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Pentujen rekisteröinnin yhteydessä tulee noudattaa pitkäkarvaisen saksanseisojan rotumääritelmässä 
mainittuja sallittuja värejä. Rotumääritelmän mukaan pitkäkarvaisen saksanseisojan värit ovat:  

VÄRI:  
• yksivärinen ruskea  
• ruskea valkoisin tai kimonvärisin merkein (erityisesti rinnassa ja käpälissä)  
• tummapäistärikkö (suurempia tai pienempiä tummanruskeita läiskiä; ruskea pää, mahdollisesti läsi, 
pilkku tai tähti)  
• vaaleapäistärikkö (suurempia tai pienempiä ruskeita läiskiä; ruskea pää, mahdolli-sesti läsi, pilkku tai 
tähti)  
• kimo (runsaasti pieniä ruskeita pilkkuja valkoisella pohjalla; ruskea pää, mahdol-lisesti läsi, pilkku tai 
tähti)  
• ruskea-valkoinen, joko puhdas ruskea-valkoinen tai vain muutamia pieniä täpliä (isoja ruskeita läiskiä, 
satula tai mantteli, ruskea pää, mahdollisesti läsi, pilkku tai tähti)  
• keltaista kulonväriä voi esiintyä satunnaisesti ikivanhana ajavankoiran perintönä.  
(pitkäkarvainen saksanseisoja, rotumääritelmä) 

 

Saksanseisojakerho ry:n jalostustoimikunta on kokouksessaan 1/09 päättänyt esittää Suomen 
Kennelliitto ry:n jalostustieteelliselle toimikunnalle kaikkien edustamiensa rotujen osalta 
rotumääritelmiin perustuvat, mutta niiden pohjalta yksinkertaistetut värikoodit käytettäväksi 
pentujen rekisteröinnin yhteydessä. Pitkäkarvaisen saksanseisojan osalta värikoodit ovat seuraavat: 
 

Pitkäkarvainen saksanseisoja: 
• ruskea 
• ruskeavalkoinen 
• vaalea päistärikkö 
•  ruskeapäistärikkö 
• kimo 
 
• lisävärinä kulonväriä 
 (Saksanseisojakerho ry jalostustoimikunta) 

 
 
Ohessa on jokaisesta mainitusta väristä kuva sekä sanallinen kuvaus värin ilmenemisestä 
vastasyntyneellä pennulla, luovutusikäisellä pennulla sekä aikuisella koiralla. 
 



RUSKEA 
 
Tämän värikoodin alle luetaan vastaisuudessa pentuja rekisteröitäessä kokonaan maksanruskeat pennut, sekä 
kokoruskeat, valkoisilla tai päistärikkövärisillä lisämerkeillä olevat pennut. Siis jos pennulla on vatsassa tai 
rinnassa tai tassuissa valkoisia tai päistärikkövärisiä merkkejä, mutta koira on muuten kokoruskea, 
rekisteröidään se kokoruskeana.  
 
Ruskean värin sävy vaihtelee pitkäkarvaisilla mustanruskeasta maitosuklaan väriseen. Ihanteellisimpana 
pidetään mahdollisimman tummaa pigmenttiä. 
 

 
 

 
kuvat: Saija Suomaa 

 
SYNTYESSÄ: Syntyessään kokoruskeat pennut ovat kokoruskeita, myös niiden polkuanturat ovat heti 
tummat. Mahdolliset valkoiset merkit ovat syntymän hetkellä huomattavasti suuremmat kuin aikuisella 
koiralla. Jos koiran tassussa on valkoista, voi joku polkuanturoistakin olla vaalea. 
 
LUOVUTUSIKÄISENÄ: Sama kuin edellä, mahdolliset valkoiset merkit pienentyneet syntymähetkeen 
verrattuna. 
 
AIKUISENA: Kuten edellä. 



RUSKEAPÄISTÄRIKKÖ 
 
Tämän värikoodin alle luetaan vastaisuudessa pentuja rekisteröitäessä tummapäistäriköt (dunkelschimmel) ja 
ruskeapäistäriköt (braunschimmel) koirat. Rotumääritelmässä lukee tummapäistärikkö, Saksassa 
rekisteröidään pennut ruskeapäistäriköksi tai tummapäistäriköksi. Suomessa haluttiin yksinkertaistaa ja 
yhdenmukaistaa rekisteröinnin yhteydessä käytettävien värikoodien listaa, minkä vuoksi pitkäkarvaisen 
saksanseisojan kohdalla valittiin käytettäväksi värikoodiksi ruskeapäistärikkö, joka löytyy myös usealta 
muulta mannermaiselta seisojarodulta. Värikoodi kuvaa hyvin rotumääritelmän mukaista väriä ja on 
johdonmukainen Saksassa käytössä oleviin värinimityksiin nähden.  
 
