet ovat yksimielisiä siitä, että Abdicin aiheut

tama paine pohjoisessa pakotti Dudakovicin ryhmitysmuutoksiin. Ne eivät olisi hei

kentäneet hänen joukkojaan serbien hyökkäyksen aikana, mikäli bosniakkikapinallis

ten hyökkäys olisi vaikuttanut vasta noinkin myöhään. Serbien aluevaltaukset tapah

tuivatkin 6. - 13.11. välisenä aikana. Onkin luultavaa, että O' Shean muuten esimerkil

liseen kirjaan on päässyt viikon heitto ajankohdassa. 9.11. olisi identtinen muidenkin 

lähteiden kertoman hyökkäyshetken kanssa. 
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Vihervuori, s. 371-372, Ekström, s. 136-138, Zakbar, s. 7, Judah, s. 246, Mark 

Thompson: Reversal of Fortunes. Time 14.11.1994, s. 20, Bruce W. Nelan: Doesn't 

Anybody Want Peace? Time 28.11.1994, s. 32-33 sekä Lara Marlowe: War Within 

Wars. Time 19.12.1994, s. 24. 

O'Shea, s. 106-109, Vihervuori, s. 371, Ekström, s. 138, Bruce W. Nelan: Doesn't 

Anybody Want Peace ? Time 28.11.1994, s. 32, Bruce W. Nelan: Marching Toward 

Bihac. Time 5.12.1994, s. 10-11 sekä Aherton haastattelu. 

Karttapohja Bosnien und Herzegowina 1:250 000. Freytag & Berndt, Austria (ei mit

takaavassa). Hyökkäysnuolet ja ryhrnitykset piirretty k.o. luvun lähteisiin perustuen. 

Ekström, s. 140-141. 

Judah, s. 247. 

O'Shea s. 114. 

Zakbar, s. 6. 

Vihervuori, s. 377. 

Aherton haastattelu sekä muistiinpanot vuodelta 1995, Anttola, s. 78, Collinson, s. 

548, Ekström, s. 142, http://www.inet.hr/steelpanthers/mi1itary/BiH/vrs/oob95.htm, 

http://www.inet.hr/steelpanthers/military/BiH/armija/oob95.htrn (molemmat 

3.1.2000), Vihervuori, s. 384 sekä Sukicin haastattelu. - Osassa lähteistä hyökkäyksien 

kerrotaan alkaneen jo 19. päivänä. Varmimmat lähteet (YK-lähteet tunteva Aherto ja 

Vlasicilla mukana ollut Anttola) viittaavat siihen, että Vlasicin isku alkoi soluttautu

rnisella 21. päivän aamuyöllä ja Majevican hyökkäys jo 20. päivänä. Tilanne Vlasicilla 

oli toki jännittynyt jo 20. päivänä ja epäsuoraa tulta käytettiin. 

Aherton haastattelu sekä muistiinpanot vuodelta 1995, Collinson, s. 548, Ekström, s. 

142, Vihervuori, s. 384, http://www.inet.hr/steelpanthers/rnilitary/BiH/vrs/oob95.htrn, 

http://www.inet.hr/steelpanthers/military/BiH/armij a/oob95 .htrn 

3.1.2000), Anttola, s. 40-42 ja 78 sekä Sukicin haastattelu. 

(molemmat 

Anttola, s. 40 sekä Aherton haastatteluja hänen muistiinpanonsa vuodelta 1995. 

Karttapohja Bosnien und Herzegowina 1 :250 000. Freytag & Berndt, Austria (ei mit-

takaavassa). Hyökkäysnuolet ja ryhrnitykset piirretty k.o. luvun lähteisiin perustuen. 

Aherton haastatteluja hänen muistiinpanonsa vuodelta 1995. 

Judah, s. 210. 

Anttola, s. 40-42, 49, 50, 59, 61, 73, 75 ja 78. 

Sama, s. 59, 69 ja 70. 
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Karttapohja Bosnien und Herzegowina 1:250 000. Freytag & Berndt, Austria (ei mit

takaavassa). Hyökkäysnuolet ja ryhmitykset piirretty k.o. luvun lähteisiin perustuen. 

Anttola, s. 73, 75 ja 78. 

Sama, s. 87 ja 138. 

Vihervuori, s. 377 ja Anttola 50, 73 sekä 78. 

Vihervuori, s. 378. 

Anttola, s. 82. 

Aherton haastattelu ja hänen muistiinpanonsa vuodelta 1995. 

Erik (1995b), s. 292, Tanner, s. 294, Judah, s. 292 ja John Pomfret: Croatian Army 

Launches Blitz Against Serbs. Washington Post Foreign Servicen uutissähke 2.5.1995 

klo 12.00 (AP 1 May 95 19:37 EDT V 0081) ja 

(http://dalmatia.net/croatia/war/ap1may95.htm (16.3.1999)). - Judah kertoo tapahtu

mien alkaneen erään serbin tapettua kroaatin jo aiemmin. Kroaatin veli kosti surmaa

malla kyseisen serbin huoltoaseman pihalla. Tapetun serbin veli kosti teon tulittamalla 

moottoritiellä ajaneita autoilijoita. 

Davor Domazet-Loso: Final Operations of the Croatian Army, s. 2, Erik (1995a), s. 

442 ja Tanner, s. 294. - Tannerin mukaan operaation kesto olisi ollut vain 36 tuntia. 

Erik (1995a), s. 442. 

Judah, s. 253 sekä Aherton haastattelu ja hänen muistiinpanonsa vuodelta 1995.- Ju

dah kertoo Babic'in olleen armeijakunnan komentaja. Samoin Norman Erik (1995a, s. 

442) kertoo arvoituksellisesta 18 Armeijakunnasta. Krajinan serbitasavallan armeijas

sa ei kuitenkaan ollut edes olemassa kyseisellä numerolla varustettua anneijakuntaa. 

Aherton erittäin luotettaviin YK-lähteisiin lokakuulta 1994 perustuvissa muistiinpa

noissa mainitaan selvästi eversti Lazo Babic nimenomaan 18 Prikaatin komentajana. 

Krajinan serbitasavallan armeijaan ei minkään lähteen tietojen mukaan oltu perustettu 

vuosina 1993 - 1995 uusia sotatoimiyhtymiä, päinvastoin niiden vahvuuksia ajetttiin 

alas. Banijan Armeijakunta oli lähin (Kostajnican-Petrinjan-Glinan alue) ja tuntuisikin 

luontevalta, että Länsi-Slavoniaan sijoitetut joukot olisivat kuuluneet siihen. 

Pomfretja http://dalmatia.net/croatia/war/ap1may95.htm (16.3 .1999). 

Erik (1995b), s. 292, Tanner, s. 294, Judah s. 288 sekä 297, Vihervuori, s. 243 ja Erik 

(1995a), s. 442. - Tämän operaation lähteinä käytetyt kansainvälisten uutistoimistojen 

raportit puhuvat pääsääntöisesti 5 000 serbipakolaisesta. Sähkeet ovat kuitenkin päi

vätty 1. - 2.5. Viitteen kappaleessa oleva maininta 15 000 pakoon lähteneestä serbisi

viilistä saattaa hyvinkin olla lähellä todellisuutta koko operaation päätyttyä ja serbien 
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tajuttua menettäneensä lopullisesti otteen Länsi-Slavoniaan. Tätä vahvistaa Judahin 

1997 ilmoittama luku (12 000). Vihervuoren tietojen mukaan alueelta olisi löydetty 

"vain" 188 serbin ruumiit. Vetäytynyt Krajinan serbitasavallan armeijan 18 Prikaati on 

saattanut ottaa osan kaatuneistaan mukaansa. 

Tanner, s. 294. 

Pomfret, http://dalmatia.net/croatia/war/ap1may95.htm (16.3.1999) ja kapteeni Mäki

talon tutkimusmatka operaatio 'Bljesakin' hyökkäysalueelle 3.11.1999. 

Vihervuori, s. 243. 

Aherton haastatteluja hänen muistiinpanonsa toukokuulta 199 5. 

Erik (1995b), s. 292, Erik (1995a), s. 442 ja kapteeni Mäkitalon tutkimusmatka ope

raatio 'Bljesakin' hyökkäysalueelle 3.11.1999. - Molemmissa suunnissa oli toki tu

houtuneita rakennuksia, mutta alueen sodille tyypillisesti ne on saatettu tuhota tarkoi

tuksella jo 1991. 

Associated Pressin uutissähke 2.5.1995 klo 11.20 (AP 2 May 95 11:20 EDT V 0377) 

(http://dalmatia.net/ croatia/war/ap 1 may95 .htm (16.3.1999)) ja 

www .applicom.com/croatia/facts.html (14.3.1999). 

Domazet-Loso, s. 2. 

Karttapohja Jugoslawien West und Ost 1:500 000 (ei mittakaavassa). Kummerly + 

Frey, Bern, Switzerland. Hyökkäysnuolet ja ryhmitys piirretty k.o. luvun lähteisiin pe

rustuen. 

Domazet-Loso, s. 2. 

Aherton haastattelu ja hänen muistiinpanonsa toukokuulta 1995 

Samat. 

Samat. 

Samat. 

Domazet-Loso, s. 2. 

de Lionis, s. 546. 

Domazet-Loso, s. 2 ja Tanner, s. 294. 

Pomfret ja http:/ /dalmatia.net/croatia/war/ap lmay95 .htm (16.3.1999). 

Domazet-Loso, s. 2. 

Sama. 

Sama. 

Judah, s. 253 ja 254. 
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Erik (1995a), s. 442, Judah, s. 297 sekä Aherton haastattelu ja hänen muistiinpanonsa 

toukokuulta 1995. 

Tanner, s. 295. 

Sama, Vihervuori, s. 244, Domazet-Loso, s. 4 ja Kevin Fedarko: Battle Cries. Time 

14.8.1995, s. 16.- Tanner kertoo kroaattien perustelleen, " ... ettei meillä enää ole varaa 

katsoa, että sama (muslimien etninen puhdistus) tapahtuu Bihacissakin .. ". Kroatia ei 

missään sodan vaiheessa ollut puuttunut vastaaviin tapahtumiin, vaan päinvastoin oli 

tukenut muslimivainoihin syyllistunyttä HVO:takin. Syy tuntuukin vain keksityltä pe

rustelulta iskeä Krajinaan ja saada hyökkäykselle länsimaiden sekä muslimimaiden tu

ki. 

Vihervuori, s. 244. 

Sama, s. 382 ja Tanner, s. 296. 

Tanner, s. 296, Bruce W. Nelan: Bombs Bursting, Soldiers Dying. Time 7.8.1995, s. 

11, Fedarko, s. 16 sekä Aherton haastattelu ja hänen muistiinpanonsa vuodelta 1995. 

Domazet-Loso, s. 4. 

Judah, s. 301 sekä Aherton haastattelu ja hänen muistiinpanonsa. 

Tanner, s. 295 ja 297. 

Erik (1995b), s. 292ja Domazet-Loso, s. 4. 

Domazet-Loso, s. 2 ja 4. 

Sama, s. 3. 

Erik (1995a), s. 442. - Yhdistyneiden kansakuntien havaintojen mukaan (Aherton 

haastattelu) hyökkäävät yhtymät olisivat jakautuneet neljään 'rintamaan'. 

Tanner, s. 297, Visuri (1995), s. 31 sekä Aherton haastattelu ja hänen muistiinpanonsa. 

Fedarko, s. 16. 

Aherton haastatteluja hänen muistiinpanonsa vuodelta 1995. 

htttp://www.applicom.com/croatia/news/dossier/eng/krono.html (14.3.1999), Tanner, 

s. 297, Vihervuori, s. 244, Visuri (1995), s. 31 ja Fedarko, s. 16. - Yhdistyneiden Kan

sakuntien havaintojen mukaan (Aherton haastattelu) hyökkäys olisi aloitettu vain 13 

suunnassa. 

Erik (1995a), s. 442. 

http://www.inet.hr/steelpanthers/military/Croatia/oluja/index.htm (3.1.2000). Alkupe

räislähteenä on Hrvatski Vojnik -sotilasaikakauslehden artikkeli, jonka ovat kirjoitta

neet everstit Jasenko Korovic, Eduard Butjer ja kapteeni Svebor Labura. 

Domazet-Loso, s. 4. 
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Tanner, s. 297 ja Fedarko, s. 15 ja kroatialaisen Darko Djuretekin ylläpitämä web-sivu 

"Operation Storm Croatian Historical Milestone" 

(htttp ://www .dalmatia.net/croatia/war/a _ chronology _ of _ operation _ storm.htrn 

(16.3.1999)). 

Judah, s. 2. 

Tanner, s. 297 ja Djuretekin web-sivu 

htttp://www .dalmatia.net/croatia/war/a _ chronology _ of _ operation _ storm.htrn 

(16.3.1999). 

Aherton haastattelu. 

Sama. 

Domazet-Loso, s. 4. 

Tanner, s. 297 ja Djuretekin web-sivu 

htttp:/ /www .dalmatia.net/croatia/war/a _ chronology _ of _ operation _ storm.htrn 

(16.3.1999). 

Karttapohja Bosnien und Herzegowina 1 :250 000. Freytag & Berndt, Austria ( ei mit

takaavassa). Hyökkäysnuolet ja ryhmitykset piirretty k.o. luvun lähteisiin perustuen. 

Aherton haastatteluja Djuretekin web-sivu 

htttp://www .dalmatia.net/croatia/war/a _ chronology _ of _ operation _ storm.htm 

(16.3.1999). 

