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KLEINSPITZ ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE  
 
Lyhyt historiaosuus: Saksanpystykorvat ovat kehittyneet kivikautisesta suokoirasta (Canis familiaris palustris 
Rüthimeyer) ja myöhemmin esiintyneestä "paaluasutuspystykorvasta". Ne ovat Keski-Euroopan vanhinta koirarotua, 
josta useat muut rodut ovat kehittyneet. Maissa, joissa ei puhuta saksaa, kutsutaan wolfspitziä nimellä keeshond 
sekä kääpiöpystykorvaa nimellä pomeranian. 
 
Yleisvaikutelma: Pystykorvien kaunis karvapeite herättää ihastusta. Se on runsaan aluskarvan ansiosta pysty. Kaulaa 
ympäröivä, runsas, harjamainen kauluri ja tuuheakarvainen, terhakkaasti selän päällä oleva häntä ovat  erityisen 
huomiota herättäviä. Kettumainen pää, tarkkaavaiset silmät ja teräväkärkiset, pienet ja toisiaan lähellä pystyssä 
olevat korvat antavat  näille pystykorville ominaisen pirteän ulkonäön. 
 
Tärkeitä mittasuhteita: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 1 : 1.  
 
Yllä on lyhyesti sanottuna kaikki ne tärkeät tunnusomaiset rotupiirteet, jotka erottavat saksanpystykorvat 
muista pystykorvaisista. 
 
  

 
Erinomaisen tyyppinen aikuinen uros,  

jolla hyvät mittasuhteet.  
Karvapeite on hyvin runsas ja peitinkarva varsin pitkää. 

 
Erinomaisen tyyppinen ja mallinen, ryhdikäs uros, 

jolla hyvämuotoinen pää.  
Hieman korkealle kiinnittyneet korvat. 

 
Pomeranian-tyyppinen oranssi uros.  

Hyvät mittasuhteet. Ylitrimmattu kleinikehään, 
päällikarva puuttuu ja laatu näyttää pehmeältä. 

 

 

Mittelspitz-tyyppinen creme-soopeli uros,  
jolla pitkä lanneosa.  

Pitkä kuono, vaaleat silmät ja kookkaat korvat. 



 
Neliömäisyys on yksi merkittävimmistä seikoista oikean olemuksen aikaansaamisessa, rodussa esiintyy 
paljon pitkää rungon mallia ja matalaraajaisuutta. Useimmiten vika löytyy lanneosasta tai lyhyistä raajoista. 
Nartulle sallitaan hiven poikkeamaa ulos neliöstä.  
 

 
Nuori narttu, jolla riittävät mittasuhteet,  

raajakorkeutta saisi olla hieman enemmän. 

 
Selvästi matalaraajainen ja pitkärunkoinen narttu. Oranssi 

yleisväritys, mutta pigmentti puuttuu. 

 
 

Pitkärunkoinen, mittelspitztyyppinen narttu, 
jolla alaskiinnittynyt häntä. 

 
Matalaraajainen ja pitkärunkoinen narttu.  
Kookkaat korvat. Puutteellinen ryhti. 

 
Käyttäytyminen / Luonne: Saksanpystykorva on aina valpas, eloisa ja poikkeuksellisen uskollinen omistajalleen. Se 
on hyvin oppivainen ja helppo kouluttaa. Epäluuloisuus vieraita kohtaan ja puuttuva metsästysvietti tekevät siitä 
ihanteellisen kodin ja pihan vartijan. Se ei ole arka eikä aggressiivinen. Säänkestävyys, sinnikkyys ja pitkäikäisyys 
ovat sen erinomaisia ominaisuuksia.  
 
