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(VOLPINO ITALIANO) 
Alkuperämaa: Italia 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Vahti- ja seurakoira. 
LYHYT HISTORIAOSUUS:  Volpino italiano polveutuu jo pronssikaudella 
Euroopan keskiosissa esiintyneistä eurooppalaisista pystykorvista, joiden 
luurankofossiileja on löydetty paaluasumusten perustuksissa olleista kasoista. 
Volpino italianolla on siten samat esi-isät kuin saksanpystykorvilla, joista se ei 
kuitenkaan polveudu, vaan on niille sukua. Rotua on kasvatettu Italiassa 
ammoisista ajoista lähtien. Sitä on ihannoitu yhtälailla aateliston palatseissa kuin 
rahvaan hökkeleissä, joissa sitä arvostettiin erityisesti sen vartioimistaipumuksen ja 
valppauden vuoksi. Michelangelolla oli volpino italiano, se oli myös 1700-luvulla 
Toscanan ja Latiumin maakunnissa ajurien väsymätön seuralainen, aina valmiina 
ilmaisemaan äänekkäästi kaikki tiellä tavatut vieraat ihmiset. 
YLEISVAIKUTELMA:  Pienikokoinen, hyvin tiivisrakenteinen ja tasapainoinen 
pystykorva, jolla on pitkä ja pysty karvapeite. 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  Rakenteeltaan neliömäinen. Pään pituus on 
lähes 4/10 rungon pituudesta. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Erittäin kiintynyt ympäristöönsä ja 
perheeseensä. Rodulle tyypillistä on eloisuus, iloisuus ja leikkisyys. 
PÄÄ:  Pyramidinmuotoinen, pituudeltaan lähes 4/10 säkäkorkeudesta. 
KALLO-OSA:  Kuonoa pitempi suhteessa 6,5 : 5. Kallon leveys kulmakaarien  
 
 

VOLPINO ITALIANO                      2/4 
 
kohdalla on yli puolet pään pituudesta (7,3 : 11,5). Kallo on hieman soikea 
(munanmuotoinen) sekä pituussuunnassa että poikkileikkaukseltaan. Otsauurre on 
hyvin vähäinen ja niskakyhmy hieman havaittava. Kallon ylälinja on hieman 
taaksepäin kohoava. Otsa on selvästi kaareutunut ja liittyy kuonon tyveen lähes 
suorassa kulmassa. 
OTSAPENGER: Melko korostunut. 
KIRSU:  Kostea ja viileä; sieraimet ovat hyvin avonaiset. Kirsu on sivulta 
katsottuna kuononselän suora jatke eikä ulotu huulien etupuolelle. Se on väriltään 
aina musta niin valkoisilla kuin punaisillakin yksilöillä. 
KUONO-OSA:  Kalloa lyhyempi ja suippo, kuonon sivut ovat keskenään 
erisuuntaiset. Kuononselkä on suora. Sivulta katsottuna alaleuka muodostaa 
kuonon alalinjan. 
HUULET:  Ylähuulen alalinja on edestä katsottuna suoraviivainen. Limakalvoa ei 
ole näkyvissä, joten huulet ovat hyvin lyhyet ja tiiviit. Huulten reunat ovat mustat. 
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA:  Leuat eivät näytä kovin voimakkailta, ne 
ovat normaalisti kehittyneet ja yhtä pitkät. Alaleukaluu on suora. Hampaat ovat 
valkoiset, säännöllisessä rivissä, täysilukuiset ja hyvin kehittyneet. Leikkaava 
purenta, tasapurenta on sallittu. 
SILMÄT:  Avonaiset, normaalin kokoiset ja kallon etuosaan sijoittuneet, 
ilmeeltään tarkkaavaiset ja eloisat. Silmäaukko on pyöreähkö ja silmäluomet tiiviit. 
Iriksen väri on tumma okrankeltainen, silmäluomien reunat ovat mustat. 
KORVAT:  Lyhyet, kolmionmuotoiset, pystyt, ylös kiinnittyneet ja lähellä toisiaan. 
Korvarusto on jäykkää. Korvien sisäpuoli suuntautuu eteenpäin. Korvan pituus on 
suunnilleen puolet pään koko pituudesta. 
KAULA:  Lähes yhtä pitkä kuin pää, kuiva ja aina pystyasentoinen. 
RUNKO:  Neliömäinen, rungon pituus mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen 
on sama kuin säkäkorkeus. 
YLÄLINJA:  Selkälinja on suora. 
LANNE:  Hieman kaareva. 
SÄKÄ:  Hieman selkälinjaa korkeammalla. 
LANTIO:  Lannelinjan jatke. Viistous sarvennaisista hännän tyveen on noin 10º 
vaakatason alapuolella. 
RINTAKEHÄ:  Ulottuu kyynärpäiden tasolle; kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet. 
Rintalasta on pitkä. 
ALALINJA JA VATSA:  Vatsaviiva nousee vain hieman rintalastasta kohti 
vatsaa. Kupeet ovat hieman sisäänpainuneet. 

