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Yhdysvaltoihin ja osa pakolaisista otti mukaansa myös perheen rakkaat koirat, 
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Havannankoira - rodun historiaa 

Lauma pieniä, pitkäkarvaisia koiria lepäilee raukeana kuubalaisen haciendan  
patiolla, nauttien iltaa kohti jo hiukan viilenneestä auringosta. Äkkiä eräs koirista  
nostaa valpastuen päänsä ylös ja kuuntelee tarkkaavaisesti. Saman tien se nousee  
jaloilleen ja sen mukana muut koirat. Ne ryntäävät yhtenä laumana kohti pation  
sisääntuloväylää ja jäävät odottamaan innokkaasti haukkuen. Vieras toivotetaan  
tervetulleeksi, ohjataan patiolle ja istutetaan pöydän ääreen. Koirat hyörivät ja  
pyörivät innokkaina vieraan ympärillä vaatien huomiota, mutta muutaman  
silityksen saatuaan ne rauhoittuvat vähitellen kuka minnekin lepäilemään pation  
varjoihin. 

Tämä sama kuvio toistuu vielä tänäkin päivänä lähes muuttumattomana niissä  
perheissä, missä havannankoiria asustaa: vieraan tulo ilmoitetaan perheelle  
äänekkäällä haukulla ja kun tehtävä on hoidettu, koira tai koirat rauhoittuvat pian  
omiin oloihinsa. 

Sukujuuriltaan havannankoira kuuluu Välimeren alueen pieniin pitkäkarvaisiin  
koiriin. Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa on kuitenkin tapahtunut Uudessa  
maailmassa, todennäköisesti rodun virallisessa kotimaassa Kuubassa. Vielä tänä  
päivänäkään emme tarkoin tiedä, mikä on totuus rodun alkuperästä, mutta  
erilaisia teorioita on olemasta. Eräs niistä kertoo, miten italialaisilla ja  
espanjalaisilla merikapteeneilla olisi ollut tapana viedä pieniä lemmikkikoiria  
lahjoiksi niihin perheisiin, joiden luona asuivat laivojen viipyessä satamissa  
lastauksen ajan. 

Koiria on matkannut Kuubaan todennäköisesti jo hyvin aikaisessa vaiheessa  
eurooppalaisten mukana. Noihin aikoihin ei koiraroduista ajateltu samalla tavalla  
kuin tänä päivänä, vaan koiria risteytettiin keskenään siten kuin omistajista  
parhaalta tuntui.Vähitellen kuubalainen koirakanta muovautui omanlaisekseen ja  
kohti rotua nimeltä havannankoira (aiemmin bichonhavanais). 

Kuuban vallankumous muutti kaiken ja lemmikkikoirat katsottiin turhiksi  
ylellisyysesineiksi, joten ne hävitettiin. Suuri joukko ihmisiä pakeni maasta 

vaikka se varmasti oli vaikeaa ja vaarallista. Todennäköisesti Yhdysvalloissa oli jo  
joitakin rodun edustajia, mutta pakolaisten mukanaan tuomat lemmikit herättivät  
ilmeisesti amerikkalaisten kiinnostuksen näihin viehättäviin pikkukoiriin. 

Amerikkalaisten ja kuubalaisten yhteistyö rodun hyväksi alkoi ja uusia koiria  
etsittiin jopa lehti-ilmoitusten avulla. Epävirallinen HCA (Havanese Club of  
America) -rekisteri perustettiin, jotta koirien suvut pysyisivät selvillä. Rodun  
käyttötarkoitus on ollut alusta saakka puhdas seurakoira ja näin sen asema  
ihmisen seuralaisena pikkuhiljaa vahvistui. 

Eurooppaan havannankoira löysi tiensä 1980-luvun alussa ja Suomeen 1989.  
Ensimmäiset havannankoirat tulivat Suomeen Saksasta ja Hollannista. AKC  
(American Kennel Club) hyväksyi rodun vuonna 1995. 

Kuuba on ottanut havannankoiran kansallisrodukseen. Vaikka kuubalainen  
rotumääritelmä hiukan poikkeaakin FCI:n ja USA:n määritelmistä, muistuttavat  
kuubalaiset koirat amerikkalaisten ja eurooppalaisten koiria niin paljon, että ne 
ovat tunnistettavissa samaksi roduksi. Suomeen on tuotu joitakin koiria Kuubasta  
ja niitä on käytetty täällä myös jalostukseen. Vaikka havannankoiran väitetään  
hävinneen Kuubasta vallankumouksen aikana, ei se nähtävästi pidä paikkansa. 
Kuubassa on ilmeisesti säilynyt pieni alkuperäinen kanta koiria, jotka otettiin  
rekisteriin, kun lemmikkikoirien pitämisestä Kuubassa tuli jälleen sallittua. Nyt  
maassa toimii jo useita rodun kasvattajia ja harrastajia. 

