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MASTIFFI                       1/4 
(MASTIFF) 
Alkuperämaa: Iso-Britannia 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:   Vahtikoira ja kodin turva 
FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 2 pinserit, snautserit, molossityyppiset  

          ja sveitsinpaimenkoirat 
                         Alaryhmä 2.1 mastiffityyppiset molossirodut 
            Käyttökoetulosta ei vaadita. 

LYHYT HISTORIAOSUUS:   Mastiffirotu on ollut olemassa jo satojen vuosien 
ajan, vaikkakaan tuskin  aivan samannäköisenä kuin nykyisin. Jo ennen Agincour-
tin taistelua, 1400-luvun alkupuolella, mastiffin rohkeus ja vartiointivaisto olivat 
kuuluisia. Kerrotaan, että roomalaisten valloittajien saapuessa Britanniaan he löy-
sivät saarelta mastiffityyppisiä koiria, jotka tekivät heihin niin suuren vaikutuksen, 
että he veivät niitä mukanaan taistelukoiriksi Rooman areenoille. Kun normannit 
tulivat Britanniaan,  mastiffit olivat niin yleisiä, että niitä tarkoittava ranskan sana 
"dogue" omaksuttiin englannin kieleen. 
Toisen maailmansodan jälkeen rotu lähes katosi Britanniasta. Ulkomailta tuotiin 
jalostuskoiria, ja sen jälkeen rotu on merkittävästi vahvistunut sekä määrällisesti 
että laadullisesti. Mastiffissa yhdistyvät vaikuttava ulkomuoto ja hyvä luonne, se 
on sekä säkäkorkeudeltaan että massaltaan valtavan suuri koira, rungoltaan syvä ja 
leveä, erittäin voimakas ja vahvaluustoinen. 
YLEISVAIKUTELMA:  Pää antaa joka suunnalta katsottuna neliömäisen vaiku-
telman. Pään tulee olla leveä, leveyden suhde koko pään pituuteen on 2:3. Runko 
on leveä, syvä, pitkä ja voimakasrakenteinen. Raajat ovat kaukana toisistaan ja 
sijoittuneet rungon kulmiin. Lihakset ovat selvästi näkyvissä.  
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Suuri koko on erittäin toivottavaa, mutta koiran tulee aina olla laadukas ja ehdot-
toman terverakenteinen. Korkeus ja voimakkuus ovat tärkeitä ja niiden tulee olla 
oikeassa suhteessa toisiinsa. Kokonaisuutena suuri, voimakas ja tiivisrakenteinen. 
 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  Rungon pituus mitattuna olkanivelestä paka-
raan on säkäkorkeutta suurempi. 
 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Majesteettisuuden ja rohkeuden yhdistelmä. 
Rauhallinen, isäntäväkeensä kiintynyt, vartiointiviettinen. Yleensä välinpitämätön 
vieraita kohtaan; arkuus ei ole hyväksyttävää. 
 
PÄÄ 
Kallo: Leveä korvien välistä. Otsa on litteä, koiran ollessa tarkkaavainen siihen 
muodostuu poimuja.  Kulmakaaret jonkin verran erottuvat. Kallo on litistyneen 
kaaren muotoinen, ja otsauurre alkaa silmien välistä jatkuen kallon puoliväliin. 
Otsapenger: Sijaitsee silmien välissä; selvä, mutta ei liian jyrkkä. 
Kirsu: Väriltään musta. Leveä ja sivusta katsottuna litteä (ei terävä eikä ylöspäin 
kaartunut). Sieraimet ovat edestä katsottuna suuret. 
Kuono: Lyhyt, silmien alta leveä, jatkuu lähes tasaleveänä kuonon kärkeen saakka. 
Tylppä ja kulmikas, erittäin syvä kirsun kärjestä alaleukaan. Kuonon kärki muo-
dostaa suoran kulman pään ylälinjan kanssa. Kuono-osan pituuden suhde koko 
pään pituuteen on 1:3. Kuono-osan ympärysmitan (mitattuna silmien ja kirsun 
puolivälistä) suhde kallon ympärysmittaan (mitattuna korvien edestä) on 3:5. Koi-
ran ollessa rauhallinen aikuisen koiran kuono-osassa ei saa olla liiallisia poimuja 
tai löysää nahkaa. 
Huulet: Huulien yhtymäkohtaan muodostuu tylppä kulma. Huulet ovat hieman 
riippuvat ja huulilinja on sivukuvaltaan neliömäinen. 
Leuat / hampaat: Alaleuka on leveä kärkeen saakka. Kulmahampaat ovat terveet, 
voimakkaat ja kaukana toisistaan. Etuhampaat ovat tasapurennassa tai käänteisessä 
leikkaavassa purennassa, mutta eivät koskaan niin paljon, että ne näkyisivät suun 
ollessa kiinni. 
Posket: Hyvin kehittyneet ohimo- ja poskilihakset. 
Silmät: Kohtuullisen kokoiset ja kaukana toisistaan. Silmät ovat hasselpähkinän 
väriset, mitä tummemmat sitä paremmat; sidekalvoa ei saa näkyä. Löysät silmä-
luomet ovat vakava virhe. Silmien tulee näyttää terveiltä. 
Korvat: Pienet, ohuet, kaukana toisistaan; kiinnittyneet kallon sivujen korkeimpaan 
kohtaan jatkaen edestä katsottuna kallon ylälinjaa. Korvat ovat litteät ja tiiviisti 
poskenmyötäiset koiran ollessa rauhallinen. 
 
