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SPINONE
(SPINONE ITALIANO)
Alkuperämaa: Italia
KÄYTTÖTARKOITUS: Seisova lintukoira.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 7 kanakoirat,
alaryhmä 1.3 mannermaiset karkeakarvaiset kanakoirat;
Käyttökoetulos vaaditaan.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Kirjallisuudesta löytyy mainintoja italialaisesta karkeakarvaisesta
koirasta, joka todennäköisesti on nykyisen spinonen esi-isä. Kirjassaan ”Le parfait chasseur”
(Täydellinen metsästäjä) vuodelta 1683 Sélincourt mainitsee Italian Piemontessa tavattavan
”griffonin”. Keskiajalta lähtien tämä koira esiintyy useiden tunnettujen taiteilijoiden töissä, joista
kuuluisin on Andrea Mantegnan 1400-luvulla maalaama fresko Mantovan herttuan palatsissa.
YLEISVAIKUTELMA:
Vankkarakenteinen,roteva
ja tarmokas. Vahva luusto,
hyvin kehittyneet lihakset
ja karkea karvapeite.
Spinonella on kolme
erityispiirrettä:
Erisuuntaiset kallon ja
kuonon ylälinjat, loiva
S-ylälinjaja, rennot ja
maatavoittavat
tasapainoiset
temperamenttiset liikkeet.
Kaikki nämä täytyvät
löytyä sertifikaatin
koiralta.
S-ylälinja ei tarkoita
notkoselkää, eikä joustava
ylälinja tarkoita liikkeessä
vellovaa selkää.
Oikeanlainen käyttökestävä
ylälinja on liikkeessä vakaa

Kuva: Raija Tammelin

Kuva Club Spinone Italiano

Kuva Club Spinone Italiano

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rakenteeltaan jokseenkin neliömäinen, rungon pituus on yhtä
suuri kuin säkäkorkeus tai 1–2 cm pitempi. Pään pituus on 4/10 säkäkorkeudesta. Pää on
poskikaarien kohdalta kapeampi kuin puolet koko pään pituudesta. Lanneosan pituus on hieman alle
1/5 säkäkorkeudesta.
Rungon pituus mitataan olkanivelestä istuinkyhmyyn.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Luonnostaan sosiaalinen, säyseä ja kärsivällinen. Hyvä
metsästyskoira kaikissa maastoissa, hyvin kestävä ja menee empimättä yhtä hyvin piikkiseen
pensaikkoon kuin kylmään veteenkin. Kykenee erinomaisesti pitkään ja nopeaan raviin ja on
luonnostaan erinomainen noutaja.

PÄÄ: Kallon ja kuonon ylälinjat ovat erisuuntaiset.

