
LIPUTUSOHJE 
Lähde: SPV:n liputusohje 2012, Suomen Navigaatioliiton ja SPV:n nettisivut

Diat on laadittu katsastusluokkien (2), 3 ja 4 käytön kannalta eli sisävedet

SPV 2012 Lippukomitea
* Kansainvälinen merioikeussopimus SopS 50/1996

* Laki Suomen lipusta 380/1978
* Merilaki 1302/1999, Asetus MeriL. 1 luvun 1§ soveltamisesta 1304/1999

* Liikenne- ja viestintäministeriön lausunnot 2099/43/2001, 610.2003 ja 
941/02/2011, 18.5.2011

* Neuvottelut Merenkulkulaitos / Lippukomitea 24.3.2003 ja 27.11.2006
* Asetus huvialusten lipuista 292/1983

* Landskapslag om Åland flagga 41/1992
* Asetus liputuksesta Suomen lipulla 383/1978

* EU:n komiossion lausunto D(2001) PLI590031



SUOMEN LIPPU

Suomen lippu on huviveneessä joko Suomen 
kansallislippu tai veneily-yhdistyksen lippu eli 
veneseuralippu = perälippu

Suomen lipun käyttö veneen perälippuna 
edellyttää, että veneen omistus on yli 60 %:sti 
suomalaisomistuksessa.



VENESEURALIPPU
on Suomen kansallislipun veroinen lippu



VENESEURALIPPU

= Perälippu

* Veneseuralippu on kansallislipun veroinen Suomen 
lippu

* Sitä voi käyttää sekä Suomessa että ulkomailla

* Trafi vahvistaa hakemuksesta veneseuralipun

* Vain vahvistettuja venesuralippuja saa käyttää

* Venesuran tulee pitää rekisteriä veneistä, joilla on 
veneseuralipun käyttöoikeus



* Venetodistus on virallinen todistus oikeudesta käyttää 
veneseuralippua
* Venetodistuksen saa venekatsastuksen perusteella 
* Venesuran rekisterissä oleva suomalainen vene sää 
käyttää seuran veneseuralippua = perälippua

* Veneseuralippua saa käyttää vain silloin kun veneessä on 
päällikkönä tai miehistön jäsenenä rekisteröintiseuran jäsen
* Venetodistus tulee olla veneessä mukana silloin kun 
käytetään veneseuralippua



VENESEURALIPPUA EI SAA KÄYTTÄÄ 
REKISTERÖIDYSSÄKÄÄN VENEESSÄ

* jos mukana ei ole rekisteröintiseuran jäsentä

* jos vene on kaupallisessa käytössä

* tai jos vene on viranomaisen katsastama kaupalliseen 
liikenteeseen

* jos vene ei ole veneseuran rekisterissä

* em. tilanteissa saa käyttää kansallislippua, jos vene on 
suomalaisomistuksessa



Lipun kooksi ja lipputangon pituudeksi suositellaan seuraavaa: 

Veneen pituus Lipun koko Lipputangon pituus

Alle 7 m 33 cm x 54 cm 80 cm

Alle 7 m 44 cm x 72 cm 100 cm

7 - 10 m 55 cm x 90 cm 120 cm

10 – 12 m 66 cm x 108 cm 145 cm

12 – 15 m 80 cm x 131 cm 175 cm

Yli 15 m 163 cm x 210 cm 210 cm



LIPUTUSAJAT
* Kulussa olevassa veneessä pidetään perälippu 

nostettuna koko ajan vuorokauden ajasta riippumatta.

* Kiinnitetyssä (satamassa, poijussa, ankkurissa) 
miehitetyssä veneessä ja veneseuran 
maatukikohdassa lippu nostetaan kello 8.00 ja 
lasketaan auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään 
kello 21.00.

* Juhannusyönä lippu pidetään nostettuna koko yön.



VENEEN OMISTAJAN VIIRI
= VENEVIIRI



KOMMODORIN VIIRI
= PUHEENJOHTAJAN VIIRI



VARAKOMMODORIN VIIRI 
= VARAPUHEENJOHTAJAN VIIRI



KUNNIAJÄSENEN LIPPU



MAJAVIIRI



Veneilijän ja purjehtijan pätevyysviiri
SPV:n Veneilijäkurssi antaa valmiudet hallittuun ja itsenäiseen 

harjoitteluun ja kokemuksen kartuttamiseen suojaisilla vesialueilla 
hyvissä olosuhteissa.