Tulkintaa: Saksanpystykorvan häntä ei juuri koskaan laske selän päältä ja mikäli koira ei kanna häntäänsä 
kehässä tarmokkaasti, on sen luonteessa oletettavasti jotain vikaa ja se on huomioitava alentavasti 
arvostelussa. Olemuksesta täytyy huokua eloisuus, terhakkuus ja itsevarmuus. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pää 
Kallo-osa: Keskikokoinen pää vaikuttaa ylhäältä katsottuna takaosastaan leveimmältä ja kapenee kiilamaisesti kohti 
kuononkärkeä. 
Otsapenger: Vaihtelee kohtuullisen erottuvasta selvästi erottuvaan, ei kuitenkaan jyrkkä. 
Kirsu: Pyöreä, pieni ja täysin musta, ruskeilla koirilla tummanruskea. 
Kuono-osa: Ei liian pitkä, ei karkea eikä suippo, sopusuhtainen kalloon nähden. (Wolfspitz/keeshondilla, grosspitzillä 
ja mittelspitzillä kuonon suhde kalloon on noin 2 : 3 ja kleinspitzillä ja pomeranianilla noin 2 : 4.) 
Huulet: Tiiviit, eivät riippuvat eivätkä muodosta poimuja suupieliin. Huulet ovat kauttaaltaan mustapigmenttiset, 
kaikilla ruskealla koirilla ruskeat. 
Leuat/ Hampaat / Purenta: Leuat ovat normaalisti kehittyneet. Täydellinen leikkaava purenta, jossa yläetuhampaat 
asettuvat tiiviisti alaetuhampaiden eteen ja hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden. 42 hammasta 
hammaskaavion mukaisesti. Pienikokoisilla muunnoksilla voidaan hyväksyä  
yksittäisten välihampaiden puuttuminen. Tasapurenta on sallittu kaikilla muunnoksilla.  
Posket: Pehmeästi pyöristyneet, eivät ulkonevat. 
Silmät: Keskikokoiset, mantelinmuotoiset, hieman vinoasentoiset ja väriltään tummat. Silmäluomen reunat ovat 
mustapigmenttiset muilla paitsi ruskeilla koirilla, joilla ne ovat ruskeat. 
Korvat: Pienet, korkealle ja melko lähelle toisiaan kiinnittyneet,  kolmionmuotoiset ja aina kärkeä myöten jäykästi 
pystyssä.  
Kaula: Keskipitkä, leveästi lapoihin kiinnittynyt ja niskasta hieman kaareutunut. Ei löysää kaulanahkaa. Kaulassa on 
harjamainen kauluri. 
 

 
Hyvin kaunisilmeinen nuoren nartun pää. 

 

 
Hyvin kaunisilmeinen ja tasapainoinen nartun pää. 
Black&tan värimerkit tulisivat olla tummemmat. 

 
Tulkintaa 
Päätä tarkastellessa tulee koiran karvat litistää kallon luita vasten, jotta todellinen muoto erottuu. Runsas 
pääkarvoitus voi hämätä todella paljon. Kleinspitzin pään tulee olla tasapainoinen eikä siitä saa pistää 
mikään korostuneesti silmään. Suurimpia vikoja päissä on pyöreät kallot, pyöreät silmät, pitkät kuonot ja 
puutteelliset posket. Vaikka rotumääritelmä antaa kuono-kallo mittasuhteeksi 2:4, muodostuu kleinspitzin 
päästä kuitenkin kaikkein tasapainoisin, jos kuonon-kallon suhde on 2:3. Rotumääritelmän kuvaus päästä on 
eräänlainen tiivistelmä siitä ajatuksesta, että pienikokoisimmalla muunnoksella pää ja kuono ovat lyhyemmät 
ja koon kasvaessa kuono ja pää ikään kuin pitenevät ja vahvistuvat.  



 
Kaunisilmeinen nuoren nartun pää. 

 

 
Hieman karkea nuoren uroksen pää,  
kuonon tulisi olla hieman lyhyempi. 

 
Kapeakalloinen ja pitkäkuonoinen nartun pää. 

 
Kääpiömäisen vaikutelman antava ilme.  

Pyöreä kallo ja pyöreät silmät. 

Mittasuhteiltaan pitkä uros, jolla hyvin alaskiinnittyneet 
korvat. Leveä kallo-osa. Pitkä, laskeutuva karva. 

