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KÄYTTÖTARKOITUS:  Yksi pienimmistä työterriereistä, kehitetty ihmisen avuksi ja kumppaniksi 
   ankarina aikoina ja vaikeissa maastoissa. 
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 3 terrierit, alaryhmä 2 pienikokoiset terrierit
   Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Vaikka australianterrieri polveutuukin brittiläisistä koirista, se on 
yksi harvoista terrieriryhmän roduista, joka on kehitetty Ison-Britannian ulkopuolella. Sen 
voidaan myös aivan oikeutetusti sanoa olevan ensimmäinen Australiassa kehitetty rotu. 
Vaikuttaa jokseenkin varmalta, että niin silkkiterrieri kuin australianterrierikin polveutuvat 
yhteisistä esi-isistä, nimittäin Tasmaniassa, Uudessa Etelä-Walesissa ja Victoriassa esiinty-
neistä karheakarvaisista terriereistä (Broken Coated Terriers). Tämän koiratyypin oletetaan 
olevan sekoitus useista brittiläisistä terrieriroduista: skyenterrieristä, skotlanninterrieristä 
(Aberdeenista) ja dandiedinmontinterrieristä. Aika ajoin käytettiin myös yorkshirenterrieriä. 
Kerrotaan, että 1800-luvun alkupuolella Tasmaniassa Campbelltownin ja Rossin tienoiden 
asukkaat kasvattivat karheakarvaisia koiria, joiden rungon väri oli sinertävän kiiltävä ja 
karvassa tan-merkit. Nämä koirat olivat tunnettuja erinomaisina vahtikoirina ja ne painoivat 
noin 4,5 kg.

CH Copper Top Jolly Roger 1960-luvulta.
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Laatinut Australianterrierikerho ry. vuonna 2015
Alkuperäinen rotumääritelmän teksti lihavoitu kursiivi.

Gd CH Monaro Glenara (v.1905) , Woodstock Cupin 
voittaja, om. Mr George Johnson



YLEISVAIKUTELMA:  Voimakas, matala ja melko pitkä suhteessa korkeuteen. Selvä terrieri-
luonne, valpas ja toimelias. Terverakenteinen. Karvapeite on trimmaamaton ja karhea; kau-
lan ympärillä on rintalastaan ulottuva selvä kaulus. Pää on pitkä ja vahva. Karvapeite ja pää 
myötävaikuttavat lujatekoisen ja karheapiirteisen ulkonäön muodostumiseen.

Tulkinta:
Monista muista terriereistä poiketen australianterrieri on pitkälinjainen, hyvin kulmautunut ja voimakas 
koira, sillä on pitkä pää, pitkä kaula ja pitkä runko sekä hyvin kehittynyt eturinta ja vahvat takaraajat.
Käyttökoirana rotu on kehitetty 1800-luvulla Australiassa ensisijaisesti pienten tuhoeläinten metsästyk-
seen. Australianterrierin alkuperäisenä käyttötarkoituksena oli pitää rotat ja käärmeet poissa maatiloilta 
ja auttaa lampaiden sekä karjan kaitsemisessa. Se siirtyi laitumella paikasta toiseen kätevästi lampaiden 
selkään hyppien ja niillä ratsastaen. Australianterrierin kuuluu olla kissamaisen ketterä, mutta luustoltaan 
vahva ja sitkeä työkoira. Voimakas rintakehä ulottuu hieman alle kyynärien, mutta koira ei varsinaisesti 
ole matalaraajainen vaan hieman syvärunkoinen.
Pelottomuutta, ketteryyttä ja nopeaa reagointikykyä tarvittiin myös käärmeiden metsästyksessä. Aust-
ralianterrierille on yhä edelleen tyypillistä ”tanssahteleva” hyppeleminen ja kauluskarvojen pörhistele-
minen. Hyppelyn tarkoitus oli saada käärme iskemään. Rodun ulkonäöllinen ominaisuus, runsas kaula-
karvoitus, suojeli koiraa käärmeiden puremalta. Käärmeen iskiessä harhaan koiran kaulukseen, koira sai 
otteen käärmeen ”niskasta”.
Australianterrieriä käytettiin aikoinaan myös vahtikoirana. Luvatonta tunkeilijaa vastaan pieni koira oli 
tietenkin voimaton, mutta tarkkaavaisuutensa vuoksi se ehti varoittaa haukkumalla kotiväkeään lähesty-
västä vaarasta. Alkuperäinen käyttötarkoitus tulee aina muistaa.
Australianterrierillä tulee olla selvä terrieritemperamentti, johon kuuluu valppaus, aktiivisuus ja itsevar-
ma käytös. Koiran ulkonäköä korostaa rintalastaan ulottuva kaulus ja top-knot päälaella.  Nämä molem-
mat ovat rodun erikoispiirteitä.
Australianterrierin tulee antaa vaikutelma toimivasta, itsevarmasta, tarkkaavaisesta ja ketterästä ter-
rieristä, joka on rakentunut nopeaksi ja pystyy ilmaan hypätessään kääntymään pituusakselinsa ympäri ja 
näin kykenee hoitamaan tehtävän, jota varten se on kehitetty.

