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4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet ....................................................................... 62 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt ...................................................................................................... 73 

4.3.4 Lisääntyminen ................................................................................................................... 77 



3 

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet ................................. 78 
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4.4.1 Rotumääritelmä ................................................................................................................. 79 
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1. YHTEENVETO 

Bullmastiffi on suurikokoinen, alkuperältään englantilainen metsänvartijan yökoira, joka 1800-

luvulla ja vielä 1900-luvun alkupuolella toimi englantilaisissa metsissä riistanvartijan apuna 

jäljittämällä salametsästäjiä ja auttamalla niiden kiinni ottamisessa. Nykyisin bullmastiffi toimii 

pääasiallisesti seurakoirana, mutta kotimaassaan Englannissa se kuuluu edelleen työkoiraryhmään. 

Bullmastiffia pidetään yleisesti mastiffin ja englanninbulldogin risteytyksenä, mutta bullmastiffin 

tyyppisiä koiria on ollut jo paljon aikaisemmin ennen kuin englantilaiset riistanvartijat huomasivat 

mastiffi-bulldoggi-risteytyksen edut ja käyttömahdollisuudet. Toisen teorian mukaan bullmastiffi 

onkin englantilaisen ”holding-dogin” (Euroopassa suurriistan metsästyksessä käytetty koiratyyppi) 

jälkeläinen. 

Rodun suosio on sen kotimaassa noussut nopeasti viimeisten 20 vuoden aikana ja 

vuosirekisteröinnit ovat nousseet muutamasta sadasta, käyden reilusti yli 2000 vuosittaisen 

rekisteröinnin, ja tasoittuen sitten n. 1800 pentuun vuodessa. Ensimmäiset bullmastiffit saapuivat 

Suomeen 1950-luvulla ja suurimmat rekisteröintiluvut olivat 1990-luvun puolivälissä, jolloin 

rekisteröitiin reilusti yli 200 pentua vuodessa. Nykyisin bullmastiffeja syntyy Suomessa useimpina 

vuosina hieman yli 100 pentua. 

Bullmastiffi on aikaisemmin kärsinyt jonkin verran matadorijalostuksesta, mutta 2003 vuoden 

alusta alkaen rodun PEVISA:ssa on ollut urosrajoitus, jolla yksittäisen uroksen jälkeläismäärä on 

rajoitettu 40 jälkeläiseen, kuitenkin niin, että viimeinen sallittu pentue rekisteröidään 

kokonaisuudessaan. Bullmastiffien sukusiitosaste on laskenut jonkin verran viimeisten 20 vuoden 

aikana, mutta edelleen siinä saattaa olla melko suurta vuosittaista vaihtelua. Muutamana viime 

vuonna vuosittainen sukusiitosaste on ollut keskimäärin 3-4 %. Todellisuudessa luvut lienevät 

kuitenkin korkeammat. Bullmastiffiharrastajat ja –kasvattajat ovat olleet melko innokaita tuomaan 

koiria ulkomailta ja käyttämään ulkomaisia uroksia jalostukseen. Ulkomaisten ja tuontiurosten 

osuus on viimeisten vuosien aikana noussut merkittävästi: 2010 kotimaisten urosten osuus oli 

puolet, ja 2011 alle puolet.  Tämä on tervetullut muutos – suomalainen bullmastiffikanta ei 

näinollen ole täysin suljettu populaatio.  Tuontikoirista tosin vain osa päätyy jalostuskäyttöön:  osa 

on alunperinkin ehkä tuotu muista syistä kuin jalostuskäyttöä ajatellen, osa ei täytä PEVISA-

määräyksiä.    

Vaikka bullmastiffi nykyisin on pääasiassa seurakoira, on se taustaltaan kuitenkin tiettyyn 

tarkoitukseen jalostettu ja käytetty työkoira, mikä saattaa edelleen näkyä sen luonteessa mm. 

keskimääräistä suurempana puolustushaluna, reviiriajatteluna ja ei-sosiaalisuutena lajikumppaneita 

kohtaan. Tämä yhdistettynä suureen kokoon ja voimakkuuteen aiheuttaa sen, että bullmastiffi ei ole 

kaikille sopiva rotu, vaan vaatii omistajaltaan vastuullisuutta, rodun tuntemusta ja halua 

vähintäänkin tapakouluttaa koiransa. Rauhallisena ja pääsääntöisesti kärsivällisenä rotuna 

bullmastiffi kuitenkin puolustaa paikkaansa myös suurena seuralaisena. Sen tulisi kuitenkin 

soveltua myös harrastamiseen, vaikkakaan itsenäisenä ja hieman vaikeammin motivoitavana rotuna 

se ei välttämättä ole kovin kilpailuhenkisen omistajan ykkösvalinta. Omimmillaan bullmastiffi on 

pelastuskoiratoiminnassa ja metsähaussa, joista kumpikin on tasaisesti kasvattanut suosiotaan 

bullmastiffiharrastajien keskuudessa viime vuosien aikana. 

Bullmastiffin suurimpia terveysongelmia ovat nivelten kasvuhäiriöt sekä erilaiset ihovaivat, 

joista yleisimpiä ovat furunkuloosi, hot spot ja erilaiset allergiset ihottumat. Bullmastiffien 

kuolinsyistä yleisimpiä ovat erilaiset syövät, joihin koiria menehtyy myös melko nuorella iällä. 

Bullmastiffin keskimääräinen elinikä on turhan alhaianen, ollen 6,8 vuotta (2012).  

Bullmastiffi on PEVISA-rotu ja jotta pennut voidaan rekisteröidä, tulee vanhempien olla 

astutushetkellä lonkka- ja kyynärnivelkuvattuja. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkien osalta D ja 

kyynärnivelien osalta 1. Bullmastiffien lonkkatilanne on viime vuosina hieman parantunut, esim. 

edellisessä JTOssa mainitusta esimerkistä: v 2004 syntyneistä kuvatuista koirista jopa 85,7 % oli 

lonkkastatukseltaan C, D tai E, on päästy tilanteeseen, jossa vastaavat luvut ovat vuonna 2007 
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71%, vuonna 2008 65%, vuonna 2009 60% ja vuonna 2010 59%.  E-lonkkaisia on edelleenkin  

vielä vähän. Kyynärniveltilanne on huomattavasti parempi, sillä 2 tai 3 kyynärtuloksen on vuosina 

2007-2010 saanut 0-10 % koirista. Näin raskaalla rodulla kuin bullmastiffi kyynärnivelen terveyden 

merkitys korostuu. Kyynärnivelten raja-arvo 1 on suhteessa tiukempi kuin lonkkien raja-arvo, jossa 

ainoastaan huonoin tulos E on rajattu jalostuksesta pois. 

Rotujärjestö pyrkii tukemaan kasvattajia rodun kokonaisvaltaisessa kehittämisessä, jotta rotu 

soveltuisi jatkossakin hyvin nykyiseen käyttötarkoitukseensa seurakoirana kunnioittaen kuitenkin 

sen alkuperäistä tehtävää työkoirana. Ehdottomasti tärkeimpänä jalostuskriteerinä tämän kokoisella 

rodulla on luonne ja sen jälkeen terveys. Koirien tulee olla rauhallisia, itsevarmoja ja luotettavia 

kaikissa tilanteissa ja niiden tulee soveltua hyvin seurakoiran tehtävään. Tarvittaessa bullmastiffin 

kanssa tulee myös pystyä harrastamaan, eikä arkuutta, epävarmuutta, liiallista pehmeyttä tai 

aggressiivisuutta tule hyväksyä etenkään jalostuskoirissa. Terveyden osalta tärkeimpinä tavoitteina 

ovat eliniän nostaminen ja elämänlaatua heikentävien sairauksien ja vikojen torjuminen. 

Ulkomuodon osalta tavoitteena on oikean rotutyypin säilyttäminen, terve rakenne ja liikunta sekä 

liioiteltujen äärityyppien välttäminen jalostuksessa. Tämän tavoiteohjelman osiossa 6, jalostuksen 

tavoitteet ja strategiat, on tarkemmin määritelty tavoitteet osa-alueittain sekä strategiat ja keinot, 

joilla niihin pyritään. 

2. RODUN TAUSTA 

Englantilaisesta metsänvartijan yökoiran seuraajasta tuli oma virallinen rotunsa, kun Englannin 

Kennel Klubi hyväksyi bullmastiffin (tuolloin rodun nimi kirjoitettiin vielä The Bull-Mastiff) 

omaksi rodukseen vuonna 1924. Vaikka tästä voisi päätellä, että kyse on kohtuullisen nuoresta 

rodusta, on bullmastiffin tyyppisiä koiria ollut olemassa jo paljon tätä aikaisemmin. 

Ennen puhdasrotuisten koirien aikakautta ihmiset kasvattivat koiria puhtaasti niiden 

käyttöominaisuuksien perusteella. 1800-luvun alkupuolella Englannin maaseutua kattoivat suuret 

maatilat ja riistamaat. Englannissa metsästysoikeus on perinteisesti ollut sidottu maanomistukseen 

ja se on ollut vain harvojen etuoikeus. Vastaavasti salametsästys on vuosisatojen ajan ollut hyvin 

yleistä, vaikka kiinnijäämisen seuraukset ovat joskus aikoinaan olleet hyvinkin ankarat; jopa niin 

ankarat, että voidaan sanoa olleen aikoja, jolloin salametsästys oli hengelle vaarallista puuhaa. 

Riistanvartijat ovat kautta aikojen käyttäneet koiria apunaan salametsästyksen kurissa pitämiseksi, 

mutta arvioiden mukaan 1830-40-luvulla huomattiin bulldoggi-mastiffi yhdistelmän 

käyttökelpoisuus metsänvartijan apulaisena. Siitä, tapahtuiko kyseinen risteytys tarkoituksella vai 

vahingossa, on monia mielipiteitä. On myös mahdollista ja todennäköistäkin, että bullmastiffin 

tyyppisiä koiria on ollut olemassa jo paljon tätä aikaisemmin. 

Joka tapauksessa kyseisessä yhdistelmässä yhdistyivät sopivaan kokoon mastiffin vainu ja 

vartioimiskyky ja bulldogin rohkeus ja periksiantamattomuus, mutta se oli kuitenkin nopeampi ja 

ketterämpi kuin varsinainen mastiffi ja siltä puuttui lähes poikkeuksetta riistavietti. Ja koska kyse 

oli puhtaasti työkoirien kasvattamisesta, saatettiin tarpeen vaatiessa lisätä mukaan myös muitakin 

rotuja, kuten esimerkiksi vihikoiraa, bernhardinkoiraa tai tanskandoggia. Metsänvartijan yökoirina 

nämä koirat toimivat niin sanottuina ”kaatajina”, jotka pitivät salametsästäjän painonsa voimalla 

maassa kunnes metsänvartija saapui paikalle. Tämän lisäksi nämä koirat kunnostautuivat myös 

oivina vahteina ja vartiokoirina. Niitä on aikoinaan kutsuttu nimillä ”The Keeper’s Night Dog”, ”A 

Mastiff with a dash of Bull”, ”a large Bulldog” tai ”a smaller and mongrel mastiff”. Mainintoja 

näistä koirista löytyy englannin kirjallisuudesta, lehdistä ja taiteesta paitsi 1800-luvulta, joitakin 

myös jo 1700-luvun loppupuolelta. Lisäksi joitakin taiteessa ,kuvattuja ja mastiffeiksi kutsuttuja 

koiria voitaisiin ulkomuodon puolesta kutsua yhtä hyvin myös bullmastiffeiksi. Tämänkin 
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perusteella herää ajatus, että bullmastiffin tyyppisiä koiria on ollut olemassa jo ennen kuin ne 

kunnostautuivat metsänvartijoiden yökoirina. 

