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Kaksi oikeantyyppistä landseer-urosta

Landseer
FCI:n numero: 226
Alkuperämaa: Mannermaa (Saksa / Sveitsi)
Hyväksytty: FCI 24.8.1960, SKL-FKK:n hyväksymä:  3.5.1990
FCI:n ryhmä: 2 Pinseri- ja snautserityyppiset, molossityypppiset sekä 
sveitsinpaimenkoirat.  Alaryhmä 2.02: Molossityyppiset koirat
Yleisvaikutelma: Landseerin tulee antaa vaikutelma suuresta, voimak-
kaasta, tasapainoisesti rakentuneesta koirasta. Erityisesti uroksella on 
suhteellisesti korkeammat raajat kuin newfoundlandinkoiralla. Lihak-
sikkaiden raajojen liikkeet ovat kevyet ja maatavoittavat.

Landseer on selkeästi korkearaajainen koira, joka voimakkuudestaan 
huolimatta ei saa antaa vaikutelmaa muhkeasta newfoundlandinkoi-
rasta. Se on vahvaluustoinen olematta kuitenkaan raskas, ja siitä tulee 
ilmentyä että se kykenee liikkumaan vaivattomasti. Tasapainoisuus luo 
tiettyä eleganssia, ”kaikki osat sopivat toisiinsa”.

Pää: Pään on oltava leveä ja massiivinen, niskakyhmy selvä. Rypytön pää, 
jossa lyhyt ja hieno karva.
Otsapenger: Selvä, ei kuitenkaan niin jyrkkä kuin bernhardinkoiralla.
Kirsu: Kirsu ja huulet ovat mustat.
Kuono-osa: Kuonon pituus on yhtä suuri kuin syvyys kuonon tyvessä.
Huulet: Kuivat, mahdollisimman tiiviit, ei kuolaavat; ylähuuli peittää 
kevyesti alahuulen.
Leuat / hampaat / purenta: Säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta, ts. 
alaleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan etuhampaiden takapintaa. 
Hampaat suorassa kulmassa luihin nähden.
Posket: Kohtuullisen voimakkaat, liittyvät vähitellen kapenevaan kuono-
osaan.

Pään tulee olla hyvin voimakas. Kallo-osa ei saa olla liian pitkä, tällöin 
niskakyhmykin on erottuva. Kuonon mittasuhteet sivusta katsoen kerto-
vat sen, että kuonon tulee olla melko leveä, ja poskiluiden silmien alta 
tulee olla riittävän kehittyneet. Päässä ei missään tapauksessa saa olla 
liikaa nahkaa. Huulia ei saa olla liikaa, eikä varsinkaan saa muodostua 
huulipussia – landseer ei kuolaa. Pigmentin tulee olla erittäin vahva 
niin kirsussa kuin huulissakin. Liian pieniin hampaisiin tulee kiinnittää 
huomiota. Päätyyppejä on varsin kirjava kokoelma, päätyyppi on saatava 
vakiintumaan. Erittäin tärkeää on myös, että pää on suhteessa runkoon, 
eikä kahta numeroa liian pieni. Sukupuolileiman on oltava selvä. 
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Vas. Oikeantyyppinen urok-
sen pää, oik. erinomainen 

nartun pää, jossa ideaalin-
muotoiset silmät 

Newfoundlandinkoiran pää

Kapea pää, liian matala otsa penger, 
pyöreät silmät, pitkä kuono

Liikaa huulia, avoimet suupielet, 
paljon kurkunalusnahkaa

Liian korkea otsapenger, 
puutteellinen alaleuka

Tästä päästä puuttuu jalous, liian 
vaaleat ja avoimet silmät

Silmät: Mantelinmuotoiset, keskikokoiset, suhteellisen syvällä sijaitsevat. 
Väriltään ruskeat tai tummanruskeat. Vaaleanruskea väri hyväksyttävä. 
Vilkkuluomi ei saa näkyä. Ystävällinen ilme.

