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Skotlanninhirvikoiran rotumääritelmä 
 

(Huom! Materiaalin kuvat ovat tarkoitettu keskustelun pohjaksi, eli mitä 
erinomaista ja myös mitä korjattavaa kuvista löytyy.) 

 
 
Rotumääritelmä hyväksytty FCI 5.12.2012 / Kennelliitto 19.2.2013 
 
FCI-ryhmä: Ryhmä 10 / Vinttikoirat 
Alkuperämaa / kotimaa: Iso-Britannia  
Käyttötarkoitus: Rata- ja maastojuoksija, näöllään metsästävä vinttikoira sekä 
seurakoira 
 
 
Lyhyt historiaosuus: Historian hämärä peittää skotlanninhirvikoiran 
alkuperää, mutta voidaan perustellusti arvella, että rotu on mahdollisesti 
saapunut Skotlantiin foinikialaisten kauppiaiden mukana. Varmasti kuitenkin 
tiedetään, että Skotlannissa oli tämäntyyppisiä nopeita metsästyskoiria jo 
roomalaisten tullessa maahan. Rotua on käytetty saksanhirven metsästykseen 
jo tuhannen vuoden ajan. Vaikka rotua nykyisin näkeekin useammin 
näyttelykehissä, tyyppi on pysynyt samana vuosisatoja. 
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Kokonaisvaikutelma, käytös / perusluonne: 
 
Skotlanninhirvikoira muistuttaa karkeakarvaista englanninvinttikoiraa, mutta 
on sitä kookkaampi ja vahvaluustoisempi. 
 
Skotlanninhirvikoiran ulkomuodossa kiteytyy ainutlaatuinen nopeuden, 
voiman ja kestävyyden yhdistelmä, jota vaaditaan aikuisen saksanhirven 
kaatamiseen, mutta sen olemus kuvastaa kuitenkin lempeää arvokkuutta. 
 
     Se on ystävällinen ja lempeä, 
     tottelevainen ja   
     miellyttämishalunsa vuoksi 
     helposti koulutettava. 
 
     Rauhallinen ja luonteeltaan 
     tasainen, ei koskaan  
     epäluuloinen, vihainen tai  
     hermostunut. Käyttäytyy  
     rauhallisen arvokkaasti. 
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Pään tulee olla pitkä. 
 
Kallon tulee olla tasainen, ei pyöreä, se kohoaa hieman silmien yläpuolella. 
Kallo on levein korvien kohdalla ja kapenee hieman silmiä kohden. Kalloa 
peittää kohtalaisen pitkä karva, joka on pehmeämpää kuin muu karvapeite.  
 
Stop: Otsapengertä ei saa olla.  
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Kirsu on hieman ulkoneva ja väriltään musta. 
Kuono kapenee selvästi kirsua kohden. Vaaleammilla koirilla musta kuono 
suotava. 
 
Huulien tulee olla tasaiset. Selvät, melko silkkiset viikset ja hieman partaa.  
 
Leuat ovat voimakkaat. Täydellinen, säännöllinen ja täysihampainen leikkaava 
purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat kevyesti yläleuan etuhampaiden 
takapintaa; hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden. 
 
Silmien tulee olla tummat, yleensä tumman- tai pähkinänruskeat ja 
kohtuullisen pyöreät. Vaaleat silmät eivät ole toivottavia. Luomien reunat tulee 
olla mustat. Rauhallisen koiran ilme on pehmeä, valpastuneen koiran terävä ja 
etäinen.  
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Korvien pitää olla korkealle kiinnittyneet ruusukorvat, levossa taakse taittuneet. 
Koiran innostuessa korvat nousevat pään yläpuolelle menettämättä taitettaan, 
joskus puolipystyt. Korvat mahdollisimman pienet.  
 
Kaulan tulee olla erittäin voimakas ja pitkä, joskus harjan peittämä. Niskan ja 
pään liittymäkohta hyvin erottuva. Ei löysää kaulanahkaa. 
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Rungon ja rakenteen tulee olla kuin 
kookkaalla ja voimakasluustoisella 
englanninvinttikoiralla. Selän tasainen 
ylälinja ei ole toivottava. 
 
Lanneosan tulee olla hyvin 
kaareutuva ja häntää kohden laskeva. 
 
Lantion tulee olla laskeva, leveä ja 
voimakas. Sarvennaiset kaukana 
toisistaan. 
 
Rintakehän tulee olla ennemmin 
syvä kuin leveä, ei liian kapea eikä 
litteä.  
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Hännän tulee olla pitkä, tyvestä paksu ja joka ohenee kärkeä kohden. Hännän 
tulee ulottua lähes maahan asti. Koiran seistessä paikoillaan, tulee hännän 
roikkua suoraan alas tai olla kaaressa. Koiran liikkuessa häntä kaareutuu, 
mutta ei koskaan nouse selkälinjan yläpuolelle. Kauttaaltaan karvainen, hännän 
yläpinnalla karva on tiheää ja karkeaa, alapuolella pitempää; kärjen vähäiset 
hapsut eivät ole virhe. 
Kierteinen tai silmukkahäntä ei ole toivottavaa. 
 
 
Eturaajojen tulee olla suorat,  
sivulta katsottuna leveät ja edestäpäin  
katsottuna litteäluiset.  
 
