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Kanta-Hämeen maakunnan vaakunan käytön ohje 
 
 

” Punaisessa kentässä kävelevä kultainen ilves, jonka 
korvatöyhdöt mustat; saatteena ilveksen yläpuolella kolme 
kuusisakaraista tähteä ja alapuolella neljä ruusua sijoitettuna 1+3; 
kaikki hopeaa. Vaakunan kilvessä olevat keltainen ja valkoinen 
kuvaavat heraldisia metallivärejä; kultaa ja hopeaa.”  

 
 

Vaakunan on suunnitellut graafikko Juhani Vepsäläinen 
 
Maakuntavaakunaa käytetään maakunnan yhteenkuuluvuuden ja myönteisen 
maakuntahengen korostamiseksi Hämeen maakunnan vaakunakilpenä, Hämeen 
maakuntalipussa, Hämeen maakunnan tienvarsitauluissa (rajoilla), Hämeen 
isännänviirissä, Hämeen liiton standaarissa ja pinssissä. 
 
Maakuntavaakunaa voidaan käyttää samojen tarkoitusperien korostamiseen myös 
muissa yhteyksissä, mutta käyttö ei kuitenkaan saa olla epäasiallista eikä vaakunan 
arvoa, lakia, hyvää tapaa tai heraldiikan periaatteita loukkaavaa. 
 
1. Luvan maakuntavaakunan käyttöön myöntää Hämeen liiton hallinto-

säännön 44 §:n mukaisesti maakuntajohtaja maakuntahallituksen  hy-
väksymien periaatteiden mukaisesti. 

 
Luvan myöntämisestä voidaan erityistapauksissa periä maksu. 

 
2. Maakuntavaakunan käyttölupa voidaan myöntää sellaisille 

kuntayhtymille, yhdistyksille ja yhteisöille, jotka toimivat pääasiallisesti 
maakunnan alueella. 
 
Maakunnassa toimiva ja kotipaikan omaava aatteellinen yhdistys saa 
käyttää maakunnan vaakunaa kotipaikan tunnuksena lipussa, viirissä ja 
merkissä ilman lupaa tehtyään käytöstä ilmoituksen maakunnan liitolle. 
 
Vaakunaa saa käyttää ilman erikseen myönnettävää lupaa 
asianmukaiselle luvalla julkaistavassa kartassa, matkailua ja 
kotiseututyötä palvelevissa julkaisuissa, hakuteoksissa sekä tieteellisiin 
ja opetustarkoituksiin käytettävissä julkaisuissa. 

 
3. Maakuntavaakunaa voidaan näiden periaatteiden puitteissa käyttää 

myös kaupallisessa tarkoituksessa. Tällöin käyttölupa voidaan myöntää 
määräaikaisena. 

 
Hämeen liitto voi tarvittaessa pyytää lausunnon maakuntavaakunan 
käytön soveltuvuudesta heraldiselta lautakunnalta. 
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Käytön maksullisuudesta päätetään luvan myöntämisen yhteydessä. 
 
4. Maakuntavaakunaa saa käyttää vain vaakunaselityksen mukaisena. Jos 

tästä halutaan poiketa, on noudatettava yleisiä heraldisia sääntöjä. 
Maakuntahallitus tai maakuntajohtaja hyväksyy vaakunan käytön muu-
tetussa muodossa luvan myöntämisen yhteydessä.  

 
5. Maakuntavaakunaa värillisenä käytettäessä on säilytettävä alkuperäiset 

värit: punainen (PMS 192) ja keltainen (PMS 116). Myös alkuperäiset 
mittasuhteet on säilytettävä. Maakuntavaakunaa voidaan käyttää myös 
mustavalkoisena tai viivapiirroksena. 
 
Maakuntavaakunan piirustus, myös sähköisessä muodossa sekä vaa-
kunaselvitys on saatavana Hämeen liiton toimistosta. 

 
6. Mikäli maakuntavaakunaa käytetään sen arvoa alentavalla tavalla tai 

muuten sopimattomasti, voi maakuntajohtaja tai maakuntahallitus 
peruuttaa myöntämänsä käyttöluvan ja kieltää vaakunan käytön. 

 


