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Merenkulkuhallituksen päätös  18.1.1973 

1. Toimintakauden aikana käyttävät kaikki merenkulkulaitoksen 

alukset merenkulkulaitoksen lippua sekä toimintaviiriä.  

2. Merenkulkulaitoksen  lippu pidetään ankkurissa, poijussa  tai 

 laiturissa oltaessa perälipputangossa  ja kulussa  yleensä kahvelissa. 

Toimintaviiri nostetaan aluksen mastoon  tai kaksimastoisen  aluksen 

perämastoon.  

3. Merenkulkulaitoksen  lippu pidetään aina nostettuna laivan 

ollessa kulussa. Ankkurissa, poijussa  tai  laiturissa nostetaan lippu 

 kello  8 (1.10  -  15.3.  kello  9)  ja  lasketaan auringon laskiessa kuiten-

kin viimeistään  kello  21. Toimintaviiri  pidetään nostettuna  koko  toi-

mintakauden ajan.  

4. Varustan-jis- ja riisumisaikana  aluksen siirtyessä omalla 

konevoimallaan paikasta toiseen  on  käytettävä lippua.  

5. Alus, jossa  on  tasavallan presidentti, käyttää tasavallan 

 presidentin  lippua  ja sen  yläpuolella samaan nostimeen kiinnitettyä 

tasavallan  presidentin viiriä.  

Alus, jossa  on  merenkulkuhallituksen pääjohtaja  tai  osasto-

päällikkö, käyttää leveää  vii nä.  

Viiri nostetaan aluksen maston  tai kaksimastoisen  aluksen perä- 

maston huippuun.  

6. Ulkomaan satamassa noudatetaan liputuksessa kyseisen maan 

käytäntöä. 
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7. Suoritettaessa lipputervehdys  lippu lasketaan hitaasti  ja  tasai-

sesti peratangossa  n. 2/3  tangon  pituudesta  ja kahvelissa  n. 1/3 kahvelin 

 ja partaan  välisestä etäisyydestä. Lipulla  on tervehdittävä  sota -alusta 

jossa  on sotaviiri tai  jokin muu päällikkyysmerkki  ja vastattaessa  toisen 

aluksen lipputervehdykseen.  

Sota -alusta tervehdittäessä lippu nostetaan takaisin huippuun vasta 

senjälkeen kun sotalipulla  on  vastattu tervehdykseen. Vastattaessa kauppa- 

aluksen tervehdykseen nostetaan lippu huippuun ennen kauppa-aluksen lippua. 

Merenkulkulaitoksen  alukset tervehtivät toisiaan suorittamalla lippu- 

tervehdyksen.  

8. Juhlaliputus  suoritetaan suurena juhlaliputuksena  tai  pienenä juh-

laliputuksena. Juhialiputusta käytetään  vain  toimintakauden aikana lipun ol-

lessa nostettuna ellei siitä erikseen toisin ole käsketty. 

Suuressa juhlaliputuksessa nostetaan mastojen huippuun sopivan ko-

koinen merenkulkuhallituksen lippu toimintaviiriä  tai  leveätä viiriä poista. 

 matta ja  kansainväliset signaaliliput, paitsi lippua  X, raineen nokasta tai 

keulavantaasta mastojen  huippujen kautta huippulippujen alapuolitse aluksen 

perään. Viestiliput  ja viirit  liitetään toisiinsa keulasta alkaen aakkos-  ja 

numerojärj estykses  sä  siten, että kolmen kirjainlipun jälkeen sijoitetaan 

viiri  (A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3  jne.).  Jos  viiri joutuisi aiim-

maksi vaihdetaan  se  sitä seuraavaan lippuun. Mikäli yksi viestilippusarja 

ei riitä, jatketaan ensimmäistä sarjaa toisella sarjaila. Erikseen määrätyt 

alukset käyttävät lisäksi suuren juhlaliputuksen yhteydessä rainelippua. 

Suurta juhlaliputusta käytetään 

puolustusvoimain lippupäivänä, kesäkuun  4  päivänä, 

Suomen lipun päivänä, juhannuspäivänä, 

itsenäisyyspäivänä, joulukuun  6  päivänä, 

paikallisten satamaviranomaisten pyynnöstä  ja 

muis  sa merenkulkuhailituksen  erikseen määräämi  s sä juhlatilai - 

suuksissa.  

Suuri juhialiputus saadaan aloittaa aluksen lähestyessä satamapaik. 

kaa  ja  lopettaa  sen  lähdettyä sieltä. 

Pienessä juhlaliputuksessa nostetaan mastojen huippuun sopivan 

kokoinen merenkulkuhallituksen lippu toimintaviiriä  tai  leveätä viiriä pois-

tamatta. Pientä juhialiputusta käytetään olosuhteiden niin vaatiessa kulussa 
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suuren juhlaliputuksen asemasta  ja  muulloin merenkulkuhallituksen eri-

tyisestä määräyksestä.  

9. Suruliputuksessa  pidetään lippu puolitangossa siten, että lippu 

 on  laskettuna  1/3  tangon  pituudesta  tai kahvelin  ja partaan  välisestä 

etäisyydestä. Ennen lipun nostamista puolitankoon  se on  ensin  nostettava 

huippuun. Puolitangossa olevaa lippua laskettaessa menetellään samoin. 

Vastaavasti  on meneteltävä  lipulla tervehdittäessä. 

Suruliputusta  käytetään aina vainajan ollessa aluksessa, yleisen 

suruliputuksen aikana satamassa oltaessa  ja  muulloin merenkulkuhalli-

tuksen erityisestä määräyksestä. 