Djuretekin web-sivu 

htttp://www.dalmatia.net/croatia/war/a _ chronology _ of _ operation _ storm.htrn 

(16.3.1999). 

Tanner, s. 297 ja Djuretekin web-sivu 

htttp ://www.dalmatia.net/croatia/war/a _ chronology _ of_ operation _ storm.htrn 

(16.3.1999). 

Tanner, s. 297 ja Erik (1995a), s. 442. 

Aherton haastattelu ja Djuretekin web-sivu 

htttp://www .dalmatia.net/croatia/war/a _ chronology _ of_ operation _ storm.htrn 

(16.3.1999). 

Tanner, s. 297-298. 

Djuretekin web-sivu 

htttp ://www .dalmatia.net/croatia/war/a _ chronology _ of _ operation _ storm.htrn 

(16.3.1999). 

Sama. 
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Aherton haastattelu. 

Kroatialainen web-sivu 

htttp://www.applicom.com/croatia/news/dossier/eng/krono.html (14.3.1999) ja Djure

tekin web-sivu 

htttp:/ /www .dalmatia.net/croatia/war/a _ chronology _ of _ operation _ storm.htm 

(16.3.1999). 

Vihervuori, s. 246-247, Tanner, s. 298, Fedarko, s. 17 ja yleisesikuntamajuri Markku 

Aherto: Entisen Jugoslavian hyvät, pahat ja rumat. Sotilasaikakauslehti n:o 2 1996, s. 

51. - Kaasuaseen käyttämisestä keroi New York Times artikkelissaan, mutta tarina pe

rustui bosniakkien kertomukseen. CS-kaasua Bosnian serbitasavallan joukot olivat 

käyttäneet jo aiemmin samana vuonna etnisissä operaatioissaan, joten huhu on yhtene

väinen aiemmin havaittujen tapahtumien kanssa. 

Vihervuori, s. 382. 

Tanner, s. 298 ja Judah, s. 247. 

Tanner, s. 298 ja Fedarko, s. 17. 

Kroatialainen web-sivu 

htttp://www.applicom.com/croatia/news/dossier/eng/krono.html (14.3.1999). 

Aherton haastattelu. 

Domazet-Loso, s. 1 ja 4. 

Domazet-Loso, s. 3. - Beaverin asiantuntevuus on suhteellinen käsite. Hän on esiinty

nyt televisiohaastatteluissa myöskin ilmailualan asiantuntijaksi antaessaan lausuntoja 

si viili-ilmailuonnettomuuksista. 

Anttola, s. 288. 

de Lionis, s. 546 ja Sukicin haastattelu. 

Tanner, s. 293-294 ja Zakbar, s. 1. 

Gow (1992b), s. 541-543. 

Aherton haastattelu ja hänen muistiinpanonsa. 

Husum, s. 184 ja 185, Vihervuori, s. 398 ja 400 sekä Fedarko, s. 17 ja Karsten Prager: 

The Faded Serb Myth. Time 2.10.1995, s. 24. - Vihervuori on vakuuttunut, että Poh

jois-Atlantin puolustusliito oli vain odottanut Sarajevon kaltaisia kranaatti-iskuja pääs

täkseen aloittamaan rauhaanpakottamisen. Hän kertoo yhdysvaltalaisten myös suunni

telleen ja johtaneen syksyn maahyökkäykset. 
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Suomalaisen Jääkäripataljoonan tiedustelujoukkueen raportti ?/Da 6.10.1999. Sjenina/Sjenina 
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Suomalaisen Jääkäripataljoonan tiedustelujoukkueen raportti ?/Da 6.10.1999. Kapetani (BQ 
74 63). 
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The International Institute för Strategic Studies: The Military Balance 1994-1995. Halstan & 
Co. Ltd. Amersham, Bucks, UK 1994. 
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1993. 

Zakbar, Anton: The Drama in Former Yugoslavia - The Beginning of the End or the End of 
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Tutkijan 2.-8.11.1999 Bosnia-Hertsegovinaan ja Kroatiaan tekemä matka. Taistelupaikkoihin 
tutustuminen ja valokuvaaminen: 

- 3.11. Maglaj - Zenica - Kakanj - Sarajevo/Bosnia-Hertsegovina 
(Maglaj'n taskun taistelut ja Sarajevon piiritys) 

- 4.11. Okucani - Pakrac - Jasenovac/Kroatia (Operaatio 'Bljesak') 

- 5 .11. Gradacac - Brcko/Bosnia-Hertsegovina ( Operaatio 'Koridor' ja hyökkäys Gradacaciin) 

- 6.11. Gracanica- Vis -vuori/Bosnia-Hertsegovina (Pohjois-Bosnian taistelut) 

- 7.11. Vinkovci - Vukovar- Osijek/Kroatia 
(Vukovarin piiritys, hyökkäys Osijekiin ja viiden armeijakunnan hyökkäys) 



LIITTEET 

Liite 1 

Liite 2 

Liite 3 

Liite 4 

Liite 5 

Liite 6 

Liite 7 

Liite 8 

Liite 9 

Liite 10 

Liite 11 

Liite 12 

Jugoslavian liittovaltion armeijan taistelujaotus 1991 

Slovenian asevoimien taistelujaotus 1991 

Kroatian armeijan taistelujaotus 

Kroaattien puolustusneuvoston (HVO) ja Kroaattien puolustusvoimien (HOS) joukkojen 

taisteluj aotus 

Bosnia-Hertsegovinan armeijan taistelujaotus 1993 - 1994 

Bosnian serbitasavallan armeijan taistelujaotus 

Krajinan serbitasavallan armeijan taistelujaotus 

Operaatioiden merkittävyysanalyysi 

Merkittävimmät operaatiot (kuvaliite) 

Henkilöhakemisto 

Lähteistöanalyysi 

Jugoslavian sosialistinen liittotasavalta (karttaliite) 



Kapteeni Janne Mäki talon diplomityön LIITE 1 

JUGOSLAVIAN LIITTOVALTION ARMEIJAN T AISTELUJAOTUS 1991 

Puolustusministeriö Jugoslavia Belgrad Puolustusministeriön 
- Kaartin Moottoroitu Prikaati Belgrad Belgrad alaisuudessa lisäksi il-
- Yleisesikunta Belgrad ye pääll kenr Blagoje Adzic Belgrad mavoimien ja ilmapuo-

- 505 Moottoroitu Prikaati Zuce Zuce lustuksen esikunta Pan-
- 151 Moottoroitu Prikaati Zuce Zuce cevossa 
- 22 Tykistöprikaati Belgrad Belgrad 
- 22 Panssarintorjuntaprikaati Belgrad Belgrad 
- 81 Partisaaniprikaati V Mostanica V Mostanica 
- 63 Partisaaniprikaati Zvezdara Zvezdara 

1 Sotilasalue Belgrad SalE Belgrad 40 000 miestä 
- 4 Armeijakunta Sarajevo 230 M-84 tstpsv 

"-
- 5 Armeijakunta Banja Luka kom kenr KonradKolsek, 758 T-55 tstpsv 

myöh kenr Zivota Avramovic 47 BRDM-2 tiedpsv 
- 12 Armeijakunta Novi Sad kom kenr Andrija Biorcevic 586 M-86 kuljpsv 
- 17 Armeijakunta Tuzla 1228 I 05/122 mm tki 
- 24 Armeijakunta Kragujevac 72 155 mmhaup 
- 37 Armeijakunta Titovo Uzice 65 rakh 
- 1 Mekanisoitu Divisioona Belgrad 28 rs rakh 
- 1 Panssarintorjuntaprikaati Belgrad 76 M-83 pstohj 
- 454 Panssarintorjuntaprikaati Derventa 30 9P133 pstohj 
- 389 Raketinheitinprikaati Banja Luka kenr Nicola Uzelac? 10 Gazelle SA 341 he-

koa 
53 psvsiltaa/silta-ajon 

3 Sotilasalue Skopje SalE Skopje 41 000 miestä 
- 2 Armeijakunta Titograd 122 M-84 tstpsv 
- 21 Armeijakunta Nis 607 T-55 tstpsv 
- 41 Armeijakunta Bitolj 37 BRDM-2 tiedpsv 
- 42 Armeijakunta Kumanovo 435 M-80 kuljpsv 
- 52 Armeijakunta Pristina I 076 105/122 mm Iki 
- 21 I Panssariprikaati Nis 54 155 mm haup 
- 243 Panssariprikaati Skopje 48 rakh 
- 150 Tykistöprikaati Vranje 12 rs rakh .__., - 102 Panssarintorjuntaprikaati Gnj ilane 76 M-83 pstohj 

42 9P 133 pstohj 
12 AT-3 pstohj 

5 Sotilasalue Zagreb SalE Zagreb 35 000 miestä 
- I 0 Armeijakunta Zagreb kom kenr Spiro Nikovic 150 M-84 tstpsv 
- 13 Armeijakunta Rij eka 561 T-55 tst-psv 
- 14 Armeijakunta Ljubljana 49 BRDM-2 tiedpsv 
- 31 Armeijakunta Maribor 318 M-80 kuljpsv 
- 32 Armeijakunta Varazdin kom kenr Vladmir Trifunovic 715 105/122 mm tki 
- 329 Panssariprikaati Vrhnika-> 90 155 mm haup 

Banja Luka 36 rakh 
- 580 Moottoroitu Tykistöprikaati Karlovac 28 rs rakh 
- 288 Panssarintorjuntaprikaati Virovitica 153 M-83 pstohj 

12 9P133 pstohj 
24 AT-3 pstohj 
12 psvsiltaa/silta-ajon 
3 Gazelle SA 341 hekoa 
- 14 ja 3 1 AK siirrettiin 
18.7. - 10.10.1991 pää-
osin meriteitse vastape-
rustettuun 2 Sotilasalu-
eeseen Sarajevoon 



Heinäkuusta 1991 lähtien: 
2 Sotilasalue 
- Sarajevon Armeijakunta 
- Bihacin Armeijakunta 
- Tuzlan Armeijakunta 
- Kninin Armeijakunta 
- Bilecan Armeijakunta 
- sekä erillinen operaatioryhmä 
(ainakin huhtikuussa 1992) 

Merisotilasalue 

- 5 Meripuolustusalue 
- 5 Moottoroitu Jalkaväkiprikaati 

- 8 Meripuolustusalue 
- 12 Amfibioprikaati 

- 9 Meripuolustusalue 

Sarajevo 

Adrianmeri ja Adri
anmeren sekä Dalma-
tian rannikkoalue 
Pula 

Sibenik 

- 24 Moottoroitu Jalkaväkiprikaati Trebinje 
- 9 Armeijakunta Knin 
- 86 Kaartin Moottoroitu Jalkaväki- Split 
armeijakunta 

kom kenr Milutin Kukanjac Sarajevo 

Split 

kom ev Ratko Mladic 

2 (2) 

Merisotilasalueen alai
suudessa lisäksi laivasto, 
merijalkaväkiprikaati, 
laivaston lentoyksikkö ja 
laivaston harhau
tus/kommandoyksikkö. 
Merivoimien alukset oli 
jaettu viiteen operaatio
ryhmään. 
Maajoukot siirrettiin 2 
Sotilasalueelle syksyllä 

1991. 

Lähteet: Michael Brown: Yugoslavia's Armed Forces - Order ofBattle. Jane's Intelligence Review 
nro 8 1991, s. 366-373. 
Judah, s. 93, 191. 
The Military Balance 1990-1991, s. 95 ja 96. 
Tanner, s. 257. 
Milan Vego: The Navy ofthe Federal Republic ofYugoslavia. Jane's Intelligence Review 
nro 3 1994, s. 104. 
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SLOVENIAN ASEVOIMIEN T AISTELUJAOTUS 1991 

Slovenian puolustusministeriö Puolustusministeri Janez Jansa Ljubljana 
- Poliisi 

- Poliisireservit 

Slovenian Alueellisten puolustus
Uoukkojcn yleisesikunta 
- Seitsemän alueellista esikuntaa 
- 26 paikallista esikuntaa 

- 12 prikaatia 
- 10 erillisyksikköä 

Yleisesikunnan pääll 
kenrmaj Janez S lapar 
myöh ev Albin Gutman 

Lähteet: Bosnia - Country Handbook, s. 2-10. 