KAULA:  Hieman kaareutunut, kohtalaisen pitkä, erittäin lihaksikas ja sen ympä-
rysmitta on noin 2,5–5 cm pienempi kuin kallon ympärysmitta mitattuna korvien 
edestä. 
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RUNKO  
Ylälinja: Vaakasuora.  
Selkä: Leveä ja lihaksikas.  
Lanne: Leveä ja lihaksikas, nartulla tasainen ja hyvin leveä, uroksella hieman kaa-
reva.  
Rintakehä: Leveä ja syvä. Kylkiluut kaarevat ja rintakehä hyvin tilava; viimeiset 
kylkiluut ovat pitkät ja taakse sijoittuneet.  
Alalinja ja vatsa: Kupeet hyvin syvät. 
 
HÄNTÄ:  Korkealle kiinnittynyt, kintereisiin tai hieman niiden alapuolelle ulottu-
va, tyvestä paksu ja kärkeä kohti kapeneva. Koiran ollessa rauhallinen häntä riip-
puu suorana, mutta koiran innostuessa se muodostaa kaaren, jonka kärki osoittaa 
ylöspäin, ei kuitenkaan selän päälle. 
 
RAAJAT 
ETURAAJAT: 
Yleisvaikutelma: Tasapainoiset ja sopusoinnussa takaosan kanssa. 
Lavat: Hieman viistot, voimakkaat ja lihaksikkaat. 
Olkavarret: Hieman viistot, voimakkaat ja lihaksikkaat. 
Kyynärpäät: Tiiviit. 
Kyynärvarret: Suorat, vahvat ja kaukana toisistaan; vahvaluustoiset. 
Välikämmenet: Pystysuorat. 
Etukäpälät: Suuret, pyöreät ja tiiviit. Varpaat ovat hyvin kaareutuneet. Kynnet ovat 
mustat. 
TAKARAAJAT: 
Yleisvaikutelma: Takaosa leveä, voimakas ja lihaksikas. Takaosan voimakkuus on 
erittäin tärkeää. Aikuisilla koirilla pihtikinttuisuus on vakava virhe. 
Sääret: Hyvin kehittyneet. 
Kintereet ja välijalat: Hyvin kulmautuneet, kaukana toisistaan ja yhdensuuntaiset 
koiran seistessä ja liikkuessa. 
Takakäpälät: Suuret, pyöreät ja tiiviit. Varpaat ovat hyvin kaareutuneet. Kynnet 
ovat mustat. 
 
LIIKKEET:  Voimakkaat ja vaivattomat, hyvä takaosan työntö; sujuvat, terveet ja 
maata voittavat. Koiran liikkuessa ylälinja säilyy vaakasuorana. Taipumus peit-
saamiseen on virhe. Liikkeiden tulee olla ehdottoman terveet. 
 
KARVAPEITE  
Karva: Lyhyt ja rungonmyötäinen, mutta karheaa niskassa ja lapojen päällä. 
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Väri: Aprikoosinvärinen, kellertävä (fawn) tai juovikas (brindle). Kuonon, korvien 
ja kirsun on aina oltava mustat, mustaa väriä tulee olla myös silmien ympärillä 
maskin  ulottuessa  silmien väliin. Runsaat valkoiset merkit rungossa, rinnassa ja 
raajoissa eivät ole hyväksyttäviä. 
 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin. 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 
• Vihaisuus tai 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. 
 