Lapojen pitää olla viistot, eivät liian  
kaukana toisistaan.  
Raskaat ja pystyt lavat ei toivottavat 
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On toivottavaa, että kyynärpäät ja -varret ovat luustoltaan leveät (ja litteät 
sivusta – kapeammat edestäpäin eivätkä missään nimessä lyhyet).  
 
Etukäpälät tulee olla tiiviit, varpaat kaareutuvat ja kynnet vahvat.  
 
Takaraajojen tulee olla erittäin pitkät mitattuna lonkasta kintereeseen. Luuston  
tulee olla leveä sivusta katsottuna ja litteä edestäpäin katsottuna.  
 
Polvien tulee olla hyvin  
kulmautuneet.  
 
 
Takakäpälät ovat tiiviit ja  
varpaat hyvin  
kaareutuvat, kynnet ovat vahvat. 
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Liikkeiden tulee olla vaivattomat, tehokkaat, yhdensuuntaiset ja pitkä 
sivuaskel. 
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Karvapeitteen tulee olla karhea, pitkähkö, mutta ei liian runsas. Turkin tulee 
olla paksu, ihonmyötäinen ja karkea. Kosketettaessa turkki tuntuu karkealta tai 
kovalta. Karvapeita vartalolla, kaulassa ja reisissä tulee olla karkeaa, kovaa ja 
noin 8–10 cm pitkä. Päässä, rinnassa ja vatsassa paljon pehmeämpää. Etu- ja 
takaraajojen sisäpinnoilla hieman hapsuja.  
Villavaa turkkia ei hyväksytä. 
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Värit: tumman siniharmaa, tumma tai vaalean harmaa, tai juovikas (brindle) tai 
keltainen, hiekan- tai kellanpunainen, jolla kuono ja korvat ovat mustat (black 
points). 
Valkea rinta, valkeat varpaat ja pieni valkea merkki hännänpäässä ovat 
sallittuja, mutta mitä vähemmän valkoista sen parempi, koska rotu on 
yksivärinen.  
Valkoinen läikkä päässä tai valkoinen kaulus eivät ole hyväksyttäviä.  
 
Koko/paino: Uros: vähintään 76 cm / noin 45,5 kg, narttu: vähintään: 71 cm / 
noin 36,5 kg 
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Virheet: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi 
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen 
ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa. 
 
Hylkäävät virheet: Vihaisuus tai liiallinen arkuus, selvästi epänormaali rakennen 
tai käyttäytyminen 
 
 
Kivekset: Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin 
laskeutuneina kivespussiin. 
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Yhteenveto skotlanninhirvikoiran arvokkaista ominaisuuksista: 
 
Yleinen rakenne 
Koko, luusto, laajuus vartalossa ja rintakehässä  
Pitkänomainen vahva selkä, jossa heikko ja ilmeinen S-kaari, leveä pitkä risti  
Hyvät kulmaukset edessä ja takana ja leveät kyynärluut 
Kauniit linjat – toisin sanoen skotlanninhirvikoira on vinttikoira, joka on englanninvinttikoiramainen ilman äkillisiä linjojen 
katkeamisia; kaula on hieman ylemmälle kiinnittynyt ja sitä kannetaan hieman ylempänä kuin englanninvinttikoiralla. Se ei 
koskaan ole hyperpitkä.  
 
 
Tärkeät yksityiskohdat  
Koira, jolla on kuvauksen mukainen yllä mainittu yleinen rakenne, muotoutuu myös tyypilliseksi skotlanninhirvikoiraksi, kun 
sillä on myös seuraavat rodunomaiset laadulliset hienoudet:  
Kaunis, suhteellisen pieni pää selvällä sukupuolileimalla 
Tummat silmät ja pienet ohuet, tummat, hyvin kannetut hiirenturkinomaiset korvat 
”Nape of neck” (Niska-kaula), kuten rotuhevosella  
Kauniit, vahvat tassut, joihin liittyvät hyvät varpaat 
Pitkä, kauniisti kannettu häntä  
Oikeanlaatuinen turkki – turkin karkeuden vaihteluin, pää + jalat ja vartalo 
Tyypilliset liikekuviot – terveet, maan päällä liikkuen ”rather springy gait” (mieluimmin joustavin askelin) 
 
 
Huomioi nämä 
Koko, joka on vain korkeutta 
Vahvuus, joka on vain karkeutta  
Tyylikkyys, josta puuttuu voima 
Liian lyhyet selät ja rintakehät  
Matalat koirat  
Heikot, kapeat eturinnat 
Huonot, heikot, kevyet takaliikkeet, ahtaat kintereet 
 
Monet skotlanninhirvikoirat ovat ahtaita takaa ja se on vakava virhe, jos kinner on myös heikko (mikä tarkastetaan 
liikkeessä, koska silloin koira taittaa kinnertä). Kinnerahtaus, jossa on täysi voima ja hieno askel sivulta katsottuna, on 
enemmän kosmeettinen kuin rakenteellinen ongelma. – Huonosti taakse asettuneet olkapäät ja olkavarret ja heikot pitäisi 
olla vakavammat rakenneviat kuin kohtuullisen ahtaat kintereet, missä voima on virheetön.  
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