5000 miestä 
3000 miestä 

Ljubljana 68 000 miestä (37 000 
kutsuttiin palvelukseen) 

Murska Sobota 
Maribor 
Novo Mesto 
Ljubljana 
Kranj 
Nova Gorica 
Postojna 

Dr James Gow: Slovenia-Territorial Defence a Year on. Jane's Intelligence Review mo 7 
1992, s. 305-308. 
David C. Isby: Yugoslavia 1991 - Armed Forces in Conflict. Jane's Intelligence Review mo 
91991, s. 389 ja 399. 
Michael S. Serrill: The Blood Flows. Time 15.7.1991, s. 53. 
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KROATIAN ARMEIJAN TAISTELUJAOTUS 

Puolustusministeriö (MORH) 
66 Sotilaspoliisipataljoona 

Yleisesikunta (GSHV) 

TAISTELUJEN ALETTIJA: 

Kroatian kansalliskaarti 
1 A-Prikaati 
2 A-Prikaati 
3 A-Prikaati 
4 A-Prikaati 
34 reserviprikaatia, joiden vah
vuus 70 000 - 80 000 miestä 

Alueellisen puolustusjoukot 
Useita kymmeniä erikokoisia yk
sikköjä hallintopiirien mukaisesti 

Puolustusministeriö (MORH) 
66 Sotilaspoliisikomppania 
'Kobraf (Jakusevac) 
1 Taisteluajoneuvopataljoona 
Erillinen Logistiikkapataljoona 
Esikuntakoulu (Zagreb) 
Upseereiden Koulutuskeskus 
(Cmomerec) 
Upseereiden Koulutuskeskus 
(Varazdin) 
Sotilaiden Opetus- ja Koulutuskeskus 
COOV (Muzil/Pula, Koprivnica, Pozega, 
Jastrebarsko, Sinj) 
Erikoiskoulutuskeskus (Delnice) 
Erikoisjoukkojen Koulutuskeskus (Sinj) 
Logistikkojen Opetus- ja Koulutuskeskus 
COOVL (Zagreb) 

Puolustusministeriö (MORH) 
Puolustusministeri Gojko Susak 

Yleisesikunta (GSHV) Yleisesikunta (GSHV) 
62 Erillinen Pataljoona Yleisesikunnan päällikkö Zvonimir Cervenko 
11 (Tilapäinen) Tykistödivisioona myöh amiraali Davor Domazet-Loso 
36 Erillinen Silta- ja taistelupioneeripatal-
joona 'Dabrovi' (Sisak) 7 Moottoroitu Kaartin Prikaati 
38 Siltapataljoona 'Vidre' (PrE Varazdin); Puolustusministeriön ja yleis-
33 Erillinen Pioneeripataljoooa esikunnan johdossa 
Pääesikunnan viestiosasto - Prkom prkenr Ivan Korade 
(Samobor) 8 Kaartin (Kevyt Hyökkäys-) Prikaati (Pula) 
Selustan päätukikohta - Prkom maj Tomo Dosen (?) 
(Borongaj) ( ent kom ev Ivan Rasic) 

1 Operaatioalue (Osijek) 
- Vahvuus 35 000 miestä 
3 Moottoroitu Kaartin Prikaati (Osijek) 
5 Moottoroitu Kaartin Prikaati (Vinkovci) 
103 Prikaati 
106 Prikaati/Kansalliskaarti (Osijek) 
107 Prikaati (Valpovo) 
109 Prikaati (Vinkovci) 
122 Prikaati (Djakovo) 
124 Prikaati (Ivankovo) 
131 Prikaati (Zupanja) 
132 Prikaati (Nasice) 
135 Prikaati (Osijek) 
160 Prikaati/KansaUiskaarti (Osijek) 
204 Prikaati (Vukovar) 

- ep maj Josip Kukec 
1 Kaartin Armeijakunta 
- AKkom kenrl Mile Cuk 
- Presidentillinen Kaartin Pataljoona 
- 2 Mekanisoitua Kaartin Pataljoonaa 
- Kaartin Merijalkaväkiyksikkö 
- Helikopterilentue 

1 Operaatioalue (Osijek) 
3 operaatioryhmää 
3 Moottoroitu Kaartin Prikaati (Osijek) 
- Prkom kenrmaj Mladen Kruljac ( ent kom 
maj Ivan Basarac, prkenr Josip Zvirotic) 
- varakom ev Petar Cavar, 

ep ev Zdenko Culjak 
5 Moottoroitu Kaartin Prikaati (Vinkovci) 
- Prkom kenrmaj Ivan Kapular 
( ent kom ev Dragan Bagaric) 

- varakom maj Ziatko Feremcevic 
(ent varakom Ivan Nagulov) 

- ep maj Obrovac (ent ep ev Milan Lulic) 



LOKAKUUSTA 1991 ALKA- 2 Operaatioalue (Bjelovar) 
EN : 5 Kaartin Prikaati/entinen 

105 Reserviprikaati (Bjelovar) 
Itä-Slavonian Operaatioalue 105 Prikaati (Bjelovar) 
- Vahvuus 30 000 - 40 000 miestä 107 Prikaati (Bodravska Slatina) 
10-12 prikaatia, mm 108 Prikaati (Pozega) 
5.Moottoroitu Kaartin Prikaati 117 Prikaati (Koprivnica) 

123 Prikaati (Pozega) 
Länsi-Slavonian Operaatioalue 125 Prikaati 
- Vahvuus 30 000 - 40 000 miestä 127 Prikaati (Virovitica) 
10-12 prikaatia 140 Prikaati 

148 Prikaati 
5 Erillinen Pataljoona (Cakovec) 

3 Operaatioalue (Zagreb) 
1 Moottoroitu Kaartin Prikaati 
'Tiikerit' (Zagreb) 
2 Moottoroitu Kaartin Prikaati 
(Dugo Selo) 
7 Moottoroitu Kaartin Prikaati 
'Puumaf (Varazdin) 
101 Prikaati (Zabok) 
102 Prikaati 'Stuke' 
(Novi Zagreb) 
103 Prikaati (Zabok) 
104 Prikaati (Varazdin) 
137 Prikaati (Duga Resa) 
140 Prikaati/reservi 
(J astrebarsko) 
145 Prikaati (Dubrava) 
149 Prikaati 
(Tresnjevka, Zagreb) 
151 Prikaati 'Andjeli Cuvari' 
(Samobor) 
153 Prikaati 'Sove' 
(Velika Gorica) 
158 Prikaati (Velika Gorica) 

Terrorisminvastainen yksikkö (Lucko) 
1 CBR-komppania (Zagreb) 
67 Sotilaspoliisikomppania 
(Borongaj) 

Kodinturvajoukot: 
17 Rykmentti (Sunja) 

2 Operaatioalue (Bjelovar) 

3 Operaatioalue (Zagreb) 
3 operaatioryhmää 

2 (3) 

l Moottoroitu Kaartin Prikaati (Zagreb) 
- Prkom prkenr Miljenko Filipovic 
(ent kom kenr Jan.ko Babetko, kenrrnaj Mari
jan Marekovic, prkenr Damir Tornljanovic, 
kenrrnaj Mile Cuk, kenrrnaj Jozo Milicevic 
- varakom ev Josip Stojkovic 
( ent varakom l .lk kapt Stipe Zutic) 
2 Moottoroitu Kaartin Prikaati 
(Pr kntop Sisak, Dugo Selo) 
- Prkom kenrmaj Zvonko Petemel 
(ent kom prkenr Vinko Ukota, prkenr Bozo 
Budirnir, ev Virotic, ev Drago Matanovic, ev 
Vlado Sindler) 
- varakom ev Mile Kristo 
80 Erillinen Kaartin Pataljoona 
(Nova Gradiska) 
11 prikaatia 
15 reserviprikaatia 
5 kodinturvarykmenttiä 

6 Operaatioalue (Split/Knin) Keski-Dalmatian Operaatioalue 4 Operaatioalue (Split) 
- Vahvuus 25 000 - 30 000 miestä 4 Moottoroitu Kaartin Prikaati 'Mac' 2 operaatioryhmää 
10 prikaatia (Split) 

112 Prikaati (Zadar) 
Etelä-Dalmatian Operaatioalue 113 Prikaati (Sibenik) 
- Vahvuus 8 000 - 10 000 miestä 114 Prikaati 
3 - 4 prikaatia 116 Prikaati (Metkovic 

126 Prikaati/reservi (Sinj) 
134 Prikaati (Biograd) 
141 Prikaati (Sibenik) 
142 Prikaati (Unisic) 
163 Prikaati 'Lavovi' 
(Dubrovnik) 

84 Erillinen Kaartin Pataljoona (Zadar) 
- Pkom maj Ivica Arbanas 
1 meka.nisoitu prikaati 
10 prikaatia 
5 reserviprikaatia 
3 kodinturvarykmenttiä 
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Banijan-Kordunin-Likan Ope- ? Operaatioalue (Rijeka) 5 Operaatioalue 
(Gospic/Udbina) raatioalue 6 Moottoroitu Kaartin Prikaati 

- Vahvuus 60 000 - 70 000 miestä 'Licki Vukovi' (Gospic) 9 Kaartin Prikaati (PrE Medak, Gospic) 
- Prkom prkenr Zdravko Brajkovic 23 - 28 prikaatia, mm 6 Mootto- 111 Prikaati/reservi (Rijeka) 

roitu Kaartin Prikaati 118 Prikaati (Gospic) (ent kom prkenr Mirko Norac) 
119 Prikaati (Pula, Rovinj, Labin) 
133 Prikaati (Otocac) 
138 Prikaati/reservi (Delnice) 
154 Prikaati (Pazin, Buzet, Buje) 
155 Prikaati (Crikvenica) 

- varakom Milan Kolic 
( ent varakom maj Zvonko Brajkovic) 
lisäksi: 
- 1 operaatioryhmä 
- 1 mekanisoitu prikaati 
- 4 prikaatia 
- 3 reserviprikaatia 
- 3 kodinturvarykmenttiä 

Operaatioalueet perustettiin loka
kuussa 1991. Kaikkien joukkojen 
vahvuus vuoden 1991 taistelujen 
alkaessa noin 54 000 miestä. Yllä 
mainitut vahvuudet huhtikuussa 
1992. Näiden lisäksi reservissä 

Vahvuus noin 95 000 miestä, liikekannallepa
non kautta lähes 200 000 miestä 

35 000 - 40 000 miestä. 

Huom! 

Lähteet: 

Lähteet ovat osittain ristiriitaisia eri yhtymien numerointien suhteen. Samalla numerolla 
saattaa esiintyä kaksi prikaatia kahden eri operaatioalueen alaisuudessa. Prikaatien samat 
numerot saattavat selittyä sillä, että ne ovat erityyppisiä (Moottoroitu Kaartin Prikaati, Kaar
tin Prikaati tai tavallinen prikaati) ja ne on sijoitettu eri paikkakunnille, jolloin numeroinnin 
päällekkäisyydellä ei ole Kroatian armeijalle merkitystä. Joukko-osastojen niminä on käytet
ty alkuperäislähteen ilmoittamia. Moottoroituina prikaateina esiintyy taulukossa näinollen 
joukkoja, joista voisi organisaationsa perusteella käyttää nimeä 'mekanisoitu prikaati' . 6 
KaPr nimi muutettiin 1993 9 KaPr:ksi. Lisää ristiriitaisuuksia ilmenee vuoden 1995 operaa
tioalueiden numerointeja ja vastuualueita koskien. Lähteet jakautuvat kahteen ryhmään. V e
go ja Bosnia - Country Handbook ovat eri mieltä 4 Operaatioalueen suhteen, mutta muuten 
niiden tiedot lähes yhteneväiset. The Military Balance ja Ripley eivät tunne Bjelovarin ja 
Karlovacin operaatioalueita, joista V ego ja Bosnia - Country Handbook kertovat. 

Bosnia - Country Handbook, s. 7-2. 
Norman Erik: The Croatian Guards brigades. Jane's Intelligence Review nro 10 1995, s. 
438, 439 ja 441. 
http://www.dalmatia.net/croatia/military/brigades/ (3.1.2000), ja kyseisen web-sivun alla 
olevat kutakin joukko-osastoa käsittelevät sivut. 
The Military Balance 1994 - 1995, s. 86. 
Tim Ripley: Croatia's Strategic Situation. Jane's Intelligence Review nro 1 1995, s. 31. 
Dr Milan Vego: The Croatian Army. Jane's Intelligence Review nro 5 1993, s. 206,209 ja 
210. 
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KROAATTIEN PUOLUSTUSNEUVOSTON (HVO) JA KROAATTIEN PUOLUSTUSVOIMIEN 
(HOS) JOUKKOJEN TAISTELUJAOTUS 

Kroaattien puolustusneuvosto 

Kaakkois-Bosnian Operaatioalue Siroki Brjij eg (ent 
1992 - 1994 Listica), Mostar 

Mostarin Armeijakunta 
1994- 1995 

- Herceg Stjepan -prikaati 

Luoteis-Bosnian Operaatioalue 
1992- 1994 

Tomislavgradin Armeijakunta 
1994 - 1995 

Konjic ymp 

Tomislavgrad 
(ent Duvno) 

- Kuningas Tomislavin Prikaati Tomislavgrad 
( ent. "Kansainvälinen Prikaati") 

Keski-Bosnian Operaatioalue 
1992- 1994 

Vitezin Armeijakunta 1994 - 1995 
- Varesin prikaati 

Posavinan Operaatioalue 
1992 - 1994 

Posaviuan Armeijakunta 
1994 - 1995 

Kroatian alueella olevat joukot 

Bosnia-Hertsegovinan 
olevat joukot 
- 101 Prikaati 

alueella 

("Elokuun 27. päivän prikaati) 

Vitez 

Orasje 

Sokolac 

Herceg-Bosnan presidentti Mate 
Boban 
HVO kom kenr Jasmin Jaganjac 
(1992-1993) 
myöh kenr Slobodan Praljak 
(marraskuuhun 1993 asti) 
myöh Ante Rosso (marraskuusta 
1993 alk) 
myöh kenr Mile Petkovic 
myöh kenr Bobetko 
1995 prkenr Tihomir Blaskic 
ye-pääll kenrrnaj Zivko Budimir 

lfv ostarin alueen kom Lasic 
1 

kom Ivan Dmis 

kom Dario Kordic 
myöh ev Tihomir Blaskic 

kom Dj uro Matuzovic 
myöh ev Zivko Budimir 

Medakin alueen kom 
prkenr Ademi (lokakuuhun 1993 
asti) 

kom ev Mirsad Sedic 
(1992-1993) 
myöh ( 1994) kenr Vlado Santic 
myöh (1995) evl Grcic 

Siroki Brjijeg 

Tomislavgrad 

Vitez 

Orasje 

50 000 miestä 
36 prikaatia 
I tykistödivisioona 
1 raketinheitindivisioona 
3 radikaaliprikaatia 
1 erikoisjoukkoprikaati 
75 tstpsv 
200 tkiä 

Bosnia-Hertsegovinan 
Armeijan 5 AK:n ko
mennossa 
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- 107 Prikaati/MHVO Gradacac 
Brka 

kom Sadan Imamovic Bosnia-Hertsegovinan 
Armeijan 2 AK:n ko
mennossa. 