[ 3 ]

Kuvassa erinomaista tyyppiä oleva tuontiuros, joka vaikutti rodussa 90-luvulla ja 
2000-luvun alussa. Uroksella rekisteröitiin Suomessa kaikkiaan 26 pentuetta ja muu-
tamia pentueita myös ulkomailla.



Tyypilliset erityispiirteet:

Vaikka rotumääritelmässä ei luetella kaikkia seuraa-
via ominaisuuksia, ne ilmenevät
useista muista rotumääritelmän osioista.

Kaulan ympärillä oleva rintalastaan ulottuva • 
kauluskarva.
Karhea, tiheä kaksinkertainen karvapeite.• 
Päälaella pään muuta karvaa pehmeämpi ja vaa-• 
leampi top-knot.
Peukalonpään kokoiset tummat kohdat eli peuka-• 
lon jäljet.  Ne sijaitsevat kallon molemmilla sivuil-
la silmän ja korvan puolivälissä, ja ovat toivotta-
via ainoastaan blue & tan värisellä koiralla.
Musta kirsu ja kuononselkänahka, joka aikuisella • 
koiralla ulottuu kuonon selälle ja jopa otsapenke-
reeseen saakka.
Silmät, jotka huomaavat pienimmänkin liikkeen.• 
Korvat, jotka liikkuvat herkästi seuraten ääniä • 
toisistaan riippumatta.
Koiran kyky pomppia innoissaan tasajalkaa, pys-• 
tysuoraan ilmaan.
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Australianterrieri on nopea liikkeissään ja pystyy 
hypätessään kääntymään pituusakselinsa ympäri.

Musta kirsu ja kuononselkänahka, joka aikui-
sella koiralla ulottuu kuonon selälle ja jopa 
otsapenkereeseen saakka.



KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ensi sijassa työkoira, mutta uskollisuutensa ja tasaisen luonteensa ansi-
osta se sopii yhtä hyvin myös seurakoiraksi.

Tulkinta:
Todellisella australianterrierillä on leijonan rohkeus. Jos sillä on oikeanlainen luonne se on muovailuva-
haa lasten käsissä, mutta lajitovereitaan oikaistessaan se ”näyttää taivaan merkit”.
Australianterrieriin ei vaikuta mitenkään näyttelykehässä sen vieressä seisovien koirien koko, muoto tai 
laatu, ja se haluaa aina sanoa viimeisen sanan. Australianterrieri ei kuitenkaan ole riidanhaastaja eikä sen 
pidä olla avoimen aggressiivinen muille koirille ilman provosointia, eikä koskaan osoittaa aggressiivisuut-
ta ihmisiä kohtaan. 
Australianterrierit ovat valppaita vahtikoiria. Yleensä ne lopettavat haukkumisen heti, kun tunkeilija on 
tullut kielletylle alueelle ja ”tappavat tämän ystävällisyydellä”.
Australianterrieri haluaa olla aina siellä missä tapahtuu. Se on hyvin aktiivinen ja pitkälle vanhuuteen 
myös leikkisä koira.
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PÄÄ