Rodun viehättävä olemus ja ihastuttava luonne saivat aikaan sen, että yksilöiden  
määrä alkoi Euroopassa nopeasti kasvaa. Koiria tuotiin lisää ja moni kasvattaja  
kiinnostui rodusta ja aloitti sen kasvatuksen. Alkuun saattoivat ulkonäkö ja koko  
rodun sisällä vaihdella melkoisesti, mutta vähitellen päästiin yksimielisyyteen  
noista seikoista. FCI:n rotumääritelmä selkeytti tilanteen lopullisesti ja loi  
yhtäläiset raamit rodun ulkonäölliselle ihanteelle. 

Vuoden 2016 loppuun mennessä maassamme on jo reilusti yli 8500 rodun  
edustajaa ja määrä kasvaa tasaisella vauhdilla. 



Källa: Suomen Kennelliitto-  
Finska Kennelklubben ry 
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Ryhmä: 9 
FCI-nummer: 250 

Hyväksytty:FCI 12.12.2016 
Kennelliitto 29.8.2017 

HAVANNANKOIRA 
(BICHON HAVANAIS) 

Alkuperämaa: Kuuba  
Vastuu: FCI 

KÄYTTÖTARKOITUS: Seura- ja kääpiökoira. 
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat Alaryhmä 1 bichonit ja  
sukulaisrodut. Käyttökoetulosta ei vaadita. 

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu on kotoisin läntisen Välimeren alueelta ja kehittynyt  
Espanjan ja Italian rannikkoalueilla. Ilmeisesti valtamerillä purjehtineet italialaiset  
merikapteenit veivät jo varhain tämän rotuisia koiria mukanaan Kuubaan. Näiden  
koirien tavallisin väri havannanruskea (punaruskea tupakan väri) johti virheelliseen  
uskomukseen, jonka mukaan rotu olisi alunperin kotoisin Kuuban pääkaupungista 
Havannasta. Kuuban poliittisten tapahtumien seurauksena vanhat verilinjat ovat  
tyystin hävinneet Kuubassa. USA:ssa on säilynyt joitakin aikoinaan Kuubasta sinne  
salakuljetettujen koirien jälkeläisiä. 

YLEISVAIKUTELMA: Tarmokas, pieni ja matalaraajainen koira, jolla on pitkä,  
runsas, pehmeä ja mieluiten laineikas karvapeite. Liikkeet ovat eloisat ja joustavat. 

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Kuonon pituus (kirsun kärjestä otsapenkereeseen) on  
sama kuin etäisyys otsapenkereestä niskakyhmyyn. Rungon pituuden  
(olkanivelestä istuinluun kärkeen) suhde säkäkorkeuteen on 4 : 3. 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Poikkeuksellisen valppautensa ansiosta helppo  
kouluttaa varoittamaan vieraista. Ystävällinen, leikkisä ja rakastettava hurmuri,  
iloinen ja jopa hieman ilveilevä. Rakastaa lapsia ja leikkii väsymättä heidän  
kanssaan. 

PÄÄ: Keskipitkä; pään ja rungon pituuden suhde mitattuna säästä hännän  
tyveenon 3 : 7. 
Kallo: Tasainen tai vain hieman kaareva, leveä; sivulta katsottuna otsalinja on vain  
hieman kohoava. Ylhäältä katsottuna kallo on neliömäinen, takaosa on kaareva ja  
muut sivut miltei suorat. 
Otsapenger: Kohtuullinen. 
Kirsu: Musta tai ruskea. 
Kuono-osa: Kapenee kevyesti kirsua kohti, ei suippo eikä tylppä. 
Huulet: Ohuet, kuivat ja tiiviit. 
Hampaat / purenta: Leikkaava purenta. Täydellinen hampaisto on toivottava. P1  
ja M3 hampaiden puuttuminen on sallittua. 
Posket: Hyvin litteät, eivät ulkonevat. 
Silmät: Melko suuret, mantelinmuotoiset ja väriltään mahdollisimman  
tummanruskeat. Ilme on ystävällinen. Silmäluomien reunat ovat väriltään  
tummanruskeasta mustaan. 
Korvat: Melko ylös kiinnittyneet, poskenmyötäisesti riippuvat ja hieman  
laskostuneet, mikä kohottaa niitä kevyesti. Korvat ovat pitkähapsuiset, eivät kovin  
teräväkärkiset; eivät sivuille sojottavat eivätkä tiiviisti poskenmyötäiset. 

KAULA: Keskipitkä. 