- I 08 Prikaati/MHVO 

- I 07 ja I 08 Prikaatien/ 
MHVO komentosuhde 2 
AKE:aan osittain epäsel
vä; yhteistoimin
tasuhdekin mahdollinen 

Kroatian oikeistopuolueen HSP:n 
puoluearmeija Hertsegovinan alueen komentaja 

Blaz Kraljevic 

10 000 miestä 
Kuoli elokuussa I 992 
kahdeksan muun HOS
kenraalin ohella HVO:n 
väijytyksessä 

Kroaattien puolustusvoimat HOS 

mm. 
- 204 Prikaati 

Lähteet: 

Vukovar kom Mile Dedakovic 
myöh Branko Borkovic 

Bosnia- Country Handbook, s. 6-4 ja 7-4. 
CD-ROM "Rotaatiokoulutus" . 

n. 800 kroaattipoliisia ja 
n. I 00 HOS:n sotilasta 

Robert K. Brown: SOF Team Trains the King's Cadre. Soldier ofFortune nro 4 1993, s. 
34-39. 
http ://www.inet.hr/steelpanthers/military/BiH/annija/oob95 .htm (3.1.2000). 
http://www.inet.hr/steelpanthers/military/BiH/annija/43bde.htm (3. l .2000). 
http://www.inet.hr/steelpanthers/military/BiH/hvo/oob9293 .htm (3.1.2000). 
http:! /www .inet.hr/steelpanthers/military/BiH/hvo/oob95 .htm (3.1.2000). 
The Military Balance 1992-1993, s. 73. 
The Military Balance 1994-1995, s. 84. 
O'Shea, s. 7, 24,ja 113. 
Vihervuori, s. 317. 
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BOSNIA-HERTSEGOVINAN ARMEIJAN T AISTELUJAOTUS 1993 - 1994 

Yleisesikunta 

1 Armeijakunta 

2 Armeijakunta 
- 28 Divisioona 
- 201 Prikaati 
- 221 Prikaati 
- 224 Prikaati 
- 1 Operaatioalue 

- 208 Prikaati 
- 107 Prikaati/ 

MHVO 
- 108 Prikaati/ 

MHVO 
- 2 Operaatioalue 
- 3 Operaatioalue 
- 4 Operaatioalue 
- 6 Operaatioalue 
- Tuzlan lentokenttä 

3 Armeijakunta 
- 10 Vuoristoprikaati 

Bosnia-Hertsegovina kom Sefer Halilovic (2.11.1993 asti) 
kom Rasim Delic (2.1 1.1 993 alk) 
varakom kenr Jovan Divjak 

Sarajevo 
Gorazde 
Srebrenica 
Zepa 
lgman -vuori 

Zepa ja Srebrenica 
Maglaj 
Tuzl-Doboj-Gradacac 
Tuzl-Doboj-Gradacac 
Gradacac-Celici 
Celici 
Gradacac 

Brka 

Ozrenin tasku pohj 
Tuzlan kaakkoispuoli 
Majevi-
ca-Tuzla-Spreca 
Ozrenin tasku etelä 
Tuzla 

Zenica 
Hadzici 

Y e-pääll Enver Hadzihasanovic 
koordinaattori Jasmin Jaganjac (1993 alk) 

kom Naser Oric 

kom Jasmin Metkovic 
kom Sadan lmamovic 

kom ev Mevludin Besic 

kom Enver Hadzihasanovic 
Travnikin lohkon kom Ahmed Kulenovic 

- 17 Prikaati 
- El Mujahedin 

kom kenr Mehmet Alagic 
-pri- Sarajevon länsi- ja 

kaati 
- 327 Prikaati 

4 Armeijakunta 
- 41 Prikaati 

luoteispuoli 

Mostar/Konjic 
Mostar 

kom Mensur Spahic 

kom kenr Drekovic 
kom Hujdur (kaatui), varakom Esad Humo 

- 7 Muslimiprikaati Konjic 
(Prikaati "Suad Alic") 
- 4 Muslimiprikaati Mostar 

5 Armeijakunta 

- 50 .Prikaati 
- 502 Prikaati 
- 503 Prikaati 
- 505 Prikaati 
- 506 Prikaati 
- 51 1 Prikaati 
- 5 1 7 Prikaati 
- 1 Vapautusprikaati 

Bihac kom kenr Ramiz Drekovic 
myöhemmin kom kenrmaj Atif Dudakovic 

(Ryhmitysalueet Bi- varakom ev Mirsad Sedic 
hacin saarron murru!- AKE: mm. evl Hamdo Abdic ja Mo-
tua) hammed Babic 
Ostrozac 
Bibac ja Jzacic 
Miostrah 
Vmograd, Buzim 
Velika Kladusa 
Bosanska Krupa 
Sturlic 
Polje 

kom ev (myöh prkenr) Senad Sarganovic 
kom ev Hamdo Abdic 
kom prkenr Muhamed Delalic 
kom prkenr lsmet Nanic 
kom maj Mias Mirjkovic 
kom maj Mirsad Sedic (kaatui) 
kom maj Ibraham Nadarevic 
kom maj Amir Avdic 

Yhteisvahvuus yli 
150 000 miestä. 

AKE Sarajevossa, 20 000 - 40 000 miestä 
toinen kntop tou- 21 jalkaväkiprikaatia 
ko-kesäkuussa 8 moottoroitua prikaatia 
1995 Visokossa 7 vuoristoprikaatia 

2 tykistöprikaatia 

AKE Tuzla 

AKEZenica 

AKE Jablanica 

AKEBihac 

1 HVO-prikaati 

40 000 miestä 
26 jalkaväkiprikaatia 
1 moottoroitu prikaati 
3 vuoristoprikaatia 
I pioneerirykmentti 
2 HVO-prikaatia 

- 107 ja 108 Pr:ien/ 
MHVO komentosuhde 2 
AKE:aan osittain epäsel
vä; yhteistoimin
tasuhdekin mahdollinen 

30 000 miestä 
16 jalkaväkiprikaatia 
1 panssariprikaati 
- 17 Pr 3 AK:ssa 
1992 - 1994, siirtyi myö
hemmin 7 AK rungoksi 

Yli 5000 miestä 
5 jalkaväkiprikaatia 
1 vuoristoprikaati 
- 7 Muslimiprikaatin ni
menvihdos marraskuussa 
1992 43 Prikaatiksi 

Siirto AK kom:ksi 

Abdic myöhemmin 
eversti ja 502 Prkom 

20 000 miestä 
8 jalkaväkiprikaatia 
I erikoisjoukkoprikaati 
1 HVO-prikaati 



\.._, 

- 101 Prikaati/HVO Sokolac 
("Elokuun 27. päivän 

prikaati) 

6 Armeijakunta Travnikja Konjic 
- 443 Prikaati 

(Liikkuva) 7 Armei-
~akunta Vitez-Travnik 
- 17 Krajinan Ritaripri-
kaati runkona ("Muja-
hedinit") 

Prikaateja, joiden joh
tosuhteet tuntematto
mat: 
- 202 Prikaati (Derven
ta) 
- Bosanski Brodin pri
kaati 
- Orasjen prikaati 
- Odjakin prikaati 
- Bosanski Samacin 
prikaati 

kom ev Mirsad Sedic (1992 - 1993) 
myöh (1994) kenr Vlado Santic 
myöh (1995) evl Grcic 

kom kenr Mehmet Alagic 
kom ev Foric 1994 - 1995 

Lähteet: Anttola, s. 36, 39, 61 ja 62. 
Bosnia - Country Handbook, s. 2-8, 6-3 ja 7-3. 
CD-ROM "Rotaatiokoulutus". 

AKETravnik 
PrE Travnik 

2 (2) 

- Toiminnassa 1993 
- Joukkoina Mostarin 
piirityksen aiheuttamien 
komentovaikeuksien 
vuoksi 4 AK:sta irroitet
tuja joukoja; mm. 43 Pr 
nimettynä 443 Pr:ksi 
- AK purettiin 1994 
alussa; prikaatit takaisin 
omiin yhtymiinsä 

5 jalkaväkiprikaatia 
2 vuori stoprikaatia 

Kuuluivat armeijakun
tiin, mutta yhtymien 
tarkkojen vastuualueiden 
puuttuessa ylempää joh
toporrasta ei tunneta. 

Christopher Collinson: Bosnia this Winter - A Military Analysis. Jane's Intelligence Review 
nro 12 1993, s. 547 ja 548. 
http://www.inet.hr/steelpanthers/military/BiH/armija/oob95.htm (3.1 .2000). 
http://www.inet.hr/steelpanthers/military/BiH/armij a/ 43bde.htm (3.1.2000). 
Judah, s. 216, 246 ja 300. 
The Military Balance 1994-1995, s. 83 ja 84. 
O'Shea, s. 7, 24, 83, ja 113. 
Sukicin haastattelu. 
Vihervuori,s. 57,261,278,293,295,297,315,317,342,361,364,371ja384. 
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BOSNIAN SERBITASAVALLAN ARMEIJAN TAISTELUJAOTUS 

Yleisesikunta 

1 Krajinan Armeijakunta 
- 43 Mekanisoitu Prikaati 

(ent. 343 MekPr) 

- Moottoroitu Prikaati 
- 364 Moottoroitu Prikaati 
- 2 Posavinan Prikaati 
- 5 Kozaran Jalkaväkiprikaati 
- 5 Serbialainen Jalkaväkiprikaati 
- ainakin 7 muutajalkaväkiprikaatia 
- 1 Panssariprikaati 
- 2 Panssariprikaati 
- l tykistöprikaati 
- 1 panssarintorjuntaprikaati 

- 1 ilmapuolustus/hävittäjärykment-
ti 

Bosnia-Hertsegovina kom kenr Ratko Mladic 
ye pääll 

Banj a Luka 
Prijedor 

Banj a Luka 
Derventa 

kenr Manojlo Milovanovic 

kom kenrl Momir Talic 
kom kenr Arsic 
varakom ja ep 
maj Zeljaja Radmilo 

2 Krajinan Armeijakunta Bihac-Una -joki kom kenr Boric 
- 3 moottoroitua jalkaväkiprikaatia 
- 5 kevyttä jalkaväkiprikaatia 
- 1 panssarintorjuntaprikaati 
- 1 tykistörykmentti 
- 1 pioneerirykmentti 
- 1 hävittäjärykmentti 

ltä-Bosnian Armeijakunta 
- 13 jalkaväkiprikaatia 
- 2 panssariprikaatia 
- 1 erikoisjoukkoprikaati 

Drinan Armeijakunta 
- Zvornikin Kevyt Jalkaväkiprikaati 
- 3 14 Kevyt Jalkaväkiprikaati 
- Milicin Kevyt Jalkaväkiprikaati 
- Skelanin Kevyt Jalkaväkiprikaati 
- 2 muuta kevyttä jalkaväkiprikaatia 
- 1 moottoroitu jalkaväkiprikaati 
- 4 vuoristopr ikaatia 
- 2 panssariprikaatia 
- 1 tykistörykmentti 

Tuzla-Ozren-Doboj 

Majevic-Tuzla-Spreca 
Zvornik 
Bratunac 
Milici 
Skelani 

Han Pijesak 

Banja Luka 

Doboj 

330 tstpsv 
400 kuljpsv 
800 tkiä 
30 122 mm psh 
70 rakh 
6 rs rakh 
18 SA-2 ito 
40 Jastreb/G-4 Super 
Galeb/Orao sukoa 
12 Mi-8 hekoa 
18 SA-341 Gazela hekoa 

AK:sta käytetty myös ni
miä 3 Krajinan Armeija
kunta ja Tuzlan Armei
jakunta. 



Rertsegovinan Armeijakunta 
- 5 kevyttäjalkaväkiprikaatia 
- 3 moottoroitua prikaatia 
- 5 partisaaniprikaatia 
- 1 panssariprikaati 
- 1 panssarirykmentti 
- 1 panssarintorjuntaprikaati 
- 1 tykistörykmentti 
- 1 pioneerirykmentti 
- 1 hävittäjärykmentti 

Sarajevon-Romanijan Armeija- Sarajevon ympäristö kom kenr Djorde Dukic 
kunta 
- 8 jalkaväkiprikaatia 
- 1 mekanisoitu prikaati 
- 1 moottoroitu prikaati 
- 1 tykistöprikaati 
- 1 tykistörykmentti 

Lähteet: Bosnia - Country Handbook, s. 2-8 ja 7-4. 