Ruskeapäistärikkö koira näyttää päältä katsoen harmaan ja maksanruskean kirjavalta: harmaalla pohjalla 
maksanruskeita pilkkuja ja läiskiä. Pää on ruskea, siinä on mahdollisesti vaalea läsi, pilkku tai tähti. 
Hännässä on usein valkoinen alue. 
 

 
kuva: Johanna Valkama 

 

 
kuva: Totti Turunen 
 

SYNTYESSÄ: Ruskeapäistäriköt koirat syntyvät valkopohjaisina. Myös polkuanturat ovat syntyessä 
vaaleat. Pennun iho on kuitenkin tumma. Muutamassa päivässä valkoinen pohjaväri alkaa muuttua 
harmaaksi ja polkuanturat alkavat tummua. 
 
LUOVUTUSIKÄISENÄ: Pohjaväri on hopeanharmaa, polkuanturat ovat kauttaaltaan tummat. Pään 
mahdolliset vaaleat merkit ovat pienentyneet ja rungon ruskeat läiskät suurentuneet syntymähetkeen 
verrattuna. 
 
AIKUISENA: Pentukarvan vaihtuessa aikuiskarvaksi pohjaväri muuttuu tummemmaksi, läheltä katsoen 
karva on selkeästi vaalean ja ruskean kirjavaa. Pohjavärissä on enemmän tai vähemmän maksanruskeita 
pilkkuja harmaalla pohjalla. Lisäksi ruskeat, jo syntymästä asti näkyvissä olleet läiskät ovat suurentuneet. 
Pään vaaleat läiskät ovat pienentyneet tai jopa hävinneet kokonaan. Värin tummuusaste vaihtelee: joillakin 
koirilla harmaita alueita voi olla hyvinkin vähän, ruskea väri vallitsee (saksal. tummapäistärikkö), toisilla 
koirilla ruskeita läiskiä on vähemmän, harmaa väri vallitsee (saksal. ruskeapäistärikkö). 



RUSKEAVALKOINEN 
 
Tämä värikoodi vastaa rotumääritelmän mukaisesti koiria, joilla pohjavärinä on valkoinen ja siinä 
esiintyy enemmän tai vähemmän maksanruskeita läiskiä. Maksanruskeaa pilkutusta voi esiintyä 
raajoissa, mutta selvästi vähemmän kuin vaaleapäistäriköillä koirilla. Kauempaa katsoen pohjaväri 
on selkeästi valkoinen, ei päistärikkövärinen. Raja ruskeavalkoisen ja vaaleapäistärikön välillä on 
liukuva, eikä rajanveto ole aina kasvattajalle helppo tehtävä, ei Saksassakaan. Ruskeaa väriä voi 
myös olla huomattavan paljon, niin että pääasiallinen väri näyttää kauempaa katsoen olevan ruskea 
ja valkoista on lähinnä raajoissa, vatsan alla, rinnassa ja hännässä. Saksalaiset erottelevat tämän 
rekisteröinnin yhteydessä niin, että vaaleammat pennut nimetään valkoruskeiksi (weissbraun) ja 
tummemmat ruskeavalkoisiksi (braunweiss). Suomessa käytetään kuitenkin vain yhtä värikoodia, 
ruskeavalkoista molemmille. Ruskeavalkoisen koiran pää on ruskea, siinä on mahdollisesti vaalea 
läsi, pilkku tai tähti.  
 

 
 

 
kuvat: Saija Suomaa 

 
SYNTYESSÄ: Ruskeavalkoiset koirat syntyvät valkopohjaisina. Niiden polkuanturat ovat 
syntyessä vaaleat. Osa polkuanturoista tummuu myöhemmin, mutta osa jää vaaleiksi. 
 
LUOVUTUSIKÄISENÄ: Pennut ovat edelleen selkeästi valkopohjaisia, eikä rungon ihossa näy 
merkittävässä määrin ruskeita pilkkuja. Ruskeat läiskät ovat levinneet syntymähetkeen verrattuna. 
Osa polkuanturoista on edelleen vaaleita. 
 
AIKUISENA: Kuten edellä on kuvailtu. 
 