RUNKO: Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi. 
Ylälinja: Suora, lanneosan kohdalta hieman kaareva. 
Lantio: Selvästi viisto. 
Rintakehä: Selvästi kaareutuneet kylkiluut. 
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on selvästi kohoava. 

HÄNTÄ: Korkea-asentoinen, joko piispansauvan muotoinen tai mieluiten selän  
päälle kiertynyt, pitkän silkkisen karvan peittämä. 



RAAJAT 
ETURAAJAT: Eturaajat ovat suorat, yhdensuuntaiset, kuivat ja hyväluustoiset.  
Etäisyys maasta kyynärpäähän ei saa olla suurempi kuin kyynärpäästä säkään.  
Etukäpälät: Hieman soikeat, pienet ja tiiviit. 
TAKARAAJAT: Takaraajat ovat hyväluustoiset ja kohtuullisesti kulmautuneet. 
Takakäpälät: Hieman soikeat, pienet ja tiiviit. 
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LIIKKEET: Havannankoira liikkuu erityisen keveästi, joustavasti ja melko napakasti,  
mikä kuvastaa rodun iloista luonnetta. Eturaajat liikkuvat vapaasti ja suoraan  
eteenpäin suuntautuen, takaraajat antavat suoralinjaisen työnnön. 

KARVAPEITE 
KARVA: Villava aluskarva on niukka ja puuttuu usein kokonaan. Peitinkarva on  
hyvin pitkää (täysikasvuisella koiralla 12 -18 cm), pehmeää, sileää tai laineikasta ja  
voi muodostaa kiharaisia suortuvia. Kaikenlainen karvapeitteen  
muotoilu,leikkaaminen karvan pituuden tasoittamiseksi ja trimmaaminen on  
kielletty. Poikkeuksena sallitaan käpäläkarvojen siistiminen. Samoin kulmakarvoja  
voidaan hieman lyhentää, etteivät ne peitä silmiä. Myös kuonokarvoja voidaan  
hieman siistiä, mutta karvat tulisi mieluiten jättää luonnolliseen pituuteensa. 

VÄRI: Harvoin täysin puhtaanvalkoinen; kellanruskea eri sävyissään (hieman  
mustia karvankärkiä sallitaan = soopeli), musta, havannanruskea, tupakanruskea  
ja punertavanruskea. Edellä mainitun väriset laikut ovat sallittuja. Tan-merkit  
sallittu kaikissa värivivahteissa. 

KOKO 
SÄKÄKORKEUS: 23 -27 cm. Sallittu vaihteluväli 21 -29cm. 
 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-  
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja  
hyvinvointiin. 

VAKAVAT VIRHEET: 
• Puutteellinen rotutyyppi 
• Tylppä, suippo tai muun kuin kallon pituinen kuono-osa 
• Ns. petolinnun silmät, liian syvällä sijaitsevat tai ulkonevat silmät,  

lihanväriset silmäluomien reunat 
• Liian pitkä tai liian lyhyt runko 
• Suora, matala-asentoinen häntä 
• Käyrät eturaajat (lähellä toisiaan olevat ranteet ja ulkokierteiset käpälät) 
• Epämuodostuneet takakäpälät 
• Karkea, niukka tai muotoiltu karvapeite, aikuisilla koirilla lyhyt karvapeite. 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus 
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 
• Lihanvärinen kirsu 
• Ylä-tai alapurenta 
• Sisään – tai ulospäin kiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium),  

pigmentittömät silmäluomien reunat 
• Rotumääritelmän antamista mitoista poikkeava koko. 

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin  
laskeutuneina kivespussiin. Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja  
kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria. 

Alla kuvia 80-luvun lopulla syntyneistä havannankoirista 



Yleistä 

Tuomareiden tulee huomioida rodun suuri kokovaihtelu. Ihannekoko on 23 -  
27 cm ja sallittu vaihteluväli 21 - 29 cm. Yli 29 cm ja alle 21 cm korkeus on  
hylkäävä virhe, vaikka koira olisi muutoin kuinka upea. Mikäli koira on  
ihannekoon rajoissa, sen arvostelussa ei saa lukea “pieni” tai “kookas”, vaan  
se on “ihannekokoinen”. 

Rodun keskimääräinen koko kasvaa koko ajan. Näyttelyissä onkin huomattavissa  
eritoten urosten koon kasvaneen jopa yli sallitun 29cm. Toivomme tuomareiden  
mittaavan varsinkin muita pienemmältä tai suuremmalta vaikuttavat yksilöt. 

Myös purentaan tulee kiinnittää huomiota. Iästä huolimatta purennan tulee olla  
riittävän leveä ja hampaiston täydellinen (huomioiden rotumääritelmän sallimat  
puutokset). Mikäli veteraanikoiralta puuttuu hampaita, täytyy olla nähtävissä, että  
leuassa on ollut tilaa pudonneille hampaille. 

