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JOHDANTO 

Perunkarvatonkoira kuuluu FCI:n ryhmään 5 
pystykorvat ja alkukantaiset rodut. 

○ Rodun kotimaa on Peru ja se kuuluu  

   alaryhmä 6 alkukantaisiin rotuihin. 

○ Rodulle hyväksyttiin uusi rotumääritelmä 
13.8.2013, joka hyväksyy nyt myös karvallisen 

muunnoksen näyttelyihin ja jalostusmateriaaliksi  

 

○ Rotuun kuuluu kolme kokomuunnosta 

○ Pieni, korkeus 25 cm – 40 cm, paino 4 - 8 kg 

○ Keskikokoinen, korkeus 41 cm – 50 cm,  

   paino 8 - 12 kg 

○ Suuri, korkeus 51 cm – 65 cm, paino, 12 - 30 kg 

○ sekä jokaiseen kokomuunnokseen kuuluvat 
karvaton ja karvainen muunnos. 

○ Karvaton on tunnetumpi muunnos tässä rodussa. 



HISTORIA 
Erikoisuutensa vuoksi tämä rotu on ollut Perussa eri 
aikoina ilmeisen uteliaisuuden kohteena. Siihen on 

liitetty erilaisia ominaisuuksia, ja näitä koiria nähdään 
monien  inkoja edeltävien kulttuurien 
keramiikkaesineissä (Vicus, Mochica, Chancay,  Chancay 
myös Tiahuanaco-vaikuttein, Chimu, jne.) joissa koira 
usein esiintyy puuman, käärmeen tai haukan tilalla. 
Erityisesti Chancay-kulttuurissa se on vahvasti esillä. 
Näistä kuvista voidaan siis päätellä, että karvattomia 
koiria oli olemassa jo ennen inkakulttuurin (300 eaa - 

1460) aikaa. 

 

Vuonna 2001 rotu julistettiin Perun kansallisroduksi. 



HISTORIA SUOMESSA 

Suomeen ensimmäiset perunkarvatonkoirat tulivat 1980– 90 luvun vaihteessa, mutta 
varsinainen kasvatustoiminta alkoi vasta 1990– luvun alussa. 
  
Maassamme arvioidaan kokonaisuudessaan olevan nykyisin arviolta 600 – tai jopa yli 800 
perunkarvatonkoiraa.Täysin varmaa lukua ei koko koirakannasta ole olemassa, koska 
suurin osa koirista on vuosien 2004 – 2007 välisenä aikana rekisteröity suomalaisen 

kasvattajan nimissä Viroon, näistä koirista moni on kuitenkin tällä hetkellä edelleen 
suomalaisilla omistajilla Viron rekisterissä. 
Tuontikoirien määrät eivät myöskään anna todellista kuvaa rodun tilasta, koska vuoden 
2007 jälkeen suurin osa tuontikoirista oli myös suomalaisen kasvattajan Virosta Suomeen 
tuontikoirina rekisteröimiä pentuja. 
 
Todellisen koiramäärän arviointiin vaikuttaa myöskin puutteellinen tieto ulkomaille 
vietyjen pentujen / koirien määrästä. Suurin osa viedyistä koirista näkyy edelleen 

Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, joten sen perusteella ei myöskään voida tehdä 
tarkkaa arviota. 
 
Lisäksi koiramäärien arviointiin muunnoksittain vaikuttaa pentujen tämän hetkiset väärät 
kokoluokat, moni pentueiden pennuista on aikuistuttuaan kasvanut eri kokoluokkaan 
mihin se alunperin on rekisteröity, eikä niitä ole mitattu oikeaan kokoluokkaan. 
Koiran mittaamattomuuteen vaikuttaa eniten karvallisten määrä, koska karvalliset eivät 
ole ennen vuotta 2013 osallistuneet näyttelyihin ja näin ollen niiden oikea koko on jäänyt 

enimmäkseen pentuna rekisteröityyn kokoluokkaan.  
 
 



REKISTERÖINNIT 

Yhteensä kaikki muunnokset 
Suomessa on rekisteröity kaikkiaan 745 perunkarvatonkoiraa vuoden 2013 loppuun mennessä, 
joista pentuerekisteröintejä 675 ja tuonteja 70, joka on n. 10% kaikista rekisteröinneistä. 
 

Suuri muunnos 
Suomeen ensimmäiset suuri perunkarvatonkoirat rekisteröitiin 1997, mutta varsinainen 
kasvatustoiminta alkoi 2000. Suomessa on rekisteröity kaikkiaan 294 isoa perunkarvatonkoiraa 
vuoden 2013 loppuun mennessä, joista pentuerekisteröintejä 268 ja tuonteja 26. 
 