2 (2) 

Christopher Collinson: Bosnia this Winter - A Military Analysis. Jane's Intelligence Review 
nro 12 1993, s. 547 ja 548. 
http:! /www .inet.hr/steelpanthers/military/BiH/vrs/oob95 .htm (3. l .2000). 
Judah, s. 219. 
The Military Balance 1994-1995, s. 84. 
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KRAJINAN SERBITASAVALLAN ARMEIJAN TAISTELUJAOTUS 

Puolustusministeriö Krajinan serbitasavalta Puolustusministeri Milan Martic Knin Yhteensä: 
- Yleisesikunta Kom kenr maj Mile Novakovic 40 000 - 50 000 miestä 

- Operatiivinen osasto Ep kenrmaj Dusan Loncar 27 prikaaatia 
- Henkilöstöosasto 3 mekanisoitua prikaatia 
- Se! ustaosasto 1 tykistöprikaati 
- T iedusteluosasto 1 panssarintorjuntaryk-
- Moraalin ja poliittisen mentti 

koulutuksen osasto 1 erikoisjoukkoprikaati 
240 - 250 tstpsv 
100 kuljpsv 
275 - 500 tkiä 
14 rakh 

'- 30 kpl 100 mm pst tki 
161ekoa 
45 hekoa 

Baranjan Divisioona Beli Manastir 3 000 - 4 000 miestä 

ltä-Slavonian Armeijakunta Vukovar 12 000 miestä 
(ent Vukovarin Armeijakunta) 
- 1 prikaati Beli Manastir 
- 1 prikaati Yinkovci 
- 1 prikaati Markusica 
- 1 prikaati Borovo Selo 
- 1 ps patl 

Banijan Armeijakunta Kom ev Slobodan Tarbuk Petrinja 10 000 miestä 
- 1 prikaati Glina 
- 1 prikaati Kostajnica 
- 1 prikaati Dvor na Una 
- 1 ps patl Petrinja 

Kordunin Armeijakunta Kom ev Radomir Bulat Yrginmost 9 000 miestä 
- 1 prikaati Slunj 
- 1 prikaati Konjic 

L, - 1 prikaati Yrginmost 

Likan Armeijakunta Kom ev Milan Supur Udbina 8 000 miestä 
- 1 prikaati Korenica 
- 70 Prikaati Plasko 
- 1 prikaati Lapac 

Kninin Armeijakunta Dj evrska 12 000 miestä 
- 1 Rynnäkköprikaati Skabrinje 
- 1 prikaati Knin 
- 1 prikaati Benkovac 
- 1 prikaati Obrovac 
- 1 ps patl 

Koulutuskeskukset: 
Beli Manastir Drenov Bokin ja Mia- Baranja 
Glina kan ympäristö (Banija) Banija 
Erdut Erdut 
Knin Knin 

Erikoisjoukkojen pääesikun- Knin 
ta 
Koulutuskeskukset: 
- Golubic 
- Benkovac-Bruska 



Ilmavoimat 
- Udbinan lentokenttä 
- Kninin lentokenttä 

Vapaaehtoiset puolisotilaalliset 
yksiköt: 
1 Vapaaehtoispataljoona 
'SusikaupunginsSudet' 
'Toplican-Kosmetin osasto' 
Serbialainen Vapaaehtoiskaarti 
(Arkanin) 'Tiikerit' 
'Valkoiset kotkat' 
Seseljin tshetnikit 

Knin Krajina 
Knin Krajina 

'Petar Mrkonjicin vapaaehtois- Kosovo, Knin 
rykmentti' 
Kapteeni Draganin Koulutus- Knin 
keskus 

Slobodan Borojevic 
Mico Mladjenovic 

Zeljko Raznjatovic ('Arkan') 
Zeljko Raznjatovic ('Arkan') 

2 (2) 

Ainakin: 
1 Mi-8-heko 
5 Partizan (SA-342 Ga
zelle)-hekoa 
12 Galeb-sukoa 
Orao-sukoja 

6 000 miestä 
Ulkomaalaisia vapaaeh

Bosanska Dubica toisia Slovakiasta, Uk
rainasta, Venäjältä, Ro
maniasta. 

Erdut (siirtyi hei- 'Valkoisten kotkien' ja 
mikuussa 1993 entisen 'Dusan Silni' 
Benkovaciin) -osaston henkilöstö pää-

osin liittynyt Serbialai
seen vapaaehtoiskaartiin. 