Kallo: Pitkä, litteä, kohtuullisen leveä ja silmien välistä täyteläinen. Päälaen karva on pehme-
ää ja pitkää (top-knot).
Otsapenger: Vähäinen mutta selvästi havaittava.
Kirsu: Musta ja keskikokoinen. Kirsun nahka ulottuu kuonon selälle.
Kuono: Vankka, voimakas, kallon pituinen ja silmien alapuolelta täyteläinen.
Huulet: Mustat, tiiviit ja kuivat.
Leuat / hampaat: On tärkeää, että kuono-osa on pitkä ja vahva, jotta leuat ovat vahvat ja 
tehokkaat. Hampaat ovat suuret ja tasaisessa rivissä. Yläetuhampaat peittävät tiiviisti alae-
tuhampaat (leikkaava purenta).
Silmät: Pienet, soikeat ja väriltään tummanruskeat. Ne sijaitsevat kaukana toisistaan,
eivätkä ole ulkonevat. Ilme on tarkkaavainen.
Korvat: Pienet, pystyt, teräväkärkiset, korkealle sijoittuneet mutta kohtuullisen kaukana
toisistaan. Ne ovat lyhytkarvaiset ja herkkäliikkeiset (paitsi alle puolivuotiailla
pennuilla).

Tulkinta:
Pään tulee olla tasapainoinen suhteessa koiran kokoon ja sukupuo-
leen. Kallon tulee olla pitkä ja litteä ja sen suhde kuonoon on 1:1. 
Tarkkailtaessa päätä ylhäältä päin tulee sen top-knot sileäksi painet-
tuna muistuttaa tylppää kiilaa. Myös sivulta tarkasteltuna pään tulee 
muistuttaa tylppää kiilaa, ei terävää eikä suippoa, sillä alaleuassa on 
oltava voimaa. Kallo-osa ja kuono-osa ovat yhdensuuntaiset.
Silmien tulee sijaita kaukana toisistaan.  
Otsapenger on vähäinen,  mutta selvästi havaittavissa. Jos kallo on 
toivottua kapeampi, sijaitsevat silmät ja korvat liian lähellä toisiaan ja 
ilme on epätyypillinen. Poskiluut eivät saa olla voimakkaat vaan kallon 
sivut ovat melko tasaiset.  
Australianterrierille tyypillinen kuononselkänahka ylettyy kuonon 
selälle ja jopa otsapenkereeseen saakka. Se on mustapigmenttinen 
karvaton iho, jossa ei luonnostaan kasva karvaa. Sitä ei saa sekoittaa 
ihoon, joka on ajamalla, trimmaamalla tai nyppimällä tehty karvatto-
maksi. Kuononselkänahka on leveimmillään kirsun luona ja kapenee 
mentäessä kuononselkää otsapengertä kohti. Se on nähtävissä jo 
pennuilla, mutta muuttuu selkeämmäksi vanhemmilla koirilla. 
Sieraimet ja kuononselkänahka ovat aina mustat. 
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Kaunisilmeinen, lupaava nuoren urok-
sen pää, jossa näkyy selvästi peukalon 
jäljet.

Punainen aikuinen narttu, jolla hyvin 
kauniit silmät.

Narttu, jolla on oikeat pään mittasuhteet, yhdensuuntai-
set pään linjat ja kaunis kaulan kaari. Kauluskarvat ovat 
liian vaaleat.