Keskikokoinen muunnos 
Suomeen ensimmäiset keskikokoiset perunkarvatonkoirat rekisteröitiin 1989, mutta varsinainen 
kasvatustoiminta alkoi 1992. Suomessa on rekisteröity kaikkiaan 326 keskikokoista 
perunkarvatonkoiraa vuoden 2013 loppuun mennessä, joista pentuerekisteröintejä 294 ja 

tuonteja 32. 
 

Pieni muunnos 
Suomeen ensimmäiset pienet perunkarvatonkoirat rekisteröitiin 1997, mutta varsinainen 
kasvatustoiminta alkoi 1998. Suomessa on rekisteröity kaikkiaan 125 pientä 
perunkarvatonkoiraa vuoden 2013 loppuun mennessä, joista pentuerekisteröintejä 110 ja 
tuonteja 15. 
  

Perunkarvatonkoirien kaikkien kokomuunnoksten kasvatus, ja samalla rekisteröintimäärät ovat 
olleet pieniä ensimmäiset 10 vuotta. 2000-luvun alun jälkeen rekisteröintimäärät ovat lähteneet 
kasvuun.   
Pieni muunnos on näistä harvinaisin. Tuontikoiriakin on vähän, koska pieni perunkarvatonkoira 
on harvinainen, niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Rodun kotimaassa Perussa oli 
vuoden 2011 – 2013 välisenä aikana asetettu vientikielto, jonka mukaan pienien 
perunkarvatonkoirien viennille ei anneta lupaa. Vientikielto koski vain pientä kokomuunnosta, 
koska myös Perussa kyseisen kokomuunnoksen jalostuspohja on liian pieni.  



PERUN JA SUOMEN ENSIMMÄISET KOIRAT 

Ensimmäinen Perussa rekisteröity 
perunkarvatonkoira oli nimeltään 
Chinese Anubis 
keskikokoinen uros, 
syntynyt heinäkuun 15. päivä 

vuonna 1982. 
Koiran omisti Agustin Canepa. 

Suomeen rekisteröitiin vuonna 1989 
ensimmäinen perunkarvatonkoira, 
pieni narttu, 
nimeltään 
Anabell Von Lichtenbergen 

Kasvattaja Gislinde Harms 
Omistaja Seija Astikainen 



PERUNKARVATONKOIRIA - PIENI 

vuosilta 1989 – 1998 - 1999  

ja vuosilta 2005 – 2009 – 2011   



PERUNKARVATONKOIRIA - KESKIKOKOINEN 

vuosilta 1997 - 1998 – 2001 

ja vuosilta 2005  - 2007 - 2012  



Vuosilta 1992 – 1993 - 1997 

ja vuosilta 2001 - 2003 - 2011  

PERUNKARVATONKOIRIA - SUURI 



YLEISVAIKUTELMA 

Tyylikäs ja solakka koira jonka olemus ilmentää 
nopeutta, voimaa ja tasapainoa vaikuttamatta 

karkeatekoiselta.  

Rodussa esiintyy kahta muunnosta:  

karvaton, jonka erityispiirre on karvaton runko, ja 
karvallinen, joka on kauttaaltaan karvan peitossa. 

Toinen erityispiirre on, että karvattoman muunnoksen 
hampaisto on geneettisistä syistä lähes aina 
epätäydellinen. 



TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA 

Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 1:1; 

narttu voi olla hieman pidempirunkoinen. 

Erinomainen uros 

Erinomainen narttu 



KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE 

Ylväs ja kotiväkeensä kiintynyt, eloisa ja 

valpas. Voi olla varautunut vieraita kohtaan. 
Hyvä vahtikoira. 

TULKINTA 

Alkukantaisena rotuna varautuneisuutensa 
vuoksi koira saattaa väistää kosketusta 
jos / kun sitä yritetään lähestyä.  

Selkeästi arkaa koiraa ei pidä puolustella 
varautuneisuudella, sillä varautunut 
koira ei ole arka eikä aggressiivinen. 

 



PÄÄ: Pitkänomainen 

KALLO-OSA: 

Kallo: Keskipitkä; kallon ja kuonon 
ylälinjat ovat yhdensuuntaiset, pieni 
poikkeama yhdensuuntaisesta 
sallitaan. Kallo on ylhäältä katsottuna 

leveä ja pää kapenee kirsua kohti. 
Kulmakaaret ovat kohtuullisen 
kehittyneet; niskakyhmy on vain 
hieman erottuva. 

