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(SCHWEIZER LAUFHUND) 
BERNINAJOKOIRA, JURANAJOKOIRA, LUZERNINAJO-
KOIRA, SCHWYZINAJOKOIRA 
Alkuperämaa: Sveitsi 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Metsästyskoira, joka ajaa haukkuen ja itsenäisesti jänis-
tä, metsäkaurista, kettua ja joskus villisikaa. Erittäin varma jäljittäjä ja karkottaja 
vaikeassakin maastossa. 
FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 6 ajavat koirat, alaryhmä 1.2 keskikokoiset ajavat 
koirat; käyttökoetulos vaaditaan. 
LYHYT HISTORIAOSUUS:  Sveitsinajokoira on hyvin vanhaa perua. Rotu on 
todistettavasti ollut olemassa jo roomalaisajan Sveitsissä, sillä Avenchesista löyde-
tyssä mosaiikissa on kuvattu sveitsinajokoiran eri muunnoksien näköisiä 
ajuekoiria. Rotu oli poikkeuksellisen jäniksenajokykynsä ansiosta arvossapidetty 
1400-luvun Italiassa ja 1700-luvun Ranskassa. Palkkasotureiden Sveitsiin tuomat 
ajokoirat ovat epäilemättä alussa vaikuttaneet jalostukseen. Vuonna 1882 vahvis-
tettiin sveitsinajokoiran jokaisen viiden muunnoksen rotumääritelmä. Vuonna 1909 
rotumääritelmät uusittiin ja tällöin todettiin thurgaunajokoiran täydellisesti hävin-
neen. 22.1.1933 julkaistiin sveitsinajokoiran neljän muunnoksen yhteinen rotumää-
ritelmä. Alkuperäinen juranajokoiran muunnos, st. hubert-tyyppi, on nykyään kuol-
lut sukupuuttoon. 
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YLEISVAIKUTELMA:  Keskikokoinen, voimaa ja kestävyyttä ilmentävä; kuiva 
pää, pitkä kuono ja pitkät, riippuvat korvat antavat jalon vaikutelman. Sveitsinajo-
koiralla on neljä muunnosta: 
 berninajokoira 
 juranajokoira 
 luzerninajokoira 
 schwyzinajokoira. 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:   
Rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on noin 1,15 : 1. 
Säkäkorkeuden suhde rintakehän syvyyteen on noin 2 : 1. 
Kuonon pituuden suhde kallon pituuteen on noin 1 : 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Eloisa, intohimoinen metsästäjä, herkkä, 
oppivainen ja uskollinen. 
PÄÄ 
KALLO-OSA:  Pitkä, kapea, kuiva ja jalo; holvautunut kallo, näkyvä niskakyhmy; 
kuonon ja kallon linjat ovat hieman erisuuntaiset. Ei otsauurretta eikä otsaryppyjä. 
OTSAPENGER: Ei liioiteltu. 
KIRSU:  Täysin musta ja hyvin kehittynyt; sieraimet ovat avoimet. 
KUONO-OSA:  Jalomuotoinen ja kapea, ei kulmikas eikä suippo; kuononselkä on 
suora tai hieman kyömy. 
HUULET:  Kohtalaisesti kehittyneet, ylähuuli peittää tiiviisti alaleuan; suupielet 
ovat hieman avoimet. 
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LEUAT / HAMPAAT / PURENTA:  Leuat ovat vahvat. Säännöllinen ja täydelli-
nen leikkaava purenta, ts. yläleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti alaleuan etu-
hampaiden etupintaa; hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin nähden. Tasapu-
renta on sallittu. Yhden tai kahden P1- tai P2-hampaan puuttuminen sallitaan. M3-
hampaita ei oteta huomioon. 
POSKET: Kuivat, poskikaaret eivät ole ulkonevat. 
SILMÄT:  Tumman- tai vaaleanruskeat, karvapeitteen väriin sointuvat, hieman 
soikeat ja keskikokoiset. Silmäluomet ovat hyvin pigmentoituneet ja tiiviit. Ilme on 
pehmeä. 
KORVAT:  Riippuvat, kiinnittyneet silmän tason alapuolelle kallon takaosaan, 
