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SKYENTERRIERI                       1/3 
(SKYE TERRIER) 
Alkuperämaa: Iso-Britannia 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:   Terrieri. 
FCI:N LUOKITUS:   Ryhmä 3 terrierit, alaryhmä 2 matalaraajaiset 

terrierit 
Käyttökoetulosta ei vaadita.  

LYHYT HISTORIAOSUUS : Skyenterrieri on yksi vanhimmista skotlantilaisista 
roduista. Aikanaan "läntisten saarten terrierinä" tunnettu skyenterrieri kehittyi 
vähitellen nykyiseen muotoonsa monista roduista, mukana oli myös cairnterrierin 
varhaisia tyyppejä. Yksi rodun kuuluisimpia edustajia on Edinburghissa elänyt 
Greyfriars Bobby, joka vuoden 1858 tienoilla asettui vartioimaan isäntänsä hautaa 
Greyfriarsin hautausmaalla ja pysyi siellä kuolemaansa saakka. Bobby haudattiin 
samaiselle kirkkomaalle ja sen uskollisuuden muistoksi on pystytetty sekä muisto-
laatta että muistokivi. Suurin osa skyenterriereistä on pystykorvaisia, mutta on 
myös luppakorvainen muunnos, jonka korvat riippuvat litteinä kallon sivuilla. 
YLEISVAIKUTELMA:  Pitkärunkoinen, kaksi kertaa korkeuttaan pitempi, pitkä-
karvainen. Liikkuu ilmeisen vaivattomasti. Vahvat raajat ja runko, vahvat leuat. 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  Pitkärunkoinen ja matala, kaksi kertaa kor-
keuttaan pitempi.  
LUONNE / KÄYTTÄYTYMINEN: Tyylikäs, oman arvonsa tunteva. 
Ns. yhden miehen koira, varautunut vieraita kohtaan, ei koskaan aggressiivinen. 
 
PÄÄ  
Pitkä ja voimakas, liiallista pituutta ei saa suosia voiman kustannuksella. 

 

Ryhmä: 3 
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Kallo: Takaosastaan kohtuullisen leveä ja kapenee vähitellen kohti vahvaa kuono-
osaa. 
Otsapenger: Loiva. 
Kirsu: Musta. 
Kuono: Voimakas. 
Leuat / hampaat: Leuat vahvat. Täydellinen, säännöllinen leikkaava purenta. Ylä-
hampaat peittävät tiiviisti alahampaat ja ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden. 
Silmät: Ruskeat, mieluiten tummanruskeat, keskikokoiset, lähellä toisiaan ja il-
meikkäät. 
Korvat: Pystyt tai riippuvat. Pystyt korvat ovat kauniisti hapsuiset, eivät suuret, 
ulkoreunasta pystysuorat, sisäreunasta viistoasentoiset siten, että korvien kärjet 
ovat kauempana toisistaan kuin tyvet. Riippuvat korvat (luppakorvat) ovat suu-
remmat, riippuvat suorina, litteinä ja etureunasta poskenmyötäisinä. 
 
KAULA:  Pitkä ja hieman kaartuva. 
 
RUNKO:  Pitkä ja matala. Suorana laskeutuva karva saa kyljet vaikuttamaan lit-
teähköiltä. 
Selkä: Vaakasuora. 
Lanne: Lyhyt. 
Rintakehä: Syvä, soikea ja pitkä.   
 
HÄNTÄ:  Levossa olevan hännän tyviosa riippuu suoraan alaspäin ja kärkiosa 
taipuu ylös. Kohonneena häntä on selän jatkeena, ei nouse selkälinjan yläpuolelle 
eikä kierry selän päälle. Kauniisti hapsuinen. 
 
RAAJAT  
ETURAAJAT:  
Lavat: Leveät ja tiiviisti rungonmyötäiset.  
Kyynärvarret: Lyhyet ja lihaksikkaat. 
Etukäpälät: Etukäpälät suuremmat kuin takakäpälät, suoraan eteenpäin suuntautu-
neet. Päkiät paksut, kynnet vahvat. 
TAKARAAJAT :  
Yleisvaikutelma: Vahvat, täyteläiset, hyvin kehittyneet ja hyvin kulmautuneet. 
Raajat lyhyet, lihaksikkaat ja takaapäin katsottuina suorat.  
Polvet: Hyvin kulmautuneet. 
Kintereet: Hyvin kulmautuneet. 
Välijalat: Ei kannuksia. Huom. Suomessa kannusten poisto on kielletty. 
Takakäpälät: Takakäpälät pienemmät kuin etukäpälät, suoraan eteenpäin suuntau-
tuneet. Päkiät paksut, kynnet vahvat. 
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LIIKKEET:  Liikkeessä raajat liikkuvat suoraan eteenpäin. Edestä katsottuina 
eturaajat muodostavat suoran linjan etuosan kanssa, käpälät samalla etäisyydellä 
toisistaan kuin kyynärpäät. Takaraajat liikkuvat suoraan eteenpäin ja niissä on hyvä 
työntövoima. Eturaajat liikkuvat pitkälle eteenpäin eivätkä nouse liian korkealle. 
Liikkeet vapaat, vaivattomat ja tarmokkaat ja vaikuttavat melko lipuvilta. 
 
KARVAPEITE:   
Karva: Kaksinkertainen. Pohjavilla lyhyttä, tiivistä, pehmeää ja villavaa. Peitinkar-
va kohtuullisen pitkää, karheaa, suoraan rungonmyötäistä, ei kihartuvaa, eikä se 
koskaan saa haitata liikkumista. Päässä karva on lyhyempää ja pehmeämpää, se 
verhoaa otsaa ja silmiä mutta ei saa haitata koiran näkökykyä. Pään ja korvien 
karvat sulautuvat toisiinsa. Korvissa on hapsut mutta korvien muoto on kuitenkin 
näkyvissä. 
Väri: Musta, tumman- tai vaaleanharmaa, kellertävä (fawn), kerman väri. Kaikissa 
väreissä mustat korvat ja maski. Kaikki yksiväriset ovat sallittuja ja niissä voi olla 
saman värin eri vivahteita ja vaaleampi pohjavilla, kunhan kirsu ja korvat ovat 
mustat. Pieni valkoinen täplä rinnassa sallittu. 
 
KOKO:   
Ihannesäkäkorkeus: 25–26 cm, pituus kirsusta hännänpäähän 105 cm. Nartut suh-
teessa hieman pienempiä. 
 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin. 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:   
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus 
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 
 