Puhuttaessa tuon aikakauden mastiffeista ja bulldogeista ei tarkoiteta samaa, mitä nykyajan 

puhdasrotuisilla mastiffeilla ja bulldogeilla ymmärretään. Bulldogeilla siihen aikaan tarkoitettiin 

lähes kaikkia härkä- tai muissa eläintaisteluissa käytettyjä, tai niiden tyyppisiä koiria, jotka 

ulkomuodoltaan yleensä olivat nykybulldoggia huomattavan paljon korkearaajaisempia ja 

muutenkin saattoivat ulkomuodoltaan muistuttaa enemmän myös esimerkiksi nykyajan 

staffordshiren bullterrieriä. Mastiffi taasen on kaikista koiratyypeistä ehdottomasti vanhin – jo 

ennen ajanlaskumme alkua on kasvatettu taistelu- ja vartiointitehtäviin koiria, joiden tuntomerkit 

sopivat hyvin mastiffiin. Toisaalta sana mastiffi on ollut myös yleisnimityksenä suurikokoisille, 

leveäpurentaisille, vartioimis- ja vahtimisvietin omaaville koirille. Tunnusomaista viime 

vuosisatojen bulldogeille ja mastiffeille olikin, että niiden koossa, värityksessä, tyypissä ja pään 

muodossa oli vaihtelua; nimityksillä kuvattiinkin tietyn rodun sijasta pikemminkin tietyn tyyppisiä 

koiria. 

Todennäköisesti näiden kahden mastiffi-, bulldoggi-tyypin välillä on kulkenut koko ajan kolmas 

koiratyyppi ja voidaankin puhua kolmesta eri mastiffi-/doggi-tyypistä: suurikokoisesta ja raskaasta 

mastiffista, kooltaan hieman pienemmästä ja kevyemmästä, neliömäiset leuat omaavasta koirasta ja 

pienemmästä ja raskaampipäisestä bulldogista. Näiden kaikkien tyyppien taustalla olisi ollut 

aikoinaan suurriistan metsästyksessä käytetyt nk. ”holding-dogs”, jotka olivat suurikokoisia, erittäin 

voimakkaita, rohkeita ja päättäväisiä koiria, joilla oli leveä purenta, voimakkaat leuat ja niska, ja 

jotka olivat kestäviä, mutta silti nopeita. Niiden tehtävänä oli kaataa ja pitää jäljitetty ja kiinni ajettu 

riista paikoillaan roikkumalla siinä kiinni, kunnes metsästäjät saapuivat paikalle. Yleensä mukana 

tehtävässä oli useita koiria kerrallaan. Keski-Euroopassa tätä keskimmäistä tyyppiä kutsuttiin 

vuosisatoja nimellä ”grosse bullenbeisser” , englannissa myöhemmin nimellä ”Bull and Mastiff”, ja 

sen jälkeen, kun sen kyvyt metsänvartijan apulaisena tulivat esille, nimellä ”the Keeper’s Nightdog” 

ja nykyisin tietysti bullmastiffiksi. Monilla Euroopan mailla on omat versionsa kyseisestä 

koiratyypistä; Ranskalla esimerkiksi Dogue de Bordeaux (Hancock 1996, Oliff 1988). 

Oli bullmastiffi sitten pelkästään tietoisen risteytyksen tulosta tai, kuten todennäköisempää on, 

alunperin englantilaisen ”holding-dogin” jälkeläinen, se oli aikoinaan puhtaasti työkoira. Sen 

tehtävänä oli vartioida suuria riistamaita, jäljittää riistanvartijan kanssa salametsästäjiä, kontaktin 

saatuaan odottaa hiljaa, hyökätä käskystä ja pitää ”saalis” paikoillaan, kunnes riistanvartija ehti 

paikalle. Koiran tuli myös käskystä irrottaa otteensa, joten sen tuli olla koko ajan kontrolloitavissa. 

Salametsästäjät liikkuivat usein ryhmissä ja heillä oli mukanaan omat metsästyskoiransa (lurcher), 

joiden kanssa bullmastiffi joutui myös usein selvittelemään välejään. Joten vaikka kyse on nk. 

kiinnipitävästä koirasta, on sen historia ollut todennäköisesti hyvinkin verinen. Tätä tukee myös se, 

että kirjallisuuden mukaan salametsästäjien ensimmäisenä prioriteettina oli yleensä ampua 

riistanvartijan koira. Luonteeltaan nämä koirat saattoivat olla hyvinkin teräviä, mutta toisaalta ne 

asuivat usein perheenjäsenenä riistanvartijan kodissa, joten niiden täytyi olla luotettavia oman 

perheen, lasten ja kotieläinten kanssa. Tuohon aikaan pääosaa jalostusvalinnoissa esittivätkin 

käyttöominaisuudet ja luonne – unohtamatta kuitenkaan sitä, että koiran piti myös fyysisesti selvitä 

tehtävistään. 

Riistamaiden vartioimisen lisäksi bullmastiffi on varmasti ansioitunut myös tavallisena vartio- ja 

vahtikoirana, mikä onkin ollut sen päätehtävä sen jälkeen, kun työt metsänvartijan yökoirana 

loppuivat. Rodun kotimaassa Englannissa bullmastiffia on rodun virallistamisen jälkeen käytetty 

myös poliisikoirana ja edelleen sitä joissakin maissa käytetään varmasti jonkin verran vahti- ja 

vartiointitehtäviin, mutta pääosin bullmastiffi on nykyään kaikkialla puhtaasti seurakoira, tosin 

vartiointitaipumuksen omaava sellainen. 

Perinteisen käyttötarkoituksen kadottua on jalostus viimeisinä vuosikymmeninä keskittynyt 

pääosin ulkomuodon jalostukseen ja rotutyypin vakauttamiseen. Tämän seurauksena 

nykybullmastiffit ovat yleensä huomattavan paljon vankkaluustoisempia, raskasrakenteisimpia ja 
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lyhyempikuonoisia kuin työtä tehneet edeltäjänsä. 

Luonteen puolesta matka riistanvartijan yökoirasta seurakoiraksi ei sekään ole aina sujunut aivan 

ongelmitta. Seurakoira ei tarvitse kaikkia niitä ominaisuuksia, joita työtä tekevältä koiralta 

odotettiin, esimerkiksi suurta vartiointiviettiä ja terävyyttä, mutta toisaalta matkan varrella on 

varmasti kadonnut luonteista myös paljon säilyttämisen arvoista. Kun kyse ei enää ole varsinaisesta 

työ- ja palveluskoirasta, ei käyttöominaisuuksiakaan ole systemaattisesti enää jalostettu. Luonteen 

osalta on edelleen jonkinmoinen haaste, miten entinen, voimakkaan reviiriajattelun omaava ja 

mahdollisesti puolustushaluinenkin työkoira saadaan mukautettua seurakoiramuottiin. 

Kohdassa kuvataan rodun alkuperää ja kehitystä nykyiseen muotoonsa sekä sen historiaa Suomessa. 

Rodun kehitys Englannissa 

Bullmastiffi kuuluu rodun kotimaassa Englannissa edelleen työkoiraryhmään, vaikka sen 

pääasiallisin käyttötarkoitus sielläkin on jo vuosikymmeniä ollut ihmisen seuralaisena toimiminen. 

Bullmastiffien rekisteröinnit sen kotimaassa ovat nousseet melkoisesti vuosien saatossa. V. 1925 

koiria rekisteröitiin 63 kpl, ennen ja jälkeen toisen maailmansodan rekisteröitiin n. 500-900 koiraa 

vuodessa, sen jälkeen rekisteröinnit tasoittuivat aina 1980-luvun puoliväliin saakka n. 200-500 

koiraan vuodessa. Tämän jälkeen alkoi melko huima nousu; 1989 ylitettiin 1000 koiran raja ja 

2000-2005 bullmastiffeja rekisteröitiin keskimäärin 1800 koiraa vuodessa.  Tämän jälkeen 

rekisteröinneissä on ollut laskeva suuntaus, ollen alhaisimmillaan, noin 1200 koiraa, vuonna 2011. 

Vuosi rodun virallistamisen jälkeen (1925) perustettiin ensimmäinen rotujärjestö, The Midland 

Bull-Mastiff Club ja myöhemmin samana vuonna kyseinen rotujärjestö julkaisi ensimmäisen 

rotumääritelmän bullmastiffille. 1926 rekisteröitiin Kennel Clubiin toinen rotujärjestö, The National 

Bullmastiff Police Dog Club, jonka kantavana voimana oli Mr. S.E. Moseley. 1930-40-luvuilla 

perustettiin lisää rotujärjestojä eri puolille maata; osa niistä lopetti toimintansa melko pian, mutta 

suuri osa jatkoi. Tälläkin hetkellä Brittein saarilla toimii bullmastiffien parissa useampia 

rotujärjestöjä. V. 1931 Keski-Englantiin perustetun the British Bullmastiff Leaguen toimesta 

laadittiin vuonna 1932 uusi rotumääritelmä. Tämän jälkeen virallista rotumääritelmää uudistettiin 

vielä pari kertaa. 

Rodun alkutaipaleen tunnettuja kasvattajia 1900-luvun alkupuolella olivat mm. J.H. Biggs / 

Osmaston Hall (kuuluisat koirat Osmaston Daisy ja Osmaston Grip, jotka kunnostautuivat rodun 

alkuperäisessä tehtävässä), J.H.Barrowcliffe, W. Burton / Thorneywood Kennel (taitava kasvattaja 

ja yökoirien kouluttaja), V.J. Smith / Pridzor ja S.E. Moseley / Farcroft Kennel, josta tuli rodun 

alkuaikojen vaikuttavin kasvattaja. Kaikilta nykybullmastiffeilta löytyy uros Farcroft Fidelity 

sukutaulustaan. Kyseinen uros oli ensimmäinen ykköspalkinnon näyttelyissä voittanut bullmastiffi 

ja myös ensimmäinen, joka kvalifioitui Kennel Clubin jalostusrekisteriin. Mr. Moseleyn kennelistä 

tuli myös ensimmäinen bullmastiffivalio, brindle narttu nimeltä Farcroft Silvo. 

1920-luvulla mukaan tuli myös rodussa erittäin pitkään vaikuttanut Cyril Leeke / Bulmas, jolla 

oli erittäin suuri vaikutus rodun kehittymiseen 1950-luvulle saakka. Muita sotaa edeltävän kauden 

merkittäviä kasvattajia olivat mm. Mr ja Mrs Higginson / Stanfell, Mrs D.J. Nash / Le Tasyll, Mrs 

Doris Mullin / Mulorna ja Mr ja Mrs E.J. Warren / Harbex, joista viimeiseksi mainittua saamme 

kiittää siitä, että siihen aikaan epäsuosiossa ollut brindle väri on vakiinnuttanut asemansa punaisen 

ja fawnin rinnalla. Warrenien menestynyt Big Bill of Harbex oli brindle uros, joka löytyy kaikkien 

nykyajan brindle koirien takaa. Muita tämän aikakauden merkityksellisiä koiria olivat mm. Ch Tiger 

Prince, joka oli ensimmäinen valion arvon saavuttanut uros, Ch Roger of the Fenns, joka oli 

erinomainen periyttäjä ja löytyy kaikkien nykybullmastiffien taustalta, edellisen pojat Ch Billy of 

Bulmas ja Ch Beppo of Bulmas, jotka edustivat jo hieman modernimpaa tyyppiä ja joista erityisesti 



8 

jälkimmäisellä oli erittäin suuri vaikutus rodun kehittymiseen ja pään tyypin vakiinnuttamiseen. 

Muita mainitsemisen arvoisia koiria olivat mm. nartut Ch Bubbles ja Ch Jeanette of Wynyard sekä 

urokset Ch Wisdom of Wynyard, edellisen isä Ch Simba ja tämän isä Ch Athos.   

Bullmastiffi rotuna selvisi sotavuosista melko hyvin ja suurin osa edellä mainituista kasvattajista 

jatkoi kasvatustyötään myös sodan jälkeen. Bulmas koirat veivät rotua ison askeleen eteenpäin ja 

auttoivat vakiinnuttamaan rotutyyppiä. Eräs merkittävä tämän aikakauden jalostusuros oli Ch 

Branch of Bulmas. Muita merkittäviä uroksia olivat mm. Ch Billy of Stanfell ja Ch Loki of 

Mulorna. 