Junioriluokan koiralta ei tule odottaa aikuisen koiran runkoa, lihaksistoa eikä  
turkkia. Emme halua lukea arvostelusta lausetta ”Tarvitsee aikaa kehittyäkseen” –  
toivomme asian olevan niin. Pikemminkin liian nuorena liian valmis koira on  
huolestuttavampi rodun jalostuksen kannalta. 

Mikäli koiran epätyypillinen liikunta johtuu rakennevirheestä (yleisimmin suorat  
takakulmaukset tai huono etuosa), tai koiran kirsu tai silmäluomien reunat eli  
”kajalit” eivät ole kauttaaltaan pigmentoituneet, tulee nämä seikat luokitella  
virheeksi rotumääritelmän määräämän vakavuusasteen mukaan, koiran iästä  
riippumatta. 

Havannankoira - uros 11 kuukautta 

Havannankoira - uros 6 vuotta 

Oikealla kuvat samasta koirasta eri-ikäkausina. 
 
 

Havannankoira - uros 12 vuotta 
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Rotumääritelmän tulkinnassa on rotumääritelmän tekstit kursiivilla, 

ja Havannalaiset ry:n kommentit normaalilla tekstifontilla. 
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Yleisvaikutelma 

Tarmokas, pieni ja matalaraajainen koira, jolla on  
pitkä, runsas, pehmeä ja mieluiten laineikas  
karvapeite. Liikkeet ovat eloisat ja joustavat. 

Arvostelussa tulee korostaa niitä ominaisuuksia, jotka  
erottavat havannankoiran muista saman tyyppisistä  
roduista. Oikea rotu on tunnistettava jo  
yleisvaikutelmasta. 

Havannankoiran ylälinja on suora ja lanneosan  
kohdalta hieman kaareva. Häntä on korkea-  
asentoinen, se on piispansauvan muotoinen tai selän  
päälle kaareutuva. 

 
Turkiltaan havannankoira on “huoleton  
maalaisserkku” verrattuna muihin sukulaisrotuihin.  
Turkin tulee olla pitkä (12-18cm) ja pehmeä,  
mieluiten laineikas sekä sileä. Turkki voi muodostaa  
kihartuvia suortuvia. Koira ei saa olla liian laitettu  eikä 
missään nimessä trimmattu muutoin kuin  
rotumääritelmässä on sallittu. Suoristusraudan käyttö  
ei ole sallittua. 



Vaikuttaa coton de tulearilta 

Vaikuttaa lhasa apsolta 

Vääriä yleisvaikutelmia havannankoiralla 

Turkin laadultaan maltankoiramainen, paitsi värinsä puolesta 
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Vaikuttaa tiibetinterrieriltä 



Tärkeitä mittasuhteita 

Kuonon pituus (kirsun kärjestä otsapenkereeseen) on sama kuin etäisyys  
otsapenkereestä niskakyhmyyn. Rungon pituuden (olkanivelestä istuinluun  
kärkeen) suhde säkäkorkeuteen on 4 : 3. Pään ja rungon pituuden suhde mitattuna  
säästä hännän tyveen on 3 : 7. Eturaaja: Etäisyys maasta kyynärpäähän ei saa olla  
suurempi kuin kyynärpäästä säkään. 
 
Havannankoiran mittasuhteet on määritelty rotumääritelmässä hyvin tarkasti.  
Rungon pituus mitataan lapaluun kärjestä (olkaniveleen kiinnittyvästä kohdasta)  
istuinluun kärkeen. Rungon pituus ei saa muodostua liian pitkästä lanteesta. 
 
Tuomareiden tulee kiinnittää huomiota eturintaan ja eturaajojen sijaintiin.  
Eturaajojen tulee sijaita suorassa linjassa koiran säkään nähden ja korkeus maasta  
kyynärpäähän tulee olla maksimissaan sama kuin kyynärpäästä säkään. 
 
Mittasuhde määrää oikean kuonon pituuden eli sekä lyhyeltä että pitkältä  
vaikuttava kuono ovat oikeita, mikäli kuonon ja pään mittasuhde on oikea. Pään  
koosta puhuttaessa täytyy huomioida myös pään ja rungon mittasuhde eli pään  
pituuden tulee olla oikeassa suhteessa rungon pituuteen nähden. Pään  
mittasuhteita verratessa tulee huomioida, että sitä verrataan rungon pituuteen  
mitattuna säästä hännän tyveen, joka on siis eri kuin koko rungon mitta. 