SPV:n Purjehtijakurssi on veneilijäkurssin suorittaneille jatkokurssi, 
missä keskitytään purjehduksen perusteiden hallintaan teoriassa ja 
käytännössä.



Venepäällikön pätevyysviiri
Venepäällikkökurssi on suunnattu vastaamaan vaatimuksia, joiden 
hallinta oikeuttaa hakemaan Kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa.



Katsastajan viiri
SPV:n voimassaolevan katsastajapätevyyden omaavan 

seurakatsastajan tunnusviiri



Kerhoviiri



VENEILYLIITON VIIRI

(PSI:n viiri ennen liittojen yhdistymistä SPV:ksi. Em. viirin logoa käyttää edelleen 
Suomen Moottoriveneklubi, venekerho – perustettu 1930 ja se on SPV:n jäsenseura 

eli Pursiseura Ilmarinen (PSI) ei voi käyttää toisen seuran tunnuslogoa)



Pöytästandaari



SUOMEN NAVIGAATIOLIITON TUTKINTOVIIRIT

» Avomeri

» Rannikko

» Saaristo



LIPPUJEN JA VIIRIEN PAIKKA

Asetuksessa mainittuja kommodorin 
viiriä, varakommodorin viiriä, 
veneenomistajan viiriä, 
kilpailulautakunnan lippua ja 
kunniajäsenen lippua ei saa käyttää 
perälipun paikalla.

Moottoriveneessä, jossa ei ole 
saalinkeja, voi pitää yhtä
Viiriä merenkulkumastossa tai 
ohjaamon katolla olevassa 
Pikkutangossa.

LIPPUJEN JA VIIRIEN PAIKKA



KYMMENEN TÄRKEINTÄ LIPUTUKSEEN YLEISOHJETTA

PIDÄ LIPPUSI JA VIIRISI EHJINÄ JA PUHTAINA.

LASKE KAIKKI KANSALLISLIPUT, MYÖS KOHTELIAISUUSLIPPU, YÖKSI 
SATAMASSA JA ANKKURISSA. YÖ ALKAA AURINGON LASKIESSA, MUTTA 
VIIMEISTÄÄN KELLO 21.00.

ÄLÄ PIDÄ PERÄLIPUN PAIKALLA MAINOSLIPPUA, KILPAILULAUTAKUNNAN 
LIPPUA TAI KUNNIAJÄSENEN LIPPUA.

PIDÄ OIKEASSA SAALINGISSA KORKEINTAAN KOLMEA, MIELUUMMIN VAIN 
KAHTA VIIRIÄ KERRALLAAN, ARVOKKAIN YLIMPÄNÄ.

KÄYTÄ VAIN SELLAISIA VIIREJÄ, JOIHIN SINULLA ON VENEEN 
PÄÄLLIKKÖNÄ OIKEUS.



PIDÄ ULKOMAILLA PURJEHTIESSASI KYSEISEN MAAN 
KAUPPALIPPUA OIKEASSA SAALINGISSA KOHTELIAISUUSLIPPUNA 
JA SIIRRÄ TÄLLÖIN VIIRISI VASEMPAAN SAALINKIIN.

KÄYTÄ VAIN YHTÄ KOHTELIAISUUSLIPPUA KERRALLAAN.

KUN PURJEHDIT VUOKRAVENEELLÄ MUUN MAAN LIPUN ALLA, 
NOSTA SUOMEN KANSALLISLIPPU VASEMPAAN SAALINKIIN.

TERVEHDI LIPULLA SELLAISIA LÄHELLÄ KULKEVIA SOTA-ALUKSIA, 
JOIDEN MASTOSSA LIEHUU VIIRI.

LASKE MYÖS JUHLALIPUTUS YÖKSI.