Sodan jälkeisten vuosikymmenten uusia kasvattajia olivat mm. Mr ja Mrs Terry / Buttonoak, Mr 

ja Mrs R.E. Short / Bulstaff, Mr H. Colliass / Oldwell, Mrs D. Price / Lombardy, Mr ja Mrs Harris / 

Bunsoro, Mr Massey / Todomas, Mrs Cox / Colom sekä Mr G. Warren / Copperfield. Merkittäviä 

koiria olivat mm. uros Ch Ambassador of Buttonoak, jonka laaja käyttö muutti bullmastiffien 

tyyppiä raskaammasta Bulmas / Stanfell tyypistä hieman kohti kevyempää ja elegantimpaa tyyppiä 

sekä urokset Ch Bulstaff Achilles ja Ch Harvester of Lombardy. Merkittävin kasvattaja sodan 

jälkeisinä vuosikymmeninä on ehdottomasti ollut Mr H. Colliass / Oldwell. Nyky Englannissa 

tuskin on yhtäkään bullmastiffia, jonka sukutaulusta ei löytyisi Oldwell koiraa / koiria (Hancock 

1996, Oliff 1988). 

Rodun historia ja kehitys Suomessa 

Suomeen ensimmäinen bullmastiffi, uros Buster of Bulmas, tuotiin rodun kotimaasta 1955 Rouva 

B. Tötterman’in toimesta. Vuonna 1957 agronomi Karl Aspelin toi nartun Bonnie Baby of Bulmas 

ja ensimmäinen pentue (8 pentua) syntyi 1959 edellä mainitusta yhdistelmästä. Valitettavasti 

kuuden pennun vaiheista ei ole tietoa. Hyvin pienestä oli kiinni alkavan sukulinjan synty, sillä 

tiettävästi ainoana pentueesta sukua jatkoi narttu Lippe av Lillklobb, joka astutettiin 1964 

ruotsalaisella Länsmansgården’s Don Barthololla, Rurik ja Kerstin Petersenin 1958 Ruotsiin 

tuomien ensimmäisten bullmastiffien, puolisisarusten Bulstaff Figaron ja Bulstaff Faithin, 

jälkeläisellä. Tästä syntyi suomalainen, mutta myös pohjoismainen linja, joka vaikuttaa edelleen 

useiden suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten bullmastiffien taustalla. 

Mainittakoon että Lipen sisar, Lotte Av Lillklobb, oli ensimmäinen kahdesta Suomessa 

opaskoiraksi koulutetusta bullmastiffista. Lotte aloitti opaskoirana 24.11.1961, kouluttajana Reino 

Vaile ja käyttäjänä Reino Laaksonen, Jämsä. Kouluttajan kommentti: 

 "Erittäin rauhallinen ja miellyttävänluonteinen. Yt-kurssi sujui erittäin hyvin. 

Miehellä on hyvä koirankäsittely. Koira on rotunsa ensimmäinen edustaja 

maassamme ja se on yllättävän hyvä opastamaan." 

 

Lipen ja Don Bartholon pentueen nartuista tuli 60-luvulla aloittaneiden kasvattajien kantakoirat: 

 

SF05884/64 Risse, om. Marjatta Airaksinen (Repoahon) 

Jälkeläisiä: SF10348/68 FIN MVA Repoahon Pontus (kuvassa oik.)    

Repoahon Pontus on uros, joka löytyy useimpien 

koiriemme sukutauluista. Pontuksella oli 42 jälkeläistä 

ensimmäisessä ja 75 jälkeläistä toisessa polvessa. 

SF103??/68 Repoahon Peppi (Ei SKL:n tietokannassa) 

i. SF09787/67 Morejoy Grandee  
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SF05883/64 Rippe, om. Anna-Liisa Vanhanen (De Perros Leonados) 

Jälkeläisiä: SF03719/68 N & SF MVA Rosanna De Perros Leonados 

SF03720/68 Rosita De Perros Leonados 

i. SF08540/66 Donn Of  Kelwall 

 

SF05882/64 SF & S MVA V-65-66 Rina, om. Eeva-Liisa Ruotsinsalo (Of Old Burford) 

Jälkeläisiä: SF03771/68 SF MVA V-69 Cassius Of Old Burford 

SF03776/68 KANS & POHJ MVA  V-70 Casandra Of Old Burford 

  SF037??/68 SF MVA Caius Of Old Burford 

  SF037??/68 SF MVA Caesar Of Old Burford 

i. SF08540/66 Donn Of  Kelwall 

 

SF058??/64 Reija, ei jälkeläisiä 

 

Pentueen urokset: 

 

SF05880/64 FIN MVA Renee ja SF05878/64 V-68 KANS MVA Rex , BIS Messukeskus 1968 

 

Tuonnit 60-luvulla: 

 

narttu SF09472/66  Della Of  Kelwall 

Yksi pentue, isänä SF05880/64 FIN MVA Renee 

Jälkeläisiä: 

 SF00551/68 Twiggy Of Bullstar (jälkeläisiä ei SKL:n tietokannassa, mutta tiedossa ainakin 

urokset  Bom-Boko ja Lu-Mumba) 

 SF00547/68 Tipsy Of Bullstar (ei tiedossa jälk.) 

 SF005??/68 Tempest Of Bullstar (Toinen opaskoiraksi koulutetuista bullmastiffeista, 

kasvattajana Anna-Brita ja Asko Hukka, Tampere. Koiran kouluttajana norjalainen Gunnar 

Stefensen, joka oli 60-luvulla opiskelemassa koulutusta opaskoirakoululla. Koira myytiin Norjaan 

ja koiran käyttäjänä toimi Jan-Henrik Dahl, Lillehammer. Koiran myöhemmistä vaiheista ei ole  

tietoa). 

 

uros SF08540/66 Donn Of  Kelwall 

Kaksi pentuetta narttujen SF05882/64 SF & S MVA V-65-66 Rina ja 

SF05883/64 KANS & POHJ MVA Rippe kanssa 

 

narttu SF09473/66 FIN MVA Donna Of  Kelwall (ei tiedossa jälk.)  

 

uros SF09787/67 Morejoy Grandee 

Yksi pentue nartun SF05884/64 Risse kanssa   KANS & POHJ MVA Poncho 

 

Kasvattajia 60-luvulla olivat Av Lillklobb, Repoahon, De Perros Leonados, Of Old Burford ja 

Bullstar. 60-luvulla luotiin pohja tulevalle jalostustyölle ja varsin hyvistä lähtökohdista siirryttiin 

70-luvulle. Uusia kasvattajia aloitti rodun parissa ja rekisteröintimäärät lähtivät tasaiseen kasvuun. 

Uusina kasvattajina Suojan (Saimi Kärkkäinen), linjan vaikutus oli ja on edelleen suuri, sekä Fawn-

Regal (Irja Nääppä), jolla oli kaksi pentuetta samasta yhdistelmästä (Repoahon Pontus x Rosanna 

De Perros Leonados). Ensimmäisessä pentueessa olivat mm. 70-luvun voitokkain koira V-73-74-75 

KANS & POHJ MVA (Fawn-Regal) Gigolo, joka oli BIS Messukeskuksessa v. -74, POHJ MVA 

(Fawn-Regal) Gringo sekä FIN MVA (Fawn-Regal) Garbo. COI yhdeksästä sukupolvesta oli em. 
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yhdistelmässä 9 %. Toisesta pentueesta narttu Fawn-Regal Puella jatkoi sukua ja menestystä 

saavutti poika KANS & POHJ MVA Poncho. 1968 Messuhallin syysnäyttelyssä esitettiin 

ensimmäistä kertaa bullmastiff-kasvattajaryhmä, Of Old Burford-kennelin ryhmä (Casandra, 

Cassius, Caesar ja Caius) oli BIS-kasvattajaryhmä. Bullmastiffi on ollut kolme kertaa 

Messukeskuksen näyttelyssä BIS ja tuo kolmas oli v 1978 ruotsalainen, Englannista tuotu KANS & 

POHJ MVA Buckaan Of Oldwell. 

70-luvun ensimmäinen tuonti oli uros SF10200/70 Simbec Admiral Of Oldwell (32 jälkeläistä, 

toisessa polvessa 63). Sillä oli 9 pentuetta seuraavien narttujen kanssa: 

 

 SF10652F/73 V-76-79 KANS & POHJ MVA Suojan Sachare (2) 

 SF03776/68 KANS & POHJ MVA V-70 Casandra Of Old Burford (3) 

 SF01696/71V-72 FIN MVA Suojan Sant-Rara 

 SF01693/71 Suojan Sirit-Cza 

 SF01692/71 FIN & S MVA Suojan Sabrine 

 SF09860/70 KANS & POHJ MVA Suojan Anu-Blutu (kuvassa oik.) 

 

70-luvun alussa tuotiin myös SF19814/71 Jensymon Northern Delight, Bulstaff / Goodstock-

linjainen uros sekä SF17740V/74 Bullpug Brigit, mutta kummallakaan ei ollut jälkeläisiä. 

SF069660/76 Odette Of Oldwell oli ensimmäinen brindlen värinen tuonti ja samalla ensimmäinen 

brindle Suomessa. SF08045K/77 Christabell Of Kelwall oli tuonti, jolla oli 18 jälkeläistä. 

Ensimmäinen pentue syntyi Of Old Burford-kenneliin 1979. Kymmenestä pennusta vain yksi jatkoi 

sukua, eikä toisessa polvessa ole enää jälkeläisiä. Tämä luonteeltaan varsin arveluttavaksi mainittu 

narttu oli Norjassa jonkin aikaa ja synnytti siellä pentueen, jossa isänä oli N MVA Bogerudmyra’s 

Bodoni, Buckaan Of Oldwellin poika. Pentueesta tuli Suomeen uros KANS&POHJ MVA V-85 

Bogerudmyra’s Lupin, jolla oli Suomessa 45 jälkeläistä. Narttu palasi takaisin Suomeen ja sillä oli 

vielä kaksi pentuetta, molemmissa isänä SF10975V/78 Felix, mutta tätä linjaa suku ei enää 

jatkunut. Muita Bogerudmyra’s tuonteja olivat mm. KANS&POHJ MVA Bogerudmyra’s Doric (6 

jälk.), Bogerudmyra’s Flandria (2 jälk.) sekä Bogerudmyra’s Helvite (15 jälk.). Norjasta tuotu 

brindle uros, ja samalla toinen brindle Suomessa, SF24919/87 FIN MVA Agaton-Sax, oli 

yhdistelmästä Bogerudmyra’s Dilwara x Tanase Of Oldwell. Sillä oli 43 jälkeläistä, mutta tämän 

päivän koirista vain pari koiraa linjautuu siihen. Ruotsalaistuonteja olivat SF21175R/84 Bullmann’s 

Adam (26 jälk.) ja SF05001T/85 Bullmann’s Astor  (8 jälk.) sekä S20401/88 Doggmas Mr Very 

Good Fellow (46 jälk.) ja S12358/89 Doggmas Mr Wilbury Watson (48 jälk.). Norjasta tuotu 

N14255/89 FIN MVA V-93 -95 -96 Putchi, jolla oli runsaasti jälkeläisiä ja menestyksekäs 

näyttelyura, on kuitenkin kolmannessa polvessa vaikutukseltaan melko vähäinen kantaamme. Lähes 

kaikki Norjan ja Ruotsin tuonnit olivat sukua kantakoirillemme. 

Tärkeitä nykykantaan vaikuttavia tuonteja olivat myös SF20000N/85 FIN & S MVA EUV-91 

Tuscany Superb (75 jälk.) ja SF13922S/84 FIN & N MVA Martha Of Colom (29 jälk.). 

Ensimmäinen Amerikantuonti oli SF04493F/85 FIN MVA Tailwynde’s Atlantic (39 jälk.), jolla 

on ollut voimakas vaikutus kantaamme varsinkin poikansa Fin & S MVA Para Bull Pure Jenkin 

kautta. Karanteenimääräysten poistuttua tuli uusia tuonteja Englannista mm. SF34164/89 Beltarn 

Major (33 jälk.) ja SF02129/89 FIN MVA Maxstoke Bullberry Inger (11 jälk.). 90-luvun alun 

tärkeitä tuonteja olivat mm. ainoa Suomeen tuotu GB CH, uros GB & FIN CH Dark Prince Of 

Pitmans (26 jälk.), V-92 FIN MVA DK MVA KANS MVA Graecia Rhapsody sekä FIN MVA V-94 

Graecia Maramba. 