 
Nuori kleinspitz uros, jolla epätyypillinen ilme. 

Hyvin pyöreä ja voimakas kallo-osa, lyhyt ja paksu 
kuono. Liian voimakas stoppi. 



Tasapurenta todellakin on yhtä hyväksyttävä kuin saksipurenta. Kulmahampaiden asennot kannattaa 
tarkistaa, sillä jonkin verran esiintyy alakulmahampaiden virheasentoja. Alaleuan tulee olla vahva, paljon 
esiintyy heikkoja alaleukoja. Etuhampaiden määrään kannattaa kiinnittää huomiota, jos leuka vaikuttaa 
kapealta. Heikko alaleuka antaa kuonosta siron, voimakkaasti kapenevan vaikutelman sivulta katsottaessa. 
 
Silmien on oltava tummat, vaaleat silmät antavat tuiman ja epätyypillisen, pistävän ilmeen. Vaaleita silmiä 
esiintyy todella paljon. Suklaanruskeilla yksilöillä silmät ovat poikkeuksetta hieman vaaleammat, mutta 
nekään eivät saa olla keltaiset.  
 
Jonkin verran esiintyy pehmeitä korvia, mitkä notkahtelevat liikkeessä. Tämä on vakava virhe ja pudottaa 
aina palkintosijaa. Korvien trimmaus on sallittua. 
 
Runko 
Ylälinja: Pystykorvan ylälinja alkaa pystyistä korvista ja jatkuu pehmeänä kaarena lyhyen ja suoran selän yli. 
Tuuheakarvainen, selän päällä oleva häntä peittää osan selkää ja viimeistelee sivukuvan. 
Säkä ja selkä: Korkea säkä sulautuu huomaamattomasti mahdollisimman lyhyeen, suoraan ja kiinteään selkään. 
Lanne: Lyhyt, leveä ja voimakas.  
Lantio: Leveä ja lyhyt, ei luisu. 
Rintakehä: Syvä ja selvästi kaareutunut; eturinta on hyvin kehittynyt.  
Alalinja ja vatsa: Rintakehä on mahdollisimman taakse ulottuva, vatsalinja on vain hieman nouseva. 
 

 
Hyvät mittasuhteet ja ryhdin omaava musta uros, 

 jolla hieno pää. 

Tulkintaa 
Lyhyt selkä ja ryhti ovat erittäin tärkeät! 
 
Pitkät lanneosat ovat yksi rodun suurimpia ongelmia. 
 
Rodussa esiintyy jyrkkiä lantioita, tällöin takaliikkeet 
jäävät rungon alle ja takapotku on voimaton. 
Hännänkiinnityksen kannalta lantion asento on myös 
tärkeä, jyrkkälantioisella koiralla hännänkiinnitys on 
lähes poikkeuksetta alhainen. 
 
Rintakehän muotoon ja eturintaan tulee kiinnittää 
huomiota, kannassa on paljon koiria, joilla on litteät 
ja lyhyet rintakehät sekä kehittymätön eturinta. 
Rungoltaan kleinspitz on jämäkkä ja raajat ovat 
kulmissa. 

 
Hyväryhtinen oranssi-soopeli uros,  
jolla hyvät mittasuhteet ja pää.  

Takaosa voisi olla voimakkaammin kulmautunut. 

 
Tasapainoisesti rakentunut veteraaniuros,  

jolla hyvä ryhti ja mittasuhteet. Kaula saisi olla hieman 
pidempi. Tummahko sudenharmaa väri. 

 



Häntä: Korkealle kiinnittynyt, keskipitkä ja erittäin runsaskarvainen. Häntä nousee heti tyvestä ylös- ja eteenpäin 
selän päälle ja tiiviisti sitä vasten. Kaksoiskierre hännänpäässä on sallittu.  
 