eivät koskaan sen leveimpään kohtaan; pituudeltaan vähintään kirsun kärkeen 
ulottuvat. Korvarusto ei ole ulkoneva; korvalehdet ovat kapeat, taittuneina riippu-
vat ja kiertyneet, kärjistään pyöristyneet, taipuisat ja hienokarvaiset. 
KAULA:  Pitkä, tyylikäs ja lihaksikas; löysää kaulanahkaa, joka ei kuitenkaan 
muodosta selvää poimua. 
RUNKO  
YLÄLINJA:  Kaula, selkä, lantio ja häntä muodostavat tasapainoisen ja jalon lin-
jan. 
SÄKÄ:  Erottuva; kaula on sulavasti ja tyylikkäästi kiinnittynyt. 
SELKÄ:  Kiinteä ja suora. 
LANNE:  Lihaksikas ja joustava. 
LANTIO:  Pitkähkö, hieman viettävä, kauniisti selkälinjan jatkeena, ei säkää kor-
keammalla. Sarvennaiset eivät saa olla liian ulkonevat. 
RINTAKEHÄ:  Leveyttään syvempi, kaareutunut, vähintään kyynärpäiden kär-
keen ulottuva. Rintakehä on pitkä ja kylkiluut loivasti kaareutuneet. 
ALALINJA JA VATSA:  Vatsaviiva on hieman taaksepäin kohoava, kupeet täyte-
läiset. 
HÄNTÄ:  Lantion jatkeeksi kiinnittynyt, keskipitkä, tyylikäs, kärkeä kohti kapene-
va ja kärjestään hieman ylöspäin kaartuva. Rauhallisen tai kävelevän koiran häntä 
on enimmäkseen riippuva kaartumatta selvästi, valppaalla ja työskentelevällä koi-
ralla häntä on selkälinjan yläpuolella, ei kuitenkaan koskaan selän päälle kaartunut 
tai kiertynyt. Häntä on hyvin karvoittunut, ei kuitenkaan harjasmaisesti. 
RAAJAT  
ETURAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA:  Eturaajat ovat voimakaslihaksiset ja kuivat, eivät raskail-
ta vaikuttavat, edestä katsottuna yhdensuuntaiset, sivulta katsottuna pystysuorat, 
luusto on keskivahva. Käpälät ovat suoraan eteenpäin suuntautuneet. 
LAVAT:  Pitkät, viistot ja tiiviisti rintakehän myötäiset. Ihanteellinen lavan ja 
olkavarren välinen kulmaus on noin 100°. 
OLKAVARRET:  Hieman lapoja pitemmät, viistot ja tiiviisti rintakehän myötäi-
set, eivät raskaslihaksiset. 
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KYYNÄRPÄÄT:  Luontevasti rungonmyötäiset. 
KYYNÄRVARRET:  Suorat, vahvat ja kuivat. 
RANTEET:  Vahvat ja leveät. 
VÄLIKÄMMENET:  Verrattain lyhyet, edestä katsottuna pystysuorassa linjassa 
kyynärvarsien kanssa; sivulta katsottuna hieman viistot. 
KÄPÄLÄT:  Pyöreähköt; varpaat ovat tiiviisti yhdessä; päkiät karkeat ja kovat; 
kynnet vahvat ja väriltään karvapeitteen väriin sointuvat. 
TAKARAAJAT  
YLEISVAIKUTELMA:  Takaraajat ovat hyvin lihaksikkaat ja suhteessa eturaa-
joihin; takaa katsottuna pystysuorat ja yhdensuuntaiset. 
REIDET:  Pitkät, viistot ja voimakkaat, kuitenkin litteälihaksiset; lantion ja reiden 
välinen kulma on noin 110°. 
POLVET:  Eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Reiden ja säären välinen kulma on 
noin 120°. 
SÄÄRET:  Melko pitkät; lihakset ja jänteet ovat kuivat ja nahan alta erottuvat. 
KINTEREET:  Kinnerkulma on noin 130°. 
VÄLIJALAT:  Melko lyhyet, pystysuorat ja yhdensuuntaiset. Ei kannuksia (mikäli 
kannusten poisto on laissa sallittu). 
KÄPÄLÄT:  Kuten etukäpälät. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIIKKEET:  Sujuvat, säännölliset, tasapainoiset ja maatavoittavat. Takaraajoissa 
on hyvä työntövoima. Raajat liikkuvat rungon keskiviivan suuntaisesti. Säkäosa 
nousee ja laskee tasaisesti selän pysyessä suorana, pään ja kaulan liike on vähäistä. 
 