80-luvulla kasvattajia olivat mm.: Bullero’s (Mabel Olsson) 364 pentua, Of Old Burford (Eeva-

Liisa Ruotsinsalo) 177 pentua, Para Bull (Elina Muteli) 175 pentua,  Paganettas (Göta Lemström) 

151 pentua, Royal-Seed’s (Auri Leppä) 131 pentua, Bulldale (Tiina Orava, ensimmäinen 

Vuolasvirta-palkittu bullmastiffikasvattaja) 166 pentua, Oddrock (Riitta Maaniemi) 77 pentua, Oika 
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Bull (Kaisa Aspiala) 61 pentua, Fatlady’s (Kaarina Jokinen) 37 pentua, April Shower’s (Riitta 

Salmi) 32 pentua ja Sessen (Irja Rissanen) 15 pentua. Pentumäärät tarkoittavat kasvattien määrää  

vuoden 2011 loppuun saakka. 

Vuoteen 1990 mennessä oli rekisteröity n. 1200 bullmastiffia. Rekisteröintien kehitys on jatkunut 

siten, että rekisteröintimäärät olivat vuoden 2011 loppuun mennessä hieman alle 4500 koiraa. 

Lähteenä käytetty KoiraNet-tietokanta ei tunne kaikkia 70-luvun ja sitä vanhempia koiria, joten 

kasvattajien pentumääristä ei ole aivan täsmällistä tietoa em. aikakauden osalta. 

Populaatio osiosta selviää tarkemmin rodun uudempi historia ja populaation tämänhetkinen 

tilanne. 

 



12 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 

 

Bullmastiffien virallisena rotujärjestönä tällä hetkellä toimii Bullmastiffit & Mastiffit ry, jonka 

alaisuuteen kuuluu myös kahdeksan muuta rotua: mastiffi, bordeauxindoggi, napolinmastiffi, tosa, 

pyreneittenmastiffi, espanjanmastiffi, cane corso ja fila brasileiro. 

Ensimmäinen rotujärjestö bullmastiffille, Suomen Bullmastiffit ry, perustettiin vuonna 1967. 

Suomessa oli bullmastiffeja tuolloin n. 60 kpl. 1980-luvun alussa yhdistykseen tuli mukaan myös 

muita molossirotuja ja yhdistyksen nimi muuttui nykyiseen muotoonsa. Vuoden 2006 kesällä 

yhdistyksellä oli jäseniä n. 400 ja vuoden 2012 kesällä 216. 

Rotuyhdistyksen hallinnollisia asioita hoitaa yleiskokouksessa vaaleilla valittava hallitus, joka 

nimeää bullmastiffien jalostustoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenet aina vuodeksi kerrallaan.  

Bullmastiffeilla ei ollut muutamaan vuoteen jalostustoimikuntaa.  Uusi jalostustoimikunta aloitti 

toimintansa vuoden 2011 lopussa. 

Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu mm.: 

  jalostusneuvonnan antaminen 

  terveystietojen, näyttely- ja koetulosten sekä rekisteröintitietojen julkaiseminen 

  jalostustarkastusten ja luonnetestien järjestäminen 

  pentuekatselmukset 

  poikkeusluvat 

  ulkomuototuomareiden erikoiskoulutukset ja kollegiotilaisuudet 

  jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen ja sen seuranta 

  rotumääritelmän tulkintaohje 

  kennelnimihakemusten käsittely 

  infopakettien kokoaminen rotua harkitseville ja pennunostajille 

  rotujärjestön hallituksen ja muiden toimikuntien avustaminen rotujemme kasvatustyön 

edistämisessä ja yleisen positiivisen rotutietouden ja koiranpidollisen informaation eteenpäin 

viemisessä. 
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4. RODUN NYKYTILANNE 

Bullmastiffi on saavuttanut vankan jalansijan Suomessa. 1990-luvun huippuvuosista rekisteröinnit 

ovat kuitenkin puolittuneet.  Aktiivisia kasvattajia löytyy useita ja myös uusia kasvattajia on tullut 

rodun piiriin viime aikoina. 

4.1 Populaation rakenne ja jalostuspohja 

 

Rodun perinnöllinen monimuotoisuus tarkoittaa sen geeniversioiden (alleelien) runsautta. 

Puhutaan myös jalostuspohjan laajuudesta. Mitä monimuotoisempi rotu on, sitä useampia erilaisia 

versioita sillä on olemassa samasta geenistä. Tämä mahdollistaa rodun yksilöiden geenipareihin 

heterotsygotiaa, joka antaa niille yleistä elinvoimaa ja suojaa monen perinnöllisen vian ja 

sairauden puhkeamiselta. Monimuotoisuus on tärkeää myös immuunijärjestelmässä, jonka 

geenikirjon kapeneminen voi johtaa esimerkiksi tulehdussairauksiin, autoimmuunitauteihin ja 

allergioihin. Jalostus ja perinnöllinen edistyminenkin ovat mahdollisia vain, jos koirien välillä on 

perinnöllistä vaihtelua. 

Suurilukuinenkin koirarotu on monimuotoisuudeltaan suppea, jos vain pientä osaa rodun 

koirista ja sukulinjoista on käytetty jalostukseen tai jos rodussa on koiria, joilla on rodun 

yksilömäärään nähden liian suuret jälkeläismäärät. Tällaiset koirat levittävät geeniversionsa 

vähitellen koko rotuun, jolloin jostakin yksittäisestä geeniversiosta saattaa syntyä rodulle uusi 

tyyppivika tai -sairaus. Vähitellen on vaikea löytää jalostukseen koiria, joilla ei tätä geeniversiota 

ole. 

  Ihannetilanteessa jalostukseen käytetään puolet syntyvistä koirista, tai pentuekoko 

huomioiden se rodun osuus, joka saadaan jakamalla luku 2 rodun keskimääräisellä pentuekoolla. 

Jos rodun pentuekoko on vaikkapa 5, jalostukseen tulisi käyttää 40 % rodun koirista.  

Monimuotoisuutta turvaava rajoitus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on 

pienilukuisissa roduissa 5 % ja suurilukuisissa 2-3 % suhteessa rodun neljän vuoden 

rekisteröinteihin. Jos rodussa rekisteröidään neljän vuoden aikana keskimäärin 1000 koiraa, ei 

yksittäinen koira saisi olla vanhempana useammalle kuin 20-50 koiralle. Yhdessäkään rodussa ei 

yhdellä yksilöllä saisi olla enempää kuin 100 jälkeläistä. Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi 

pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % ja suurilukuisissa 4-6 % suhteessa neljän vuoden 

rekisteröinteihin. 
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4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos 

Taulukko 1. Vuosiyhteenveto 1995-2005 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 

Pennut 

(kotimaiset) 82 143 84 125 147 183 133 171 174 170 223 

Tuontikoirat 6 3 5 2 9 0 8 5 4 7 4 

Rekisteröinnit 

yht. 88 146 89 127 156 183 141 176 178 177 227 

Pentueet 15 21 16 22 25 30 25 28 33 29 37 

Pentuekoko 5,5 6,8 5,3 5,7 5,9 6,1 5,3 6,1 5,3 5,9 6 

Kasvattajat 13 16 12 17 20 24 19 23 29 24 30 

Urokset            

* kaikki 12 18 13 18 21 19 20 19 28 21 25 

* kotimaiset 9 13 8 13 16 17 12 14 19 14 20 

* tuonnit 2 1 4 3 1 1 6 4 7 5 5 

* ulkomaiset 1 4 1 2 4 1 2 1 2 2 0 

* keskimääräi-

nen 

5 v 10 

kk 

4 v 11 

kk 

4 v 1 

kk 

4 v 4 

kk 

4 v 8 

kk 

3 v 7 

kk 

3 v 6 

kk 

4 v 4 

kk 

4 v 6 

kk 

3 v 7 

kk 

3 v 5 

kk 
jalostus 

käytön ikä 

Nartut            

* kaikki 15 21 16 22 25 30 25 28 33 28 37 

* kotimaiset 14 18 15 20 23 27 21 27 30 23 34 

* tuonnit 1 3 1 2 2 3 4 1 3 5 3 

* keskimääräi-

nen 

3 v 1 kk 

3 v 6 

kk 

3 v 3 

kk 

3 v 9 

kk 

3 v 6 

kk 

3 v 3 

kk 

3 v 5 

kk 

3 v 3 

kk 

3 v 9 

kk 

3 v 5 

kk 

3 v 5 

kk 
jalostuskäytön 

ikä 

Isoisät 37 34 30 33 45 29 41 34 40 43 39 

Isoäidit 36 38 35 39 58 40 47 46 58 48 52 

Tehollinen 

populaatio-

koko 27 39 29 40 46 47 44 45 61 48 60 

Sukusiitospro-

sentti 3,03 % 1,66 % 1,52 % 3,07 % 4,95 % 3,81 % 2,42 % 2,20 % 3,38 % 2,31 % 3,09 % 
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Taulukko 2. Vuosiyhteenveto 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pennut (kotimaiset) 79 122 146 48 113 153 

Tuontikoirat 4 12 12 13 21 15 

Rekisteröinnit yht. 83 134 158 61 134 168 

Pentueet 17 19 20 14 22 25 

Pentuekoko 4,6 6,4 7,3 3,4 5,1 6,1 

Kasvattajat 15 12 15 9 15 18 

Urokset       

* kaikki 14 18 16 13 19 21 

* kotimaiset 10 11 11 7 10 9 

* tuonnit 0 3 1 1 5 6 

* ulkomaiset 0 4 4 5 4 6 

* keskimääräinen 5v 2kk 4v 2kk 3v 10kk 3v 3kk 2v 9kk 3v 6kk 

jalostuskäytön ikä       

Nartut       

* kaikki 17 19 20 13 21 25 

* kotimaiset 13 17 15 12 18 22 

* tuonnit 4 2 5 1 3 3 

* keskimääräinen 3v 3kk 3v 4kk 3v 4kk 2v 9kk 2v 11kk 3v 1kk 

jalostuskäytön ikä       

Isoisät 26 28 29 17 33 35 

Isoäidit 29 31 31 19 35 40 

Tehollinen populaatiokoko 31 37 36 26 40 31 

Sukusiitosprosentti 2,58 % 2,02 % 1,86 % 3,28 % 2,55 % 1,96 % 

 

 

Tehollinen populaatiokoko (Ne = effective population size) on laskennallinen arvio rodun 

perinnöllisestä monimuotoisuudesta. Rodun monimuotoisuutta voidaan arvioida myös 

molekyyligeneettisesti, esimerkiksi immuunijärjestelmää säätelevien DLA-haplotyyppien 

lukumäärän ja heterotsygotian perusteella. 

 

Tehollinen koko kertoo kuinka monen yksilön geeniversioita tietyssä rodussa tai kannassa on. 

Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun perinnöllinen vaihtelu koostuu 50 eri koiran 

geeniversioista. Mitä pienempi tehollinen koko, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa, 

ja sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. 

 

Tehollinen koko arvioidaan aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla neljä ja 

käyttökoirilla viisi vuotta. Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enimmillään neljä kertaa 

jalostukseen käytettyjen, eri sukuisten urosten lukumäärä. Paras tapa arvioida tehollista 

populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen. Jos aineisto ei 

ole sukupuiltaan tarpeeksi täydellinen, voidaan käyttää jalostuskoirien lukumääriin perustuvaa 

laskentaa, joka on käytössä myös Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Tämä antaa 

kuitenkin tehollisesta koosta suuren yliarvion, koska siinä oletetaan, etteivät jalostuskoirat ole 

toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. 

 

Jos sukusiitosasteen kasvunopeuteen perustuva tehollinen koko on alle 50 - 100, rodusta häviää 
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geeniversioita niin nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä 

säilyttämään mahdollisimman monen yksilön geenejä käyttämällä niitä kertaalleen jalostukseen. 

Toisaalta suurimmalla osalla roduistamme on kantoja myös ulkomailla, jolloin voi olla mahdollista 

tuoda maahamme ”uutta verta”(Katariina Mäki.  