 

Ryhmä: 5 
 

FCI:n numero: 195 
Hyväksytty: FCI 9.6.1999 

SKL-FKK 24.10.1999 



VOLPINO ITALIANO                       3/4 
 
HÄNTÄ:  Kiinnittynyt lantion jatkeeksi, asennoltaan aina selän päälle kiertynyt. 
Hännän pituus on hieman säkäkorkeutta pienempi. 
RAAJAT  
ETURAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA:  Eturaajat ovat kauttaaltaan keskenään täysin 
yhdensuuntaiset. Etäisyys kyynärpäästä maahan on hieman suurempi kuin puolet 
säkäkorkeudesta. 
LAVAT:  Lapaluun pituus on ¼ säkäkorkeudesta ja viistous 60º vaakatason 
alapuolella. 
OLKAVARRET:  Lapoja pitemmät, viistoudeltaan 65º vaakatason alapuolella ja 
edestä katsottuna pystysuorat. 
KYYNÄRPÄÄT:  Suoraan taakse suuntautuneet. 
KYYNÄRVARRET:  Pystysuorat ja kevytluustoiset. 
RANTEET JA VÄLIKÄMMENET:  Jatkavat edestä katsottuna kyynärvarren 
pystysuoraa linjaa. Sivulta katsottuna välikämmenet ovat viistot. 
KÄPÄLÄT:  Muodoltaan soikeat; varpaat ovat tiiviisti yhdessä. Päkiät ja kynnet 
ovat mustat. 
TAKARAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA:  Takaa katsottuna takaraajat ovat keskenään 
yhdensuuntaiset ja täysin pystysuorat istuinluun kärjestä maahan. 
REIDET:  Pituudeltaan 1/3 säkäkorkeudesta ja takaa katsottuna pystysuorat. 
SÄÄRET:  Hieman reittä lyhyemmät, kevytluustoiset ja viistoudeltaan 55 - 60º 
vaakatason alapuolella. 
KINTEREET:  Etäisyys kintereen kärjestä maahan on hieman yli ¼ 
säkäkorkeudesta. 
VÄLIJALAT:  Pystyt ja täysin suorat sekä sivulta että takaa katsottuna. 
KÄPÄLÄT:  Kuten etukäpälät. 
LIIKKEET:  Eivät hypähtele ravissa eivätkä laukassa. Kaikissa liikuntamuodoissa 
askel on pitkä. 
NAHKA:  Tiivisti rungonmyötäinen, ei mistään kohdasta löysä. 
KARVAPEITE  
KARVA:  Pystyä, tiheää, hyvin pitkää, poikkeuksellisen suoraa, karheaa. 
Karvapeitteessä on suoria, jäykkiä karvoja. Karva ei koskaan saa olla makaavaa, 
sen tulee olla pystyä silloinkin kun se ei ole kovin runsasta. Kaulassa karvapeite 
muodostaa tuuhean kaulurin. Kallossa karva on puolipitkää ja peittää korvantyven. 
Kuonon karva on lyhyttä. Korvien karvapeite on hyvin hienolaatuista ja sileää. 
Hännässä on hyvin pitkät karvat. Takaraajojen takaosassa on hapsut. 
VÄRI:  Yksivärinen valkoinen tai yksivärinen punainen. Shampanjan-väri on 
sallittu, mutta ei toivottu. Vaalean oranssin sävyt korvissa suvaitaan, mutta ne ovat 
kuitenkin virhe. 
KOKO  
SÄKÄKORKEUS:  Urokset 27 - 30 cm, nartut 25 - 28 cm. 
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VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi 
suhteutettuna virheen vakavuuteen. 
VAKAVAT VIRHEET:  Muun värinen kuin musta kirsu, kupera kuononselkä; 
sinisilmäisyys; takaraajojen väliin painunut häntä; annetun säkäkorkeuden ylitys yli 
3 cm:llä. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  Takaluisu kallo; yläpurenta; täydellinen pigmentin 
puuttuminen kirsusta ja silmäluomista; täysin luppakorvat; hännän puuttuminen tai 
hyvin lyhyt häntä, riippumatta siitä onko se synnynnäinen tai kirurgisesti 
aikaansaatu; muut karvapeitteen värit kuin valkoinen, punainen tai vähemmän 
toivottu shampanjan väri; punaiset merkit valkoisessa pohjavärissä, valkoiset tai 
mustat merkit punaisessa pohjavärissä. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin 
laskeutuneina kivespussiin. 


