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(TENTERFIELD  TERRIER) 
Alkuperämaa: Australia 
 
KÄYTTÖTARKOITUS :  Terrieri. 
FCI:N LUOKITUS:   Ei FCI-rotu 
YLEISVAIKUTELMA:  Tenterfieldinterrieri on vahva, aktiivinen, ketterä, 
monipuolinen ja kätevänkokoinen työterrieri.  Se on mittasuhteiltaan neliömäinen. 
Pään ja kaulan pituuden tulee aina olla suhteessa kokonaisuuteen. 
Tenterfieldinterrieri on sileäkarvainen koira. Korvien ja hännän asento korostavat 
tarkkaavaista, älykästä ja valpasta ilmettä. 

LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN:  Itsevarma, oppivainen, isäntäväelleen 
uskollinen. Vaikka tenterfieldinterrieri on työssään peloton ja rohkea, se on 
kotioloissa miellyttävä seuralainen. 
 
PÄÄ:  Keskipitkä, suhteessa runkoon. Sekä sivulta että edestäpäin katsottuna pää 
on kiilamainen ja kuono silmien alta täyteläinen. Kuono ja kallo yhtä pitkät ja 
niiden ylälinjat yhdensuuntaiset.  Kupolimainen tai omenapää on vakava virhe. 
Kallo: Vain hieman pyöristynyt korvien välistä. 
Otsapenger: Kohtuullinen. 
Kirsu: Mieluiten musta, mutta koirilla, joilla on maksanväriset laikut, myös kirsu 
on maksanruskea. 
Kuono: Vahva. 
Huulet: Tiiviit ja pigmentoituneet. 
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Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat. Säännöllinen, täydellinen leikkaava purenta, 
eli yläleuan etuhampaat ovat hieman alaleuan etuhampaiden etupuolella koskettaen 
niitä tiiviisti. Vino purenta on vakava virhe. 
Silmät: Soikeahkot, eivät suuret, ulkonevat eivätkä pyöreät. Silmien tulee olla 
mahdollisimmat tummat ja ilmeen terhakka, silmäluomet pigmentoituneet. Vaaleat 
tai eriväriset silmät ovat virheelliset. 
Korvat: V-muotoiset, kärjistään hieman pyöristyneet, pystyt tai puolipystyt, 
korkealle kallon ulkoreunalle kiinnittyneet. Puolipystyissä korvissa kärki-
kolmannes taittuu eteenpäin. Korvat ovat keskikokoiset, eivät suuret eivätkä 
tyvestään leveät. Korvan pituus on jokseenkin sama kuin korvien väli. Korvat ovat 
ohuet (eivät paksut). 

KAULA:  Vahva ja kuiva, keskipituinen, ryhdikäs. 

RUNKO:  Lyhyt ja tiivis. 
Selkälinja: Vaakasuora. 
Selkä: Vahva ilman velttoutta. 
Lanne: Voimakas. 
Lantio: Vain hieman laskeva. 
Rintakehä: Kylkiluut kohtuullisen kaarevat, takimmaiset kylkiluut pitkät ja 
riittävän taakse ulottuvat, jolloin vatsaviiva kohoaa vain hieman. Rintakehä on 
kohtuullisen tilava ja syvä ulottuen kyynärpäiden tasalle, ei niiden alapuolelle. 

HÄNTÄ:  Keskipitkä,  korkealle kiinnittynyt ja terhakkaasti pystyasentoinen 
koiran ollessa valpas, mutta ei kaarru selän päälle. Hännän asento on korkea 
kuvastaen koiran rohkeaa luonnetta. Pennut voivat syntyä myös töpöhäntäisinä. 
Häntä on rodun kotimaassa perinteisesti typistetty kolmannen nikaman kohdalta. 
(huom. Suomessa typistyskielto). 

RAAJAT 
ETURAAJAT:  
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat vankat ja pyöreäluiset, vahvuudeltaan suhteessa 
koiran kokoon, suorat joka suunnalta katsottuna. 
Lavat: Viistot, eivät liian voimakaslihaksiset. 
Olkavarret: Riittävän pitkät ja muodostavat lavan kanssa hyvän kulmauksen. 
Eturinnan kärki selvästi lapojen etupuolella. 
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset 
Etukäpälät: Tiiviit, pyöreät, varpaat kohtuullisesti kaareutuneet. 
TAKARAAJAT:  
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Yleisvaikutelma: Eivät liian voimakaslihaksiset. Takamus on pyöristynyt. 
Reidet: Pitkä ja voimakkaat. 
Polvet: Hyvin kulmautuneet. 
Kintereet: Matalat. 
Välijalat: Välijalat takaa katsottuna yhdensuuntaiset ja sivulta katsoen pystysuorat. 
Takakäpälät: Tiiviit, pyöreät, varpaat kohtuullisesti kaareutuneet. 
 
LIIKKEET : Sekä etu- että takaraajat liikkuvat suoraan ja yhdensuuntaisesti. 
Kyynärpäät liikkuvat vapaasti ja rungon keskiviivan suuntaisesti. Polvet eivät 
kierry sisään- eivätkä ulospäin, kintereet eivät ole ahtaat. Takaraajan työntö on 
hyvä, koska takaraajat ovat joustavat. 
 
KARVAPEITE :  
Karva: Lyhyttä ja sileää ilman aluskarvaa. 
Väri: Valkoinen on vallitseva väri, ja siinä on mustia, maksanruskeita laikkuja 
punaruskein (tan) merkein tai ilman niitä. Tan-merkit sijaitsevat poskilla, silmien 
yläpuolella ja takaraajoissa. Kolmivärisyys on tavallista. Juovikkaat merkit ovat 
sallitut mutta eivät toivottavat. Yksivärisyys ei ole sallittua. Ihon tulee aina olla 
pigmentoitunut. 
KOKO   
Säkäkorkeus: 25,5 -30,5 cm, ihannekorkeus 28 cm. Korkeus ei saa ylittää 30,5 cm.  
Paino: Painon tulee olla suhteessa koiran kokoon. 
 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi 
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen, 
hyvinvointiin ja työkykyyn. 
• puutteellinen rotutyyppi 
• terrierimäisten luonteenpiirteiden puuttuminen 
• rakenteen tasapainottomuus, ts. joidenkin piirteiden liioittelu 
• puutteellinen sukupuolileima 
• omenapää tai kupolimainen pää 
• purentavirheet 
• veltot tai epäterveet liikkeet 
 
HUOM.  Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin 
laskeutuneina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 

 


