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t-7o puoTi yhinan seindTld
>n sdhkokeTTo
paTveTusneilen faittanut
nahdoTTista.
inalosauvojen
a Inberg hoiHdn
vuotta.
soppilaita ja
omia karttaosan aikaansa
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iiksi
ii eldkkeelle
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Sukututkimuksen lisddntyessd on kiinnostus my6s vaakunoihin kasvanut. Puhuttaessa vaakunoista,
emme voi o11a t-tjrMitd
mddmdttd sanaan heraldiikka.
se
- taisitten
on? Se on vaakunatiedettd
detta,
si115 on oma keskitetty
sddntcijiirjestelmiinsd
ja oma sanastonsa.
Vaakunat koetaan jollakin
tapaa vieja etdisiksi.
raiksi
AjaLellaan, etLe
vaakunan saadakseen pitiiZi o11a ttsinivejollain
rinentt
nuuten ansioitunut
tai
erityiselld
tava11a. Mutta eipds asia
olekaan niin,
vaan kuka tahansa saa

TEKISIN

VAAKUNAN

suunnitella
1tse1tai
suunnitteluttaa
leen tai suvulleen vaakunan, samoin suyhteisdt
kuseurat ja erilaiset
voivat
sen tehdii.
ja
Vaakuna on omistajansa kuvallinen
optinen tunnus, sanoin kuin nimi on sanallinen tunnus.
Eurooppalainen heraldiikka syntyi nykyisessii rnuodossaan n. 1000-1100 -1ukujen taitteessa,
keskiajan ritarilaitoksien muotoutuessa. Turnajaiset
olivat
niitd
tapahtumia jotka kehittivat
vaakunataiteen suurimpaan kukoistukseensa.

Helsingfors
lleiborgs liins
innedom af
k, utgifne af
:eten. Tju:s 1876.
Lsinkl 1878.
t-sienet,
iyttdminen.

tr.

Kilven jako.

Kilpi voidaanjakaa neljaanperussuuntaan:

[-l

pystysuoraan,

rimikunnan
lst. Ark.

vaakasuoraan

U

U
Halkoinen

Kalkoinen

1.983. I4aanmitt983.
r?ff^

ian

l hdrniildisid.

seka vinosti oikealle

ja vasemmalle.

'
:alan hallussa
rjeistii. )

_v
Lohkoinen

V
V asta!ohkoinen
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Vdrisddnncit

Hitd pitdd
tietdd
vaakunaa suunniteltaessa
Ensimrndinen edellytys
on tuntea vaaeritteiin
kunan rakenne ja heraldiikan
sddnndt.
tiukat ja yksiselitteiset
HERALDISET VARIT JA VliRlSAANN0T
Vaakuna voi o11a ilman kuvaa, mutta
ei
ilrnan vdrid ! Hyvii vaakuna on valn
kolmea vdJos kiiytetiidn
kaksivdrinen.
rj,ii, on silhen oltava hyvdt perustelut.
Vaakunan toisen vdrin on oltava aina meeli kulta tai hopea. Metallitalliviiri,
ovat:
vdrit
viirien
lisdksi
kiiytettiiviit
P U N A I N E N ,S T N I N E N , V I H R E A J A M U S T A .

Vaakunan toisen vdrin on aina oltava metallivdri
Viiri el saa yhtyd vdriin,
eikd meta1li rnetalliin
Metallia
ei
saa asettaa
metallin
piidlle,
eikii vdrid vdrin piidlle
Yleisten kuvioiden ereiAt osat, varsinkil
eldinten
varukset tai aseistus esitetdiin
sekd kentdstd,
etta
kuvioista
poikkeavalla
vdrilld
Vaakunan on oltava
tdysin
r;e1ked
vdri ointoinakin

2.
1

4.

Vaakuna.n pdiivdrejd
pyritddn
rnaan rnyriskin kilven ulkopuolella
sa lisdvarusteissa.

seuraaolevis-

airutkuvioita.

Paalu

Hirsi

Palkki

Lakio

Tyvi6

Rrs/t

UU
Lakiopaalu
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Tyvi6paalu

Kdrki

U
Vastapalkki

x

Vinoristi

V

Koateinen kdrki

Pieli

Vasenpieli

VU
Haarukkarisli

Kdrki
vasemmalle

Kaaleinen
haarukkaristi

Kaariktirki

ina oltaeikd menetallin
idlle
sat, varai aseisltd, etta
ilte
n selked
. seuraaa olevis-

ffi

m

w

N
Oksokoro

Kohvakoro

Lohenpyrstdkoro

ffi
Sakarakoro

Kakobsakarakoro

Ha m mastet t u saka ro k oro

ffiffiffi
Apilakoro

m

Hakulikoro

Havukoro

ffi

Klassinen Iiljokoro

Pelkbtetympi liljakoro

Korojen avulla muodostettuja airutkuvioita

illr=
Es/v
Sahakoroinen
paalu

Kaateinen
haarukkarbti

n
V

Kaarikdrki

Oksakoroinen
pieli

ydreunastaan

Apilakoroinen
tyvid

stldekoroinen hirsi

tt

Sakorakoroinen
risti

Korojen ovulla suoritettujakilvenjakoja

f!

