
SUOMEN	 LIPPU	 SATA	
VUOTTA	
	
Suomella	 oli	 Kustaa	 Vaasan	
ajoista	 lähtien	 ollut	 suuriruhti-
naan	maana	oma	punakeltainen,	
idän	 käyräsapelia	 tallaava	 lei-
jonavaakuna.	 Meillä	 oli	 postilai-
tos	 ja	 postimerkki	 sekä	 oma	 ra-
hayksikkö.	 Sortovuosina	 unel-
moitiin	 vielä	 lipun	 saamisesta	
kansalliseksi	 tunnukseksi.	 Oma	
lippu	 korostaisi	 Suomen	 erityis-
asemaa	 Venäjän	 suuriruhtinas-
kunnassa.	
Kumtähden	 kentällä	 Maamme-
laulun	 ensiesityksestä	 1848	 läh-
tien	 alkoi	 Topeliuksen	 innoitta-
mana	keskustelu	omasta	lipusta.	
 

 
Kumtähden	 kentällä	 Helsingissä	
vuonna	 1848	 kannettiin	 juhlissa	
ylioppilaskunnan	 lippua,	 jossa	 oli	
valkoisella	 pohjalla	 Suomen	 suuri-
ruhtinaskunnan	vaakuna.	
	
Vuodesta	 1863	 asti	 kiisteltiin	 jo	
innolla	 suunnitelmista.	 Näitä	
ehdotuksia	 ei	 kuitenkaan	päästy	
esittämään	 edes	 valtiopäiville	
asti.	 Leijonavaakunalipun käyttö 
kiellettiin sortovuosien aikana, 
mutta Bobrikovin murhan jäl-
keen leijonaliput ehdittiin kui-
tenkin nostaa 15 minuutiksi sal-
koon senaatissa, Suomen pankis-
sa ja Valtionarkistossa.  
Jokainen	 ryhmittymä	 käytti	 rin-
nan	 omia	 	 lippujaan.	 Erikoisen	
kiihkeäksi	 nousi	 kiistakysymys	
lipun	väristä.	 Sekä	 leijonavaaku-
nan	 punakeltaiset	 että	 purjeh-
dusseurojen	 jo	 käyttämät	 sini-
valkoiset	 värit	 ristikuvioineen	
saivat	 omat	 kannattajansa.	 Li-
säksi	 näiden	 värien	 sekoituksia	
ehdotettiin.	 Myös	 luonnokset	

lipun	kuvioista	olivat	kirjavia,	oli	
raitaa	 vinossa	 ja	 suorassa.	 Mu-
kana	oli	kukka-	ja	tähtikuvioita.	
Sisällissodan	 syttyminen	 jarrutti	
lippusuunnitelmia,	 mutta	 heti	
sodan	jälkeen	asiaa	alettiin	miet-
tiä	uudelleen.	
Kun	 suunnitelma	 oli	 lopulta	
edennyt	 	senaattiin	asti,	se	 jätet-
tiin	 eduskunnan	 hyväksyttäväk-
si.	Asia	 jopa	politisoitui:	ruotsin-
kieliset	 ja	 nuorsuomalaiset	 vas-
taan		vanhasuomalaiset.	
Lipun	suunnittelukilpailu	taiteili-
joille	julkistettiin.	Ehdotuksia	tuli	
hitaasti.	 Sisällissodan	 jälkeen	
putosi	punainen	väri	pois.		Edus-
taja	 Lauri	 Ingman	 sai	 tehtäväk-
seen	 kehitellä	 lippuasiaa	 perus-
tuslakivaliokunnan	 sihteerin,	
tohtori	 Puukon	 kanssa.	 Lopulta	
lipun	 suunnittelivat	 sotilaspuku-
komitean	 piirustustoimiston	
taiteilijat,	 J.	V.	Snellmanin	pojan-
poika	Eero	Snellman	ja	taideteol-
lisen	 oppilaitoksen	 opettaja,	 ko-
ristemaalari	 Bruno	 Tuukkanen,	
jonka	 kädenjälki	 näkyy	 useiden	
julkisten	 tilojen	 seinämaalauk-
sissa	 eduskuntataloa	 myöten.	
Lopullisen	 idean	 siniristilipusta	
kerrotaan	 syntyneen	 helluntai-
yönä	hotelli	Fennian	kabinetissa,	
jossa	 oli	 suunnittelijoiden	 työti-
lat.	 Suurin	 osa	 edustajista	 kan-
natti	heidän	ehdotustaan,	vaikka		
se	 	 aiheutti	 jälleen	kerran	 laajaa	
keskustelua	ja	kiistelyä.		
Toukokuun	 28.	 päivänä	 1918	
eduskunta	 hyväksyi	 ehdotetut	
liput	 virallisiksi	 lipuiksi,	 ja	 jo	
samana	iltana	nousi	oma	sinival-
koinen	Suomen	lippu	eduskunta-
talon	 salkoon.	 Virallisiin	 lippui-
hin	tuli	yleensä	leijonavaakuna.	
Innostus	oli	suuri.	Sakari	Topeli-
us	 kirjoitti iloissaan aiheesta  
runon: ”Vapaana nouse hul-
muntaas, välähdä sinivalke-
aas, sa toivonuljas viiri!”  
Kun	 Sveaborgista	 tuli	 Suomen-
linna,	 kirjoitti	 sanomalehtimies	
Juhani	 Aho	 liikuttuneena:	 …	
”Soitto	 soi	 ja	 sen	 aikana	 nousee	
Suomen	lippu	hitaasti,	arvokkaas-

ti	 tangon	 huippuun	 ja	 joukein	
liikkein	 hiljaisessa	 tuulessa	 julis-
taen	 yli	 sinisen	 ulapan,	 että	 se	
ulappakin	 nyt	 on	 Suomen,	 niin	
kauas	kuin	silmä	kantaa…	Kömpii	
karhu	 kukkulalle,	 Suomen	 mies,	
sen	 valtionhoitaja,	 kiiltonapiton,	
silkkihatuton,	 koruton	 ja	 rehti,	
lautamiesgentlemanni,	yhtä	maa-
ta	 kuin	 ne	 sarkatakkiset	 sotilaat,	
jotka	häntä	ympäröivät…”	
Kirjailija Maila Talvion ideoima-
na tuli viralliseksi liputuspäiväksi  
juhannus, johon ei liittynyt po-
liittisia tapahtumia ja jonka 
kaikki kansalaiset saattoivat   
näin hyväksyä. Sinä päivänä saa-
vat liput liehua myös yöttömässä 
yössä. Riemu oli yhteinen. 
                              Seija Aantaa 
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