Leuat / Hampaat / Purenta  

Leukojen tulee olla leveät, vahvat ja tar-
peeksi pitkät. Hampaat ovat kookkaat ja 
vahvat.
Tasapurenta voi olla hyväksyttävä veteraa-
ni-ikäisellä koirilla, jos se johtuu ainoastaan 
hampaiden kulumisesta.
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Ilmeikäs nuori uros

Yläleuka 2(3I+1C+4P+2M) = 20
Alaleuka 2(3I+1C+4P+3M) = 22

= 42

Hammaskaavio:

Silmät

Silmät ovat muodoltaan soikeat, lähes mantelin 
muotoiset. Silmät huomaavat pienimmänkin 
liikkeen ja ovat säkenöivät, hieman tiukkail-
meiset. Ei missään nimessä pyöreät, lempeän 
nallemaiset.
Silmänympärysten tulee olla mustat ja silmien 
väri ehdottoman tummanruskea. Silmät voivat 
näyttää joskus todellisuutta suuremmilta tai 
vaaleammilta, jos koiralla on hyvä musta silmä-
nympäryspigmentti.



Korvat 
Korvien käyttö eroaa muiden terrierien korvien käytöstä siten, että australianterrieri kääntää ne litteästi 
pään taakse tai sivuille ystävyyden tai rakkauden merkiksi ja ollessaan erittäin hyväntuulinen. Korvat voi-
vat olla takana myös silloin, kun australianterrieri tahtoo osoittaa kuuliaisuuttaan. Korvien kääntäminen 
ei ole hyökkäyksen merkki. Korvien käyttö on herkkää. Australianterrieri seisoo usein valppaassa asen-
nossa ja korvat kääntyilevät seuraten ääntä ja liikettä, joskus jopa erisuuntiin toisistaan riippumatta. Suu-
ret korvat voivat aiheuttaa ongelmia jopa niiden pystyssä pysymiseen. Suuret korvat ovat usein pehmeät 
ja voivat myös taittua väärin vekille.  

Kuviteltaessa tasakylkistä kolmiota korvien 
välinen jana muodostaa kolmion kannan ja kirsun 
uloin kohta sen kärjen. Korvien kärjestä kirsuun 
kulkevan linjan tulisi kulkea silmien sisänurkkien 
kautta. (Kuvassa pentu)

Korvien asentoa voidaan arvioida monella eri tavalla.

Korvien sisäreunan tulisi olla linjassa silmien 
sisänurkan kanssa. (Kuvassa pentu)
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Korvien, silmien ja kirsun ulkoreunojen tulisi olla 
linjassa keskenään.



RUNKO: Pitkä suhteessa korkeuteen, vahvarakenteinen. Runkoa arvosteltaessa tulee kiinnit-
tää huomio yleisvaikutelmaan: ”voimakas, matala ja melko pitkä suhteessa korkeuteen”.
Selkä: Vaakasuora ylälinja.
Lanne: Vahva. 
Rintakehä: Rintakehä on kohtuullisen syvä ja leveä ja kylkiluut selvästi kaareutuneet. Eturin-
ta on hyvin kehittynyt ja suhteellisen syvä.

Tulkinta: 
Arvioitaessa runkoa huomio tulee kiinnittää yleiskuvaukseen koirasta, joka on matala ja melko pitkä 
suhteessa säkäkorkeuteen. Koiran säkäkorkeudesta yli puolet muodostuu rintakehän syvyydestä, mutta 
mitta kyynärästä maahan on sama kuin kyynärästä säkään. Australianterrieri on keskimäärin korkeuttaan 
pidempi suhteessa 2:3 mitattuna eturinnasta istuinluuhun. Ihanteelliset mittasuhteet ja tasapaino edel-
lyttävät, että koiralla on oikea voimakas eturinta ja istuinluu oikeassa kohtaa eli koira ns. jatkuu hännän 
takana. Rungon pituus tulee pitkästä rintakehästä, ei pitkästä lanneosasta. Lanneosan tulee olla vahva, 
tiivis ja lihaksikas. Lantion tulee olla leveä sekä kohtuullisen pitkä, jotta pitkä runko saa riittävästi tukea.
Ylälinja on tasainen, ei laskeva. Vatsalinja saa nousta vain hyvin vähän. Kupeet ovat erottuvat.
Kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet; rintakehä ei ole litteä eikä tynnyrimäinen. Rintakehä on myös syvä ja 
rintalasta pitkä antaen runsaasti tilaa sydämelle ja keuhkoille. Eturinnan tulee olla voimakas ja rintalastan 
pään eli kölin on oltava selvästi erottuva. 