Arvostelussa tulee kiinnittää huomiota silmien sijaintiin ja muotoon – ne 
eivät saa olla liian lähekkäin toisiaan, eivätkä vinot. Monilla koirilla on 
virheelliset pyöreät mulkosilmät. Luomien tulee olla tiiviit, eikä vilkku-
luomi saa näkyä. Ilmeen tulee olla ehdottoman ystävällinen, mikä on 
mahdollista myös vaaleahkosilmäisillä koirilla, mikäli silmien sijainti ja 
muoto on oikea. Selvän vaaleista silmistä tulee rangaista, vaaleista tulee 
huomauttaa.

Korvat: Keskisuuret, kolmiomaiset, ulottuen silmän sisäkulmaan saakka. Al-
haalta vähän pyöristyneet. Korkealle, ei kuitenkaan liian taakse kiinnittyneet, 
sileästi ja tiiviisti päänmyötäiset. Hieno, lyhyt karvapeite. Pitempi karvoitus 
vain korvan tyven takaosassa.
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Erinomaisesti kannettu häntä liikkeessä ja erinomainen askelpituus. 
Selkä vakaa liikkeessä

Hyvinkiinnittynyt häntä

Selän päällä rullalla kannettu 
häntä

Hyvä etuosa, hyväasentoiset 
lavat ja olkavarret

Korvat eivät saa olla liian suuret ja niiden tulee olla varsin korkealle 
kiinnittyneet (vertaa kallo-osa, kun korvan tulee ulottua silmän sisäkul-
maan).

Kaula: Poikkileikkaukseltaan soikea, lihaksikas ja voimakas. Lähes yhtä pitkä 
kuin pää. Löysä kaulanahka ei toivottu.

Kaula ei saa olla liioitellun pitkä, sen tulee olla hyvin voimakas ja lihak-
sikas. Pituus niskakyhmystä säkään lähes yhtä pitkä kuin pää niskakyh-
mystä kirsuun. Löysä kurkunalus- ja kaulanahka ei toivottua.

Runko: Rungon pituus on kaksi kertaa pään pituus.
Selkä: Jäntevä ja suora, hyvin leveä ja voimakas.
Lantio: Leveä, voimakas ja lihaksikas.
Rintakehä: Hyvin leveä ja syvä. Voimakkaasti kaartuvat kylkiluut.
Alalinja ja vatsa: Vatsalinja vain hieman nouseva. Selvästi erottuva kuve.

Landseer on rungoltaan melko lyhyt, ei kuitenkaan neliömäinen, säästä 
hännäntyveen n. kaksi kertaa pään pituus. Selän tulee olla leveä ja 
voimakas; suora, ei painunut, ei myöskään laskeva cockerin selkälinja. 
Rintakehän tulee olla melko syvä ja pitkä, eli vatsalinja ei saa olla liian 
nouseva. Rintakehä ei kuitenkaan saa olla liian tynnyrimäinen. Eturinta 
tulee olla riittävän leveä. Lantion tulee olla normaaliasentoinen.

Häntä: Vahva, korkeintaan vähän alle kinnerkulman ulottuva, tuuheakar-
vainen, ei kuitenkaan lippumainen. Koiran seistessä rauhallisesti on hännän 
oltava riippuva, kärki saa hieman kaartua. Koiran liikkuessa hännän kärki 
saa olla hieman kaarella suoraan ylöspäin.

Kauttaaltaan tuuheakarvainen, ei setterilippu. Meillä on paljon liian ly-
hyitä, kuin myös liian pitkiä häntiä. Kärki saa hieman kaartua, mutkia 
ei tietenkään sallita. Liikkeessä häntä saa hieman nousta, muta landseer 
ei missään tapauksessa saa kantaa häntäänsä rullalla selän päällä.