Otsapenger: Hieman erottuva (noin 140°) 



PÄÄ 

Esimerkkejä hyvästä pään muodosta 

TULKINTA 

Pään tulee olla tasapainoinen, ylhäältä katsottuna 

kolmion muotoinen. Sen ei tulisi olla liian 
“vinttikoiramainen”. 
Ei myöskään liian kevyt, raskas tai pyöreä. 

Esimerkkejä virheellisistä pään muodoista 

Lyhyet kallo ja kuono-osa 

Kapea pää suuret korvat 

Raskaat päät 

Suora, ei otsapengertä, 

Suhteettoman suuret korvat 



KUONO-OSA 

Kirsu: Hyvä pigmentti. Karvattomalla muunnoksella kirsun värin tulee olla sopusoinnussa       
ihon värin kanssa, karvallisella muunnoksella karvapeitteen värin kanssa. 

KIRSUNVÄRI ESIMERKKEJÄ KARVATTOMALLA 

KIRSUNVÄRI ESIMERKKEJÄ KARVAISELLA 



KUONO-OSA 

Kuono: Kuononselkä on sivulta katsottuna suora. 
 

Huulet: Mahdollisimman tiiviit ja tiukasti ikenien        

           myötäiset. 

Löysiä huulia 

Hyvät kuono ja huulet 



KUONO-OSA 

Leuat / hampaat:  

     Etuhampaiden purenta on 

leikkaava. Karvattomalla 
muunnoksella hyväksytään yhden 
tai useamman hampaan 
puuttuminen. Karvallisella 
muunnoksella tulee olla täysi 
hampaisto, normaalisti kehittyneet 
ja normaaliasentoiset hampaat. 

Alaleuka ei ole voimakas. 
 

Posket: Liioittelemattomat. 

Erinomaisia karvattoman hampaistoja 

Virheasentoisia hampaita 

Huomioitavaa; karvattomalla 

tulisi purenta katsoa leuoista 
eikä niinkään hampaiden 
mukaan, koska karvattomalla 
on hyvin yleisesti 
virheasentoiset hampaat, jolloin 
purenta saattaa silloin näyttää 
ala- tai yläpurennalta. 



KUONO-OSA 

Silmät: Ilme on tarkkaavainen ja älykäs. Silmät 
ovat keskikokoiset, hieman 
mantelinmuotoiset, eivät syvällä sijaitsevat 
eivätkä ulkonevat, eivät liian kaukana 
eivätkä liian lähellä toisiaan. Silmien väri voi 
vaihdella mustasta kaikkiin ruskean sävyihin 

ja jopa keltaiseen, sointuen karvattomalla 
muunnoksella ihon väriin ja karvallisella 
karvapeitteen väriin. Silmien täytyy 
kuitenkin olla keskenään samanväriset. 
Silmäluomien väri voi vaihdella mustasta 
vaaleanaamaisen koiran vaaleanpunaiseen. 
Hyvin vaaleat silmäluomet ovat sallitut, 
mutta eivät toivotut. 



erinomaisia korvia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KUONO-OSA 

Korvat: Tarkkaavaisella koiralla pystyt, 
lepotilassa taaksepäin kääntyneet. 

Korvat ovat keskipitkät, tyvestään 
leveät ja kapenevat tasaisesti kohti 
lähes terävää kärkeä. Korvan 
kiinnityskohta alkaa kallon yläosasta 
jatkuen viistosti kallon sivulle. Korvien 
ollessa pystyssä korvien pituusakselit 
muodostavat keskenään kulman, joka 
voi vaihdella välillä 50° – lähes 90°. 

ei niin hyviä korvia 



KAULA 

Ylälinja: Kaartuva 

 

Pituus: Suunnilleen pään pituinen 

 

Muoto: Lähes tylpän kartion muotoinen, 
joustava ja lihaksikas 

 

Nahka: Kaulanahka on ohut, sileä, 
joustava ja tiiviisti ihonalaisten 
kudosten myötäinen. Ei löysää 
leuanalusnahkaa. 



RUNKO: Keskivahva 

Ylälinja: Vaakasuora, joillakin 
yksilöillä lanneosa saattaa 

olla kaareva mutta oikenee 
lantion kohdalla. 

 

Säkä: Vain hieman erottuva. 
 

