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KÄYTTÖTARKOITUS:  Vahtikoira 

FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 2 pinserit, snautserit, molossityyppiset ja 

sveitsinpaimenkoirat.  

Alaryhmä 2.1 mastiffityyppiset.  

Käyttökoetulosta ei vaadita. 

 

YLEISVAIKUTELMA: Tyypillinen molossirotu. Voimakas luusto, rakenteeltaan 

vahva ja suorakaiteen muotoinen, tasapainoinen ja sopusuhtainen. Vaikka runko 

onkin massiivinen, koira on huomattavan ketteräliikkeinen. Sukupuolileiman tulee 

olla erittäin selvä. 

 

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Kuono on hieman kalloa lyhyempi. Rungon 

pituus (mitattuna rintalastan kärjestä istuinluun kärkeen) on 15 % säkäkorkeutta 

suurempi. 

 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Erittäin rohkea ja määrätietoinen, isäntävä-

keään kohtaan lauhkea, tottelevainen ja lapsia kohtaan erittäin kärsivällinen. Ää-

rimmäisen uskollinen ja kiintynyt isäntäväkeensä. Käytökseltään rauhallinen, var-

ma ja täynnä itseluottamusta, ei häiriinny oudoista äänistä tai vieraasta ympäristös-

tä. Voimakas vartiointitaipumus, mutta soveltuu myös karjan paimentamiseen ja 

suurriistan metsästykseen. Vaikka rodun ominaisuuksiin kuuluu epäluuloisuus 

vieraita kohtaan erityisesti sen ollessa omalla alueellaan, sen tulee sietää käsittelyä 

erityisesti näyttelykehässä. 

Lepotilassa koira on ilmeeltään rauhallinen, ylväs ja itsevarma, ei koskaan ikävys-

tynyt tai poissaoleva. Valppaana koiran ilme on päättäväinen ja tiukan läpitunkeva. 

 

PÄÄ: Suuri, raskas ja massiivinen, mutta aina runkoon nähden sopusuhtainen. 

Ylhäältä katsottuna muistuttaa puolisuunnikkaan sisään asetettua päärynänmuotoa. 

Kallo-osa: Sivulta katsottuna hieman kaartuva otsapenkereestä niskakyhmyyn, joka 

on selväpiirteinen ja ulkoneva varsinkin pennuilla. Edestä katsottuna pää on suuri 

ja leveä, ylälinja lievästi kaareva. Kallon sivulinjat ovat lähes pystysuorat ja kallo 

kapenee kevyesti ja sulavasti kuonoa kohti. 

Otsapenger: Edestä katsottuna jokseenkin olematon. Otsauurre on vähäinen ja 

jatkuu pehmeästi suunnilleen kallon puoliväliin. Sivulta katsottuna otsapenger on 

vain hieman erottuva ja muodostuu itse asiassa vain kulmakaarista. 

Kirsu: Hyvin kehittynyt, ei aivan koko yläleuan levyinen, väriltään musta. Leveät 

sieraimet.  

Kuono-osa: Voimakas, leveä ja syvä, kalloon nähden sopusuhtainen. Tyvestään 

syvä mutta ei pituuttaan syvempi. Ylhäältä katsottuna täyteläinen silmien alapuo-

lelta, kapenee hieman keskikohtaan ja levenee jälleen kuonon kärkeä kohti. Sivusta 

katsottuna kuononselkä on suora tai kyömy, ei koskaan kovera.  
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Kuonon sivulinja on etuosastaan lähes kohtisuora kuononselkään nähden, kirsun 

alapuolella on pieni painauma. 

Huulet: Paksu, riippuva ylähuuli peittää alahuulen tasaisesti kaartuen, niin että 

kuonon alalinja on lähes yhdensuuntainen sen ylälinjan kanssa. Alahuuli on tiivis 

kulmahampaisiin asti, niiden takana se on riippuva ja sahalaitainen ja suupieli on 

aina näkyvissä. Kuonon tyvi on syvä mutta ei pituuttaan syvempi. Huulten reunat 

muodostavat edestä katsoen syvän ylösalaisen U:n. 

Leuat / hampaat: Hampaat ovat selvästi pituuttaan leveämmät, vahvat ja valkoiset. 

Yläetuhampaat ovat tyvestään leveät ja kapenevat kärkeä kohti. Kulmahampaat 

ovat voimakkaat, oikea-asentoiset ja leveällä sijaitsevat. Leikkaava purenta on 

ihanne. 