Lähteet: Evl Markku Aherton luentomateriaali. Taulukko osapuolien voimasuhteista. 
Bosnia- Country Handbook, s. 2-9. 
The Military Balance 1994-1995, s. 84. 
Dr Milan Vego: The Army of Serbian Krajina. Jane's Intelligence Review nro 10 1993, s. 
441-443. 
Vihervuori, s. 238 ja 239. 
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OPERAATIOIDEN MERKITTÄ VYYSANAL YYSI 

~~~ ....... 
Slovenia Liittovaltion Liittovaltion Kolme paa- Vaikka Liitto- Molempien Maavoimien Liittovaltion Slovenia 

pääsi lopul
lisesti irtau
tumaan liit
totasaval
lasta; Liitto
valtion ar
meija ja 
maan johto 
kärsivät 
merkittävän 
kansainväli
sen arvoval
tatappion 

armeija: armeija: hyökkäys- valtion armei- osapuolien ja ilmavoi- armeija: 
Puolus- Osia neljästä suuntaa, mut- ja saikin vai- miehistötap- mien yhteis- Liittovaltion 
tusministe- eri AK:sta, 35 ta lisäksi käy- lattua pääosan piot pienet, toiminta ilmavoimat 
riö ja yleis- 000 - 40 000 tännössä lähes raja-asemista Slovenian koordinoitiin Slovenia: 
esikunta miestä kaikilla Slo- takaisin, var- kärsimät ma- jatkossa pa- Poliisijoukot 
(Belgrad) Slovenia: venian raja-a- sinaiset opera- teriaaliset remmin 
Slovenia: Alussa 15 000 sernilla taiste- tiiviset voitot vauriot mitta-
Puolus
tusministe
riö ja Alu
eellisten 
puolustus
joukkojen 
yleisesikun
ta 

miestä, lopus
sa 35 000; li
säksi ainakin 
7 000 poliisia 

luja saavutti 
venia 

Slo- vat, Liittoval
tion armeij an 
materiaali me
netykset suu
ret, samoin 
sotavanki- ja 
loikkarimää
rät 

Viiden armeija- Liittovaltion Liittovaltion Taisteluita Liittovaltion Sodassa yh- Liittovaltion Liittovaltion Kroatia sai 
kunnan hyökkäys armeija: armeija: yhtäaikaisesti armeija sai teensä 6 000 - armeija: armeija: lännen sym-

Dubrovnik 

Puolus- Pääosat vii- ympäri Kroa- haltuunsa 20 000 kaatu- Kroatialaisia Ilmavoimat, patiat, ser-
tusministe- destä AK:sta, tiaa, tärkeim- kaikki tär- nutta, Liitto- kaupunkeja ei merivoimat, bien kansal-
riö ja yleis- lisäksi ylijoh- mät taistelut keimmät ser- valtion armei- j atkossa pyrit- Krajinan listunne ko-
esikunta don reserveis- neljällä alu- bien asuttamat ja menetti 170 ty suoraan puolisotilaal- hosi Suur-
(Belgrad); tä mm PsPr ja eella, meri- alueet, pääosa tstpsv:ua so- valtaamaan, liset joukot, Serbian al-
komento- erikoisjouk- saarto katkaisi yksittäisistä tasaaliinaja n. vaan saarta- serbialaisia kaessa hah-
paikka koja kaikki Kroati- taisteluista 100 tuhoutu- maan, pom- ja monte- mottua, Mi-
(Slunj) Kroatia: an meriyhtey- päättyi Liitto- neina, Kroati- mittamaan ja negrolaisia losevicin 
Kroatia: Alueelliset det valtion armei- an kärsimät näännyttä- vapaaehtois- vastainen 
Puolus- puolustusjou- jan voittoon rakenteell iset mään osastoja rauhanop-
tusmmtste- kot, Kansa!- vauriot yli positio 
riö ja yleis- liskaarti, Kro- 100 mrd mk muodostui 
esikunta aattien puo-
(Zagreb) lustusneuvos-

ton (HVO) ja 
Kroaattien 
puolustusvoi
mien (HOS) 
joukkoja 

Merisotilas- Liittovaltion Osa joukko- Liittovaltion Liittovaltion Paikallisten Liittovaltion Suuri poliit-
alueen esi- armeija: jen keskityk- armeija ei saa- armeija: puolisotilaal- armeija: tinen voitto 
kunta (ami- Osia kolmesta sistä yli 100 nut vallattua Ei tietoa listen serbi- Ilmavoimat Kroatialle: 
raali Jokic) AK:sta, ran- km päästä, Dubrovnikia Kroatia: joukkojen ja merivoi- serbijoukot 

nikkoalueesta operaatioon ja rannikko jäi Yli 250 kaa- käyttö Kroati- mat, monte- tuhosivat 
ja merivoi- osallistui pääosin Kroa- tunutta an sodassa negrolaiset ja Euroopan 
mista useita yhty- tian haltuun, saavutti me- serbien puo- kulttuuripe-
Kroatia: miä kolmessa Suur-Serbian nestystä vain lisotilaalliset rintökau-
Alueelliset eri ilman- yhteys Adri- Dubrovnikin yksiköt, Liit- punkia 
puolustusjou- suunnassa anmerelle jäi alueella hyök- tovaltion ar-
kot ja Kansa!- uhanalaiseksi, käysosastojen meijan eri-
liskaartin Krajinan ja välialueiden koisjoukot 
heikkoja yksi- Etelä-Bosnian 
köitä serbialueita ei 

saatu yhdistet
tyä 

varmistus- ja 
puhdistusteh-
tävissä 



Vukovar 

Maslenjca 

'Divoselo' 
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Liittovaltion Liittovaltion Keski- Strategiset ja Kroaatit I Paikallisten Liittovaltion Lyhyt täh-
arrneija: armeija: tysmarsseilla operatiiviset 700 - 4 000 ½-sot osasto- ilmavoimat, täin: suuri 
12 AKE 3 prikaatia, satoja ajoneu- kaukotavoit- kaatunutta jen käyttö lo- Tonavan jo- voitto ser-
(kenr Andri- ½-sot joukot, voja ja kym- teet (Osijek, Serbit jopa JO petettiin, kilaivasto, beille ja 
ja Biorcevic) täydennykset meniä tuhan- Zagreb) jäivät 000 kaatunut- psv:uille suo- puolisotilaal- masennus 
Kroaatit: Serbiasta. sia miehiä. saavuttamat- ta jamiehistöt lisetjoukot kroaateille 
204 PrE Kroaatit I pri- Yhtä aikaa ta/valtaamatta. mukaan j ne Pitkä täh-
(Mile Deda- kaati ja kah- taistelussa n. Operatiivinen täin: mer-
kovic) den prikaatin 10 000 mies- ja poliittinen kittävä PR-

Kroatia: 
4 MtKaPrE; 
Krajinan 
serbitasaval
ta: 

osien vasta- tä. Taistelu- lähitavoite, tappio ser-
hyökkäys. alue 10 x 10 Vukovarin beille ja 

km kolmio- valtaaminen kroaateille 

Kroatia: 
4 MtKaPr 
2 patl/ 
I MtKaPr 
Osia/! 12 Pr 

mainen alue. ltä-Slavonian 
serbialueen 
pääkaupun
giksi, täyttyi 

Paikallinen 
operaatio 
joitetuin 
voittein 

Kroatia joutui Kroatia: 
ra- vetäytymään 60 kaat 
ta- vallatuilta alu- Serbit: 

eilta, joille si- 200 kaat 
joitettiin YK-

itsenäisyys
sodan 
' marttyyri
kaupunki' 

Kroatia sai Kroatia: Merkittäviä 
tarpeellista Ylijohdon henkilö-
kokemusta aselajiyksi- vaihdoksia 

Kninin AKE PionK/ poliiseja --> ei 
varsinaisia 
aluevaltauksia 

Kaartin yhty- köitä, mm Krajinan 
mien uudis- pioneereja serbitasa
tuksien toteu- sekä tykistöä vallan ylim
tumisesta mässä soti-

Kroatia: 
9 KaPrE 
Krajinan 
serbitasaval
ta: 

1 MtKaPr 
40 PionP 
3 MtKaPr 
-2 KaMtP 
-3 KaMtP 
- 3 KaPsP 
5 MtKaPr 
6 MtKaPr (?) 
Krajinan ser
bitasavalta: 
Osia ainakin 
kahdesta Kni
nin AK:n 
jvpr:sta 

9 KaPr Paikallinen 
Osia/8 Kaar- operaatio 
tin (Kevyt joitetuin 
Hyökkäys) voittein 
Prikaati 

Likan 
Kninin 
AKE:t 

ja Kodin
turvarykmen-
tin osia 
Krajinan ser
bitasavalta: 
Osia Likan ja 
Kninin 
AK:ista 

lasjohdossa 
ja paikallis
hallinnossa, 
avunpyyntö 
Serbialle 
--> merkit
tävää soti
laallista 
apua 

Kroatia sai ra- Kroatia: Kroatialaisten Kroatia: Yhdysvallat 
ra- joitettua me- Ei tietoa Kaartin pri- Kodin- sitoutui 
ta- nestystä, mut- Krajinan ser- kaatien kehi- turvajoukot avustamaan 

ta joutui ve- bitasavalta: tystyö vielä (yhteysreitti- Kroatian ar-
täytymään Armeijan esi- kesken en varmista- meijan ke-
valtaamiltaan kunta ja ko- minen) hitystyössä 
alueilta 2 kk mentopaikka Krajinan ser-
myöhemrnin; tuhoutui, 60 - bitasavalta: 
alueelle ryh- 80 siviiliä Banijan ty-
mittynyt YK surmattiin, kistöraketti-
varmisti alu- soti laallisista patterin iskut 
een ja tätä tappioista ei 
kautta Kraji- tietoa 
nan serbitasa-
vallan alue-
menetyksen 



'Koridor' 

l... 
Gradacac 

Maglaj 
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Bosnian ser- Bosnian ser- Operaatio Bosnian serbi- Bosnian ser- Operaatio oli Bosnian ser- Bosnian 
bitasavalta: bitasavalta: ulottui Bijelji- tasavalta: bitasavalta: viimeinen laa- bitasavalta: serbitasa-
Ye/BSA Pääosat 1 nasta Koillis- Serbit saavut- Ei tietoa jempi sotatoi- Ilmavoimat, valta: 
(ev Ratko KrajAK:aa ja Bosniassa tivat maayhte- Bosnia- mi bosniakke- Liittovaltion Krajinan ja 
Mladic) ltä-Bosnian Bosanski Bro- yden Länsi- ja Hertsegovina: ja vastaan armeijan eri- Länsi-Bos-
Bosnia- AK:aa, osia diin Pohjois- ltä-Bosnian Koko- koisjoukkoja nian serbien 
Hertsegovi- Drinan Bosniassa yht serbialueiden naistappiot Bosnia- huolto tur-
na: AK:sta JOO x 40 km välille, mer- erittäin suu- Hertsegovi- vattu 
2 AKE Bosnia- alueelle, ope- kittävä opera- ret, sodan na: 

Hertsegovina: raatioon kuu- tiivinen voitto alussa vallin- Osittainen 
2 AK !ui voimak- Bosnia- nut kokemat- Kroatian tuki 
4 erillistä kaita hyökkä- Hertsegovina: tomuus taiste- (Orasjen tas-
pr:ia (Derven- yksiä ainakin Käytävä kyet- lutekniikassa, kun joukot ja 
ta, Bosanski seitsemässä tiin pitämään vähäiset ma- IA-Pr/ 
Brod, Orasje eri paikassa kapeana--> teriaaliset re- Posavinan 
ja Bosanski katkaisu- surssitjne Operaatio-
Samac) mahdollisuus ---> arvio alue) 

säilyi kymmenissä 
tuhansissa 

Bosnian ser- Bosnian ser- Paikallinen Serbit eivät Kummankaan 
bitasavalta: bitasavalta: operaatio ra- kyenneet Jaa- osapuolen 
1 Kraj AKE Osia/364 joitetuiin ta- jentamaan Po- miehistötap-
Bosnia- MtPr tai 2 voittein, osa savinan käytä- piot eivät tie-
Hertsegovi- PosPr 'Koridoria' vää --> ser- dossa 
na: Psjuna heille opera- Bosnian ser-
107 PrE Erikpolyks tiivisesti epä- bitasavalta 

Miehkuljjuna edullinen Oz- menetti pans-
Osia/ renin tasku al- sarijunan 
Itä-Bosnian 
AK 
Bosnia
Hertsegovina: 
107 Pr 

koi muodos
tua, rintama
linja! vakiin
tuivat 

Ei muutoksia Bosnian ser- Ei poliittisia 
bitasavalta: seurauksia 
Rakh:t, le-
kot, hekot, 
ps-juna, eri-
koispolii-
siyksikkö/ 
Liittovaltion 
armeija 
Bosnia-
Hertsegovi-
na: 
Paikallinen 
HVO 

Bosnian ser- Bosnian ser- Operaatioalue Serbeiltä es- Bosnian ser- Bosnia- Bosnian ser- Serbien yri-
bitasavallan bitasavalta: käsitti koko tettiin vapaa bitasavallan Hertsegovina: bitasavata: tys halkais-
armeija: Osia ltä-Bos- 20 x 40 km pääsy helppo- armeija: Solut- Tyk, krh, it- ta Pohjois-
Itä-Bosnian nian AK:sta suuruisen kulkuistajoki- Ei tiedossa tautumis- tykit, ilma- ja Keski-
AKE (3 - 4 pr:ia) 'Maglaj'n tas- laaksoa Sara- ("raskaat tap- hyökkäykset voimat, ps- Bosnian 
Bosnia- 1993 Zepcen kun' jevoon piot") käyttöön, juna bosniakki-
Hertsegovi- HVO-prikaati Bosnia- taistelutek- Bosnia- alueet kah-
na: 201 PrE Bosnia- Hertsegovina: niikka kehit- Hertsegovi- tia epäon-
HVO: PrE Hertsegovina: 300 kaatunut- tyi (linnoitta- na: nistui 

Alussa 6 Alu- ta minen tehos- Vain yksit-
eellisen puo- tui, tulikuri täisiä rsaseita 
lustusjärjes- käyttöön) NATO:n 
tön komppa- 'NightFlighf 
niaa, myöh -huolto-
prik; koko operaatio 
ajan 1 HVO-
prikaati 



Sarajevo 

Mostar2 
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Liittovaltion Serbit (Liitto- Pisin moder- Sarajevo esti Bosnian ser- Bosnian ser- Bosnian ser- Kaupunki 
armeija/Bos- valtion armei- nin ajan piiri- 1992 kestäes- bitasavalta: bitasavalta: bitasavalta: poliittisesti 
nian serbita- ja Bosnian tys, Sarajevon sään serbien Ei tietoa Alun valtaus- Voimakas sekä bosni-
savalta: serbitasaval- taistelut vai- hyökkäyksen Bosnia- yritysten epä- tykistö akeille että 
2 SalE, Jan armeija): kuttivat koko esteettömän Hertsegovina: onnistuttua, serbeille 
(kenr Ku- Kaksi AK:aa Keski- jatkumisen 10 615 kaatu- tyydyttiin Sa- erittäin tär-
kanjac) Bosnia- Bosniassa, kohti Konji- nutta rajevoa pnnt- keä; Bosni-
myöh Sar- Hertsegovina: 380 000 ih- cia, Mostaria Yli 50 000 tämään ja a-Hertsego-
Rom 1 AK (20 000 mistä saarret- ja Neretva-jo- haavoittunutta pommitta- vinan pää-
AKE/BSA miestä), vuo- tuna en laaksoa, maan kaupunkia 
(Djorde Du- den 1995 vas- jolloin bosnia- (Dubrovnik, ei koskaan 
kic) tahyökkäyk- kit ja kroaatit Mostar jne) vallattu 

sessä pääosil- saivat vakau- kaupungin Bosnia
Hertsegovi- taan 
na: 
1 AKE 

Kroaattien 
puolustus
neuvosto: 
2 PrE 
(Lasic) 
Bosnia
Hertsegovi
na: 
4 AKEja 41 
PrE 
(Hujdur) 

neljä tettua alueet menettämi-
AK:aa 

Kroaattien 
puolustusneu
vosto: 
2 Pr 
Bosnia
Hertsegovina: 
41 Pr 
4 MuslPr 

hallintaansa; nen olisi 
Sarajevo esti pakottanut 
edullisimman hallituksen 
kulkuyhtey- antautu-
den käyttämi- maan; kau-
sen Keski- punki ser-
Bosnian serbi- heille kiu-
alueiden väli)- sallinen, 
lä, nyt serbien koska Bos-
piti kiertää nian serbi-
kaupungin itä- tasavallan 
puolelta Tre- hallintokes-
bevicin kapei- kus Pale oli 
den vuoristo- vieressä 
teiden kautta 

Paikallinen Kroaattien va- Ei tietoa Ei muutoksia Kroaattien Kroaatit ei-
taistelu, jonka paa pääsy Ne-
vaikutus ulot- retva-joen 
tui koko Ne- laaksoa pitkin 