Viirien arvojärjestys

Viirit jaetaan arvojärjestykseltään kolmeen ryhmään, joka on myös niiden nostojärjestys:

1. ja arvokkain ryhmä, joka on aina muita viirejä ylempänä
- Venelipusta johdetut viralliset viirit (Asetus huvialusten lipuista 292/1983)

Kommodorin viiri
Varakommodorin viiri
Veneenomistajan viiri

- Seuraavat kaksi ovat nimestään huolimatta viirejä 
eikä niitä saa käyttää perälippuina
Kilpailulautakunnan lippu
Kunniajäsenen lippu



Viirien arvojärjestys
2. ryhmä - Valtakunnallisten liittojen ja yhdistysten 

tutkinto- ja pätevyysviirit, kuten: SPV:n pätevyysviirit:

Suomen Navigaatioliiton 

Laivuriviirit:

Veneilijäviiri    Venepäällikköviiri

                                                                      Kouluttajaviiri Katsastajaviiri



Viirien arvojärjestys

 Valtakunnallisten liittojen ja yhdistysten 
jäsentunnuksina käytetyt viirit, kuten

SPV:n kerhoviiri

3. ryhmä

- Varustamoviirit, jotka osoittavat veneen omistajan, 

kuten venevuokraamon viirit

- Tehtäväviirit, jotka osoittavat, että vene tai sen 

miehistö on sitoutunut toimimaan jossain tehtävässä, 

Kuten Partiolaisten NODU (vesistötutkimus) -viiri

- Henkilö-, vene- ja vapaaehtoiset yhteisöviirit





Veneen arvokkain lipun paikka
kuuluu perälipulle 

1. Veneseuran kommodorin, varakom-
modorin, veneenomistajan viiri jne. ylim-
mäisenä,
2. Tutkinto- tai pätevyysviiri, SPV:n ker-
hoviiri. 
3. Varustamoviirit, tehtäväviirit
Viirejä samanaikaisesti enintään kolme.

Suomalainen purjevene 
Ruotsissa

Kohteliaisuuslippu





Suomalainen moottorivene virossa



VENELIPPUVIDEOITA

Historiaa

Lippukulttuuri

Suomalaiset veneliput

Viestiliput ja juhlaliputus

https://www.youtube.com/watch?v=6j0jgUk1HDY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EETq0FrkHeI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ul71cdD0cxg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tvLG2BYRSFI&feature=youtu.be


Veneseuralipun historia alkaa 1800-luvulta

Venäjällä annettiin vuonna 1890 keisarillinen julistus 
purjehdusseurojen lipun käytöstä. Sillä määriteltiin 
purjehdusseurojen käyttöön valkoinen lippu, jossa oli sininen risti ja 
tangon puoleisessa kulmassa sen kaupungin tai läänin vaakuna, 
jossa seura on perustettu. 

Vastaava Pyhän Yrjön ristillä varustettu lippu oli ollut jo käytössä 
Venäjän luotsilaitoksella sekä Keisarillisella Nevan 
Jokipursiseuralla. Venäjän sotalaivasto käytti silloin - ja nykyään 
uudestaan - sinivalkoista Pyhän Andreaan vinoristillä varustettua 
lippua.



Ensimmäiset seuran säännöt ja niihin sisältyvän lipun hyväksyi keisari 
Aleksanteri II Nyländska Jaktklubbenille (NJK) Helsingissä 4. maaliskuuta 
1861. Lipun erikoismerkiksi määrättiin Uudenmaan läänin vaakuna 
kehystettynä tammenlehvillä ja Pyhän Andreaan kunniamerkin nauhalla.

Nykyinen veneilyseurojen käytössä oleva lippu, jossa sinisen ristin päälle 
on sijoitettu valkoinen risti ja tangon puoleiseen yläkulmaan alun perin 
läänin tai kaupungin vaakuna, sittemmin jokin muu seuran heraldinen 
tunnus, syntyi Nyländska Jaktklubbenin ja Suomen Purjehtijaliiton 
aloitteesta. 

Asetus purjehdusyhdistysten lipuista annettiin 18. helmikuuta
1919.



PSI:n jäsenille myytävät liput ja viirit 
Veneen pituus Lipun koko Lipputangon pituus PSI:n jäsenhinta

Alle 7 m 33 cm x 54 cm 80 cm 25 €

Alle 7 m 44 cm x 72 cm 100 cm 25 €

7 - 10 m 55 cm x 90 cm 120 cm 26 €

10 – 12 m 66 cm x 108 cm 145 cm 26 €

Veneenomistajan viiri 20 €

Kerhoviiri 20 €
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