 

Sukusiitos tarkoittaa sukua olevien yksilöiden parittamista keskenään. Tällaisen parituksen 

seurauksena yksilö voi saada johonkin lokukseen sekä isältään että emältään identtisen alleelin, 

minkä vanhemmat puolestaan ovat perineet yhteiseltä kantavanhemmalta. Sukusiitos lisää siis 

homotsygotia astetta, eli yksilön perimässä on entistä useammin kaksi samanlaista alleelia. Monen 

perinnöllisen sairauden puhkeamiseen vaaditaan kaksi samaa alleelia, joten sairastumisen riski 

kasvaa sukusiitoksen kasvaessa. 

 

Yksilön sukusiitosaste (COI = coefficient of inbreeding) on puolet sen vanhempien välisestä 

sukulaisuudesta. Jos paritetaan kaksi vahvasti sukusiitettyä yksilöä, jotka eivät ole toisilleen sukua, 

näiden jälkeläisten sukusiitosaste on nolla. 

Jalostuskäytön ikä 

Urosten jalostuskäytön ikä nousi 2000-luvun puoliväliin tullessa, mutta on laskenut uudelleen 

keskimäärin jo alle kolmeen vuoteen.  Vanhempien urosten jalostuskäyttöä tulisi suosia, sillä monet 

sairaudet puhkeavat vasta koiran aikuisiällä. Bullmastiffien eliniän pituudessa ja terveystilanteessa 

löytyy parantamisen varaa, joten yksi askel parempaan päin voikin olla vanhempien urosten 

jalostuskäyttö. Narttujen osalta jalostuskäytön ikä on pysytellyt n. 3 vuodessa pidemmän aikaa. 

Jalostusnartut saavat yleensä kaksi, joskus kolme pentuetta. Rotujärjestö suosittelee, että nartulla 

saa olla korkeintaan kolme pentuetta ja että nartun viimeisen pentueen tulee olla syntynyt ennen 

kuin narttu on täyttänyt 7 vuotta. Vanhemmalla iällä pennuttaminen on nartulle iso rasitus. 

Sukusiitos ja tehollinen populaatiokoko 

Vuoden 1986 jälkeen sukusiitosprosentti on pienentynyt bullmastiffikannan kasvaessa. Vuosien 

1995-2005 välisenä aikana populaation vuosittainen sukusiitosprosentti oli keskimäärin 2,9 %.  

Vuosien 2006-2011 välisenä aikana populaation vuosittainen sukusiitosprosentti on vaihdellut 1,9 

% ja 3,3 % välillä ollen keskimäärin 2,3 %. 

Ilman perinnöllistä muuntelua ei voi tapahtua jalostuksellista edistymistä. Pienten 

populaatioiden uhkana on muuntelun häviäminen esim. sukusiitoksen vuoksi. Sukusiitoksen 

vaikutuksesta populaatio tulee yhdenmukaisemmaksi, koska yksilöillä on toistensa kanssa yhä 

enemmän samoja alleeleja. Perinnöllinen muuntelu vähenee sitä voimakkaammin, mitä vähemmän 

koiria on osallisena suvunjatkamisessa. Sukusiitosaste kasvaa, kun paritettavat yksilöt ovat 

toisilleen läheisempää sukua kuin keskimääräinen sukulaisuus populaatiossa. Perinnöllisen 

muuntelun vähetessä yhä useammalla koiralla on geeneistä samat, homotsygoottiset alleelit. 

Haitalliset geenit ovat yleensä resessiivisiä ja sukusiitos tuo esiin näiden vaikutukset, sillä 

homotsygotia-aste nousee, eikä haitallisia resessiivisiä alleeleja enää peitä terve, dominoiva alleeli. 

Suuri sukusiitosaste johtaa hedelmällisyyden ja elinvoiman laskuun.Jos sukusiitosasteen kasvu on 

muutaman sukupolven aikana nopeaa, tarkoittaa tämä ahdasta jalostuspohjaa ja nopeaa alleelien 

hävikkiä. Sukusiitosaste ei saisi kasvaa nopeammin kuin prosentin sukupolvea kohden. Useimmilla 

roduilla sukupolvien välinen aika on noin neljä vuotta (käyttöroduilla pitempi), joten kasvu saa olla 

korkeintaan 0,25 prosenttia per vuosi. Tätä nopeampi kasvu vastaa vaarallisen kapeaa 

jalostuspohjaa ja voi saada aikaan rodun nopean degeneroitumisen. Populaatiomme sukusiitosaste 
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on laskenut 80-luvun lopun ja 90-luvun alun korkeista luvuista tuontien ja ulkomaisten urosten 

käytön lisäännyttyä. Osa kasvattajista käyttää enimmäkseen ulkosiitosta jalostusyhdistelmissään ja 

osa pyrkii linjaamaan enemmän tai vähemmän voimakkaasti haluamiinsa koiriin. Koska 

bullmastiffien vuosittaiset rekisteröintimäärät ovat pieniä, kasvattajien mieltymykset vaikuttavat 

paljonkin populaation sukusiitosasteeseen. 

Tulee huomioida kuitenkin, että tuontiurosten rekisteröinnissä kirjataan 

jalostustietojärjestelmään yleensä kolme polvea, ja käytettäessä ulkomaisia uroksia usein vain kaksi 

edellistä polvea.  Tämä voi keinotekoisesti laskea sukusiitoskertoimia tilanteessa, jossa ulkomaisten 

ja tuontiurosten osuus käytetyistä uroksista on merkittävä, koska yhteiset esi-isät ovat usein vasta 

seuraavissa polvissa.     

 

 

 
Kuvio 1 Sukusiitosprosentin kehitys vuosina 1995-2011 

Sukusiitosasteen muutoksen määrää pitkällä aikavälillä populaation tehollinen koko. Tehollinen 

populaatiokoko puolestaan määräytyy seuraavan sukupolven tuottamiseen tarvittavien vanhempien 

määrän perusteella. Lyhyellä aikavälillä sukusiitosasteen nousua voidaan estää välttämällä 

lähisukuisten eläinten parittamista keskenään. Kennelliitto suosittelee, ettei serkusparituksia (6,25 

%) läheisempiä sukulaisia pariteta. Kuitenkin, jos koirat ovat pitkälti sukulaisia keskenään, 

tehollinen populaatiokoko pienenee vääjäämättä ja tuleekin muistaa, että pitkällä aikavälillä 

sukusiitoksen muutoksen määrää pelkästään tehollinen populaatiokoko. Pienen jalostuspohjan tai 

sukusiitoksen vaikutukset alkavat populaation koosta riippuen yleensä näkyä selvästi vasta useiden 

kymmenien sukupolvien kuluttua. 
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4.1.2 Jalostuspohja 

Taulukko 3. Vuositilasto 2006-2011. 

 

Vuositilasto jalostuspohja              

Per sukupolvi (4 vuotta)             

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pentueet 69 72 71 70 75 81 

Jalostukseen käytetyt eri 

urokset 45 51 50 56 61 60 

Jalostukseen käytetyt eri 

nartut 58 61 60 58 65 66 

isät / emät 0,78 0,84 0,83 0,97 0,94 0,91 

Tehollinen populaatio 

71 

(51%) 

76 

(53%) 

75 

(53%) 

76 

(54%) 

85 

(57%) 

85 

(52%) 

Uroksista käytetty jalostuk-

seen 13 % 15 % 15 % 15 % 12 % 8 % 

Nartuista käytetty jalostuk-

seen 27 % 25 % 25 % 24 % 18 % 12 % 

 

 

Bullmastiffin vuotuinen tehollinen populaatiokoko on vaihdellut viimeisen 20 vuoden aikana välillä 

26 (v.2009) – 60 (v.1994). Tehollinen populaatiokoko kohosi suurimmilleen rekisteröintien 

huippuvuosina 90-luvun alkupuolella ja on laskenut tasaisesti rekisteröintien pienentyessä. 

Tehollisen koon ollessa alle 50 populaatio on erittäin haavoittuvaisessa tilassa.    

 

 

 
 

Kuvio 2 Tehollinen populaatiokoko 1995-2011 
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Pienissä roduissa tehollinen populaatiokoko täytyy pitää riittävän suurena ja säilyttää siten 

geneettisen vaihtelun mahdollisuus. Jotta tehollinen populaatiokoko ei kääntyisi enempää laskuun, 

yksittäisen uroksen jälkeläismäärä saisi sukupolven aikana olla korkeintaan 3-5 % koko rodun 

yksilöiden lukumäärästä. Sukupolven väli on yleensä keskimäärin neljä vuotta ja sillä tarkoitetaan 

aikaväliä, joka jää koiran syntymän ja sen ensimmäisten pentujen välille. Liikakäytöksi voidaan 

laskea yli 10 %:n osuudet kahtena edellisenä vuotena syntyneistä pennuista tai yli 5 %:n osuudet 

sukupolvea kohden eli noin neljänä peräkkäisenä vuotena syntyneistä. Bullmastiffilla tämä 

tarkoittaa sitä, ettei yhden uroksen jälkeläismäärä saisi ylittää sukupolvea kohti 21,7 pentua. Koska 

keskimääräinen pentuekoko on 5,8 pentua laskettuna ajanjaksolta 1995-2005, tämä tarkoittaa ettei 

yhdellä uroksella saisi olla sukupolvessa 3-4 pentuetta enempää.  Tämä tavoite on saavutettu, eikä  

vuosina 2006-2011 yhdelläkään uroksella ole yli kolmea rekisteröityä pentuetta eikä yhdelläkään 

uroksella ole yli 20 rekisteröityä pentua.  Käytettyjen urosten ja narttujen suhdeluku lähenee yhtä.  

Nyt vaikuttaa siltä, että menneiden vuosien matadorijalostuksesta on PEVISA:ssa olevan 

urosrajoituksen  ja kasvattajien tekemien jalostusvalintojen johdosta päästy. 

Alla olevassa taulukossa on 15 vuosien 2001-2011 aikana eniten jälkeläisiä saanutta urosta. 

Kuten taulukosta voidaan huomata, yksikään uros ei ylitä liikakäytön rajaa.  

 
 

Taulukko 4. Vuosina 2001- 2011 jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 urosta 

 

  

 

  Tilastointiaikana 

 Toisessa 

polvessa 

  

 

 

      

Yhteensä 

 

Uros 

 

s.vuosi Pentueita Pentuja 

% 

osuus 

Kumulat 

% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

   

 

              

BULLCASTLE'S NIGHT 

LORD 

 

2000 4 35 2,82% 3% 12 78 4 35 

CHARMBULLS ZAMIRO 1997 5 24 1,93% 5% 14 56 10 58 

BULLDALE OCTAVIUS 1998 5 23 1,85% 7% 12 68 5 23 

MURBISA RED 

THUNDER 

1996 

4 23 1,85% 8% 9 41 4 23 

RUM N'BLACK OF 

GRAECIA 

1999 

3 21 1,69% 10% 5 26 3 21 

DOGTOR AXELROD 1998 3 20 1,61% 12% 11 70 4 22 

BULLERO'S QUINTUS 1997 2 20 1,61% 13% 0 0 2 20 

BULLGRIN'S BLAH 

BLAH BLAH 

 

2004 2 20 1,61% 15% 5 30 2 20 

LISBETHIN LUSTY 

LUCAS 

 

2004 2 19 1,53% 17% 5 40 2 19 

ROYAL-SEED'S ROYAL 

BOND 

2001 

3 19 1,53% 18% 11 51 3 19 

PARA BULL MOBYDICK 2002 3 19 1,53% 20% 0 0 3 19 

ALIELIN BRUTUS 1997 3 18 1,45% 21% 6 30 4 26 

BULLCASTLE'S RED 

KNIGHT 

 

2002 3 18 1,45% 22% 6 19 3 18 

BULLBUMPKIN'S A-

TOUCH-OF-NIETZSCHE 

 

2005 2 18 1,45% 24% 3 17 2 18 

BULLBUGBEAR'S HUPA-

UUNO 

 

2008 3 18 1,45% 25%     3 18 

 

Bullmastiffi kärsi aiemmin matadorijalostuksesta, kuten taulukosta 5 käy ilmi, ja tästä syystä 

PEVISA:an otettiin ensimmäisten rotujen joukossa mukaan urosten jälkeläisrajoitus, joka astui 
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voimaan 01.01.2003. Pentueen rekisteröintihetkellä uroksella ei saa olla yli 40 rekisteröityä 

jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Tällä 

käyttörajoituksella tavoitteena on laajentaa geenipoolia, saada kasvattajat tarkemmin harkitsemaan 

eri urosten käyttöä ja estämään yksittäisten, yllättävien sairausgeenien leviäminen kantaamme. 