Raajat
Eturaajat
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat suorat ja hyvin kulmautuneet. Liikkeet 
kevyen joustavat.
Lavat: Lihaksikkaat.
Kyynärpäät: Tiiviit.
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 Liian suora  Lyhyt olkavarsi Hyvä lapakulmaus 
 lapakulmaus

Hyvä etuosa

Ranskalainen edestä; kapea 
rintakehä, taipuneet ranteet

Käpälät: Suuret ja tiiviit ns. kissankäpälät. Ei uloskiertyneet. Varpaiden 
välissä on oltava vahvat räpylät melko pitkälle varpaiden kärkiin ulottuen.

Hyvin kulmautuneet eturaajat, jotka mahdollistavat oikeat joustavat 
liikkeet ja riittävän askelpituuden. Kyynärpäiden tulee olla tiiviisti run-
gon myötäiset, eivät ulos- tai sisäänpäin kiertyneet. Käpälät ovat suuret, 
tiiviit kissankäpälät. Tyypillinen virhe on hento luusto, pienet tassut ja 
pitkät hajavarpaat.

Takaraajat
Yleisvaikutelma: Takaraajojen luusto ja lihaksisto on vahva. Liikkeet ovat 
vapaat ja joustavat.
Reidet: Leveät.
Käpälät: Kuten etukäpälät.

Reiden on oltava leveä ollakseen lihaksikas. Niukat takakulmaukset eivät 
anna reidelle leveyttä ja koira on lihasköyhä. Landseerin tulee voimak-
kuudestaan ja massastaan huolimatta antaa vaikutelma tehokkaasti 
liikkuvasta koirasta. Vapaa ja pitkä askel tulee ainoastaan, kun koira on 

 Pysty lantio Huonot polvikulmaukset Hyvä takaosa 
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Suorat takakulmaukset, jyrkkä 
lantio ja rullahäntä

Luisu lantio 

hyvin kulmautunut. Monet koirat ovat epätasapainoisesti kulmautuneet, 
usein takaa paremmin kuin edestä. Tai monet ovat liian niukasti kulma-
utuneet  jolloin askel on lyhyt ja tehoton.

Karvapeite
Karva: Karvan on oltava päätä lukuun ottamatta pitkää, mahdollisimman 
sileää, tiheää ja hienolta tuntuvaa. Kauttaaltaan pohjavillaa, ei kuitenkaan 
niin tiheää kuin newfoundlandinkoiralla. Hieman aaltoileva peitinkarva 
selässä ja reisissä on sallittua. Kun koiran turkkia harjataan vastakarvaan, 
on sen palauduttava entiseen asentoonsa.
Väri: Pohjaväri on puhtaan valkoinen, jossa epäsäännöllisen muotoisia mustia 
läiskiä rungossa ja lanneosassa. Kaula, eturinta, vatsa, raajat ja häntä ovat 
valkoisia. Pää on musta. Luonteenomaista on valkea kuono-osa, ja valkea, 
symmetrinen, ei liian leveä läpikulkeva otsapiirto. Epäpuhdas valkea ei ole 
virhe, mutta ei toivottava.

Arvostelussa tulee kiinnittää huomiota värin lisäksi myös turkin laatuun, 
meillä on paljon koiria, joilla on aivan liian lyhyt karvapeite. Kun 
turkki on oikean pituista, se todella palautuu takaisin entiseen asentoon-
sa vastakarvaan vedettäessä. Karva ei saa olla liian pehmeää, peitin-
karva on varsin karkeaa (minkä toteaa erityisesti silloin kun pohjavilla 
on irtoamassa). Kiharuus ja kähäryys ovat virheitä, lievä aaltoilu on 

Oikea lantion asento, hyvät 
takaraajojen kulmaukset
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Liikaa mustaa

Liikaa valkoista, epäpuhdas 
valkoinen väri (nokisuutta)

sallittua. Raajoissa on koristekarvoja. Vuonna 1960 kirjattiin rotumää-
ritelmään: ”Epäpuhdas valkea ei ole virhe, mutta se pitäisi jalostaa pois.” 
Yli 40 vuotta on kulunut, ja edelleen tavataan hyvinkin suttuisen värisiä 
koiria. Liiallisesta nokisuudesta tulee huomauttaa. Ns. manttelikoirilla 
(kokonaan musta selkä) tai valkorunkoisilla koirilla ei ole mustia läiskiä 
rungossa ja lanneosassa – tämä on varsin yksiselitteistä. Mutta arvoste-
lussa tulee kuitenkin ottaa huomioon yleisvaikutelma ja kokonaisuus, 
jos koira muuten on edustava ja oikeantyyppinen, terveesti liikkuva, ei 
pelkästä väristä pidä liian rajusti rangaista.