Selkä: Suora. Selän pitkät 
lihakset ovat hyvin 
kehittyneet ja usein selvästi 

erottuvat koko selän 
pituudelta aina lanneosaan 
saakka. 

hyvät selkälinjat 

virheelliset selkälinjat 



Lanne: Voimakas, lihaksikas ja 
pituudeltaan suunnilleen 1/5 
säkäkorkeudesta. 

 

Lantio: Ylälinjaltaan hieman 

kaareva, asennoltaan noin 40° 
kulmassa vaakatasoon nähden. 
Vankka ja lihaksikas lantio 
antaa hyvän työntövoiman. 

 

RUNKO 



Rintakehä: Edestä katsottuna tilava olematta 
liioiteltu, ulottuu lähes kyynärpäiden 
tasolle. Kylkiluut ovat hieman kaarevat; 
rintakehä ei saa olla litteä. Rintakehän 
ympärysmitta kyynärpäiden takaa 
mitattuna on noin 18 % säkäkorkeutta 

suurempi. 

Kapea edestä (myös liian suora edestä) 

RUNKO: Keskivahva 

Hyviä rintakehiä 

Kapea sekä tilava 



Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa tyylikkäästi ja 
selvästi, mutta ei liioitellusti, rintakehän alaosasta 

alkaen kohti kupeita, jotka ovat selvästi kuroutuneet. 

narttu 

uros 

RUNKO: Keskivahva 

hieman suora vatsalinja 

hieman kurvikkaampi vatsalinja 



HÄNTÄ 

Alas kiinnittynyt, tyvestään paksu ja kärkeä kohti kapeneva, ulottuu lähes kintereeseen. 
Koiran innostuessa häntä voi kohota löysäksi kaareksi selkälinjan yläpuolelle, mutta ei 

koskaan kierry rullalle. Lepotilassa häntä riippuu kaartuen kärjestään loivasti ylöspäin. 
Toisinaan häntä on vatsan alla alalinjan myötäisesti. Häntä on täyspitkä. 

Oikeita hännänasentoja 

Virheellisiä hännänasentoja 



RAAJAT 

ETURAAJAT: Tiiviisti runkoon liittyvät ja 
edestä katsottuna täysin pystysuorat. 
Kyynärpäät eivät ole ulkokierteiset. 

Lavat muodostavat olkavarren kanssa 
100–120° kulmauksen. Välikämmenet 
muodostavat sivulta katsottuna 15–20° 
kulmauksen pystysuoraan nähden. 

Etukäpälät: Pitkähköt ja jäniksenkäpäliä 
muistuttavat. Päkiät ovat vahvat ja 
kuumuutta sietävät. Varpaiden välinen 
nahka on hyvin kehittynyt. Kynnet ovat 
mieluiten mustat mustilla ja vaaleat 
vaaleammilla koirilla. 

TAKARAAJAT: Lihakset ovat pyöristyneet ja 
joustavat. Pakarat ovat selvästi kaarevat. 
Reidet muodostavat lantion kanssa 120°–
130° ja säären kanssa 140° kulmauksen. 
Takaa katsottuna takaraajat ovat 
pystysuorat. 

 

Takakäpälät: Kuten etukäpälät.  

 

 

 

Katso tarkemmin DIA 36 

liian suora ja kapea etuosa 



LIIKKEET 

Raajojen rakenteen ja kulmausten 
johdosta joidenkin yksilöiden 

liikkeet ovat melko lyhyet ja 
nopeat, samalla kuitenkin melko 
pehmeät ja joustavat. Suoraan 
edestä tai takaa katsottuna koira 
astuu samalle suoralle viivalle 
(single-tracking). 



NAHKA 

Sileä ja joustava kaikkialla rungossa, mutta voi muodostaa 
karvattoman koiran otsassa, silmien ympärillä ja poskissa 
joitakin kaarevia, lähes samankeskisiä uurteita. Tutkimusten 
mukaan karvattomien koirien ruumiin ja ihon lämpötila on 
täsmälleen sama kuin muillakin roduilla (karvaisilla tai 
karvattomilla). Karvapeitteen puuttumisen johdosta 

lämmönsäteily iholta on välitöntä ja suoraa, kun taas karvan 
peittämillä koirilla lämpö suodattuu luonnollisesti karvapeitteen 
läpi. 
 

Väri: Karvattomien yksilöiden ihon väri vaihtelee mustasta 
(liuskeenmusta, norsunmusta ja sinimusta) kaikkiin harmaan ja 
geneettisen sinisen sävyihin, tai tummanruskeasta vaaleaan. 
Koirat voivat olla yksivärisiä tai niissä voi olla vaaleanpunertavia 

tai valkoisia läiskiä missä tahansa rungossa. Vaaleat läiskät eivät 
saa peittää yli kolmasosaa rungosta. Yksivärisyys on toivotuinta. 