 



VAALEA PÄISTÄRIKKÖ 
 
Tämä värikoodi vastaa rotumääritelmän mukaisesti koiria, joilla pohjaväri on valkoisen ja ruskean 
kirjava ja siinä esiintyy enemmän tai vähemmän suurempia maksanruskeita läiskiä. Pohjavärin 
kirjavuus tulee siitä, että valkoisen värin rikkoo suuri määrä pieniä ruskeita pilkkuja. Yksittäiset 
karvat ovat kuitenkin joko valkoisia tai ruskeita. Kauempaa katsoen pohjaväri on selkeästi 
päistärikkövärinen. Kuten edellä on mainittu, raja vaaleapäistärikön ja ruskeavalkoisen välillä on 
liukuva, eikä rajanveto ole luovutusikäisten pentujen kohdalla aina kasvattajalle helppo tehtävä. 
Isompia ruskeita läiskiä voi olla hyvinkin vähän, niin että koira on lähes kauttaaltaan pilkullinen. 
Vaaleapäistärikön koiran pää on ruskea, siinä on mahdollisesti vaalea läsi, pilkku tai tähti. 
 

 
kuva: Tina Fritz 

 

 
kuva: Saija Suomaa 

 

SYNTYESSÄ: Vaaleapäistäriköt koirat syntyvät valkopohjaisina. Niiden polkuanturat ovat 
syntyessä vaaleat. Suurin osa polkuanturoista tummuu myöhemmin, jokunen jää vaaleaksi. 
 
LUOVUTUSIKÄISENÄ: Pentujen jalat ovat selkeästi pilkulliset, myös rungon pohjavärissä näkyy 
jo pilkkuja. Lisää pilkkuja paljastuu kun tutkii rungon ihoa, siitä näkee, että pilkkuja on syntymässä 
huomattavasti lisää. Pentu on kuitenkin selkeästi valkopohjainen eikä harmaa. 
 
AIKUISENA: Kun pentukarva vaihtuu aikuiskarvaksi, koira tummuu yleensä selvästi, pilkutus 
lisääntyy. Ruskeat läiskät leviävät myös.  
 



KIMO 
 
Erittäin harvinainen väri. Saksalaiset määrittelevät tämän värin niin, että pennussa ei saa 
syntyessään olla yhtään isompaa ruskeaa läiskää rungossa, ainoastaan pää on ruskea. Aikuisena 
koira on kauttaaltaan ruskeiden pilkkujen peitossa. Aikanaan Saksassa puhuttiin, että kimovärisellä 
pennulla kuuluu olla tumma selkäjuova. Kimon väriseksi Saksassa rekisteröidyt kaksi koiraa, jotka 
olemme nähneet, ovat ikään kuin ruskeapäistärikön ja vaalean päistärikön välistä, ilman suuria 
ruskeita läiskiä rungossa. Myös saksalaisille vaikea väri, josta ollaan jossain määrin erimielisiä. 
 

 
 

 
kuvat: Saija Suomaa 

 
SYNTYESSÄ: Pentu syntyy valkopohjaisena, ilman yhtään ruskeaa läiskää rungossa. Ainoastaan 
pää on ruskea. Polkuanturat ovat syntymähetkellä vaaleat. 
 
LUOVUTUSIKÄISENÄ: Todennäköisesti kuten vaalea päistärikkö ilman isoja ruskeita läiskiä. 
Tumma selkäviiva, selkeästi tummumassa olevat raajat. 
 
AIKUISENA: Kuten edellä on kuvattu. 
 
 



LISÄVÄRINÄ KULOVÄRIÄ 
 
Rotumääritelmän mukaan keltaista kulonväriä voi esiintyä satunnaisesti ikivanhana ajavan koiran 
perintönä. Kulonväri tarkoittaa tan-merkkejä, eli pään ja raajojen alueella esiintyvää keltaista tai 
vaalean ruskeaa lisäväritystä. Erittäin harvinaisena esiintyvä kulonväri ilmenee siis vain ja 
ainoastaan lisävärinä muilta osin rotumääritelmän mukaisesti maksanruskeaksi tai ruskeankirjavaksi 
värittyneellä koiralla. Väritys on niin harvinainen, ettei tällaisia koiria ole tullut esiin kymmeniin 
vuosiin Saksassa, eikä ainuttakaan tapausta Suomessa. Mallikuvaa pitkäkarvaisesta 
saksanseisojasta, jolla olisi kulonväriset merkit ei ole, siksi oheisissa kuvissa esiintyy bretoni. 
 
 

 
 

 
kuvat: Päivi Kuusisto 

 
  