KAULA: Pitkä, hieman kaareva ja vahva; kiinnittyy sulavasti hyvin kulmautuneisiin
lapoihin.

Tulkinta: 
Vahva kaula on ollut tärkeä alkuperäisessä käyttötarkoituksessa, sillä australianterrierejä on nosteltu 
niskanahasta tai kauluskarvoista ratsastajan eteen satulaan. Australianterrieri on ryhdikäs sekä seistessä 
että liikkeessä. Vain riittävän pitkä kaula kaartuu sopivasti.  
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Tasapainoinen, mittasuhteiltaan erinomainen vahva narttu.



HÄNTÄ: 
Korkealle kiinnittynyt, pystyasentoinen, ei selälle kääntyvä. Perinteisesti typistetty 
(Huom. Suomessa typistyskielto).

Tulkinta: 
Hännän pituuden tulee olla suhteessa koiraan. Korkealle kiinnittynyt häntä lähtee klo 12.00 ja 
13.00 väliin.  Koska häntä on ollut perinteisesti typistetty, hännänpään asennot vaihtelevat vielä 
jonkin verran. Hännän oikeaan kiinnityskohtaan  on kiinnitettävä huomiota. Australianterrierille 
ei ole tyypillistä kantaa häntää alhaalla. Jos australianterrieri pitää hännän liikkuessaan alhaalla, 
puuttuu siltä tyypillinen terrieritemperamentti. Liian korkealle kiinnittynyt häntä ja liian lyhyt lan-
tio muistuttaa enemmän norwichinterrierin takaosaa.

RAAJAT 

ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajojen luusto on hyvä. Edestä katsottuna raajat ovat suorat ja yhden-
suuntaiset ja niissä on ranteeseen asti hieman hapsutusta.
Välikämmenet: Vahvat ja pystyt.
Etukäpälät: Pienet, pyöreät ja tiiviit; eivät ulko- eivätkä sisäkierteiset. Päkiät ovat vahvat. 
Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kohtuullisen kaarevat. Kynnet ovat vahvat ja väriltään mus-
tat tai tummat.

Tulkinta: 
Kyynärpäiden tulee olla tiiviit. Lavat ovat taakse asettuneet ja viistot. Lapaluu ja olkavarsi ovat saman pi-
tuiset. Jos koira ei ole lihaksikas tai olkavarret ovat lyhyet, kyynärpäät vaikuttavat väljiltä. Mikäli rintakehä 
on kapea tai matala, kyynärpäät kääntyvät rintakehän alle ja etukäpälät kääntyvät ulospäin. Päkiöiden 
tulee olla väriltään mustat. Käpälien tulee olla lyhytkarvaiset ja muistuttaa kissan käpäliä. 
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TAKARAAJAT
Yleisvaikutelma: Kohtuullisen pitkät ja leveät. 
Takaa katsottuna yhdensuuntaiset, eivät liian 
kaukana toisistaan eivätkä liian ahtaat.
Reidet: Vahvat ja lihaksikkaat.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Kintereet: Hyvin kulmautuneet ja matalat.
Takakäpälät: Pienet, pyöreät ja tiiviit; eivät 
ulko- eivätkä sisäkierteiset. Päkiät ovat vahvat. 
Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kohtuullisen 
kaarevat. Kynnet ovat vahvat ja väriltään mus-
tat tai tummat.
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Oikein kulmautunut australianterrieri seisoo tasapai-
noisesti vapaasti esitettynä. Kuvan nartulla turhan 
vaaleat tan-merkit.

Tulkinta: 
Hyvä polvikulmaus, leveä reisi ja oikeassa kulmassa 
oleva lantio antavat tehoa ja työntövoimaa koiralle. 
Reisi- ja sääriluiden tulee olla yhtä pitkät. 