Kuva: Sanna Hietala, nuori uros. Korvat

Kuva Club Spinone Italiano, aikuinen uros. Korvat

Kallo: Muodoltaan soikea, kallon sivut laskevat hieman kuten harjakatto, niskakyhmy on erittäin
hyvin kehittynyt ja keskiharjanne selvästi erottuva. Otsa ei ole kovin korostunut eteen- tai ylöspäin.
Kulmakaaret eivät ole liian voimakkaat.
Kallon keskiharjanteen tulisi erottua. Keskiharjanne, niskakyhmy ja laskevat kallon sivut
muodostavat spinonelle tyypillisen harjakattomaisen mallin. Kallon sivut ovat lähes suorat,
ne kaartuvat vain hieman. Näissä kohdin spinoen ja italianseisojan erot korostuvat.
Otsapenger: Tuskin havaittava, mutta otsauurre on hyvin selvä.
Kirsu: Kuononselän suuntainen, kookas, pesusienimäiseltä vaikuttava, yläreuna on hyvin paksu ja
selvästi pyöristynyt. Valkoisilla koirilla lihanvärinen, valko- oransseilla hieman tummempi,
ruskeapäistäriköillä kastanjanruskea. Sivulta katsottuna kirsu on hieman ulkoneva. Sieraimet ovat
suuret ja avoimet.
Kuono: Yhtä pitkä kuin kallo. Kuonon syvyys keskikohdasta on 1/3 sen pituudesta. Kuononselkä on
suora tai hieman kyömy. Kuonon sivut ovat yhdensuuntaiset, joten edestä katsottuna kuonon muoto
on neliömäinen. Ylähuulen reuna muodostaa kuonon alalinjan ja syvin kohta on suupielessä.
Lyhyt kuono on yleinen virhe spinonella, ei kuitenkaan merkittävä arvosanaa alentava
virhe.
Huulet: Melko ohuet ylähuulet muodostavat kirsun alapuolella avoimen kulman. Ylähuuli on
etuosastaan pyöristynyt, peittää alahuulen ja suupieleen muodostuu näkyvä poimu.
Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat ja normaalisti kehittyneet. Alaleuan luut ovat keskiosastaan vain
hieman kaarevat. Hammaskaaret ovat toisiinsa sopivat. Leikkaava tai tasapurenta, täydellinen
hampaisto.
Posket: Kuivat.
Silmät: Suuret, kaukana toisistaan, lähes suoraan eteenpäin suuntautuneet ja lähes pyöreät, eivät
syvällä sijaitsevat eivätkä ulkonevat. Silmäluomet ovat tiiviit. Silmät ovat okranväriset,
tummuusaste on suhteessa karvapeitteen väriin.
Pennun silmät voivat olla vihreät / siniset neljän kuukauden ikään asti, minkä jälkeen
aikuisen silmän väri. Silmät tummuvat koko iän. Silmät sijaitsevat edessä, ja ovat siksi
lähes pyöreät. Italianseisojan silmät sijaitsevat hieman taaempana ja ovat hieman vinot.
Korvat: Lähes kolmion muotoiset, pituudeltaan korkeintaan 5 cm kurkun alalinjaa alempana.
Korvan kiinnityskohta on leveä, alkaa pään ja niskan liittymäkohdasta ja päättyy poskikaaren
puoliväliin. Korvan etureuna on tiiviisti poskenmyötäinen, ei laskostunut vaan sisäänpäin
kääntynyt. Korvan kärki on hieman pyöristynyt. Korvat ovat alhaalla riippuvat, tyvi nousee vain
hyvin vähän koiran innostuessa. Korvarusto on ohut. Korvia peittää tiivis karvapeite, jossa on
yksittäisiä pitempiä karvoja, joiden määrä lisääntyy reunoja kohti.
Lyhyitä korvia näkee jonkin verran. Korvan pitäisi yltää kuonon kärkeen.