retvan laak- kohti Kroatiaa 
soon ja poh- estyi 
joisessa jopa 
Sarajevon 
alueelle 

puolustus- vät saaneet 
neuvosto: vallattua 
Bosnian ser- kaupunkia 
bitasavallan Herceg
armeijan ty- Bosnan 
kistökaupun- pääkaupun
kia ympäröi- giksi, 
villä vuori!- HVO-
la, joukkojen 
Kroaattien kurittomuus 
oma krha ja Mostarissa 
it-aseistus vaikutti 

osaltaan 
HVO:n ko
mentaja
vaihdok
seen ja bos
niakkien se
kä kroaatti
en välisten 
rauhanneu
vottelujen 
alkamiseen 
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'Tiger-Liberty' 

'Grmec' 

Travnik/Tuzla 

Bosnia- Bosnia- Operaa- Länsi-Bosnian Harhau- Ensimmäinen Länsi- Serbit me-
Hertse- Hertsegovina: tioalueen ko- autonominen tusvaiheessa Bosnia-Hert- Bosnian au- nettivät 
govina: 5 AK ko 20 x 20 provinssa me- vain 2 - 3 segovinan ar- tonominen Abdicin ti-
5 AKE (Du- - 505 Pr km, osa jou- netti lähes kaatunutta, meijan jouk- provinssi: lapäisesti 
dakovic) - 506 Pr koista sekä kaikki alueen- varsinaisessa kojen operaa- Krajinan ser- kukistuessa 
Länsi- - 517 Pr Bosnia-Hert- sa, 5 AK.:lle operatiovai- tio, johon bitasavallan merkittävän 
Bosnian au- Länsi- segovinan että aloite ja yliote heesta ei tie- kuului mer- armeijan Ba- bosniakkien 
tonominen Bosnian auto- Kroatian alu- vastustajasta toa kittävä psyko- nijan ja Kor- sisäpolitiik-
provinssi: nominen pro- eella loginen/har- dunin armei- kaa hajoit-
Asevoimien vinssi: hautusvaihe jakunnat taneen teki-
esikunta - 1 Pr jän 
(De lie) - 2 Pr 

- 4 Pr 
- 5 Pr 
- 6 Pr 
-HVO-Pr 

Bosnia- Bosnia- Operaa- 5 AK alue Ei tietoa 
Hertse- Hertsegovina: tioalueen ko- laajeni laajim-
govina: 5 AK ko 60 x 40 milleen ope-
5 AKE - 501 Pr km, provins- raati on alku-
Länsi- - 502 Pr sin joukkojen vaiheessa, ser-
Bosnian au- - 503 Pr liittyminen bien vasta-
tonominen - 511 Pr taisteluun Jaa- hyökkäys 
provinssi: - 517 Pr jensi taistelut käytti hyväk-
Asevoimien - 1 Vapautus- n. 100 km pi- seen 5 AK:n 
esikunta prikaati/HVO tuudelle, tais- tekemät ope-
(Delic) Bosnian ser- teluihin otti ratiiviset vir

bitasavalta: osaa neljän eri heet ja bosni-
2 Krajinan armeijan jou- akkien alue 
AK kot (Bosnia- pieneni lähes 
Krajinan ser- Hertsego- alkuperäiseen 
bitasavalta: vinan, Kraji- kokoonsa 
Banijan AK nan serbitasa-
Likan AK vallan, Bosni-
Lisäksi uudel- an serbitasa
leenaseistettu- vallan ja Län
ja provinssin si-Bosnian 
asevoimien 
rippeitä 

autonomisen 
provinssin 
joukot) 

Bosnia- Bosnia- Kahdella eril- Palen ja Banja Bosnia-
Hertse- Hertsegovina: lisellä operaa- Lukan väliset Hertsegovina: 
govina: - Travnik: tioalueella yh- yhteydet poik- Ei tarkkaa tie-
- Travnik osia/ 7 AK ja täaikaa toteu- ki (serbien toa, "raskaita 
7 AKE ja 3 3 AK tetut hyökkä- poliittisen ja tappioita" 
AKE - Tuzla: ykset, muka- sotilaallisen Bosnian ser-
- Tuzla: yksi AK na jopa kym- johdon yhtey- bitasavalta: 
3 OperAIE Bosnian ser- meniä tuhan- det) Ei tietoa 
Bosnian ser- bitasavalta sia miehiä 
bitasavalta: - Travnik: ei 
- Travnik: tietoa 
ei tietoa - Tuzla: Itä-
- Tuzla: Itä- Bosnian AK 
Bosnian 
AKE 

ja osia/Drinan 
AK 

Ei muutoksia Krajinan ser- Länsi-
bitasavalta: Bosnian au-
Krajinan ser- tonomisen 
bitasavallan provinssi 
armeijan il- palautettiin 
mavoimat osittain en

tiselle alu
eelleen, jos
kin merkit
tävästi hei
kentyneenä 

Ei muutoksia HVO:n tuki Ei seurauk-
huollossa, 
epäsuoralla 
tulella ja pie
nillä jv-yksi
köillä 

sia 



'Bljesak' 

'Oluja' 

Kroatia: Kroaatit: Operaatioalue Kroatialaisten Kroatia: Kroatia: Saksan ja Serbit me-
1 Operaatio- 3 MtKaPr n. 30 x 30 uudistettujen 55 kaatunut- Kaartin pri- USA:n soti- nettivät 
alueen esi- 5 MtKaPr km; hyökkäys kaartin pri- taa ja 200 kaatien uudis- laallinen apu Länsi-Sla-
kunta (Pa- 80 ErKaP ajoi 15 000 kaatien onnis- haavoittunut- tukset oli vie- (?) vonian, kro-
vao Milja- 81 Er KaP siviiliä ja n. 5 tunut tulikoe ta; lisäksi 5 ty onnistu- Kroatialaiset aatit saivat 
vac) 2/125 Pr (3 000 sotilasta kuoli ja 176 neesti lop- erikoispolii- yhden suu-
Krajinan 500 - 10 000 Bosnia-Hert- haavoittui ty- puun, Taktis- siyksiköt rimmista 
serbitasaval- miestä) segovinaan kistöraketti- ten ryhmien 1991 me-
ta: Krajinan ser- iskussa Zag- käyttö vakiin- nettämis-
18 PrE (La- bitasavalta: rebissa nutettiin, jat- tään a lueis-
zo Babic) 18 Pr Krajinan ser- kossa syvin ta takaisin 

(n. 5 000 bitasavalta: iskuin 
miestä) 400 kaatunut

ta 
1500 vankia 

Kroatia: Kroatia: Yli Hyökkäys 30 Kroatia sai Kroatia: 
Erillinen 100 000 mies- suunnassa yli vallattua ta- 178 kaat 
operaatioesi- tä, joista 30 150 km leve- kaisin kaikki 832 haav 
kunta (kom 000 lkp:n ällä alueella serbien Kraji- (jopa 1 430 
kenrev Vin- kautta (yht. 6 nassa 1991 - haav) 
ko Vrbanac, Kaartin pri- 1992 valloit- Krajinan ser-
Zagreb), kaalia, 6 ja!- lamat alueet, bitasavalta ja 
jonka alaise- kaväkiprikaa- hyökkäys jat- Bosnian ser-
na kaksi ala- tia ja 14 ko- kui bosniak- bitasavalta: 
johtoporras- dinturvaryk- kien ja kroaat- Ei tietoa 
ta: Operaa- menttiä) tien yhteisin 
tiosektori Bosnia- voimin Luo-
Pohjoinen Hertsegovina: teis-Bosnias-
kenrev Sti- 5 AK (n. 20 sa, joka palau-
petic ja Ope- 000 miestä) tettiin bosni-
raatiosektori Serbit 40 - 50 akkien hallin-
Etelä kenrev 000 miestä 
Gotovina 
Krajinan 
serbitasaval-
ta: 
YE (Knin) 
Bosnian 
serbitasaval
ta: 
YE (Han Pi
jesak/Banja 
Luka); koko 
armeijan yli
päällikkyys 
kenr Ratko 
Mladicilla 

taan 

Ei muutoksia Tiedus- Krajinan 
telulennokki- serbi-
en ja lento- tasavalta 
koneiden tie- kukistui 
dustelukuva-
uksia (myös 
ulkovaltojen 
?), Kroatian 
ilmavoimien 
tuki, väitteitä 
läntisten val-
tioiden soti
lasasiantunti-
joiden suun-
nittelu- ja 
johtamis-
avusta 

Operaatioiden merkittävyyttä on arvioitu jo sotien yleiskulkua tutkittaessa. Tarkempi ana
lyysi tehtiin valittujen operaatioiden tutkimisen yhteydessä. Operaatioiden yksityiskohtia 
verrattiin tietoihin muista suoritetuista operaatioista. Tätä kautta varmistuttiin, että valitut 
operaatiot täyttivät kriteerit. 

On huomattava, että tutkituissa sodissa suoritettiin kymmeniä muitakin operaatioita ja sota
toimia, joiden laajuus tai jotkin muut piirteet nostavat ne esille. Ne eivät ole kuitenkaan täyt
täneet tässä tutkimuksessä käytettyjä 'merkittävyyden' kriteerejä. Hyökkäys on saattanut 
esimerkiksi pysähtyä vain rajoitetun menestyksen saavuttaneena, se on saatettu lyödä tak:ru
sin puolustajan vastahyökkäyksellä tai sillä ei ole ollut operatiivisia, strategisia tai poliittisia 
seurauksia. 
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MERKITTÄVIMMÄT OPERAATIOT (KUVALIITE) 

1. Slovenian sota 

Kuva 1. Haavoittunut Liittovaltion armeijan 
kapteeni. 

Kuva 2. Slovenian Alueellisten puolustusjoukkojen 
vangittuja reserviläisiä. 

Kuva 3. Liittovaltion ilmavoimien hävittäjien pommituksen tuloksia Ljubljanaan johtaville teille ruuh
kautuneisiin rekkoihin. 



L Kuva 4. Slovenian Alueellisten puolustusjoukkojen 
väijytykseen Ljubljanan lähistöllä pysähty
nyt Liittovaltion armeijan kuorma-auto. 

2. K.roatian sota 

2 (10) 

Kuva 5. Väijytykseenjoutuneita Liittovaltion 
armeijan M-60P- kuljetuspanssarivaunuja. 

2.1. Viiden armeijakunnan hyökkäys ja hyökkäys Dubrovnikiin 

Kuva 6. Liittovaltion armeijan ilmatorjuntatykki 
Dubrovnikin laidalla syksyllä 1991. 

Kuva 7. Kroatian serbien puolisotilaallisten ryh
mittymien vapaaehtoinen taistelija tär
keimpine välineineen. Vuoden 1991 lopus
sa otetussa valokuvassa Novi Sadin serbi 
kantaa vielä kommunistiajan tähteä kypä
rässään. 



L 

2.2. Vukovarin piiritys 

Kuva 8. Eteläisen hyökkäyssuunnan näkymä noin 
kilometri ennen Vukovaria. 

Kuva 12. Nustarin sulutteisiin liittynyt siltahävite. 

3 (10) 

Kuva 9. Vanhaa keskustaa marraskuussa 1999 -
kahdeksan vuotta valtauksenjälkeen. 

Kuva 11. Kroaattien vastahyökkäyksen Nustarissa 
pysäyttäneet sulutteet. 

Kuva 13. Hinausta odottava panssarimiinaan ajanut 
Liittovaltion armeijan M-84- taistelupans
sarivaunu piirityksen viimeisinä päivinä 
marraskuun puolivälissä 1991. 
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r 
Kuva 14. Vukovarin puolustajien käyttämää Kuva 15. Vukovar ja ltä-Slavonia palautettiin 

Kroatialle 1998. Vukovarin tuhoutu
neen vesitornin yllä liehuu edelleen 
Kroatian lippu. 

luolastoa. Luolat liittyivät Vukovarin 
keskeneräisen viemäriverkoston tun-
neleihin. 

3. Bosnia-Hertsegovinan sota 

3 .1. Sodan alkuvaiheet 

Kuva 16. Vitezin alueen bosniakkipuolustajia ase
miensa edustalla. 

Kuva 17. Bosnian serbien puolisotilaallisten jouk
kojen sotilaita marssilla kohti Gorazdea. 



L 

5 (10) 

Kuva 18. Sodan alkuvaiheessa kahteen kertaan hävitetty Brckon silta. 

3.2. Hyökkäys Gradacaciin 

Kuva 19. Näkymä kohti Gradacacia serbien pohjoi
sesta hyökkäyssuunnasta (Gomje Bare). 

Kuva 21. Bobricin sairaala serbien hyökkäys
suunnasta päin kuvattuna. 

Kuva 20. Näkymä Gradacacista kohti serbien län
tistä hyökkäyssuuntaa (Pobrici). Tien mut
kan takana olevalla varsinaisella kaatopai
kalla bosniakkien sulutteet. 

Kuva 22. Serbien vallattu panssarijuna pohjoisesta 
kuvattuna. Juna saapui luoteesta ( oikealta) 
ja joutui kuvan oikeassa reunassa takana 
häämöttävien puiden tasalla olevalle kuk
kulalle ryhmittyneen 107 Prikaatin panssa
rintorjunta-aseiden tulitukseen. 
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Kuva 23. "Viteziläiset 107 MtJvPr:njoukot sekä 2 AK:n muut joukot pysäyttivät yli-inhimillisellä tavalla 
panssaroidun junan, teräksisen hirviön, joka oli varustettu it-tykeillä ja it-konekivääreillä, kra
naatinheittimillä, Maljutka-panssarintorjuntaohjuksilla, viestivälineillä, lääkintähuoltomateriaa
lilla, ruualla ja suurella määrällä ampumatarvikkeita. Samalla he estivät serbi-tshetnikki -agres
sorin suunnitelmat sulkea portti Bosna-joelle. 
Gradacacin kunta, 22.10.1998." (Suomennus kapteeni Sami Nurmi) 

3.3. Sarajevon piiritys 

Kuva 24. Näkymä Sarajevoa piirittäneiden serbien 
asemista alas kaupunkiin. 

Kuva 26. Serbien tykistön tulenjohtopaikka 
Trebevic-vuorella kesällä 1993. 

Kuva 25. Bosniakkisotilaita Sarajevoa reunustavien 
kukkuloiden rinteellä kesällä 1992. 

Kuva 27. Bosnia-Hertsegovinan anneijan 
1 Armeijakunnan sotilaita asutuskeskus
taistelussa Dobrinjan kaupunginosassa. 



L 

7 (10) 

Kuva 28. Piiritetyn kaupungin innovatiivisuutta. Kuva 29. Brittien Nopean reagoinnin joukkojen 105 
Nyrkkipajassa tehty paineilmalla ammuttava millimetrin haupitsi Sarajevon lounaispuo-
82 millimetrin kranaatinheittimen kranaatti leisella lgman-vuorella tulittaa serbiase-
(kiiltävä) ja tavallinen kranaatti. mia elokuun lopussa 1995 serbien kra

naatti-iskun rankaisemiseksi. 

3.4. Mestarin toinen taistelu 

L Kuva 30. Mestarin vanha silta 'Stari Most' . Takana Hum -vuori. 

Kuva 31. Mestarin keskustaa kesäkuussa 1993. 

-=--.,,,.,,..---

Kuva 32. Mestarin Tito-sillan paikalle YK:n raken
tama Bailey-silta toukokuussa 1993. 
Kuvan YK:n kuljetuspanssarivaunu on 
Neretva-joen itäpuolella, bosniakkien 
hallitsemassa osassa kaupunkia. 



l. 

3.5. Operaatio 'Tiger-Liberty' 
8 (10) 

Kuva 33. Operaatio 'Tiger-Libertyn' kohteena ollut Fikret Abdic ja Krajinan Serbitasavallan 
presidentti Milan Martic 

3.6. Operaatio 'Grmec' 

Kuva 34. Serbien hyökkäystä 18.-19.11.1994 
tukeneet Orao -hävittäjät nousivat ilmaan 
Udbinan lentokentältä. Seuraavana 

Kuva 35. Bosnian serbitasavallan armeijan komen
taja kenraali Ratko Mladic puhuu miehil
leen joulukuussa 1994 Bihacin lähistöllä. 
Samaan aikaan Bosnian serbitasavallan päivänä 39 Pohjois-Atlantin Puolustusliiton 

lentokonetta pommittivat kenttää 80 pommilla. armeijan, Krajinan serbitasavallan armei
jan ja Fikret Abdicin joukkojen yhteinen 
operaatio ahdisti Bosnia-Hertsegovinan 
armeijan 5.Armeijakuntaa liian pitkälle 
viedyn operaatio 'Grmecin' seurauksena. 
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4. Kroatian ja Bosnia-Hertsegovinap sotien viimeiset vaiheet 

4.1. Operaatio 'Bljesak ' 

Kuva 36. Pakracin laakso etelästä kuvattuna Kuva 37. Lipikin tehtaat idästä kuvattuna 