Tulkintaa 
Liian tiukkakierteisistä tai sivulle kaartuvasta hännästä täytyy huomauttaa, sillä häntä on erittäin tärkeä osa 
saksanpystykorvaa ja sivukuvan muodostaja. Oikein selälle asettunut häntä peittää selkää. Jos häntä 
kaartuu voimakkaasti lonkalle, jää ylälinjaan tyhjää ilmaa mikä saa selän näyttämään pitkältä.   
 

 
Pitkärunkloinen oranssi narttu, jolla alaskiinnittynyt, 

ilmavassa asennossa kannettu häntä. 

 
Alaskiinnittynyt häntä. Black&tan väri missä hyvin 
vaaleat värimerkit. Isot korvat ja pyöreät silmät. 

 
Raajat 
Eturaajat 
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat suorat. Etuosa on melko leveä.  
Lavat: Lihaksikkaat, tiiviisti rintakehään kiinnittyneet, pitkät ja viistot 
Olkavarret: Suunnilleen lapojen mittaiset ja noin 90 asteen kulmassa niihin nähden. 
Kyynärpäät: Kyynämivelet ovat voimakkaat ja kyynärpäät tiiviisti rungon myötäiset, eivät ulko- eivätkä sisäkierteiset. 
Kyynärvarret: Runkoon verrattuna keskipitkät, vankat, täysin suorat ja takaosastaan runsashapsuiset. 
Välikämmenet: Voimakkaat, keskipitkät ja 20 asteen kulmassa kyynärvarteen nähden. 
Käpälät: Mahdollisimman pienet ja pyöreät ns. kissankäpälät, varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja selvästi kaareutuneet; 
päkiät ovat vahvat. Kynnet ja päkiät ovat kaikilla muilla värimuunnoksilla mustat, paitsi ruskealla tummanruskeat.  
 
Takaraajat 
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat hyvin lihaksikkaat ja kintereisiin asti runsaskarvaiset. Raajat ovat suorat ja 
yhdensuuntaiset. 
Reidet ja sääret: Reidet ja sääret ovat suunnilleen yhtä pitkät. 
Polvet: Polvinivelet ovat voimakkaat ja vain kohtuullisesti kulmautuneet, koiran liikkuessa polvet eivät ole ulko- 
eivätkä sisäkierteiset. 
Välijalat: Keskipitkät, hyvin voimakkaat ja alustaan nähden pystysuorat. 
Käpälät: Mahdollisimman pienet ja pyöreät ns. kissankäpälät, varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja selvästi kaareutuneet; 
päkiät ovat vahvat. Kynnet ja päkiät ovat mahdollisimman tummat. 
 
Liikkeet: Tehokkaat, suorat, sujuvat ja joustavat. 
Nahka: Tiiviisti rungonmyötäinen ja poimuton. 
 
 
 
 
 



Tulkintaa 
Kleinspitz on rakenteensa ja tyyppinsä puolesta suhteellisen niukasti kulmautunut koira, joten takaosien 
ylikulmautuneisuus on rodulle epätyypillisempää. Tärkeintä kuitenkin on, että koira on kulmautunut 
tasapainoisesti molemmista päistä. Rodussa esiintyvä yleinen vika on voimakkaat takakulmaukset suhteessa 
etuosaan, tällöin takapotku jää voimattomaksi eikä koira ojenna takaraajaansa kunnolla (sirppikinner). Kuten 
monessa muussakin rodussa, lyhyet ja pystyt olkavarret ovat rodun yleinen ongelma.  Kleinspitzin etuosa on 
suhteellisen leveä, mutta sen täytyy olla kuitenkin tiivis, kyynärpäiden tulee olla tiiviit eikä rintakehä saa 
pudota eturaajojen väliin. 
 
Mikäli liikkeet ovat epäsäännölliset tai koira jättää askelia väliin, on oikea palkintosija EVA. Raajakorkeuteen 
on syytä kiinnittää korostuneesti huomiota, rodussa esiintyy paljon matalaraajaisia koiria. Luusto on 
keskivahva ja olemuksen täytyy olla ketterä ja jäntevä.  
Kleinspitzistä ei saa tulla mieleen kuvaukset: vahva, raskas, voimakas.  
 