Urosrajoitusta jatketaan myös uudessa PEVISA:ssa.  

Seuraavassa taulukossa on luettelo uroksista, joita on 1986-2006 välisenä aikana käytetty 

jalostukseen ja joilla on vähintään 40 jälkeläistä. Taulukossa on myös kerrottu näiden urosten 

tärkeimmät keskinäiset sukulaisuussuhteet ja korostettu toisilleen läheisesti sukua olevat urokset 

samalla värillä. Lisäksi taulukossa on mainittu ne urokset, joiden syntymästä on syyskuussa 2006 

kulunut enintään 20 vuotta ja joilla on toisessa polvessa vähintään 40 jälkeläistä.   

 

Taulukko 5. Vuosina 1986-2006 käytetyt urokset, joilla on jälkeläisiä vähintään 40 kpl sekä ne 

urokset 20 vuoden ajalta (09/2006), joilla on toisessa polvessa yli 40 jälkeläistä. Koirat, joiden 

riveiltä löytyy samaa väriä, ovat sukua toisilleen. 

 

 Nimi 

Pentu-

eita 

Jälk. 

Ens. 

Polvessa %-osuus 

Jälk.toisessa 

polvessa 

Sukulaisuussuhteita 

1 

BLACKSLATE’S 

KEEPER’S CHOICE 17 131 4,24 % 137 

 

2 PUTCHI 15 101 3,27 % 308  

3 ANULER HIMO 13 83 2,69 % 71 Isä Putchi 

4 

BULLDALE 

CHARLIE 10 76 2,46 % 174 

Taustalla Paganettas 

Montechristo 

5 TUSCANY SUPERB 12 75 2,43 % 124  

6 

CHARMBULLS 

ZAMIRO 10 58 1,88 % 50 

Isoisänä Bullberry Slainte 

7 

BULLBERRY 

GAMEKEEPER 8 57 1,85 % 101 

Äiti Maxstoke Bullberry Inger 

8 

PARA BULL PURE 

JENKKI 9 57 1,85 % 210 

Äiti Martha of Colom, taustalla 

Tailwynde’s Atlantic 

9 

PARA BULL 

PILKKOPIMEÄ 7 56 1,81 % 57 

Äidinäiti Martha of Colom / 

taustalla Bogerudmyra’s Lupin 

10 

PAGANETTAS 

HERMAN ALEKSI 5 50 1,62 % 25 

Taustalla Bogerudmyra’s Lupin 

11 

ROYAL-SEED’S 

BRUTUS 8 50 1,62 % 47 

 

12 

BULLBERRY 

SLAINTE 12 50 1,62 % 103 

Äiti Maxstoke Bullberry Inger 

13 ALIELIN ALIBABA 6 49 1,59 % 80 

Isä Putchi / taustalla Paganettas 

Montecristo 

 

14 

DOGGMAS MR 

WILBURY 

WATSON 9 48 1,55 % 75 

Taustalla Doggmas Sir Jesse 

James ja Tailwynde’s Atlantic 

15 

DOGGMAS MR 

VERY GOOD 

FELLOW 10 46 1,49 % 51 

Taustalla Doggmas Sir Jesse 

James 

16 AGATON-SAX 5 43 1,39 % 31 Taustalla Bogerudmyra’s Lupin 

17 BOURNEVALLEY 8 42 1,36 % 38  
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ODYSSEUS  

 

18 

ENJOYABULL 

CHARISMA 7 40 1,29 % 37 

Isä Bullberry Slainte 

       

19 

ROYAL-SEED’S 

BLACK 

DYNAMITE 7 35  53 

Taustalla Beltarn Major 

20 

DOGMATIC W’AXL 

ROSE 7 35  97 

Taustalla Putchi ja Para Bull Pure 

Jenkki 

21 BELTARN MAJOR 8 33  56  

22 

PARA BULL 

MAALAISJUNTTI 7 31  43 

Isä Bogerudmyra’s Lupin ja äiti 

Martha of Colom 

23 

BULLDALE 

BENEDICTE 6 29  122 

 

24 BULLDALE EMIL 4 27  41 

Isä Bulldale Benedicte, taustalla 

Tailwynde’s Atlantic 

25 ODDROCK BARON 5 27  50 

Isä Para Bull Pure Jenkki, 

taustalla Bogerudmyra’s Lupin 

26 

FATLADY’S 

LUMBERJACK 3 26  128 

Isä Bogerudmyra’s Lupin 

27 

DARK PRINCE OF 

PITMANS 5 26  48 

 

28 

BRINSCALL 

BRANNIGAN 3 25  60 

 

30 

BULLBERRY 

MONTGOMERY 4 23  40 

Isä Brinscall Brannigan, taustalla 

Maxstoke Bullberry Inger 

31 

DOGTOR 

AXELROD 4 22  44 

Isä Dogmatic W’Axel Rose, 

taustalla Bulldale Emil ja 

Fatlady’s Lumberjack 

32 

TAILWYNDE’S 

SUPER MARIO 3 13  44 
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Taulukko 6. Jalostukseen vuosina 2000-2010 käytetyt urokset  

 

 

Jalostukseen käytetyt  urokset kpl % 

Kotimaiset 97 68 % 

Ulkomaiset  28 19 % 

Tuonnit 18 13 % 

Yhteensä 143 100 % 

 

Taulukko 7. Vuosina 2001- 2011 jalostukseen runsaimmin käytetyt 15 narttua 

  Vuosina 2001-2011   
Tilastointi-
aikana     

Toisessa 
polvessa   Yht.   

  Nimi synt.v. Pentueita Pentuja 
% 
osuus Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja 

1 BULLERO'S EYE CATCHER 2002 2 21 1,69 % 3 22 2 21 

2 
GARDIENNE RESPECT O'BULL-
GRIN 2004 3 21 1,69 % 9 39 3 21 

3 
REMARKABULL AT YOUR SERVI-
CE 2007 3 20 1,61 %     3 20 

4 HEATHKEEPER'S BE WITH ME 2001 3 19 1,53 % 5 32 3 19 

5 BAIBALOS COCKTAIL GIRL 2006 2 19 1,53 % 3 18 2 19 

6 FLINTSTOCK PAULA'S PRIDE 2002 2 19 1,53 % 6 33 2 19 

7 BULLBUGBEAR'S TRIANGELI 2001 3 19 1,53 % 9 25 3 19 

8 BIG IDA ULTRA-BRA-ULLA 2000 2 19 1,53 % 1 2 2 19 

9 FELICIA 1997 2 18 1,45 % 2 13 3 26 

10 BULLBUGBEAR'S EDWINA 1998 2 17 1,37 % 7 31 2 17 

11 BULLERO'S RI-FI-FI 1998 2 16 1,29 % 5 32 3 24 

12 
HEARTSONGS ANGEL IN DISGUI-
SE 2003 2 16 1,29 % 5 37 2 16 

13 NIITTYPERKON WONDER WORLD 2005 2 16 1,29 % 4 27 2 16 

14 DOGMATIC FOREVER AMBER 2000 2 16 1,29 % 0 0 2 16 

15 ROHMUTASSUN ADALMIINA 2000 2 15 1,20 % 0 0 2 15 
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Taulukko 8. Jalostukseen vuosina 2006-2010 käytetyt nartut  

 

Jalostukseen käytetyt nartut: KPL % 

Kotimaiset 64 84 

Tuonnit 12 16 

Yhteensä 76 100 

 

Aiemmin jalostukseen käytetyistä uroksista suurin osa oli kotimaisia. Nykyisin ulkomaisten urosten 

osuus syntyvissä pentueissa on hyvin merkittävä, ollen viimeisen viiden vuoden aikana lähes 

neljännes. Aika näyttää, jatkuuko tämä trendi – ainakin toistaiseksi näyttää siltä: vuoden 2011 

rekisteröidyistä pentueista kotimaisten urosten osuus oli enää noin puolet.  Tuontiurosten osuus oli 

24 % ja keinosiemennyksen avulla käytettyjen ulkomaisten urosten osuus 28 %.    

Jalostukseen käytetään enimmäkseen Suomessa syntyneitä narttuja (84 %). Tuontinartuista 12 kpl 

on käytetty jalostukseen 2006-2010. 

 

Taulukko 9.  Tuonnit ajalla 1998-2005  

 

rek. 

Vuosi 

synt. 

Vuosi 

suku-

puoli nimi alkuperä HD ED pentuja 

2005 2005 U SOMOGYVARI-VITEZ HARRIS HU   0 

 2005 N LEGIONAS ARMADA LTU  0 4 

 2005 N GAME KEEPER’S GOOD AS GOLD N   0 

 2005 N AMBRE DE MOLOSSIE F D 1 7 

 2004 N 

GARDIENNE RESPECT 

O’BULLGRIN US B 0 21 

 2003 N HEARTSONGS ANGEL IN DISGUISE US B 0 16 

2004 2004 U ANULER FREDY EST   0 

 2002 N FLINTSTOCK PAULA’S PRIDE GB D 1 19 

 2002 N KARIDANA   ANTIGONI GR D 0 4 

2003 2002 U BAYARDBALEDIN GR D 0 0 

 2002 U GORDON VOM  ANTONIUSHOF D D 1 10 

 2002 N OLDWELL HARMONY GB D 1 8 

 2002 N MAXINICE JOLIE ROUGE S D 0 3 

 2002 N ALBINCALEONA GR   0 

2002 2002 N MAXINICE JAZZERATI S A 0 0 

 1999 N DUMBRA VON STIFTHUB D C 1 10 

2001 2000 U BRINSCALL HORNBLOWER GB D 1 0 

 2000 U 

RAMBULL’S EVER READY TO 

BULLBUGBEAR N D 0 2 

 2000 U 

TURARK’S MOON QUEST OF 

GRAECIA GB D 0 15 

 1999 U RUM N’BLACK OF GRAECIA GB C 0 35 

 1996 U MURBISA RED THUNDER GB C 1 23 

 2001 N MINA IS TAMSOS LTU   0 

 2000 N REGATTA DE MOLOSSIE F B 1 0 

 2001 N HAREM ULMAF CARAMELLE EST   0 

 1999 N YOUPHORIA MAGIC ROYAL SEEDS GB D 1 0 

2000   * Ei rekisteröityjä tuonteja     
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1999 1998 U BOSTON LADY’S MEMORY N   0 

 1999 U ANULER CARLITO EST C 1 2 

 1999 U HAREM ULMAF BUDDY GARFIELD EST D 1 0 

 1997 U GRAWEL’S T-BONE OF TRI-IVORY US D 0 0 

 1999 N BEDSTE’S DITTE DK D 0 0 

 1999 N HAREM ULMAF BONNE EST D 1 0 

 1996 N GRAWELS MS INCA MONEYPENNY US C 2 0 

 1996 N 

GRAWEL’S SUNDANCE 

DAKOTAROSE US C 2 0 

1998 1997 U               HOPEFUL-CRISADER LTU   0 

 1997 U               GURKHAS HALE BOPP OF VIIDOGS CAN D 0 16 

  1998 N 

HAREM ULMAF CHERCHEZ LA 

FEMME EST   0 

  1997 N FELICIA EST D 1 26 

 1997 N 

GURKHA CELESTIAL 

WONDERLAND CAN C 0 5 

 

Taulukko 10. Tuonnit ajalla 2007-2011 

rek. 

vuosi 

synt. 