SVEITSINAJOKOIRA                     5/8 
 
NAHKA:  Ohut, joustava ja tiivis, eri muunnoksilla eri värinen: 
Berninajokoira: karvapeitteen mustissa kohdissa nahka on musta, valkoisissa koh-
dissa kevyesti musta-valkoisesti marmoroitunut. 
Juranajokoira: karvapeitteen mustissa kohdissa nahka on musta, ruskeissa kohdissa 
vaaleampi. 
Luzerninajokoira: karvapeitteen mustissa kohdissa nahka on musta, sinipilkkuisilla 
alueilla vaaleampi. 
Schwyzinajokoira: karvapeitteen oranssinvärisillä alueilla nahka on tummanhar-
maa, valkoisilla alueilla musta-valkoisesti marmoroitunut. 
KARVAPEITE  
KARVA:  Lyhyttä, sileää ja tiheää; erittäin hienolaatuista päässä ja korvissa. 
VÄRI:  Berninajokoira: Valkoinen, jossa mustia läiskiä tai musta satula; silmien 
yläpuolella, poskissa, korvien sisäpuolella ja peräaukon ympärillä merkit, joiden 
väri on vaaleasta syvän punaruskeaan; joskus heikosti täplikäs (musta kimo). 
Juranajokoira: Joskus mustan samentama parkinruskea, jossa on musta satula, tai 
musta, jossa on punaruskeat merkit silmien yläpuolella, poskissa, peräaukon ympä-
rillä ja raajoissa; toisinaan rinnassa on pieni valkea läiskä, joka voi olla täplikäs 
(musta tai harmaa kimo). 
Luzerninajokoira: Sininen, joka muodostuu mustien ja valkeiden karvojen sekoi-
tuksesta, hyvin voimakkaasti täplikäs, mustia läiskiä tai musta satula; silmien ylä-
puolella, poskissa, rinnassa, peräaukon ympärillä ja raajoissa merkit, joiden väri on 
vaaleasta syvän punaruskeaan; musta mantteli on sallittu. 
Schwyzinajokoira: Valkoinen, jossa on oransseja läiskiä tai oranssi satula; usein 
muutamia oransseja pilkkuja; oranssi mantteli sallittu. 
KOKO  
SÄKÄKORKEUS:  Urokset 49 - 59 cm, nartut 47 - 57 cm, poikkeamia ei sallita. 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen. 
- epäjalo, kömpelö yleisvaikutelma; heikkorakenteisuus 
- virheet rungon pituuden, säkäkorkeuden ja rintakehän syvyyden välisissä mitta-
suhteissa 
- liian leveä, liian kaareva tai liian tasainen kallo 
- liian korostunut otsapenger 
- liian lyhyt, liian pitkä, liian kulmikas tai liian suippo kuono 
- kovera kuononselkä 
- useamman kuin kahden P1 tai P2 hampaan puuttuminen; M3 hampaita ei oteta 
huomioon 
- paksut huulet 
- vaaleat silmät, pistävä katse, löysät silmäluomet 
- liian lyhyet, liian litteät, liian paksut tai liian ylös kiinnittyneet korvat 
- liian lyhyt kaula 
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- liikaa löysää kaulanahkaa 
- notko tai köyry selkä 
- liian jyrkkä tai liian lyhyt lantio 
- liian matala, liian litteä tai tynnyrimäinen rintakehä 
- liian ylösvetäytynyt vatsa, kuopalla olevat kupeet 
- virheellinen hännän kiinnityskohta, liian korkea-asentoinen, liian kaartuva, mut-
kainen, karkea- tai harjaskarvainen häntä 
- kevytluustoiset tai huonoasentoiset raajat 
- liian pystyt lavat, liian lyhyt olkavarsi 
- periksiantavat ranteet 
- riittämättömät takaraajojen kulmaukset, pihtikinttuisuus, länkisäärisyys 
- kannukset takaraajoissa (mikäli kannusten poisto ei ole laissa kielletty) 
- karkea, ei sileä karvapeite 
- väri- ja merkkivirheet: 
     berninajokoira: liian paljon mustia pilkkuja valkoisessa värissä; punaruskeaa tai 
valkoista väriä korvien ulkopinnalla 
     juranajokoira: yksivärisyys, suuri valkea tai voimakkaasti täplittynyt läiskä 
rinnassa 
     luzerninajokoira: sinitäpläisyyden puute; punaruskeaa väriä korvien ulkopinnal-
la 
     schwyzinajokoira: liikaa oransseja pilkkuja valkoisessa värissä, yksivärisyys, 
valkoista väriä korvien ulkopinnalla 
- lievä arkuus tai lievä aggressiivisuus. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:   
- selvä arkuus tai aggressiivisuus 
- epätyypillinen yleisvaikutelma 
- täysin pigmentitön kirsu 
- ylä-, ala- tai ristipurenta 
- sisään- tai uloskiertyneet silmäluomet (myös leikkauksella korjatut) 
- kippura tai kiertyvä häntä, mutkahäntä, nikamavika hännässä 
- ylikorkeus tai alamittaisuus. 
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 
 
 
 
 
 
 



SVEITSINAJOKOIRA                     7/8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BERNINAJOKOIRA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURANAJOKOIRA 



SVEITSINAJOKOIRA                     8/8 
 

 
LUZERNINAJOKOIRA 

 

 
SCHWYZINAJOKOIRA 