LIIKKEET: 
Vapaat, tasapainoiset, joustavat 
ja voimakkaat. Edestä katsottuna 
eturaajojen tulee liikkua tasa-
painoisesti. Lavat, kyynärpäät 
tai ranteet eivät saa olla löysät. 
Takaraajoissa tulee olla työntövoi-
maa; polvien ja kintereiden tulee 
liikkua vapaasti. Takaa katsottuna 
välijalat liikkuvat yhdensuuntai-
sina, eivät liian lähekkäin tai liian 
leveästi.

Tulkinta:
Liikkeet kuvastavat tervettä rakennetta. Liikkeitä tulisi tarkastella kolmesta suunnasta: edestä, takaa ja si-
vulta. Edestä katsottuna liikkeet ovat suorat ja tiiviit. Vankkarunkoisena terrierinä aussin etuliikkeet ovat 
leveämmät kuin kapearintakehäisellä luolaterrierillä.
Takaliikkeiden tulee ilmentää työntövoimaa. Sivuliikkeistä tulee näkyä, että takaliikkeiden voima siirtyy 
tehokkaasti etuliikkeisiin, joten etu- ja takakulmausten tulee olla tasapainoiset. Liikkeiden tulee olla yh-
densuuntaiset, tehokkaat ja vaivattomat. Ylälinjan tulee olla liikkeessä tasainen. 
Jotta australianterrieristä  nähtäisiin totuudenmukainen rakenne, se tulee esittää pelkästään hihnaa käyt-
täen, ei käsin asettelemalla ja kannattelemalla. Näin saadaan esille myös tyypillinen valpas, aktiivinen ja 
itsevarma luonne.
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KARVAPEITE:
Karva: Rungon peitinkarva on karheaa, suoraa, tiheää ja noin 6 cm pitkää. Pohjavilla on ly-
hyttä ja pehmeää. Kuono, raajojen alaosat ja käpälät ovat lyhytkarvaiset.
Väri:
 a) Sininen, teräksen- tai tummanharmaansininen. Naama, korvat, rungon alaosa, raajo-
jen alaosat, käpälät ja peräpeili ovat voimakkaan punaruskeat (eivät hiekanväriset). Mitä 
syvempi väri ja selvemmät värien rajat sitä parempi. Nokisuus ei ole toivottavaa. Päälaen 
karvapeite on väriltään sininen, hopeanvärinen tai pään väriä vaaleamman sävyinen
b) Puhtaan hiekanvärinen tai punainen. Vähäinenkin nokisuus tai tummat sävyt eivät ole 
toivottavia. Päälaen karvan vaaleampi sävy on sallittua.
Kaikissa väreissä valkoiset merkit rinnassa tai käpälissä ovat virhe.

Tulkinta:
Kaulan ympärillä on selvä kaulus, joka ylettyy rintalastaan asti. Päälaen top-knot on vaaleampaa ja ei niin 
karkeaa kuin muu pään karvoitus. Top-knot rajoittuu silmien yläpuolelta  poskiluiden yläpuolelle, niska-
kyhmyyn asti. Musta karvoitus päässä on erittäin virheellinen ja epätyypillinen; tätä ei tule sekoittaa kal-
lon molemmilla sivuilla oleviin peukalonjälkiin, jotka koiran vanhetessa saattavat laajentua. Nämä kaksi 
ominaisuutta ovat rodulla selvästi näkyviä ja tyypillisiä. 
Peitinkarva tuntuu karhealta; tavoite ei kuitenkaan ole karkeakarvaisen kettuterrierin karvan karkeus 
mutta karvan on oltava selvästi karheaa, ei liukasta eikä lasimaista. Peitinkarvan tulee olla suoraa. Kihara 
tai laineikas karva on virheellinen, samoin silkkinen ja ohut karvapeite.  
Eturaajoissa on hieman hapsutusta ranteeseen asti. Koristekarvoitus (kaulus ja raajojen hapsut) on pituu-
tensa vuoksi pehmeämpää kuin muu peitinkarva. Karvapeite on kaksinkertainen, suojaava ja likaa hylki-
vä, joten helppo arjessa. Hännän tulee olla lyhytkarvainen. Australianterrieri tulee siistiä käsin nyppimäl-
lä ja selvät saksen jäljet eivät ole suotavia. 

