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VALKOINEN LÄNSIYLÄMAANTERRIERI 1/3 
(WEST HIGHLAND WHITE TERRIER) 
Alkuperämaa: Iso-Britannia 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Terrieri. 
FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 3 terrierit 
                         Alaryhmä 2 pienikokoiset terrierit 

         Käyttökoetulosta ei vaadita. 
 

YLEISVAIKUTELMA:  Voimakasrakenteinen. Rintakehä on syvä ja takimmaiset 
kylkiluut pitkät. Vaakasuora selkä sekä voimakkaat ja lihaksikkaat raajat ilmentä-
vät erinomaista voiman ja toimeliaisuuden yhdistelmää. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Pieni, eloisa, leikkisä ja peloton; voimakas 
itsetunto. Ulkonäkö on veikeä. Valpas, iloinen ja rohkea; itsevarma mutta ystäväl-
linen. 
 
PÄÄ 
Etäisyys niskakyhmystä silmiin on hiukan suurempi kuin kuono-osan pituus. Pään 
karvoitus on runsasta. Pää on ryhdikkäästi pystyssä ja sen asento on suorassa tai 
sitä pienemmässä kulmassa kaulaan nähden. Pään asento ei saa olla liian matala. 
Kallo: Hieman holvautunut; tunnusteltaessa sileälinjainen. Kallo kapenee hyvin 
loivasti korvien tasalta silmiä kohti. 
Otsapenger: Selvä, se muodostuu silmien yläpuolella olevista voimakkaista kulma-
kaarista. Silmien välissä on hieman erottuva uurre. 
Kirsu: Musta ja melko suuri, ei esiin työntyvä; liittyy sulavasti kuonon linjoihin. 

 

Ryhmä: 3 
 

FCI:n numero: 85 
Hyväksytty: FCI 12.1.2011 

Kennelliitto 10.8.2011 



VALKOINEN LÄNSIYLÄMAANTERRIERI 2/3 
 
Kuono: Kapenee vähitellen silmien kohdalta kohti kirsua. Kuononselkä ei ole nou-
seva eikä laskeva; kuonon tyvi on silmien alta täyteläinen. 
Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat ja suorat. Kulmahampaiden välin tulee olla niin 
leveä, että koira saa toivotun vintiömäisen ilmeen. Hampaat ovat koiran kokoon 
nähden suuret. Säännöllinen leikkaava purenta eli alaleuan etuhampaat koskettavat 
kevyesti yläleuan etuhampaiden takapintaa. Hampaat ovat suorassa kulmassa leu-
koihin nähden. 
Silmät: Kaukana toisistaan, keskikokoiset, eivät ulkonevat, väriltään mahdollisim-
man tummat. Voimakkaiden kulmakarvojen varjostamien silmien katse on terävä 
älykäs ja läpitunkeva. Vaaleat silmät ovat vakava virhe. 
Korvat: Pienet, pystyt, jäykät ja teräväkärkiset, eivät liian kaukana toisistaan eivät-
kä liian lähekkäin. Karva on lyhyttä ja pehmeää (samettista), sitä ei tulisi leikata. 
Korvan yläosa on hapsuton. Pyöreäkärkiset, leveät, suuret, paksut tai liian runsas-
karvaiset korvat ovat virheelliset. 
 
KAULA:  Riittävän pitkä, jotta vaadittu pään asento on mahdollinen. Kaula on 
lihaksikas, vähitellen alaspäin levenevä ja sulautuu kauniisti viistoihin lapoihin. 
 
RUNKO:  Tiivis. 
Selkä: Vaakasuora. 
Lanne: Leveä ja voimakas. 
Rintakehä: Syvä; kylkiluut ovat yläosastaan selvästi kaareutuneet; kyljet näyttävät 
litteiltä. Takimmaiset kylkiluut ovat huomattavan pitkät. Etäisyys viimeisistä kylki-
luista takaraajoihin mahdollisimman lyhyt, kuitenkaan haittaamatta rungon jousta-
vuutta. 
 
HÄNTÄ:  13–15 cm pitkä. Karva on karkeaa ja mahdollisimman suoraa, ei hap-
suista. Häntä on iloisesti pystyssä; se ei saa kaartua eikä taipua selän päälle. Pitkä 
häntä ei ole toivottava; typistys on kielletty. 
 
RAAJAT 
ETURAAJAT: 
Lavat: Viistot, leveät ja tiiviisti rungonmyötäiset. Olkanivel on eteen sijoittunut. 
Kyynärpäät: Tiiviit sallien eturaajojen vapaan ja rungonmyötäisen liikkeen. 
Kyynärvarret: lyhyet, lihaksikkaat ja suorat. Karva on lyhyttä, tiheää ja kovaa. 
Etukäpälät: Takakäpäliä suuremmat, pyöreät, voimakkaat ja suhteessa koiran ko-
koon. Päkiät ovat paksut. Karva on lyhyttä ja karkeaa. Päkiöiden alapuoli ja kaikki 
kynnet ovat mieluiten mustat. 
TAKARAAJAT : 
Yleisvaikutelma: Takaosa on vahva, lihaksikas ja yläosastaan leveä. Takaraajat 
ovat lyhyet, lihaksikkaat ja jäntevät. 
Reidet: Hyvin lihaksikkaat, eivät liian etäällä toisistaan. 
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Polvet: Hyvin kulmautuneet. 
Kintereet: Hyvin kulmautuneet ja rungon alla siten, että ne ovat melko lähellä 
toisiaan koiran seistessä tai liikkuessa. Suorat tai heikot kintereet ovat vakava vir-
he. 
Takakäpälät: Etukäpäliä pienemmät. Päkiät ovat paksut. Karva on lyhyttä ja karke-
aa. Päkiöiden alapuoli ja kaikki kynnet ovat mieluiten mustat. 
 
LIIKKEET:  Vapaat, suorat ja kauttaaltaan vaivattomat. Eturaajat ojentuvat va-
paasti eteenpäin lavoista alkaen. Takaliikkeet ovat vapaat ja voi- 
makkaat, eivät leveät. Polvet ja kintereet ovat hyvin joustavat, jo rungon alta lähte-
vä hyvä takaraajan työntö. Jäykät ja töpöttävät takaliikkeet sekä pihtikinttuisuus 
ovat vakavia virheitä. 
 
IHO:  Ihon tulee olla terve. 
 
KARVAPEITE 
Karva: Karvapeite on kaksinkertainen. Peitinkarva on karkeaa ja noin 5 cm pitkää, 
ei koskaan kiharaa. Pohjavilla on lyhyttä, pehmeää ja ihonmyötäistä, muistuttaa 
turkista. Avoin turkki on vakava virhe. 
Väri: Valkoinen. 
 
KOKO  
Säkäkorkeus: Noin 28 cm. 
 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin. 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 
• Vihaisuus ja 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. 
 