Koko
Säkäkorkeus: Uroksella 72 – 80 cm, nartulla 67 – 72 cm. Pienet poikkeamat 
ylös- tai alaspäin voidaan hyväksyä.

Etenkin uros on siis varsin kookas. Urokselle tosin sallitaan suurempi 
vaihtelu (8 cm) kuin nartulle (5 cm), mutta koska kyse on suuresta, voi-
makkaasta koirasta, ei alarajojen alle meneviä ole syytä korkeasti palkita.

Virheet: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi 
suhteutettuna virheen vakavuuteen.
Selvän vaaleat, rikin- tai harmaankeltaiset silmät sekä liian lähekkäin sijait-
sevat silmät. Heikko selkä, notkoselkä, veltto lanne, liian lyhyt rintakehä ja 
voimakkaasti nouseva vatsaviiva. Puutteelliset kulmaukset sekä pihtikint-
tuisuus.
Hylkäävät virheet: Kannukset, mutkahäntä tai selän päällä rullalla kannettu 
häntä.
Huom. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin 
laskeutuneina kivespussiin.

Lisäys kaikkiin rotumääritelmiin (FCI 2001): 
Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä.



Tavanomaisia koiria, usein nähtyjä virheitä:

Kevyt ja ilmava. Pitkä pää, puutteellinen 
otsapenger, suippo kuono. Nouseva vatsa-
linja, neliömäinen runko, jyrkkä lantio, 
puutteelliset kulmaukset.

Liian matalaraajainen kokonaisuus. Pyöreä 
kallo-osa. Pitkät ja litteät käpälät. Sopivat 
kulmaukset.

Kevytrakenteinen. Puutteellinen 
otsapenger. Etumatala, niukat etu- 
ja takaraajojen kulmaukset. Jyrkkä 
lantio, häntä nousee liikaa.

Korkearaajainen uros. Litteä rintakehä, 
nouseva vatsalinja. Sopiva luusto, puutteel-
liset kulmaukset. Korkea häntä 
seistessä. Hyvä väri ja merkit.

Hyvä uros, saisi olla hieman kor kea-
raajaisempi. Alaskiinnitty neet korvat, 
liikaa huulia, avoimet suupielet. Hyvä 
syvä runko. Hyvä luusto, riittävät kul-
maukset. Ideaali väritys.

Hieman matalaraajainen, mutta vielä 
hyvä uros. Hyvänmuotoinen, mutta 
hieman pieni pää suhteessa runkoon. 
Hyvä runko, vielä juuri riittävä luusto ja 
kulmaukset. Seistessä hyvä häntä. Hyvä 
väritys.

Matalaraajainen narttu. Musta pää, 
jossa voisi olla voimakkaampi otsapenger 
ja kuono. Hyvä voimakas runko. Hyvä 
luusto. Turkki saisi olla suorempi. Kovin 
epäpuhdas väri, nokisuutta, hyväksyttä-
vät värimerkit.

Hyvin matalaraajainen pitkärunkoinen uros, 
suuri pää suhteessa runkoon. Voimakas runko, 
vielä riittävä luusto, niukat kulmaukset. 
Hyvä häntä seistessä. Puhdas valkoinen, vielä 
hyväksyttävät värimerkit

Kevyt ja ilmava, neliömäinen uros, liian 
kevytluustoinen. Korkea kinner. 
Litteä runko, nouseva vatsalinja. Niukasti 
koristekarvoja raajoissa. Hyvä väritys, 
seistessä hyvä häntä.
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