Liikkeissä on tärkeää, että sama ryhti säilyy myös liikkeessä kuin seistessä. 
 

 
Kauttaaltaan liian raskas aikuinen uros, jolla pitkä 

lanneosa. 
 

 
Suklaanruskea narttu, jolla nuorelle koiralle sopiva vahvuus. 

Mittasuhteiltaan saisi olla aavistuksen tiiviimpi.  
Hieman pyöreä kallo. 

 
Aikuinen oranssi uros, jolla sopiva vahvuus,  

mittasuhteet ja karvan määrä. 

 
Aikuinen musta narttu, jolla hyvät mittasuhteet ja vahvuus. 

 
 
 
  



Karvapeite 
Karva: Kaksinkertainen karvapeite: pitkä, suora ja pysty peitinkarva sekä lyhyt, tiheä ja pumpulimainen aluskarva. 
Karvapeite päässä, korvissa, raajojen etupuolella sekä käpälissä on samettista eli lyhyttä ja tiheää, muissa osissa 
pitkää ja runsasta. Karva ei ole aaltoilevaa, kiharaa eikä huopaantunutta, eikä se muodosta jakausta selässä. 
Kaulassa ja lapojen kohdalla on tiheäkarvainen harja. Eturaajojen takaosassa on runsaat hapsut, takaraajoissa on 
lantiosta kintereeseen asti runsas karvoitus, häntä on tuuheakarvainen.  
 
 

 
Liian runsaskarvainen creme veteraaninarttu, joka on 
ylikunnostettu kleinikehään. Rungon linjat häviävät. 

Tulkintaa 
 
Karvapeitteessä on huomioitava, että karva on runsas 
ja pysty. Mikäli karvapeite on laskeva, on pohjavilla 
puutteellinen, päällikarva liian pitkää tai karvan laatu 
väärä. Laadultaan päällikarvan on oltava karkeaa, 
jotta se pysyisi oikeaoppisesti pystyssä. Mikäli 
karvassa on laineikkuutta, se on silloin usein liian 
pehmeää. Karvapeitettä voi siistiä tassuista ja 
korvista. Karvapeite on yksi oleellinen seikka 
saksanpystykorvaa ja sen puutteellisuudesta tulisi 
alentaa palkintosijaa. Karvaa ei kuitenkaan saa olla 
niin paljon että ääriviivat katoavat. 
 

 
Liian runsaskarvainen nuori uros,  

jolla rungon linjat katoavat kokonaan. Lyhyt kaula. 

 
Alastomassa kunnossa oleva nuori, kevyehkö narttu,  

joka saisi mittasuhteiltaan olla neliömäisempi. 
 

 
Väri: 
 d) kleinspitz: musta, ruskea, valkoinen, oranssi, harmahtava ja muunvärinen 
  
Muunväriset: Muunvärisiksi kutsutaan kaikkia alla mainitsemattomia muita värisävyjä, jotka ovat kermanvärinen, 
kerma-soopeli, oranssi-soopeli, musta punaruskein merkein (black and tan) ja kirjava. Kirjavilla tulee olla valkoinen 
pohjaväri. Mustien, ruskeiden, harmaiden tai oranssinväristen laikkujen tulee olla jakautuneina yli koko rungon. 
 
Musta: Aluskarvan tulee olla musta, myös ihon tulee olla tumma. Peitinkarva on kiiltävän mustaa ilman valkoisia tai 
muita värimerkkejä. *Mustissa kleinspitzeissä esiintyy jonkin verran värivirheellisiä, ts mustan karva seassa 



on harmaita karvoja. Yleisimmin harmaata väriä esiintyy, hännässä, housukarvoissa tai valjaskuvion 
kohdalla lavoilla.  
 
Ruskea: Kauttaaltaan yksivärisen tummanruskea. *Kesällä ruskea karva voi auringonvalon johdosta muuttua 
kellertäväksi, etenkin karvan latvaosista.  
 