 
Ylemmässä kuvassa havannankoiran mittasuhteet: 
A.kuonon pituus on sama kuin etäisyys otsapenkereestä  
niskakyhmyyn 
B. rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on 4:3 
C.pään ja rungon pituuden suhde mitattuna säästä hännän  
tyveen (selkälinja) on 3:7 
D.etäisyys maasta kyynärpäähän ei saa olla suurempi kuin  
kyynärpäästä säkään 
 
Alemmassa kuvassa samat mittasuhteet piirrettynä  
koiran turkin päälle. 
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Kuonon pituus mitataan kirsun kärjestä otsapenkereeseen ja kallon  
pituus otsapenkereen päältä niskakyhmyyn. 

Korkeuden ja pituuden mitat 
rotumääritelmän sallimissa  
mitoissa (ihanne 23-27cm): 

 
säkäkorkeus/cm  rungon pit./cm 

Pään suhde 
kälinja) pitu 

 
 
rungon pit./ cm 

rungon (sel- 
uteen: 
 
 

pään pit./cm 

21 28,0 29 12,4 
22 29,3 30 12,9 
23 30,6 31 13,3 
24 32,0 32 13,7 
25 33,3 33 14,1 
26 34,6 34 14,6 
27 36 35 15,0 
28 37,3 36 15,4 
29 38,6 37 15,9 

Esimerkkejä erilaisista mittasuhteista havannankoirilla 

Oikeat rungon mittasuhteet Liian pitkä runko, oikean mittainen pää  
suhteessa runkoon 

Oikeat mittasuhteet, huono 
kirsupigmentti 
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Käyttäytyminen / luonne 

 
Poikkeuksellisen valppautensa ansiosta helppo  
kouluttaa varoittamaan vieraista. Ystävällinen,  
leikkisä ja rakastettava hurmuri, iloinen ja jopa  
hieman ilveilevä. Rakastaa lapsia ja leikkii  
väsymättä heidän kanssaan. 

Havannankoira on luonnostaan vilkas, iloinen ja  
reipas. Häntä koipien välissä kulkevaa,  
lähestymisarkaa, apaattista tai murisevaa koiraa ei  
tule palkita Erinomaisella. 
 
Ystävällisyyden, iloisuuden ja leikkisyyden tulee näkyä  
myös näyttelykehässä. Havannankoiran ei tule olla  
apaattinen, vaisu eikä haluton, vaan koiran eloisan  
luonteen tulee näkyä sen koko olemuksesta. 
 
Tuomareiden tulee suvaita liikkeessä välillä  
piruetteja tekevät ilopillerit, jotka eivät jaksa seisoa  
minuuttikaupalla asennossa, varsinkaan jos kyseessä  
on nuori koira. Ajoittaiset ilopomput liikkeessä,  
heiluva  häntä  ja  iloisesti  esittäjäänsä  tai  tuomaria 
vasten hyppääminen  
luonneominaisuuksien 

ovat  
tähden 

havannankoiran 
herkässä. 
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Pää 

Pään ja rungon mittasuhde 3:7, kuvattu sivulla 10: Tärkeitä  
mittasuhteita. 
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Kallo: Tasainen tai vain hieman kaareva, leveä; sivulta katsottuna  
otsalinja on vain hieman kohoava. Ylhäältä katsottuna kallo on  
neliömäinen, takaosa on kaareva ja muut sivut miltei suorat. 
Otsapenger: Kohtuullinen. 
Kirsu: Musta tai ruskea. 
Kuono-osa: Kapenee kevyesti kirsua kohti, ei suippo eikä tylppä. 
Huulet: Ohuet, kuivat ja tiiviit. 
Hampaat / purenta: Leikkaava purenta. Täydellinen hampaisto on  
toivottava. P1 ja M3 hampaiden puuttuminen on sallittua. 
Posket: Hyvin litteät, eivät ulkonevat. 
Silmät: Melko suuret, mantelinmuotoiset ja väriltään  
mahdollisimman tummanruskeat. Ilme on ystävällinen. Silmäluomien  
reunat ovat väriltään tummanruskeasta mustaan. 
Korvat: Melko ylös kiinnittyneet, poskenmyötäisesti riippuvat ja  
hieman laskostuneet, mikä kohottaa niitä kevyesti. Korvat ovat  
pitkähapsuiset, eivät kovin teräväkärkiset; eivät sivuille sojottavat  
eivätkä tiiviisti poskenmyötäiset. 
 
Kallon pyöreys on aina virhe, samoin jos kallo on liian kapea.  
Ylhäältä katsottuna neliömäinen tarkoittaa sitä, että kun korvat ja  
pään karvat painetaan käsillä alas, kallo näyttää neliöltä. 
 
Kapea alaleuka, epätasainen hammasrivi ja useamman hampaan  
puutokset ovat virheitä, jotka tulee aina kirjata arvosteluun ja  
suhteuttaa virheen vakavuuteen nähden. 

