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KÄYTTÖTARKOITUS:  Metsästys- ja seurakoira. 

FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat 

 Alaryhmä 5 aasialaiset pystykorvat ja  

 niiden sukulaisrodut 

 Käyttökoetulosta ei vaadita. 

 

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu polveutuu muinaisista japanilaisista keskiko-

koisista koirista ja vakiintui omaksi rodukseen vuorten ympäröimällä Kain alueella 

Yamanashin piirikunnassa. Rotu tunnetaan myös nimellä "Kai tora-ken". Sen eri-

tyispiirre on juovikas karvapeitteen väri. Rotua käytetään pääasiassa villisian ja 

kauriin metsästykseen. Näiden koirien voimakkaan laumavietin uskotaan vaikutta-

neen rodun säilymiseen puhtaana. Rotu julistettiin kansallisaarteeksi vuonna 1934.  

 

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, tasapainoinen, vankkarakenteinen koira, 

jolla on hyvin kehittynyt lihaksisto. Tyypillinen Japanin vuoristoalueiden koira. 

Voimakkaat raajat ja lujat kintereet. 

 

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 

10:11, narttujen runko voi olla hieman pitempi. 

 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tarkkaavainen ja hyvin valpas. 

 

PÄÄ 

Kallo: Leveä otsa. 

Otsapenger: Selvästi erottuva, lievä otsauurre 

Kirsu: Musta. 

Kuono: Kuono-osa kapeneva, ei kovin pitkä mutta kohtuullisen vahva. Kuononsel-

kä on suora. 

Huulet: Tiiviit. 

Leuat / hampaat: Voimakkaat hampaat, leikkaava purenta. 

Posket: Hyvin kehittyneet 

Silmät: Lähes kolmionmuotoiset ja väriltään tummanruskeat. Silmät ovat hieman 

vinoasentoiset. 

Korvat: Kolmiomaiset, hieman eteenpäin kallistuvat ja tanakasti pystyssä.  

 

KAULA: Vahva, voimakas ja lihaksikas. 

 

RUNKO 

Säkä: Korkea. 

Selkä: Suora ja lyhyt. 

Lanne: Leveä ja lihaksikas. 



KAINKOIRA 3/4 
 
Rintakehä: Syvä, kylkiluut kohtuullisesti kaareutuvat. 

Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava. 

 

HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, tiiviisti kiertyvä tai sirppimäisellä kaarella selän 

päällä. Suoraksi vedettynä hännänpää ulottuu lähes kintereeseen. 

 

RAAJAT 

ETURAAJAT 

Lavat: Kohtuullisen viistot, hyvin kehittyneet lihakset. 

Olkavarret: Kohtuullinen lapaluun ja olkavarren välinen kulmaus. 

Kyynärpäät: Rungonmyötäiset. 

Kyynärvarret: Suorat, voimakkaat ja lihaksikkaat. 

Välikämmenet: Hieman viistot. 

Etukäpälät: Hyvin kaartuvat, tiiviit varpaat. Paksut, joustavat päkiät. Kynnet kovat 

ja mieluiten väriltään tummat. 

TAKARAAJAT 

Takaraajat: Hyvin kehittyneet, vahvat ja kohtuullisesti kulmautuneet. 

Kintereet: Vahvat ja joustavat. 

Takakäpälät: Kuten etukäpälät. 

 

LIIKKEET: Kevyet ja joustavat. 

 

KARVAPEITE  

Karva: Peitinkarva karkeaa ja suoraa, pohjavilla pehmeää ja tiheää. Hännässä karva 

on pitkähköä ja pystyä. 

Väri: Juovikas (brindle): juovikas musta, juovikas punainen ja juovikas ruskea. 

Rodulle on tyypillistä, että yksivärisenä syntyvä pentu voi muuttua myöhemmin 

juovikkaaksi. 

KOKO 

Säkäkorkeus:  Urokset 50 cm  

 Nartut 45 cm  

 Sallitaan poikkeama ± 3 cm 

 

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-

teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-

tiin. 

• huono sukupuolileima 

• vaalea kirsu 

• lievä ylä- tai alapurenta 

• vaaleat silmät 

• lyhyt tai pitkä karva 

• arkuus 
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

• vihaisuus tai liiallinen arkuus  

• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen  

• voimakas ala- tai yläpurenta 

• muut kuin pystyt korvat 

• riippuva tai lyhyt häntä 

• haalistunut väri 

• karvapeitteessä useita valkoisia pilkkuja 

• kirjava (laikukas) väritys 

 

 

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

neina kivespussiin. 

 

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 

rodunomaisia koiria. 

 