KOMMENTTI 
 
- karvattomalla ihon väritys muuttuu vuodenaikojen mukaan. 
Se on kesällä tumma ja vaalenee talveksi. 

muutamia esimerkkejä 
kirjavista koirista 



KARVAPEITE 

Karvaton muunnos: Karvattomille yksilöille 
sallitaan vain muutama karva päässä ja 
raajojen ja hännän ääriosissa. Joskus 
esiintyy myös harvaa karvoitusta selässä. 
Näissä karvoissa sallitaan kaikki 
värit/väriyhdistelmät. 

KOMMENTTI:  

- karvoitukseen ei 
saisi kiinnittää 
liiallista huomiota, 
koska se saattaa 
yllyttää koirien 
ajeluun, kuten 
kiinanharjakoirissa. 
 
- kokonaisuuden 
tulisi  olla 
tärkeämpää, kuin 
koiran karvoitus. 
 



KARVAPEITE 

Karvallinen muunnos:  

Sileä, lyhyt, tiivis karvapeite, 
kaikki värit/väriyhdistelmät 
sallitaan. 



KOKO 

SÄKÄKORKEUS; Kolme kokoluokkaa 

PIENI 25 – 40 cm 

KESKIKOKOINEN 41 – 50 cm 

SUURI 51 – 65 cm 

 

PAINO; Paino suhteessa kokoon 

PIENI 4 – 8 kg 

KESKIKOKOINEN 8 – 12 kg 

SUURI 12 – 30 kg 



VIRHEET 

Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi 
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran 
terveyteen ja hyvinvointiin. 

 

 puolipystyt korvat (toinen tai molemmat) 

 tasapurenta 

 karvallisilla yksilöillä P1-hampaan puuttuminen  

 karvattomilla yksilöillä valkoiset tai vaaleanpunaiset läiskät jotka 
peittävät yli kolmasosan rungosta 

 takakannukset (Huom. Suomessa typistyskielto) 



HYLKÄÄVÄT VIRHEET 

 vihaisuus tai liiallinen arkuus 

 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 

 ylä- tai alapurenta 

 vino alaleuka 

 karvallisilla yksilöillä useamman kuin yhden hampaan 
puuttuminen 

 riippuvat tai typistetyt korvat 

 jatkuvasti suusta ulkona riippuva (halvaantunut) kieli 

 eriväriset silmät 

 hännättömyys, lyhyt tai typistetty häntä 

 karvattomilla yksilöillä karvaa muualla kuin rotumääritelmän 
sallimilla alueilla 

 täydellinen tai osittainen kirsupigmentin puuttuminen 

 yli 65 cm tai alle 25 cm säkäkorkeus 

 albinismi 



ERITYISESTI   HUOMIOITAVAA 

 vihaisuus tai liiallinen arkuus 

- KOMMENTTI: selkeästi vihaista koiraa ei tule palkita 

- KOMMENTTI: tulisi huomioida johtuuko arkuus koiran kokemattomuudesta näyttelyyn ja onko 
se arkuutta vai rodulle normaalia varauksellisuutta.  

 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 

 ylä- tai alapurenta, hammaspuutokset 

- KOMMENTTI: purenta tulisi katsoa leuoista ei hampaista, koska rodulle on tyypillistä 
virheasentoiset hampaat (esim. eteenpäin suuntautuneet hampaat tms.) 

- KOMMENTTI: karvattoman hammaspuutokset eivät saisi alentaa palkintosijaa näyttelyissä. 

 Korvat; ylisuuret, riippuvat 

- KOMMENTTI: korvien kokoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota, ne eivät saisi olla ylisuuret. 
Ylisuuret korvat aiheuttavat rodussa terveysongelmia, koska ne vahingoittuvat helposti. 

 karvattomilla yksilöillä karvaa muualla kuin rotumääritelmän sallimilla alueilla 

- KOMMENTTI: ns. liialliseen karvoitukseen ei saisi liian ankarasti puuttua, koska se saattaa 

yllyttää koirien ajelemiseen, kuten esim. kiinanharjakoirissa... 

 

 



15° 

20° 

Välikämmenet muodostavat 
sivulta katsottuna 15-20°  
kulmauksen pystysuoraan katsottuna 

Lavat muodostavat 
Olkavarren kanssa 

100-120° kulmauksen 

Lanneosa 40° kulmassa 
vaakatasoon nähden 

120°-130° 

140° 

140° 