KAULA: Vahva ja lihaksikas, erottuu selvästi niskasta ja liittyy sulavasti lapoihin. Kaulan pituus
on vähintään 2/3 pään pituudesta, ympärysmitta on noin 1/3 säkäkorkeudesta. Kaulan alla on kaksi
pientä kaulanaluspussia.
RUNKO: Lähes neliömäinen
Ylälinja: Tyypillinen ylälinja alkaa hieman erottuvasta säästä jatkuen lähes suorassa linjassa ja
kohoaa aavistuksen kaarevasti lannetta kohti ja liittyy sulavasti laskevaan lantioon.
Säkä: Ei liian korostunut. Lapaluiden kärjet ovat kaukana toisistaan.
Selkä: Etuosastaan lähes suora, kohoaa sitten vähitellen kohti lannetta ja laskee kohti takaosaa.
S-ylälinja ei tarkoita notkoselkää, eikä joustava ylälinja tarkoita liikkeessä vellovaa selkää.
Oikeanlainen käyttökestävä ylälinja on liikkeessä vakaa.
Lanne: Hieman kaartuva, leveä ja lihaksikas, lähes yhtä leveä kuin pitkäkin.
Pitkä lanne yleinen virhe. Tämä on urokselle pahempi virhe kuin nartulle. Fysiologisin perustein
nartun on parempi olla neliötä pidempi, sitä perustetta ei uroksella ole, sanokoon rotumääritelmä
asiasta mitä tahansa.
Lantio: Leveä, pitkä, hyvin lihaksikas ja viisto, vaakatasoon nähden 30–35 kulmassa; viistous
mitataan lantion luiden asennosta.
Rintakehä: Leveä ja syvä, yltää vähintään kyynärpäiden tasolle. Rintakehä on tilava, leveimmillään
keskikohdastaan ja kapenee selvästi rintalastaa kohti mutta ei kuitenkaan ole kölimäinen. Kylkiluut
ovat selvästi kaartuneet ja viistot, kylkiluiden välit ovat leveät. Viimeisetkin kylkiluut ovat pitkät,
viistot ja kaarevat.
Litteää rintakehää esiintyy jossain määrin, sitä ei pidä hyväksyä. Oikea rintakehän malli on selvästi
ovaali ja mahdollisimman tilava. Italiassa ei näe kyynärpäiden alle ulottuvia rintakehiä, koska se
johtaa helposti käyttökoiralle liian massavaan runkoon..
Alalinja ja vatsa: Rintalastan kohdalla lähes vaakasuora kohoten sitten kevyesti kohti vatsaa.
HÄNTÄ: Luonnollinen ja varsinkin tyvestään paksu, hapsuton. Asennoltaan vaakasuora tai
riippuva, ei liiku kovin paljon koiran ravatessa. Typistetyn hännän pituus on tyvestä mitattuna 15–
25 cm. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
Häntä on hieman alas kiinnittynyt, johtuen hieman luisusta lantiosta.
Italiassa useampi tuomari on laittanut samanarvoiset koirat paremmuusjärjestykseen sen
perusteella, kumpi heiluttaa häntää juostessa paremmassa rytmissä. Häntä on tärkeä!
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Edestä katsottuna täysin yhdensuuntaiset ja pystysuorat. Sivulta katsottuna
kyynärvarsi on pystysuora ja välikämmen hieman viisto.
Lavat: Vahvat ja pitkät, pituudeltaan 1/4 säkäkorkeudesta ja vaakatasoon nähden noin 50
kulmassa. Suhteessa rungon keskiviivaan lapojen kärjet eivät ole kovin lähellä toisiaan. Lavat
liikkuvat täysin vapaasti, lihakset ovat hyvin kehittyneet. Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on
noin 105.
Olkavarret: Viistot, vaakatasoon nähden 60 kulmassa. Lähes yhdensuuntaiset rungon pystyakselin
kanssa ja hyvin lihaksikkaat.
Kyynärpäät: Yhdensuuntaiset rungon keskiviivan kanssa. Kyynärpään kärjen tulee sijaita hieman
lapaluun takakärjestä maahan vedetyn pystysuoran linjan edessä. Kyynärpään etäisyys maasta on
puolet säkäkorkeudesta.
Kyynärvarret: Pituudeltaan hieman yli 1/3 säkäkorkeudesta, edestä ja sivulta katsottuna pystysuorat,
vankkaluiset. Vahvan jänteen ja luiden välinen uurre on selvästi näkyvissä. Ranteet: Jatkavat
kyynärvarren pystysuoraa linjaa, herneluu erottuu selvästi.
Välikämmenet: Sileät, edestä katsottuna jatkavat kyynärvarren pystysuoraa linjaa. Sivusta
katsottuna hieman viistot, pituus noin 1/6 raajakorkeudesta (maasta kyynärpäähän).
Etukäpälät: Tiiviit ja pyöreät. Varpaat ovat tiiviit ja kaareutuneet, lyhyen, tiheän karvan peittämät,
myös varpaiden välit ovat karvaiset. Päkiät ovat tiiviit ja lujat, väriltään suunnilleen karvapeitteen
värin mukaiset. Kynnet ovat vahvat, maata kohti kaareutuneet ja hyvin pigmentoituneet, eivät
kuitenkaan koskaan mustat.
Käpälät pyöreät, ei suipot. Vaikuttaa mm. hankikestävyyteen.

Kuva: Olli Tolonen

TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Sivulta katsottuna pakarat ovat vain hieman kaarevat. Hyvät kulmaukset, kintereet
kohtisuorassa maahan nähden. Takaraajat ovat takaa katsottuna yhdensuuntaiset. Reidet: Leveät ja
hieman viistot, pituudeltaan vähintään 1/3 säkäkorkeudesta. Reiden takareuna on hieman kaareva.
Sääret: Vain hieman reisiä pitemmät, vaakatasoon nähden 55–60 kulmassa. Yläosan lihakset ovat
kuivat. Akillesjänteen ja luiden välinen vako on selvästi havaittava.
Kintereet: Sivusta katsottuna hyvin leveät. Kintereen korkeus maasta on noin 1/3 säkäkorkeudesta.
Kinnerkulma on noin 150.
Raajaluuston pitää olla pyöreää, ei litteää.
Liian korkeita ja pihdissä olevia kintereitä esiintyy, rotumääritelmän ilmoittama kintereen korkeus
maasta tulisi olla noin ¼ säkäkorkeudesta.
Välijalat: Vahvat, kuivat ja joka suunnalta katsottuna asennoltaan pystysuorat. Sisäpinnalla voi olla
yksinkertainen nivelikäs kannus.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät mutta hieman soikeammat.
LIIKKEET: Vaivaton, rento askel. Metsästyksessä pitkäaskelinen nopea ravi, ajoittain laukkaaskelia.
Ravin pitää olla temperamenttista. Pelkkä löysä ja letkeä pikkusievä lönköttely ei riitä,
vaan ravin on oltava nopeaa, lentävää ja joustavaa, ja on spinonen ”tavaramerkki”.