Havannankoiran oikean, ystävällisen, ilmeen tekevät  
mahdollisimman tumman ruskeat, mantelinmuotoiset silmät.  
Silmien muotoon ja kokoon tulee kiinnittää erityistä huomiota.  
Pyöreiden ja ulkonevien silmien tulee alentaa koiran palkintosijaa. 

Alla erinomaisia havannankoiran päitä vaaleasta mustaan 



Havannankoiralla tulee olla  
tasainen ja leveä saksipurenta 

Oikeat, tummat ja 
mantelinmuotoiset silmät ja täysin  
pigmentoituneet silmäluomien  
reunat, kirsu musta 

Silmäluomen reuna tarkoittaa “kajalia”, ei koko luomea. 
 
Oikein taittuneet korvat ovat lähes samalla tasolla kallon laen kanssa.  
Aikuisella koiralla runsas karvoitus laskee hieman korvien asentoa. 
Rotumääritelmä ei mainitse mitään korvien koosta, joten vaikka tuomari  
haluaa mainita arvostelussaan asiasta, se ei saa vaikuttaa palkintosijaan.  
Ainoastaan raskaat, alhaalla roikkuvat, kovin teräväkärkiset, hapsuttomat tai  
väärin taittuneet korvat katsottakoon virheeksi. 

Alaleuan tulee olla riittävän leveä ja  
hammasrivin tasainen 

Ruskean geenin omaavan 
koiran hyvä, ruskea  
kirsupigmentti 

Korvien oikea asento ja taite on parhaiten nähtävillä  
lyhytkarvaisella havannankoiralle (kuva yllä) 

ja pennulla (kuva lalla) 
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Tummat, mutta liian pyöreät silmät ja  
silmäluomen reunan pigmentti  

puutteellinen 

Liian korkealle taittuneet korvat 

Lyhyt kuono, heikko alaleuka ja  
maltankoiramainen pää 

Lyhyt kuono sekä pyöreät silmät ja kallo 
Liian alhaalle kiinnittyneet, suuret  
korvat. Kuvassa koira 5 kuukautta. 

Pitkä kuono ja heikko otsapenger, jotka  
lyhytkarvaisella koiralla ovat helposti 

Kallon muoto sekä otsapenger tulee  
aina kokeilla, sillä pääkarvoitus voi  

luoda optisen harha. 
Alla kolme esimerkkikuvaa. 
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KAULA JA RUNKO: 
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Oikeat mittasuhteet ja häntä. Riittävä turkki ja hyvä pigmentti. 

Kaula: Keskipitkä 
 
RUNKO: Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi. 
Ylälinja: Suora, lanneosan kohdalta hieman kaareva. 
Lantio: Selvästi viisto. 
Rintakehä: Selvästi kaareutuneet kylkiluut. 
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on selvästi kohoava. 
 
HÄNTÄ: Korkea-asentoinen, joko piispansauvan muotoinen tai  
mieluiten selän päälle kiertynyt, pitkän silkkisen karvan  
peittämä. 
 
Kaula on keskipitkä, eikä “joutsenkauloja” tule suosia. 

Ylälinjan tulee olla suora sekä koiran seistessä vapaasti että  
liikkeessä. Ylälinja tulee aina arvostella koiran liikkuessa.  Rodussa 
yleistynyt, cottonmaisen köyry sekä liikkeessä pettävä  ylälinja 
tulee mainita arvostelussa eikä sellaisen selkälinjan  omaavaa 
koiraa tule palkita SA:lla. 
 
Lantion tulee olla selvästi viisto ja kylkiluiden kaareutuneet.  
Liian litteä rintakehä on aina virhe. 

Hännän tulee olla korkea-asentoinen eli se ei saa olla tiiviisti  
selän päällä kiinni tai olla ns. rungon jatkeena. Häntä kiertyy  
mieluiten selän päälle tai voi olla myös piispansauvan  
muotoinen, joka on rotumääritelmän mukainen. 

Liian tiukka, selässä kiinni makaava häntä on aina virhe. Koiraa,  
jolla on alhainen hännänkiinnitys tai joka ei kanna häntäänsä  
selän päällä (vaan se on ns. rungon jatkeena), ei tule palkita  
korkeasti. (Katso myös kohta käyttäytyminen/luonne). 

Ylälinja tulee arvostella liikkeessä, sillä myös alla esitetyillä virheellisen ylälinjan  
omaavilla koirilla ylälinja voi näyttää ja tuntua suoralta koiran seistessä. 



Oikeat hännät 
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Korkea-asentoinen, selän päälle kiertynyt häntä Piispansauvahäntä 

Virheelliset hännät 

Liian litteä häntä 
Alhaalle kiinnittynyt, liian pysty häntä 



RAAJAT 

ETURAAJAT: Eturaajat ovat suorat,  
yhdensuuntaiset, kuivat ja hyväluustoiset. Etäisyys  
maasta kyynärpäähän ei saa olla suurempi kuin  
kyynärpäästä säkään. 
Etukäpälät: Hieman soikeat, pienet ja tiiviit. 
 