\a/

Lohenpyrctd
koroinenpalkki

Fil

H rrr
Kahvokorolla
halkoinen

Hokulikotolla
katkoinen

T}\
Halkoinenjo
turkbkorolla
katkoinen

r-b
Aaltokorpllo
nelijakoinen

&lomgkorolta
lohkoinen

ilr

It-

v

Okolcorolla
vastolohkoinen

Kilven osat ja
niiden nimitykset

TUdellken vaakunan
eri osat:

Vaakuna
kunakllves
ta, jota i
Yen muotoa
se voidaa'
sellaiseks

Kypdrdnkorisle

Vaakuna
ko1rne11a e
l. oikea yldkulma. 2. yliskohta. 3. vosen yldkulma.
4. syditn. 5. oikea alakulma. 6. napa. 7. vasen alakulma.

1.
2.
3.

Kl1ve
Airutl
Yleis,

Lisdksi
1a mycis nb
distelrnd.
Aateliton eli
rc. poruarisvoakuna

Kuinka k11

naisten vaakunok i Ipiti:
Kilped kannettiin vasemmalla kddella
hieman vinossaasennossakulkusuuntaan
niihden. Tiistii johtuu se vaakunaopillinen
erikoisuus,etta kilvenoikeanareunanapide_
t[in kilvenetureunaa,joka katsojastaon vasenreuna.

Porvorbrouvan vaakuna,
'
oikeasso kenttl.sstl
puolbonsa vaakuna

ofti

n-

Tehtlin
on kuitenk
on parhaimt
vd. Jos (
viittaava r
suunnittelr
nimeen vii
,.LF:
Jtr Ld

jos
olisi
symbolisoic
sauttaan.

voakuna

T

I

-f

i
i
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fa

nen kummal

^l
I ^
vafo

ponarbneidon

Kilpimuotoja eri vuosisadoilta

l90Gluvulta

Airutku,
ven jakoa r
Kun oler
sissd, niin
koro. Se o
daan mydsk

n. 13aA
luvulta
n. I40OIuvulta

Vaakunan l;uunnittr:1u
aloitet-aan vaakunakilvesl-d.
Se on a:-noa vaakurLan osista, jota voidaan yksinkin kaytri:i.
Kil'.'en muotoa ei o1e rnissddn rnddrdtty, vaan
hyvrilld
mau11a tyy1ite115
se voidaan
sellaiseksi
kuin halutaan.

Heraldilkassa tulee pyrkiS yleispiiteHeraldiikan kuvivyyteen ja logiikkaan.
ei
tulee
o11a luonteenomaisia,
oiden
luonnonmukaisia. Esimerkiksi lehtipuihin
ja niiilld
piirretiiiin
vain muutama lehtl
tyylittelemell€i
teytetddn vaakunakilpi.

Vaakunan tunnuskuvio
kolrne11a eri tavalla:

Vaakunasta tehdddn aina vaakunaselitys ja vaakunan kuvaaminen perustuu aina
Yleinen harhaluulo on
tdhiin selitykseen.
vaakunaselitys
kertoo
kuvioiden
etta
symboliikan ym. mutta tdmd 1uu1o on vdiiVaakunaselityksellii
rd.
ilmaistaan
vaaja
kunan
vdrit
kuriosisdltct
siten,
ettd
se pystytdZin kuvaamaan nrikemdttd
vaakunapiirrosta
.

1.
2.
3.

voidaan

esittiid

Kilven jaolla
Airutkuviolla
Yleisellii
kuviolla

Lisdksi vaakunan tunnukset voivat
1a mycis ndiden eri mahdollisuuksien
distelmd.
Kuinka kilpi

{delli
lntaan
illinen
r pide0nva-

{ffi

o1yh-

voidaan jakaa?

jatkamalla
Airutkuvlot
ki1syntyvat
ven jakoa mittausopilllsin
keinoin.
Kun olemme heraldiikan
kanssa tekemisissd, niin
ernme voi
vdlttiid
termiii
koro. Se on murtoviiva jo11a kilpi
voidaan myciskin jakaa. Koroille
on oninaista, ette niiden kuviointion tasasuhtainen kumnaltakin puolelta katsoen.
Tehtiin
vaakuna rnillii tavalla
tahansa
on kuitenkin
huornioitava,
ette
vaakuna
ja iskeyksinkertainen
on parhalmillaan
v5.
Jos on mahdollista
tehdd nirneen
viittaava
n.s. puhuva vaakuna, kannattaa
perustaa sille,
suunnittelu
si11d kun
nirneen viitataan,
ei siitii
kukaan voi
yhte tai
olla
toista
mieltZi, niinkuin
jos
joku vaakunallaan yr i Ltdisj
o1 i si
jalomielisyyttddn
symbolisoida
tai viisauttaan.

Vafuniiksi
saatu vaakuna kannattaa rekisterciidd
Suomen Heraldisen
Seuran y1liipitdmddn
vaakunarekisteriin.
Silloin
saadaan tae siite,
ettd vaakuna on heraldisesti
virheetdn ja sziilyy suvun tai
henkilcin omana tunnuksena ikuisesti.
Se
on tavallaan
suojaus tuol1e vaakunalle.
ja rekisVaakunoiden suunnittelusta
terijinnistd
esiintuleviin
kysymyksiin
vastaan mie1el1Zini.
yhteyden
Parhaiten
saatte joko kirjeitse
osoitteesta:
Harri
Rantanen, Lehtikatu
1 B 7, 33340 Tampere
puhe1lrnel1a numerosta 93I-432 624
tai
joka on kotinumero tai 931-451 101 joka
on ateljeen
nunero.
SI]S,

KENELLA

VAAKUNA TAI

TAHANSA VOI

HAN VOI

SELLEEN TEHD]i TAI

OLLA

SELLAISEN IT-
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