Kuva Sanna Hietala

NAHKA: Tiiviisti rungonmyötäinen, paksu ja sileä. Päässä, kurkussa, nivustaipeissa, kainaloissa ja
rungon takaosassa ohuempaa, kyynärpäissä pehmeän tuntuista. Alaleuasta alkaa kaksi vähäistä
kaulapussia, jotka ulottuvat kaulan puoliväliin. Kun koiran pää on alhaalla, voidaan havaita silmän
ulkokulmasta posken yli ulottuva ihopoimu. Ihon ja pigmentin väri vaihtelee karvapeitteen värin
mukaan.
Spinonen nahka on paksu, se suojaa koiraa yhdessä karkean karvan kanssa vaikeissa maastoissa ja
tiheässä kasvillisuudessa metsästettäessä.
Alaleuasta alkavien kaulapussien tulee olla pienet. Samoin silmäkulmasta posken yli menevä
ihopoimu on vähäinen, tuskin havaittava. Näihin on kiinnitettävä huomiota, koska Kennelliitto on
asettanut spinonen seurantalistalle pään runsaan nahan vuoksi.
KARVAPEITE
Karva: Rungossa karvan pituus on 4–6 cm, lyhyempää kuononselässä, päässä, korvissa, raajojen
etuosassa ja käpälissä. Raajojen takaosassa karva on karkean harjamaista mutta ei muodosta
hapsuja. Pitkät ja jäykät karvat muodostavat silmien yläpuolelle paksut kulmakarvat ja huulissa
paksut viikset ja parran. Karva on jäykkää, karkeaa, tiheää ja melko rungonmyötäistä. Vähäinen
pohjavilla.
Peitinkarvavan tulee olla karkea. Karva ei saa olla villavaa ja/tai liian pitkää raajoissa tai
rungossa, sellaiseen liittyy usein myös ohut iho ja liikaa pohjavillaa, eikä se suojaa ihoa. Toisaalta
karva ei myöskään ole niin avointa, että se häivyttää rungon ääriviivat. Jos pitää kahdesta turkista
valita, mieluummin lyhyempi kuin pitempi, koska spinone on tavallisten metsästäjien
metsästyskoiria. Spinone ei ole trimmattava rotu.
Väri: Puhtaan valkoinen, valkoinen oranssein tai ruskein laikuin, oranssitäplikäs, oranssipäistärikkö
tai ruskeapäistärikkö. Toivotuin ruskea väri on munkin kaavun värinen. Kolmivärisyys, tan-merkit
tai musta kaikissa muodoissa ja yhdistelmissä ei ole sallittua.
Rodun kotimaassa näyttelyissä arvostellaan erikseen ruskean sävyiset ja oranssin sävyiset koirat.

Kuva Club Spinone Italiano

KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 60–70 cm, nartut 58–65 cm.
Paino: Urokset 32–37 kg, nartut 28–30 kg.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen
vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia
perinteisessä käyttötarkoituksessa.

Ohut tai selälle kiertyvä häntä.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

Vihaisuus tai liiallinen arkuus

Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

Yhtenevät (toisiaan kohti viettävät) kallon ja kuonon ylälinjat

Täysin pigmentitön kirsu

Kovera kuononselkä

Yläpurenta tai voimakas alapurenta

Herasilmä

Mustaa pigmenttiä ihossa

Kolmivärisyys, punaruskeat (tan) merkit tai mustan värin esiintyminen
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina
kivespusseihin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia
koiria.

Keskustelua tyypistä, rakenteesta ja karvasta

Kuva Salla Finnilä

Kuva Tiina Moisio

Kuva Hannele Tammivuori

Kuva Ssk:n arkisto
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Kuva: Salla Finnilä
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Kuva Olli Tolonen

Kuva Kerttu Ylilauri

Kuva Club Spinone Italiano Belleobravo2014

Kuva Kerttu Ylilauri