TAKARAAJAT:Takaraajat ovat hyvä luustoiset ja  
kohtuullisesti kulmautuneet. 
Takakäpälät: Hieman soikeat, pienet ja tiiviit. 

Sekä etu- että takaraajojen tulee olla suorat ja hyvä-  
luustoiset, kohtuullisesti kulmautuneet ja sekä etu- että  
takaosan riittävän leveä. Raajojen suoruus tulee aina  
tunnustella. Sen lisäksi, että karvoitus antaa optisen  
harhan, rodussa esiintyy varsinkin eturaajoja, jotka ovat  
lavasta käpälään suorassa linjassa, mutta kyynärvarsi on  
käyrä. 

Mikäli koiralla on käyryyttä etu- tai takaraajoissa, se tulee  
aina kirjata arvosteluun ja vakavuudesta riippuen alentaa  
koiran palkintosijaa. 

Koiraa, jonka liikkeet tai ylälinja eivät vastaa  
rotumääritelmää etuosan puutteiden takia, ei tule palkita  
erinomaisella. 

Takaraajat ovat kohtuullisesti kulmautuneet ja kintereet  
hieman istuinluiden kärkeä taaempana. Kintereen tulee 
olla kohtuullisen korkea ja vakaa. Koiran reisi- ja  
sääriluiden tulee olla yhtä pitkät. 

Liian suorat tai ylikulmautuneet kulmaukset ovat virhe,  
joka tulee kirjata arvosteluun. 

Suorat, oikea-asentoiset eturaajat Suorat, oikea-asentoiset takaraajat 

Yllä erilaisia rodussa esiintyviä käyriä eturaajoja 
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LIIKKEET 

Havannankoira liikkuu erityisen keveästi,  
joustavasti ja melko napakasti, mikä kuvastaa  
rodun iloista luonnetta. Eturaajat liikkuvat  
vapaasti ja suoraan eteenpäin suuntautuen,  
takaraajat antavat suoralinjaisen työnnön. 

Raajojen ollessa rotumääritelmän mukaiset, myös  
liikkeet ovat keveät ja joustavat. Sekä etu- että  
takaosan liikkeiden tulee olla suorat,  
yhdensuuntaiset ja riittävän leveät. 

Hitaasti, raskaasti, epävarmasti tai lyhyellä  
askeleella “töpöttäen” liikkuvaa koiraa ei tule  
palkita erinomaisella. SKL:n näyttelysääntöihin  
pohjaten, ontuvalle koiralle voidaan antaa vain  
arvosanat HYL tai EVA. 

Etu- ja takaliikkeiden tulee olla vapaat, joustavat  
ja napakat, jotta havannamaiset keveät liikkeet  
tulevat esille. Oikeanlaisessa taka-askeleessa  
voidaan nähdä koiran anturat takaapäin  
katsottaessa. 

Tuomarin pitää osata katsoa "karvojen läpi",  
koska koiran karva voi antaa väärän vaikutelman  
esim. liikkeiden kapeudesta, kulmauksista ja  
jalkojen suoruudesta. Samoin väri luo optista  
harhaa, varsinkin koiralla, jonka jalat ovat musta-  
valkoiset. 

Havannankoiran ylälinjan tulee säilyä suorana myös liikkeessä ja toivomme, että koiria  
liikutettaisiin kehässä riittävän paljon. 

Suorat, yhdensuuntaiset etuliikkeet Suora ja pitkä takaliike. Voit laskea anturat 

Rodunomaiset liikkeet ovat keveät, joustavat, suorat ja niissä on ulottuvuutta.  
Yllä esitetty kuvat erinomaisista liikkeistä takaa, sivusta ja edestä katsoen. 
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KARVAPEITE 
 
KARVA: Villava aluskarva on niukka ja puuttuu usein kokonaan. Peitinkarva on  
hyvin pitkää (täysikasvuisella koiralla 12 -18 cm), pehmeää, sileää tai laineikasta  
ja voi muodostaa kiharaisia suortuvia. 
Kaikenlainen karvapeitteen muotoilu,leikkaaminen karvan pituuden 
tasoittamiseksi ja trimmaaminen on kielletty. Poikkeuksena sallitaan  
käpäläkarvojen siistiminen. Samoin kulmakarvoja voidaan hieman lyhentää,  
etteivät ne peitä silmiä. Myös kuonokarvoja voidaan hieman siistiä, mutta karvat  
tulisi mieluiten jättää luonnolliseen pituuteensa. 