Blue & tan -väri:
Blue: Rungon värin tulee olla sininen (ei musta), 
tummansininen, teräksen sininen, tummanhar-
maan sininen tai hopeansininen. Peitinkarva 
on joko juuresta hieman vaaleampi ja muuttuu 
asteittain tummemmaksi kärkeä kohti tai yksivä-
rinen tumma sininen, jonka seassa on hieman 
vaaleampia hopeansinisiä karvoja. Rodussa 
esiintyy virheellistä sekavärisyyttä ns. grizzle 
väritystä sekä virheellistä ns. agouti-väriä, jolloin 
yksittäisessä karvassa värien rajat ovat selvät. 
Tällöin karvassa väri voi vaihdella hopeansini-
sen, sinisen, tummanharmaan sinisen ja beigen
välillä. Esim. juuri on hopeansininen tai sininen,
keskiosa beige ja kärki musta.

Blue&tan-värisellä koiralla sinisyys on selvimmin näkyvissä kaulan ympärillä, kupeilla tai hännän tyvessä. 
Varsin usein blue&tan –värisillä koirilla on myös sininen iho.  
Tan: Tan-väri peittää täysin eturaajat, mutta ei saa ylettyä lapaluiden päälle. Takaraajoissa tan-väri ulot-
tuu polveen saakka, josta se asteittain häviää reiden päällä. Sininen väri ei saa muodostaa satulaa koiran 
selkään. Mustaa rungon peitinkarvan väriä pidetään virheellisenä. Punaruskeat karvat sinisen seassa ovat 
epätoivottavia. Värien tulee pysyä puhtaina.



KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus: Toivottava säkäkorkeus on noin 25 cm, nartuilla hieman vähemmän.
Paino: Toivottava paino on noin 6,5 kg uroksilla, nartuilla hieman vähemmän.

Tulkinta: 
Vuosien varrella on esiintynyt vaihtelevia mielipiteitä korkeuden ja painon suhteen.
Mielessä tulee kuitenkin pitää yleisvaikutelma ”vahva ja matala” ja määritelmä ”melko pitkä suhteessa 
korkeuteen”. Säkäkorkeus tulee katsoa suuntaa antavaksi siten, että etusija annetaan tasapainoiselle koi-
ralle. Vähäistä säkäkorkeuden ylitystä ei tule ottaa liian vakavasti. Ihannekokoista koiraa, joka on tasapai-
noinen ja omaa riittävän luuston kokoonsa nähden, ei tule pitää mitättömänä tai pienenä. Pään, kaulan 
ja rungon pituuden sekä askelpituuden tulee olla suhteessa säkäkorkeuteen. Painoa tarkasteltaessa tulee 
muistaa, että ylipaino aiheuttaa ongelmia rakenteessa, ja toisaalta alipainoinen koira ei suoriudu tehtä-
västä, jota varten se on jalostettu.

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

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 
Vihaisuus tai liiallinen arkuus• 
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.• 

Hiekanvärinen / punainen: 
Väri voi vaihdella vaaleimmasta hiekanvärisestä syvään irlanninterrierin punaiseen. Irlanninsetterin 
ruskeanpunaiset sävyt eivät ole oikeanlaisia punaisia australianterrierille. Vaikka jotkut hiekanvärisen tai 
punaisen sävyt voivat miellyttää silmää enemmän, sillä ei tule olla merkitystä palkintosijaan. Värityksen 
tulee olla kokonaisuudessaan sävyltään tasainen. Kokonaan mustat tai valkoiset karvat ovat epätoivotta-
via.
Kummassakaan värissä esiintyvä nokisuus ei ole toivottavaa. Jos koiran väri on niin epäselvä, että todel-
lista väriä joutuu arvuuttelemaan (b&t vai punainen/hiekka), tulee värin jo alentaa arvosanaa. 
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Kiitos mielenkiinnosta!