Valkoinen: Puhtaan valkoinen, ilman kellertäviä sävyjä, joita usein esiintyy erityisesti korvien ympärillä.  
 
Oranssinvärinen: Kauttaaltaan yksivärinen, ei tumma eikä vaalea. *Oranssin värin syvyys vaihtelee hieman, 
tärkeintä kuitenkin että se on tasainen eikä siinä esiinny ns urajiro tyyppisiä vaaleita alueita. Yleensä häntä ja 
housukarvat ovat yleisväristä hieman vaaleammat, samoin valjaskuvio lavoilla. Muunvärisellä tulee olla aina 
musta pigmentti.   
 
Harmahtava (keeshond): Hopeanharmaa mustin karvankärjin. Kuono ja korvat ovat tummat, kummakin silmän 
ympärillä on selvä vinosti silmän ulkokulmasta korvan uloimpaan kiinnityskohtaan kulkeva ohut musta viiva, ns. 
silmälasit; lyhyet, mutta ilmeikkäät kulmakarvat saavat aikaan selvästi erottuvan rajauksen ja varjostuksen. Harja ja 
lapoja myötäilevät värimerkit ovat vaaleat. Raajat ovat hopeanharmaat ilman mustia merkkejä kyynärpään tai 
kintereen alapuolella, lukuun ottamatta vaaleampaa juovitusta varpaissa. Musta hännänpää. Hännän alapuoli ja 
housukarvat ovat vaalean hopeanharmaat. Harmaa väri on sangen harvinainen ja oikea "keeshondin" harmaa 
vielä harvinaisempi. Yleisväritys ei saa olla liian tumma ja synkkä vaan värivaihteluiden tulee olla selkeät ja 
pohjavillan kirkkaan harmaa.  
 
Black&tan värissä on huomioitava että puhtaat ja riittävän isot punaruskeat värimerkit löytyvät silmien 
yläpuolelta, poskista, rinnasta sekä raajoista. Merkit voivat olla vaaleammat mutta se on pienempi puute kuin 
liian pienet tai suttuiset merkit.  
 
Soopelin väriset koirat eivät saa olla liian tummia tai suttuisia, mikäli koiralle muodostuu selkeä mantteli, on 
mustaa väriä tällöin liikaa. Soopeli väritys ei saa laskeutua raajoihin tai käpäliin saakka.  
 
Kirjava voi olla oranssi-valkoinen, creme-valkoinen, creme-soopeli-valkoinen, oranssi-soopeli-valkoinen, 
harmaa-valkoinen tai black&tan-valkoinen (tricolour). Tärkeintä on että valkoinen on päävärinä ja laikut ovat 
rikkonaisina ja tasaisesti jakautuneet ympäri rungon.  
 
Värit kuvaselityksineen: http://www.toydogs.net/rodut/kleinvarit.htm 
 
Koko ja paino 
Säkäkorkeus: 
d) kleinspitz: 26 cm ±3 cm 
Paino: Joka kokoluokassa painon tulisi olla suhteessa kokoon. 
 
Virheet: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. 
 
Vakavat virheet: Rakennevirheet; liian litteä pää, selvä omenapää; lihanvärinen kirsu, huulet tai silmäluomet; 
hammaspuutokset wolfspitz/keeshondilla sekä gross- ja mittelspitzillä; liian suuret, liian vaaleat tai ulkonevat silmät; 
virheelliset liikkeet; puuttuvat pään värimerkit harmahtavilla koirilla. 
 
Hylkäävät virheet: Epätäydellisesti sulkeutunut aukile; ylä- tai alapurenta; ulko- tai sisäkierteiset silmäluomet 
(ektropium tai entropium); taittokorvat; selvät valkoiset laikut kaikilla muilla yksivärisillä kuin valkoisilla yksilöillä. 
 
Huom. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 
 
TÄRKEÄT MITTASUHTEET LYHYESTI 
Mittasuhteet 1:1 
Raajakorkeus 50-50 
Kuono-kallo 2:3 