Havannankoira - rotumääritelmän tulkinta 2017 18 

Täysikasvuista koiraa ei tule palkita korkeasti, jos sen peitinkarva ei ole pääosin  
vähintään 12 cm mittaista. Turkin pituutta ei pidä korostaa, eikä pisimpiä  
turkkeja tule suosia. 

Koiran ikä tulee huomioida. Juniori- ja nuortenluokan koirilla on usein vielä  
turkinvaihto kesken ja se näkyy luonnollisesti koiran turkissa. 
 
Luonnollisesti koirasta ei saa löytyä yhtään takkua. Karvapeitteen tulee olla  
pehmeää, sileää tai laineikasta eikä pohjavillaa saa olla runsaasti. Kihara  
bologneesimainen tai pitkä, raskas, suora ja kova kuin apsolla tai villava  
cottonmainen turkki ovat virheellisiä ja sellaisen tulee alentaa palkintosijaa.  
Tässä korostamme yleisvaikutelmaa ja oikeaa rotutyyppiä. 

Mikäli turkkia on selvästi muotoiltu suoristusraudalla, tai se vaikuttaa  
trimmatulta, sen tulee alentaa koiran palkintosijaa. Turkki ei saa vaikuttaa  
trimmatulta ja selvästi trimmattua turkkia ei tule palkita ERInomaisella 

Erinomaiseen riittävä karvan pituus aikuisella koiralla 

Tätä pidempi aikuisen karva ei saa olla,  
koiran vatsalinjan tulee olla näkyvillä 

Liian pitkä karva tekee aina virheellisen yleisvaikutelman 



Erinomainen, laineikas turkki 
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Karkea ja kihara turkki 

Runsas ja liian villava turkki Suora tai suoristettu turkki 



KOKO 
 
SÄKÄKORKEUS: 23 -27 cm. Sallittu vaihteluväli 21 -29cm. 

Ihannekoko on siis 23 – 27 cm ja sallittu poikkeama ± 2 cm eli mikäli koira on alle  
21 tai yli 29 cm, sen kuuluu saada HYLÄTTY. Rotumääritelmässä ei määritellä  
kokoa eri sukupuolille, eli mikäli koira on 23 - 27 cm korkea, se on aina  
ihannekokoinen, oli se sitten uros tai narttu. Viime vuosina valitettavan usein  
ylikorkeat koirat on palkittu kehässä korkeasti, jopa valioksi asti ja oikean  
kokoisia koiria, varsinkin uroksissa, jätetty palkitsematta liian pieninä. 

Yllä vierekkäin skaalattuna sama koira 21, 25 ja 29 cm korkeaksi 

Koirien kokoon tulee kiinnittää erityistä huomiota, mieluummin säkämittaa  
käyttäen kuin silmämääräisesti arvioid n eikä liian suuri tai pieniä pidä palkita  
vaan niille pitää antaa rotumääritelmän määrittelemä HYLÄTTY.  
Rotumääritelmähän sallii nyt jo hyvin laajan vaihtelevuuden koossa 21-29cm,  
ihanteen ollessa 23-27cm. 

Uroksia, jotka kaikki ihannekokoisia. Havannankoira - rotumääritelmän tulkinta 2017 20 



VIRHEET: 

Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna  
virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin. 

Havannankoira - rotumääritelmän tulkinta 2017 21 

VAKAVAT VIRHEET: 
 

• Puutteellinen rotutyyppi 
• Tylppä, suippo tai muun kuin kallon pituinen kuono-osa 
• Ns. petolinnun silmät, liian syvällä sijaitsevat tai ulkonevat silmät,  

lihanväriset silmäluomien reunat 
• Liian pitkä tai liian lyhyt runko 
• Suora, matala-asentoinen häntä 
• Käyrät eturaajat (lähellä toisiaan olevat ranteet ja ulkokierteiset käpälät) 
• Epämuodostuneet takakäpälät 
• Karkea, niukka tai muotoiltu karvapeite, aikuisilla koirilla lyhyt karvapeite. 

 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

 
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus 
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 
• Lihanvärinen kirsu 
• Ylä-tai alapurenta 
• Sisään – tai ulospäin kiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium),  

pigmentittömät silmäluomien reunat 
• Rotumääritelmän antamista mitoista poikkeava koko. 

 

Mikäli koirassa on jokin selvä virhe, tulee se aina kirjata arvosteluun. Vaikutus  
palkintosijaan määräytyy rotumääritelmän antaman vakavuusasteen mukaan.  
Vakavat ja hylkäävät virheet on aina mainittava arvostelussa. Arvostelussa tulisi  
mainita myös muut palkintosijaa alentavat syyt. 

Havannankoira 
Kuubasta kotoisin oleva ystävällinen ja iloinen hurmuri 
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