(kroaattien pohjoinen päähyökkäyssuunta). (kroaattien pohjoinen päähyökk:äyssuunta 

Pakracin eteläpuolella). 

Kuva 38. Okucani koillisesta päin kuvattuna 
(kroaattien koillinen päähyökkäyssuunta). 

4.2. Operaatio 'Oluja' 

Kuva 40. Kroatian armeijan tykistö tukee hyök
käystä Biogradin lähistöllä Benkovacissa. 

Kuva 39. Bijela Stijenanja Benk:ovac Okucanskin 
vaikeakulkuista maastoa pohjoisesta päin 
kuvattuna (erikoispoliisien toimintasuun
ta). 

Kuva 41. Kninin vallanneita Kroatian armeijan 
sotilaita. 
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LÄHTEISTÖANAL YYSI 

Bajlo, Ivan: http://www.inet.hr/steelpanthers/military/index.htm 

Ivan Bajlo on kroatialainen polyteknisen opiston opiskelija ja sotahistorian harrastaja, joka ylläpitää erit
täin monipuolista entisen Jugoslavian sotia käsittelevää Internet- sivustaa. Hän ottaa avoimesti vastaan 
sähköpostissa korjausesityksiä sivuihinsa, joten niiden sisältämiin tietoihin on suhtauduttu varauksella. 
Tärkeimmät alasivut ovat kuitenkin varustetut lähdeviitteellä. Näin esimerkiksi pääosa tämän tutkimuksen 
kannalta tärkeistä Bajlon sivujen viitteistä ovatkin alkujaan lähtöisin Norman Erikiltä, Jane's Intelligence 
Reviewin toimittajalta,jota onjo muutenkin käytetty lähteenä. Bajlon luotettavuutta on varmennettu koko 
ajan muista lähteistä. Hänen havaintonsa eri osapuolien taistelujaotuksista vaikuttavatkin sinänsä luotetta
vina pidetyistä läntisistä sotilasaikakauslehdistä kerätyiltä. 

Djuretek, Darko: http://www.dalmatia.net/croatia/war/ 

l.. Djuretekin tausta ei selviä hänen ylläpitämistään Internet- sivuista. Pääsivut sisältävät mahtipontista kroa
tialaista propagandaa, mutta alasivut sisältävät pääosin luotettavana pidettävää materiaalia. Artikkelit 
koostuvat usean kansainvälisen uutistoimiston arkistomerkinnöillä varustetuista uutissähkeistä (mm. As
sociated Press, UPn ja Washington Post Foreign Service) tai uutiskanavien artikkeleista ( esim. CNN). 

http://www.vukovar.com/ 

Kyseisen Internet- sivun ylläpitäjä ei ilmene mistään sivuilla olevista merkinnöistä. Sivut edustavat etusi
vultaan lähtien täysiveristä serbivastaista propagandaa. Numerotiedot ja päivämäärät vaihtelevat sivusta 
toiseen, eikä niitä ole voitu käyttää hyväksi kuin vain suuntaa antavina. Parasta antia ovat lainaukset Kro
atian valtion uutistoimiston HINA:n vuosialmanakasta. 

Gutman, Roy: Kansanmurhan todistaja. 1993. 

Roy Gutman oli ollut jo ennen Slovenian, Kroatian ja Bosnian sotia 11 vuotta uutistoimisto Reutersin 
Belgradin toimiston johtajana. Hänen kirjansa perustuu varsin pitkälle hänen vuosina 1991 - 1993 kirjoit
tamiinsa artikkeleihin. Gutmanin tekstit keskittyvät pääosin etnisiin puhdistuksiin ja humanitaariseen ka
tastrofiin. Hän kunnostautui aikanaan paljastaessaan aiemmin tuntemattomia serbien tarkasti salaamia 
keskitysleirejä. Vaikka kirja kuvaakin sotia vain tietystä näkökulmasta, on sen sivuilla jonkun verran terä
viä huomioita sodissa toteutetuista operaatioistakin. Gutmanilla ei ole ollut tarvetta miellyttää mitään so
dan osapuolista. Hänen lähtökohtansa ennen sotia olivat serbimyönteiset, mutta keskitysleirien näkeminen 
muutti suhtautumisen täysin. Kirjan varjopuolena voi pitää sitä, että se julkaistiin jo 1993 - kaksi vuotta 
ennen sotien päättymistä ja paljon ennen Bosnian sodan pahimpia kansanmurhia. Gutmanin tavoite lie
neekin ollut saada kirja levitykseen nopeasti ja kenties vaikuttaa kansanmurhien lopettamiseen. Teksti ei 
täytä tieteelliselle lähteelle asetettuja kaikista tiukimpia vaatimuksia ja sitä onkin käytetty vain tukevana 
lähteenä. 

Husum, Sören Bo: At W ar Without weapons. 1998. 

Husum on tanskalainen reservin kapteeni, joka toimi UNPROFOR:in sotilastarkkailijana Bosnia-Hertse
govinan ja Kroatian alueilla huhtikuusta 1993 tammikuuhun 1994. Vaikka kyseessä on henkilökohtaisiin 
kokemuksiin ja päiväkirjaan perustuva, osin matkakertomuksen omainen kirja, ei Husumin kirjaa voi si
vuuttaa lähteenä. Husum ehti yhdeksän kuukauden aikana palvella kolme kuukautta Mostarissa juuri bos-
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niakkien ja kroaattien sodan aikana, kolme kuukautta Dalmatian rannikolla lcroaattien operaatio 'Divose
lon' aikana ja kolme viimeisintä kuukautta Bihacin alueella Filcret Abdicin ja Bosnia-Hertsegovinan halli
tuksen välisten taistelujen käynnistyttyä. Husumin henkilökuvaukset ovat subjektiivisia ja hänen omat 
mielipiteensä saavat turhan paljon rivejä tekstissä. Tarkkailijana saadut järkyttävätkin kokemukset ovat 
vaikuttaneet tekstiin, mutta Husum on säilyttänyt kuitenkin faktan ja fiktion erot tarkkaan. Kun hän ker
too tositapahtumista, ne ovat joko hänen itsensä näkemiä tai Yhdistyneiden kansakuntien muun henkilös
tön dokumentoimia. Kuulemansa huhut ja epäilyt hän on myös kirjannut, mutta mainitsee aina niiden yh
teydessä asian jääneen todistamatta. Husum on sisällyttänyt kirjaansa myös lähdeviitteitä, mutta ne sisäl
tävät lähinnä vain lisätietoja kyseisestä tekstin kohdasta. 

Jane' s Defence W eekly ja Jane' s Intelligence Review 

Pääosa tutkimuksen lehtiviitteistä liittyvät muunmuassa Paul Beaverin, Michael Brownin, Christopher 
Collinsonin, Norman Erikin, James Gown, David C. Isbyn, Tim Ripleynja Milan Vegon kirjoittamiin ar
tikkeleihin yllämainituissa sotilasaikakauslehdissä. Luotettavimpina lähteinä ovat olleet ne kirjoittajat, 
joilla on takanaan vuosien kokemus Balkanin tilanteen seuraamisesta esimerkiksi jossain eurooppalaises
sa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa. Joukkoon mahtuu kuitenkin myös tavallisia toi
mittajia, jotka ovat julkaisseet nopeassa tahdissa vain pintatietoon perustuvia arvioita tapahtumista. Täl
laiset artikkelit ovat paljastuneet epätarkkuuksista joukko-osastojen ja yhtymien nimissä sekä ylimalkai
sista operaatiokartoista. 

O'Shea, Brendan: Crisis At Bihac - Bosnia's Bloody Battlefield.1998. 

O'Shea palveli Euroopan yhteisön tarkkailijana Bosniassa ja Kroatiassa 1994 - 1995. Hän tukeutuu omien 
kokemuksiensa lisäksi Euroopan yhteisön ja Yhdistyneiden kansakuntien arkistolähteisiin, muunmuassa 
tarkkailijoiden raportteihin. Muina lähteinä O'Shea on käyttänyt kansainvälisten uutistoimistojen uutis
sähkeitä. Hänen ammattitaustansa ei käy kirjasta ilmi, mutta asiantunteva teksti, runsas lähdeviitteiden 
käyttö sekä laaja tuntemus Bosnian sotaa koskevasta kirjallisuudesta kertovat kokemuksesta tutkijana tai 
journalistina tai jopa molempina. Vaikka kirja on aiheeltaan rajattu, O'Shea hallitsee myös Bosnian sodan 
yleiset tapahtumat ja niihin johtaneen kehityksen. Hänen teoksensa parasta antia on ku.itenkin yksityis
kohtiin asti ulottuva tietämys nimenomaan Bihacin alueen tapahtumista O'Shea kykenee esittämään tais
telutapahtumat loogisesti ja oikeassa aikajärjestyksessä. Tiedot ovat yksityiskohtaisia sekä tarkkoja. 
O'Shea ei ole kirjoittanut kirjaa erityisesti kenenkään osapuolen kannalta. Niin hyvät kuin pahatkin teot 
kerrotaan taspuolisesti ja totuudenmukaisesti. Kirja on kirjoitettu muutama vuosi tapahtumien jälkeen, 
jolloin tiedot on kyetty tarkistamaan. Teos on paras lajissaan. 

Tanner, Marcus: Croatia-A NationForged in War. 1997. 

Tannerin kirja on rakenteellisesti verrattavissa Judahin vastaavaan teokseen serbeistä. Tanner kertoo var
sin laajasti kroatialaisten historiasta ja taustoista. Siinä missä Judah on säilyttänyt etäisyyden ja kriittisyy
den tutkimuskohteeseensa, on Tanner imeytynyt liian syvälle Kroatian sodan tapahtumiin. Hän myöntää 
Ahmicin verilöylyn ja kroaattien kannalta muutkin vähemmän hohdokkaat teot. Teksti on kuitenkin kaut
ta linjan kirjoitettu kroaattimyönteisesti. Kirjoittajalla on syyttävä sormi samoin koko ajan pystyssä, mutta 
se kohdistuu vain presidentti Franjo Tudjmaniin. Tanner korostaa ulkoisten seikkojen suurta merkitystä 
muun muassa kroaattien ja bosniakkien vuosien 1993 - 1994 sodan syttymiseen. Pelkästään V ance-Owe
nin rauhansuunnitelma ja "suunnattomien muslimilaumojen vyöryminen" Bosnian kroaattialueille eivät 
yksiselitteisesti aiheuttaneet sotaa. Tannerin sympatiat eivät ole brittien tai saksalaisten puolella. Britit le
mataan sodan alussa serbien myötäilijöiksi. Sekä brittejä että saksalaisia syytetään Jugoslavian tapahtumi
en kärjistymisestä europolitiikan kiistojen vaikutettua Euroopan yhteisön päätöksentekoprosesseihin 
1991. 
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Judah, Tim: Serbs - History, Myth & the Destruction ofYugoslavia. 1997. 

Judah toimi Jugoslavian alueen sodissa Lontoon 'Times' ja 'Economist' -lehtien kirjeenvaihtajana. Hänel
lä on akateeminen koulutus talous- ja oikeustieteiden sekä diplomatian aloilta. Judahin kirja luo varsin sy
vällisen kuvan serbeistä konfliktien osapuolena. Taustoja haetaan yli sadan sivun verran toista maailman
sotaa edeltäneeltä ajalta. Judah on päässyt primaarilähteiden luo alueella ollessaan ja haåstattelemaan 
muun muassa kenraali Veljko Kadijevicia. Teos on varustettu lähdeviitteillä, mutta niiden määrä ei oie 
päätähuimaava. Näyttäkin siltä, että Judah on tekstissään luottanut pääosin omiin havaintoihinsa ja päätel
miinsä. Tosiasiat ovat pääosin niiden kanssa yhteneväisiä, mutta joissain tapahtumissa tosiasioiden tarkas
tus on jäänyt tekemättä. Niinpä esimerkiksi koko Bosnian-Hertsegovinan yhtenäisyyttä vuodesta 1992 
lähtien hiertäneen Fikret Abdicin kukistumiseen ja Länsi-Bosnian serbien ahdinkoon johtaneen 5 
AK/ABiH:n operaatio 'Tiger-Libertystä' Judah on saanut täysin väärän kuvan. Judahin mielestä kyseessä 
oli Bosnia-Hertsegovinan hallituksen 5 Armeijakunnassa nostattama kapina, joka johti Abdicin joukon 
maasta ajamiseen. Tosiasiassa kyseessä oli 5 Armeijakunnan komentajan itsenäisesti suunnittelema har
hautusoperaatio, josta hallitus oli täysin tietämätön. 

Vihervuori, Marita: Tervetuloa Helvettiin. 1999. 

Vihervuori vaikuttaa ainoalta syvällisempää aikaperspektiiviä Jugoslavian tilanteeseen omaavalta suoma
laiselta, joka on viime vuosina julkaissut aihetta koskevaa materiaalia. Vihervuori on vieraillut alueella 
toistuvasti jo 1960-luvun lopulta lähtien ja solminut runsaasti suhteita paikallisiin ihmisiin. Hänen koulu
tuksensa rajoittuu filosofian kandidaatin tutkintoon. Tämän puutteen(?) korvaa kuitenkin runsas alueelli
nen kokemus. Sotien ollessa käynnissä hän pääsi serbokroatian taitoisena toimittajana niin lähelle kirjoit
tamaansa aihetta, kuin vaan mahdollista. Lähelle pääseminen on vaikuttanut myös Vihervuoren mielipi
teisiin. Teksteissä on havaittavissa suoraa YK- ja brittivastaisuutta, eikä NATO:kaan kuulu kirjoittajan 
suosikkeihin. Bosniakeista kerrotaan myönteiseen sävyyn ja heidän tekemänsä sotarikokset toki maini
taan, mutta vain ohimennen. Serbien teot toistuvat kymmenissä kohdissa kirjaa, eikä kroaattejakaan käsi
tellä silkkihansikkain. Vihervuoren tiedot näyttävät usein vahvistavan muiden lähteiden kertomia tietoja. 
On myös mahdollista, että hän on itse käyttänyt suoraan k.o. kirjoja ja artikkeleita (Anttola, Glenny, Gut
man, Harris, Moconesi jne) oman toksensa lähteinä. Vihervuoren kirjasta saa muutenkin kuvan, että enti
sen Jugoslavian sodista kirjoittaneet journalistit tunsivat hyvinkin toisensa. On helppo ajatella, että tällai
sessa joukossa jostain tietystä tapahtumasta muodostuu helposti yhteinen käsitys, jota kukin tahollaan 
toistaa. Vihervuoren kirja on kaikesta huolimatta suomalaisen tutkijan kannalta merkittävin entisen Jugo
slavian alueen sodista kertova teos. 'Tervetuloa Helvettiin' on suomalaisen tekemä, suomenkielinen, se 
kertoo kronologisesti kustakin alueen kolmesta sodasta ja käsittelee ainakin lyhyesti yksittäisiäkin operaa
tioita. Kirja ei ole tutkimus, joten siinä ei ole lähdeviitteitä. Tekijänsä syvällisen tietämyksen vuoksi sitä 
voidaan kuitenkin pitää hyvänä lähteenä. 



Kapteeni Janne Mäkitalon diplomityön LllTE 12 

JUGOSLAVIAN SOSIALISTINEN LIITIOT ASAV ALTA (KARTIALIITE) f l ". 0-.Ö 

;. 

\ 
.-.\ . , 

✓ 
... 

( 
l 

! 

/ tr•. 

{ 