Silmät: Keskikokoiset tai suuret, mantelinmuotoiset ja kaukana toisistaan, keski-

syvällä tai syvällä sijaitsevat. Väri tummanruskeasta keltaiseen, karvan värin mu-

kaan, mutta tummemmat sävyt ovat toivotuimmat. Runsaan löysän nahan takia 

silmäluomet ovat usein avoimet, mitä ei sinänsä pidetä virheenä, sillä se vain ko-

rostaa rodulle tyypillistä surumielistä ilmettä. 

Korvat: Riippuvat, suuret, paksut, V:n muotoiset. Tyvestä leveät, kapenevat kohti 

pyöristyvää kärkeä. Korvat kiinnittyvät kallon takaosaan silmäkulman tasolle koi-

ran ollessa levollinen, mutta kohoavat ylemmäs kun koira on tarkkaavainen. Etu-

reuna on korkeammalla kuin takareuna. Korvat riippuvat pään sivuilla tai taittuvat 

taaksepäin niin että korvan sisäosa näkyy (ruusukorva). 

 

KAULA: Erittäin voimakas ja lihaksikas, lyhyeltä näyttävä. Niskalinja hieman 

kaareva, selvästi kallosta erottuva. Löysää kaulanahkaa. 

 

RUNKO: Voimakas, leveä ja syvä, paksun irtonaisen nahan peittämä. Rintakehä 

pitempi kuin lanneosa.  

Ylälinja: Lapojen kärjet ovat etäällä toisistaan, jolloin säkä on leveä ja hieman 

matalammalla kuin lantio. Sään jälkeen ylälinja kohoaa sulavasti kohti lantiota, 

mutta se ei saa olla notko eikä köyry. 

Lanne: Lyhyempi kuin rintakehä eikä yhtä syvä, erottuu selvästi rintakehästä. Nar-

tuilla lanteen alaosa on voimakkaammpin kehittynyt. Ylhäältä katsottuna lanne on 

kapeampi kuin rintakehä ja lantio, mutta ei kuitenkaan muodosta selvää vyötäröä. 

Lantio: Leveä ja pitkä, laskee noin 30º kulmassa vaakasuoraan linjaan nähden ja 

päättyy pehmeään kaareen. Lantio on hieman lapoja korkeammalla. Takaa katsot-

tuna lantio on tilava, lähes yhtä leveä kuin rintakehä, ja nartuilla jopa leveämpikin. 

Rintakehä: Kylkiluut ovat hyvin kaareutuneet, mutta eivät vaikuta lavan asentoon. 

Rinta on syvä ja leveä, kyynärpäihin ulottuva. Voimakas eturinta.  

Alalinja ja vatsa: Rintakehä on pitkä ja vaakasuora koko matkaltaan. Vatsaviiva 

kohoaa lievästi mutta ei koskaan vinttikoiramaisesti kuroutuva. 
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HÄNTÄ: Tyvestä hyvin leveä ja kapenee voimakkaasti, keskikorkealle kiinnitty-

nyt, ulottuu kintereeseen. Koiran ollessa tarkkaavainen häntä kohoaa korkeammal-

le ja korostaa sen kaarta. Häntä ei saa kiertyä selän päälle tai koskettaa selkää. 

 

RAAJAT 

ETURAAJAT:  

Yleisvaikutelma: Eturaajan pituus maasta kyynärpäähän on puolet säkäkorkeudes-

ta. 

Lavat ja olkavarret: Lapa ja olkavarsi ovat yhtä pitkät. Lapaluu on 45° kulmassa 

vaakatasoon nähden, olkavarren ja lapaluun välinen kulma on 90°. Olkanivel on 

rintalastan kärjen tasolla mutta hieman sen takana, ihanteellisesti olkanivel on 

kyynärpään ja sään puolivälissä. Kuvitteellinen pystysuora linja säästä alas kulkee 

kyynärpään kautta käpälään. 

Kyynärvarret: Yhdensuuntaiset, vahvat, suorat. 

Ranteet: Voimakkaat ja erottuvat. 

Välikämmenet: Lyhyet ja hieman viistot. 

Etukäpälät: Voimakkaat ja kaarevat varpaat, eivät kovin tiiviit. Päkiät ovat leveät, 

syvät ja paksut. Ihanneasentoiset käpälät suuntautuvat suoraan eteenpäin. Kynnet 

voimakkaat ja tummat; valkoiset kynnet hyväksytään jos varpaat ovat valkoiset. 

TAKARAAJAT:  

Yleisvaikutelma: Luustoltaan kevyemmät kuin eturaajat, mutta eivät koskaan saa 

vaikuttaa kokonaisuuteen nähden ohuilta. Takaa katsottuna yhdensuuntaiset. Koh-

tuulliset polvi- ja kinnerkulmaukset. 

Reidet: Leveät. Voimakkaasti kehittyneet lihakset muodostavat reiden kaarevat 

ääriviivat; istuinluun tulee olla pitkä jotta pakaran kaari on oikeanlainen.  