Pääjohtaja  Helge  Jääsalo  

Toimistopäällikkö Eero Muuri 

KD  308/73/102 

 Ryhmä  G 

MRENKULKULUTUKSN KARITAPAINO 



SJÖFARTS STYRELSENS 

INFORMATIONSBLAD  
18. 1. 1973 	 Helsingfors 	Nr  5/73 

S 

S  

FLAGGNINGSINSTRUK TIONE  R 

FciR SJFARTSVÄSENDETS  FARTYG 

Sjöfartsstyrelsens beslut  18.1.1973  

1. Under verksarnhetsperioden  för sjöfartsväsendets fartyg sjö-

fartsväsendets flagga samt kampanjvimpel.  

2. Sjöfartsväsendets flagga förs  till  ankars, vid boj eller kaj  på 

 flaggspelet och  under  gång vanligtvis  på  gaffeln. Kampanjvimpeln hissas 

 på  masttoppen eller  på  tvåmastade fartyg  på  aktermasten.  

3. Sjöfartsväsendets flagga förs alltid  under  gång.  Till  ankars, 

vid boj eller kaj hissas flaggan klockan  8 (1.10 - 15.3.  klockan  9)  och 

halas ned vid solnedgången,  dock  senast klockan  21. Kampanjvirnpeln 

 förs  under  hela verksamhetsperioden.  

4. Under  utrustnings- och uppläggningstiden när fartyget går för 

egen maskin från  en plats till en  annan bör flagga föras.  

5. Fartyg, som republikens  president embarkerat,  för presiden-

tens flagga och ovanför  den  fastgjord vid linan presidentens vimpel. 

Fartyg med sjöfartsstyrelsens generaldirektör eller någon avdel-

ningschef ombord, för  bred  vimpel. 

Vimpein  hissas  på  fartygets masttopp eller  på  tvåmastade fartyg 

 på aktermasttoppen. 

6. I  utländsk hamn iakttas vid flaggning respektive  lands praxis. 

7. Vid hälsning med flagga halas flaggan långsamt och jämnt ned 

 på  flaggspelet  till 2/3  av spelets längd och  på  gaffeln  till 1/3  av avstån- 

det mellan gaffeln och relingen. Örlogsfartyg med örlogsvimpel eller 
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annat befälstecken bör hälsas med flagga och annat fartygs flagghälsning 

besvaras. 

Vid hälsning av örlogsfartyg hissas flaggan tillbaka i topp först 

efter det hälsningen besvarats med örlogsflaggan. När handeisfartygs 

hälsning besvaras, hissas flaggan i topp före handeisfartygets flagga. 

Sjöfartsväsendets fartyg hälsa  på  varandra genom flagghälsning.  

8.  Flaggningen sker som stor flagguing eller som liten flaggning. 

Flaggning sker endast  under  verksamhetsperioden,  då  flagga förs, om 

inte därom särskilt har föreskrivits. 

Vid stor flaggning hissas sjöfartsstyrelsens flagga av lämplig 
	S  

storlek  på  masttopparna utan att avlägsna kampanjvimpeln eller  den 

 breda vimpein och  de  internationella signalfiaggorna, förutom flagga  X. 

 Linan dras från ändan av bogsprötet eller förstäven  via  masttopparna 

 under  toppflaggorna  till  fartygets akter. Signaiflaggorna och vimplarna 

fastgörs vid varandra börjande från stäven i alfabetisk ordning och num-

merföljd,  så  att efter tre bokstavsflaggor följer vimpel  (A, B, C, 1, 

D, E, F, 2, G, H, I, 3  osv.).  Om  vimpel skulle bli underst, utbytes 

 den mot  följande flagga.  Om  inte  en signalflaggserie  räcker  till, fort-

sättes första serien med följande serie. Vid stor flaggning för särskilt 

föreskrivna fartyg även gös.  

Stor flaggnirig sker  på  

försvarets flaggfest,  den 4  juni, 

Finlands flaggas dag, midsommardagen, 

-  självständighetsdagen,  den 6  december, 

anhållan av  de  lokala hamnmyndigheterna och 

-  övriga av sjöfartsstyrelsen särskilt föreskrivna högtidligheter. 

Stor flaggning får inledas när fartyget anlöper hamnområde och 

avslutas när det avgått. 

Vid liten flaggning hissas sjöfartsstyrelsens flagga av lämplig stor-

lek  på  masttopparna utan att avlägsna kampanjvimpeln eller  den  breda 

vimpein. Liten flaggning sker  under  gång när omständigheterna  så  fordrar, 

i stället för stor flaggning och för övrigt när sjöfartsstyrelsen särskilt 

föreskriver det. 
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9.  Vid sorgflaggning färs flaggan  på  haivstång,  så  att flaggan 

halas  till 1/3  av flaggstångens längd eller  till 1/3  av avståndet mellan 

gaffeln och relingen. Innan flaggan halas  till  halvstång bör  den  hissas 

i topp.  Då  flagga, som  är på  haivstång  halas, farfars  på  samma sätt.  

På  motsvarande sätt farfars vid hälsning med flagga. 

Sorgflaggning sker alltid när någon avliden  är  ombord,  under  

. 	allmän sorgflaggning i hamn och för övrigt när sjöfartsstyrelsen sär- 

skilt föreskriver det.  

S 	 Generaldirektör Helge  Jääsalo  

Byråchef  Eero Muuri  

KD  308/73/102 

 Grupp  G  

S  
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