
Rotumääritelmä lyhyesti 

Japanilainen 

PAINO 

Ikä kuukausia Ihannepaino kg 

4-5 kk  2,1 

5-6 kk  2,5 

6-7 kk  2,8 

 

Aikuinen 
        –  2,60 kg 0 pistettä 

2,61 – 2,80 kg  3 pistettä 

2,81 – 3,00 kg  4 pistettä 

3,01 – 4,50 kg  5 pistettä 

4,51 – 4,70 kg  4 pistettä 

4,71 ja enemmän 0 pistettä 

 

PISTEYTYS 

Paino  5 

Rotuleima ja esiintyminen 10 

Rungon muoto 20 

Turkin tiheys  10 

Turkin laatu  10 

Pään, rinnan ja etujalkojen 

kuviointi ja väri 20 

Rungon kuviointi ja väri 20 

Kunto, hoito ja terveys  5 

Pisteet yhteensä               100 

 

VÄRI 

Musta ja keltaisesta punakeltaiseen tai sininen ja keltaisesta punakeltaiseen tai ruskea ja keltainen. 

Punakeltainen, joka on voimakkaan loistava, on vaaleankeltaista parempi. Molemmat värit ovat sallittuja. 

Värit musta-valkoinen, sininen-valkoinen ja ruskea-valkoinen  ovat myös hyväksyttyjä.  

Silmien väri: tummanruskea 

Kynsien väri: tummanruskea mustissa varpaissa ja vaaleanruskea keltaisissa tai kirjavissa varpaissa, 

värittömät valkoisissa varpaissa. Yhdessä käpälässä voi siis olla erivärisiä kynsiä. Musta-valkoisessa ja 

sininen-valkoisessa värimuunnoksessa hyväksytään myös vaaleat kynnet vaaleissa varpaissa. 

PÄÄN JA RUNGON KUVIO 

Pään, rinnan ja etujalkojen kuvio 

Musta-keltaisella japanilaisella toinen korva on musta ja toinen keltainen. Mustan korvan puoleinen osa 

päätä on keltainen ja keltaisen korvan puoleinen osa musta. Musta-keltaisella japanilaisella kuvio jakaantuu 

rinnassa samalla tavoin  kuin päässä. Rinta on keltainen pään mustalla puolella ja musta pään keltaisella 

puolella. Kuvio etujaloissa jakaantuu samoin, musta jalka keltaisen rinnanpuoliskon alla ja keltainen jalka 

mustan rinnanpuolen alla.  

Rungon kuvio 

Rungossa ei saa olla liian kapeita kahden värin vyöhykkeitä, vaan vähintään kolme puolellaan, ihanne on 

neljä vyöhykettä. Kuitenkin hyväksytään toisella puolella kolme vyöhykettä ja toisella neljä. Selästä katsoen 

värivyöhykkeet jakaantuvat siten, että keltainen vyöhyke toisella sivulla kohtaa mustan vyöhykkeen toiselta 

sivulta ja päinvastoin. 



Rotumääritelmä lyhyesti 

Värien tulee yhdellä osalla tai vyöhykkeellä olla puhdas. Ihanteena on, että vyöhykkeiden värit jatkuvat 

vatsassa, mutta heikompi väritys vatsassa hyväksytään, tosin ideaalikuvio on hyvin vaikea saavuttaa. 

Valkoinen, pieninä määrinä, vatsassa tai valkoinen vatsa ja hännän alapuoli voi ilmetä japanilaisella, jolla on 

luonnonväritekijä, sitä ei katsota virheeksi. 

 