Kintereet: Voimakkaat. 

Välijalat: Hieman viistot, välikämmeniä pitemmät.  

Takakäpälät: Kuten etukäpälät, mutta hieman soikeammat. Ei kannuksia. 

 

LIIKKEET: Pitkä, joustava, kissaeläimen kaltainen liikunta missä tyypillinen 

liikuntamuoto on peitsaus: saman puolen raajojen liikkuessa samanaikaisesti syn-

tyy rungon ja lantion keinuva tai rullaava liike, jota korkea-asentoinen häntä koros-

taa. Käynnissä koiran pää on selkälinjan alapuolella. Ravi on sulavaa, vapaata ja 

vaivatonta, askel pitkä ja voimakas. Laukka on voimakasta ja vauhti yllättävän 

nopea näin kookkaalle ja raskaalle koiralle. Molossikoiran tyypillisten nivelten 

ansiosta fila brasileiro pystyy liikkuessaan vaihtamaan suuntaa hyvin nopeasti ja 

äkillisesti. 

 

NAHKA: Yksi rodun tärkeimmistä erityispiirteistä on paksu, löysä nahka koko 

rungossa. Kaulassa se muodostaa selvät kaulanaluspoimut, jotka usein jatkuvat 

rintakehään ja vatsaan.  
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Poimuja voi olla myös pään sivuilla ja sään ja lapojen päällä. Koiran ollessa rau-

hallinen päässä ei tulisi olla ryppyjä, mutta valppaana koira kohottaa korviaan ja 

niiden väliin päälaelle syntyy pieniä pitkittäisiä poimuja. 
 
KARVAPEITE 
Karva: Lyhyttä, sileää, tiheää ja tiiviisti rungonmyötäistä. 

Väri: Tiikerijuovainen (brindle), kellertävä (fawn) ja musta, musta maski on mah-

dollinen. Kaikissa väreissä sallitaan valkoiset merkit käpälissä, rinnassa ja hännän-

päässä; valkoiset merkit muualla ovat virhe. 

 

KOKO JA PAINO 
Säkäkorkeus: Urokset 65–75 cm, nartut 60–70 cm. 

Paino: Vähimmäispaino uroksille 50 kg, nartuille 40 kg. 

 

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-

teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-

tiin. 

• Tasapurenta 

• Lyhyt kuono 

• Pienet tai korkealle kiinnittyneet korvat  

• Erittäin vaaleat silmät  

• Poimut päälaella koiran ollessa levossa  

• Alapurenta  

• Kaksoisleuka (poimut kaulanalusnahan edessä)  

• Notkoselkä  

• Hyvin kapea lantio 

• Selän päälle kiertyvä häntä 

• Matala rintakehä  

• Selvästi virheasentoinen välikämmen tai välijalka 

• Ylikulmautuneet takaraajat (sirppikinner)  

• Lyhyt askel 

 

VAKAVAT VIRHEET:  

• Apaattisuus tai arkuus 

• Neliömäinen rakenne 

• Pieni pää 

• Selvä otsapenger edestä katsottuna 

• Liian vähäiset ylähuulet   

• Ulkonevat silmät; pyöreät silmät; pigmentin puute silmäluomissa 

• Kahden hampaan puuttuminen (paitsi P1) 
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• Kaulanalusnahan puuttuminen  

• Köyry selkä tai vaakasuora selkälinja 

• Voimakkaasti kuroutuva alalinja 

• Kevyt luusto, massan puute rungosta 

• Pihtikintereet 

• Puutteelliset takakulmaukset (suorat kintereet)  

• Valkoista yli 1/4 rungosta 

• Liian suuri koko  

 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  

• Vihaisuus ja liiallinen arkuus  

• Selvästi epänormaali rakenne ja käyttäytyminen 

• Lihanvärinen kirsu 

• Yläpurenta 

• Alapurenta, jossa hampaat näkyvät suun ollessa kiinni 

• Kulmahampaan tai poskihampaan puuttuminen (paitsi M3) 

• Siniset silmät 

• Typistetyt korvat tai häntä 

• Lantio alempana kuin säkä 

• Koira, joka ei pysty peitsaamaan 

• Löysän ja joustavan nahan puuttuminen 

• Kokonaan valkoinen tai hiirenharmaa väri, täplikkyys tai laikullisuus, musta 

punaruskein merkein, sininen  

• Säkäkorkeus uroksilla alle 65 cm, nartuilla alle 60 cm 

• Merkit ulkomuodon keinotekoisesta muuttamisesta; albinismi; epätyypillisyys 

 

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-

neina kivespussiin. 

 

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 

rodunomaisia koiria. 

 