vuosi 

suku-

puoli nimi alkuperä HD ED 

pen-

tuja 

2007 2007 U LIBRRANI'S CALL ME MR. SISU DK B 0 25 

  2006 U GAMEGUARD ZEPPELIN AUS C 1 2 

  2006 U PACIFIC OCEAN ARTUR KING EST   0 

  2005 U RODENCA THE MILLER GB E 0 0 

  2004 N HAREM ULMAF ELLI-LYNA EST D 0 0 

  2006 N 

FI MVA FERDHU ROYAL 

HEARTBREAKER GB D 0 0 

  2004 U ANULER FRANCO EST D 2 0 

  2004 U ANULER FREDY EST   0 

  2006 U OLD MANILA'S THE BOSS N A 1 0 

  2006 N FAR ISLE'S LADY OF EAST ACTON USA e 0 0 

  2006 N 

FANNY OF THE WOODBULL 

FARM B E 1 1 

  2005 N A'OLIVIA DE MOLOSSIE F B 0 0 

2008 2008 U GAME KEEPER'S MAKE MY DAY N A 0 19 

  2008 N EVELYN V.'T HEKSENWIEL NL   0 

  2002 U GAME KEEPER'S EASYGOING ED N C 0 10 

  2007 N ADMIRAL'S SHOU FANTASTIC RUS   0 

  2007 U BARB'ERIC'S ICE MAN USA A 0 17 

  2007 N 

TSUNAMI BULLCASTLE'S MIRA 

ANTALLIS RUS  2 0 

  2007 U ANULER GERONIMO EST   0 

  2007 U ANULER GENTLE KNIGHT EST C  0 

  2006 N SWEBULL'S BAYWATCH BAMELA S A 0 0 

  2004 N BULFAST'S EVY BLACK TALE RUS D 0 8 

  2006 N GOLDEN UELSI DZHULIE VLADI RUS D 0 5 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN51864%2F07&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN45018%2F07&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN36175%2F07&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN35381%2F07&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN34890%2F07&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN32952%2F07&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN32952%2F07&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN29616%2F07&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN51924%2F04&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN29241%2F07&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN19715%2F07&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN18316%2F07&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN18316%2F07&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN17620%2F07&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN62723%2F08&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN57156%2F08&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN52669%2F08&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN39589%2F08&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN37821%2F08&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN37336%2F08&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN37336%2F08&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN35790%2F08&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN30736%2F08&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN26767%2F08&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN15804%2F08&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN15748%2F08&R=157
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  2007 U HERKULES VON MARTINLAND H   0 

2009 2009 N VALHALLA HUNTER INFINITY H   0 

  2008 U 

TORO DIAVOLO GLACIA 

LABOLAS RUS D 2 0 

  2009 N 

PIECE OF GOLD SHOMER 

HAYEAROT IL   0 

  2009 N TORO DIAVOLO EI-C-DI-C RUS C 1 0 

  2007 U ANULER GO FOR GOLD EST D 0 9 

  2008 U OLDWELL WASHINGTON GB B 0 10 

  2008 U 

DOGGMAS CHIVAS LORD 

CHARLES S   0 

  2008 N BULLMEREDITH SPACE HOPPER GB C 0 9 

  2007 U 

LYUDZHEN AKSIS KNIGHT FOR 

BULLERO'S RUS D 0 12 

  2007 U 

ADMIRAL'S SHOU RUSSIAN 

STANDART RUS C 2 0 

  2008 U APOLO DE GOLPURNA E  1 0 

  2008 N 

BULLMIGHTY QNTISENTIAL 

SHEILA AUS E 2 0 

  2008 U BULLSTOCK'S KING KEKKONEN CAN C 0 0 

2010 2008 U 

TORO DIAVOLO GAI MAXIMUS 

GOLDENS UELSIS RUS C 0 5 

  2010 N 

ETHNA BULLCASTLE'S WIND IZ 

MIRA ANTALLIS RUS  3 0 

  2007 U ANULER GERALD EST   0 

  2007 N 

LYUDZHEN ANABEL SAIN SHAIN 

FOR BULLERO'S RUS D 0 6 

  2010 U SWEBULL'S ROCKET CROCKET S  2 0 

  2008 N 

ZHIZN V DVIZHENII INFINITI 

GOLDEN UELSI RUS   0 

  2010 N ARDHUB MISS MURPHIN GB  0 0 

  2010 U LUVABULL'S ZIGGY STARDUST CH  0 13 

  2007 U ANULER GALAHAD EST D 1 0 

  2009 N BESS IT D 1 0 

  2010 U SWEBULL'S SEBASTIAN S   0 

  2010 N SWEBULL'S PINK AS PIGLET S   0 

  2010 N BEGOÑA DEL BALAMIO ES   0 

  2008 N 

LEGIONAS AT BULLBUGBEAR IZ 

MIRA ANTALLIS RUS B 0 1 

  2009 U LIBRRANI'S DULCIS DK D 0 0 

  2009 U GUACAMOLE DE EMPORDANIA ES D 1 6 

  2008 N ELECTRA DE EMPORDANIA ES   0 

  2009 N LIBRRANI'S DICENTRA DK A 0 0 

  2009 U MILBU KARLOS LV   0 

  2009 N 

LIBRRANI'S ETTA AS IN NUMBER 

ONE DK C 0 5 

  2009 U KAMEK'S HEADING EAST S D 0 0 

2011 2010 N ZINETTI HAZEY SUNSHINE GB   0 

 2010 N BULLSTIFF-NOSTRA SHANEL RUS   0 

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN29137%2F08&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI54579%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI53253%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI53253%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI47252%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI47252%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI46083%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI35363%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI35358%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI34928%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI34928%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI34723%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI33280%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI33280%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI33017%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI33017%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI28182%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI19480%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI19480%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI13372%2F09&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI57693%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI57693%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI54041%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI54041%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI53048%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI47285%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI47285%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI45494%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI44750%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI44750%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI41345%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI41028%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI40299%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI39949%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI39180%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI36730%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI32306%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI31506%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI31506%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI29591%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI25804%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI25857%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI17278%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI14413%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI13054%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI13054%2F10&R=157
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI12373%2F10&R=157
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 2011 U BOHLBY SIRIUS S   0 

 2010 U LIMYROS BOMBAX S C 0 0 

 2005 N PEDEPE'S BUMBLE BEE S   3 

 2010 U ARDHUB LEMMY BEE TOOGOOD GB  3 0 

 2008 N HOUSE QUICK GIANT AMEX HU D 0 0 

 2009 N LUVABULL'S YOURS FOREVER SUI A 0 9 

 2010 N CHALFS MISS REMARKABULL GB   0 

 2010 U ARDHUB GLENFIDDICH GB D 0 0 

 2010 U ARDHUB IM BACK WITH BLACK GB C 0 12 

 2010 U 

YOUPHORIA FREDERICO BY 

FERDHU GB  1 0 

 2011 N TIGERWUFFS OLAUG NO   0 

 2010 N 

PLEYADA RABULL BULLCASTLE'S 

GOLDEN UELSI RUS B 0 0 

 2011 N 

BULLSRKOOL REMARKABULL 

AUSSIE AUST   0 

 

 

Vuosina 1998–2011 tuontikoiria rekisteröitiin maahamme 111 kpl. Bullmastiffien tuonti on 

lisääntynyt viimeisten vuosien aikana huomattavasti, sillä viimeisen viiden vuoden aikana 

maahamme on tuotu kolminkertainen määrä koiria vuosiin 1998-2005 verrattuna.  Vuosina 1998-

2011 tuoduista koirista 35 %:a on käytetty syyskuun 2012 loppuun mennessä jalostukseen. Iso osa 

tuontikoirista jää kuitenkin pois jalostuskäytöstä.. 

Lähes puolet tuonneista 2007-2010 oli naapurimaista: Venäjältä 13 (22 %), Virosta 9 (16 %) ja 

Ruotsista 6 (10 %). Rodun kotimaasta Isosta Britanniasta tuonteja oli viisi. Tanskasta ja Espanjasta 

tuotiin kummastakin neljä, Norjasta kolme ja Australiasta, Yhdysvalloista ja Unkarista kaksi 

kustakin.  Yksittäiset tuonnit olivat Belgiasta, Hollannista, Ranskasta, Sveitsistä, Italiasta, 

Latviasta, Kanadasta ja Israelista. 

4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa 

 Taulukko 11. Muiden maiden rekisteröintejä vuosilta 2001-2005 

 

Vuosi Suomi Englanti USA Australia Ruotsi Norja Tanska 

2001 156 2058 2987 697 101 77 67 

2002 127 1831 2900 701 66 67 60 

2003 89 1768 2943 653 72 40 62 

2004 140 1896 3433 709 115 11 53 

2005 88 1623 3668 582 124 65 76 
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Rekisteröinnit Suomessa ja Englannissa 1964 - 2005
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Kuvio 3. Rekisteröinnit Suomessa ja Englannissa vuosina 1964-2005 

 

 

Kuvio 4.  Rekisteröinnit Suomessa ja Englannissa vuosina 2005-2011 
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Pohjoismaiden rekisteröinnit / maa  
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Kuvio 5 Rekisteröinnit yhteensä Pohjoismaissa 2001-2005 (Islantia lukuun ottamatta) 

 

 

 

Kuvio 6  Rekisteröinnit yhteensä Pohjoismaissa  2006-2011 (Islannin ja Tanskan tiedot puutuvat) 
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Kuvio 7 Rekisteröintimäärien kehitys Pohjoismaissa 2006-2011 (Islannin ja Tanskan tiedot 

puutuvat) 

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta 

Bullmastiffien kokonaisrekisteröintimäärät Suomessa ovat liikkuneet vuosina 2007–2011 

välillä 61–168 yksilöä. Kotimaisia pentuja on rekisteröity näinä vuosina 69–81. Rekisteröinnit ovat 

olleet noususuuntaiset näiden vuosien aikana.  Vuonna 2009 rekisteröitiin 14 pentuetta, vuonna 

2010 määrä nousi 22:een ja vuonna 2011 pentueita oli 25. Tähän mennessä (4.9.2012) pentueita on 

rekisteröity 16, joten trendi näyttäisi jatkuvan. 

Kohtuullisen pienten rekisteröintimäärien takia, jokaisen pentueen merkitys kannallemme on 

suuri. Useat kasvattajat pyrkivät käyttämään erisukuisia koiria sekä ulkomaisia yksilöitä ja 

yhdistelmiä uusitaan hyvin harvoin tai ei ollenkaan. Tuontiurosten osuus jalostuskäytössä on ollut 

24 % tarkastelujaksona 2007- 2011.  

Tarkastelujaksolla sukusiitosaste on ollut vuosittain keskimäärin 2,5 %. Sukusiitosaste on 

laskenut 80-luvun lopun ja 90- luvun alun lukemista, mutta on huomioitava, että kauempana 

sukutaulussa olevat yhteiset esi-isät saattavat nostaa lukemaa huomattavastikin. Tehollinen 

populaatiokoko on pysynyt jokseenkin samana, vaihdellen 26-40 välillä.  

Tarkastelujaksolla eniten jälkeläisiä tuottaneella uroksella on 20 jälkeläistä, joiden osuus on 

3,82 % rekisteröinneistä. Eniten jälkeläisiä saaneella nartulla jälkeläisiä on 21, joiden osuus on 

4,01 % rekisteröinneistä. Liikakäytön raja ei ylity niin urosten kuin narttujenkaan osalta. 2003 

vuoden alusta alkaen rodun PEVISA:ssa on ollut urosrajoitus, jolla yksittäisen uroksen 

jälkeläismäärä on rajoitettu 40 jälkeläiseen, kuitenkin niin, että viimeinen sallittu pentue 

rekisteröidään kokonaisuudessaan. 

Jalostuskäytön ikä uroksilla on laskenut, ollen keskimäärin alle 3-vuotta. Nartuilla 

keskimääräinen ikä, 3-vuotta, on pysynyt samana. Monet sairaudet ilmaantuvat vasta myöhemmällä 

iällä, jonka takia uroksen arvo jalostuskoirana kasvaa, jos se vielä veteraani-iässäkin on terve ja 

hyvässä kunnossa.  
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4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 

4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta 

Luonne: Vahva, kestävä, aktiivinen ja luotettava. Reipas, valpas ja uskollinen. 

Käyttötarkoitus: Vahtikoira 

Rotumääritelmän luonnekuvauksen tulkinta. Millainen on ihannebullmastiffi? 

Alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa pohjautuen bullmastiffin tulisi olla luonteeltaan reipas, 

toimelias, valpas, uskollinen, luotettava ja kärsivällinen. Suunnilleen näillä sanoilla ja valitettavan 

ylimalkaisesti nykyinen alkuperämaan rotumääritelmä kuvaa bullmastiffin luonnetta. Aivan 

ensimmäisessä rotumääritelmässä (1925, The Midland Bull-Mastiff Club) luonnetta kuvataan 

seuraavasti: 

tavoiteltavia ominaisuuksia bullmastiffin kasvatuksessa ovat rohkeus, aktiivisuus ja 

voimakkuus. Koiran tulisi olla luonteeltaan iloinen ja hyväntuulinen. Tärkein 

vältettävä asia luonteessa on ujous ja arkuus.  Kasvatustyössä tulisi pitää aina 

mielessä myös koiran älykkyys. Tämän tyyppiset koirat ovat luonnostaan älykkäitä ja 

huolellisella kasvatuksella ja koulutuksella tätä älykkyyttä pystytään edelleen 

kehittämään. 

 

 

Amerikkalainen rotumääritelmä sanoo luonteesta seuraavaa: 

peloton ja itsevarma, mutta samaan aikaan myös mukautuva ja sävyisä. Koirassa 

yhdistyvät luotettavuus, älykkyys ja miellyttämisenhalu, joita vaaditaan luotettavalta 

perheenjäseneltä ja vahdilta. 

 

 Todettakoon, että näissä luonnekuvauksissa ei ole mitään sellaista, mikä ei sopisi myös nykyajan 

ihannebullmastiffin luonnekuvaukseen ja sotisi rodun nykyistä käyttötarkoitusta seurakoirana 

vastaan. 

Mitä sitten on näiden rotumääritelmien luonnetta kuvaavien sanojen takana? Mikä on olennaista 

ja tärkeää ihanteellisessa bullmastiffissa? Millainen sen tulisi olla? Rodun luonteen kuvaus vain 

muutamalla sanalla saattaa antaa väärän vaikutelman siitä, etteikö luonteella olisi merkitystä. Minkä 

tahansa suurikokoisen ja voimakkaan rodun kohdalla luonne on ensiarvoisen tärkeä asia ja näin on 

myös bullmastiffin osalta. 

Ihanteellinen bullmastiffi on rohkea ja suojeleva olematta kuitenkaan 

aggressiivinen. Se on luonnostaan utelias, valpas ja halukas oppimaan, fyysisesti 

ja psyykkisesti luotettava ja tasapainoinen. Bullmastiffi on kestävä, mutta 

tarvittaessa hetkessä täynnä voimaa ja energiaa. Se on omistautunut omalle 

perheelleen ja suhtautuu vieraisiin ehkä hieman välinpitämättömästi. Sen tulisi 

suhtautua toisiin koiriin suvaitsevasti antaen kuvan tietynlaisesta 

”ylevämielisyydestä”. Sen tulisi olla täysin luotettava lasten kanssa, psyykkisesti 

vakaa ilman merkkejä ujoudesta tai arkuudesta, eloisa ja vilkas tarvittaessa, mutta 

muulloin rauhallinen ja jopa flegmaattinen. Bullmastiffin tulisi luonnostaan osata 

erottaa, milloin vieras henkilö on ”oikealla” asialla ja milloin ei (Hancock 1996). 
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4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin 

Bullmastiffeissa ei ole tällaista jakautumista 

4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien 

testaus ja/tai kuvaus 

Bullmastiffien PEVISA-ohjelmaan ei sisälly luonteen ja/tai käyttöominaisuuksien testausta. 

4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa 

Luonnetestaus ja luonneprofiili 

Luonteen arvioimiseksi Suomessa on tällä hetkellä kaksi virallista ns.testiä. Virallinen luonnetesti 

on otettu Suomessa käyttöön vuonna 1976 ja se perustuu pääperiaatteissaan Ruotsin armeijan 

työkoirien soveltuvuustesteihin. Kuluneen kolmenkymmenen vuoden aikana testiä on kuitenkin 

kehitetty jatkuvasti paremmin vastaamaan nykypäivän harrastus- ja seurakoirien 

perusominaisuuksia. Alkuaikojen teknisesti aina samalla kaavalla ja voimalla suoritettu testi on 

muuttunut vuosien kuluessa paremmin huomioimaan koirien perusluonteen, ja nykyisin jokainen 

testin osuus suoritetaan aina koiran ehdoilla. Testitilanteen hyökkäyksien voima riippuu aina 

testattavasta koirasta. Luonnetesti etsii kaikissa suorituksissa reaktioita, ja toisilla koirilla nämä 

saadaan näkyviin huomattavasti pienemmillä ärsykkeillä kuin toisilla. Yksi testituomarin 

tärkeimmistä tehtävistä onkin estää koiran liiallinen paineistaminen testin aikana (Lankinen 1998-

2002). 

Toinen luonteen arvioimismenetelmä on Ruotsista peräisin oleva MH-luonnekuvaus, joita on 

järjestetty virallisesti Suomessa vasta vuodesta 2010 alkaen. MH-luonnekuvauksen tarkoituksena 

on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä MH-ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia 

roduttain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH 

kuvaa koiran luonneominaisuuksia sekä yksilönä, että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan 

verrattuna (MH-luonnekuvauksen säännöt, voimassa 1.1.2010 alkaen). Toistaiseksi vain kolme 

bullmastiffia on osallistunut MH-luonnekuvaukseen, mutta määrä tulee varmasti lisääntymään MH-

luonnekuvausten yleistyessä. 

Viime vuosina rotuyhdistys on omalta osaltaan pyrkinyt lisäämään bullmastiffien luonnetestausta 

mm. järjestämällä testejä itse ja kannustamalla bullmastiffien kasvattajia ja omistajia testauttamaan 

koiransa. Testi sinänsä sopii bullmastiffille samalla tavalla kuin mille muulle rodulle tahansa, mutta 

testituloksen tulkitsemiseen tulee paneutua hieman toiselta kannalta kuin perinteisillä 

palveluskoiraroduilla. Ihanteelliset pisteet eri osa-alueista palveluskoiralla eivät ole sitä välttämättä 

bullmastiffille. 

Alla olevaan luonneprofiilitaulukkoon on kerätty vuosina 1996-2004 testattujen bullmastiffien 

(53 kpl) toteutuneet tulokset osa-alueittain. Tämän lisäksi taulukkoon on jokaisen osa-

aluearvosanan kohdalle merkitty, onko kyseinen tulos bullmastiffille toivottava, hyväksyttävä vai 

ei-toivottava tulos. Luonnetestitulosta tulkittaessa ei tule kiinnittää huomiota testin loppupisteisiin 

vaan tärkeämpää on katsoa, minkä tuloksen koira on saanut eri osa-alueista. Suuri pistemäärä ei 

tarkoita pelkästään positiivista. Sama loppupistemäärä voi kertyä aivan erilaisista osa-aluetuloksista 

ja tästä johtuen esimerkiksi + 200 pisteen koira voi olla todella hankala tapaus, vaikkakin kyllä 

sopiva käyttökoiraksi olettaen että käyttötarkoitus valitaan oikein, tai vaihtoehtoisesti erinomainen 
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perhe- ja harrastuskoira riippuen täysin siitä, millä tavoin ja mistä osa-alueista pisteet ovat koiralle 

kertyneet. 

Tärkeää on myös muistaa, että koiran lopputulos on aina yhdistelmä eri osa-alueista ja ominai-

suuksista – esimerkiksi jonkun tietyn osa-alueen ei-toivottavan tuloksen merkityksen suuruus voi 

riippua siitä, mitä koira on muista osa-alueista saanut. 

 

Taulukko 12.  Tavoitteena oleva sekä toteutunut luonneprofiili vuosina 1996-2004 testatuista 

bullmastiffeista (53 kpl) 

Osa-alue 
tavoite 

toteutunut 

arvosteluperusteet % 

I Toimintakyky  

+3 erittäin suuri hyväksyttävä 0 

+2 suuri toivottava 1,9 % 

+1 kohtuullinen toivottava 39,6 % 

-1 pieni ei-toivottava 47,2 % 

-2 riittämätön ei-toivottava 11,3 % 

-3 toimintakyvytön ei-toivottava 0 

II Terävyys  

+3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua toivottava 5,7 % 

+2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua ei-toivottava 0 

+1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua toivottava 94,3 % 

-1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin ei-toivottava 0 

-2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin ei-toivottava 0 

-3 suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin ei-toivottava 0 

III Puolustushalu   

+3 kohtuullinen, hillitty toivottava 24,5 % 

+2 suuri, hillitty ei-toivottava 1,9 % 

+1 pieni toivottava 64,2 % 

-1 haluton ei-toivottava 9,4 % 

-2 erittäin suuri ei-toivottava 0 

-3 hillitsemätön ei-toivottava 0 

IV Taisteluhalu  

+3 suuri toivottava 7,5 % 

+2 kohtuullinen toivottava 30,2 % 

+1 erittäin suuri ei-toivottava 0 

-1 pieni hyväksyttävä 49,1 % 

-2 riittämätön ei-toivottava 13,2 % 

-3 haluton ei-toivottava 0 

 

 

V Hermorakenne  

+3 rauhallinen ja varma toivottava 1,9 % 

+2 suhteellisen rauhallinen toivottava 3,8 % 

+1 hieman rauhaton hyväksyttävä 88,6 % 
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-1 vähän hermostunut ei-toivottava 3,8 % 

-2 hermostunut  ei-toivottava 1,9 % 

-3 erittäin hermostunut ei-toivottava 0 

VI Temperamentti  

+3 vilkas toivottava 9,4 % 

+2 kohtuullisen vilkas toivottava 88,7 % 

+1 erittäin vilkas ei-toivottava 0 

-1 häiritsevän vilkas ei-toivottava 0 

-2 välinpitämätön ei-toivottava 1,9 % 

-3 apaattinen ei-toivottava 0 

VII Kovuus  

+3 kohtuullisen kova toivottava 3,8 % 

+2 kova ei-toivottava 1,9 % 

+1 hieman pehmeä toivottava 58,4 % 

-1erittäin kova ei-toivottava 0 

-2 pehmeä ei-toivottava 32,1 % 

-3 erittäin pehmeä ei-toivottava 3,8 % 

VIII 

Luoksepäästävyys 
 

+3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin toivottava 79,2 % 

+2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen hyväksyttävä 20,8 % 

+1 mielistelevä ei-toivottava 0 

-1 selvästi pidättyväinen ei-toivottava 0 

-2 hyökkäävä ei-toivottava 0 

-3 salakavala ei-toivottava 0 

Laukauspelottomuus  

+ laukausvarma toivottava 75,5 % 

++ laukauskokematon hyväksyttävä 22,6 % 

+++ paukkuärtyisä ei-toivottava 0 

- laukausaltis ei-toivottava 1,9 % 

- - laukausarka ei-toivottava 0 

 

 

  



34 

Taulukko 13. Tavoitteena oleva sekä toteutunut luonneprofiili vuosina 2009-2011 testatuista 

bullmastiffeista (29 kpl) 

Osa-alue tavoite toteutunut   

arvosteluperusteet   % kpl 

I Toimintakyky 

 
      

+3 erittäin suuri hyväksyttävä 0,00 % 0 

+2 suuri toivottava 13,80 % 4 

+1 kohtuullinen toivottava 48,30 % 14 

-1 pieni ei-toivottava 31,00 % 9 

-2 riittämätön ei-toivottava 6,90 % 2 

-3 toimintakyvytön ei-toivottava     

       

II terävyys       

+3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää 

hyökkäyshalua 
toivottava 6,90 % 2 

+2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua ei-toivottava 0,00 % 0 

+1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua toivottava 93,10 % 27 

-1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin ei-toivottava 0,00 % 0 

-2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin ei-toivottava 0,00 % 0 

-3 suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin ei-toivottava 0,00 % 0 

        

III Puolustushalu       

+3 kohtuullinen, hillitty toivottava 13,80 % 4 

+2 suuri, hillitty ei-toivottava 0,00 % 0 

+1 pieni toivottava 68,95 % 20 

-1 haluton ei-toivottava 17,25 % 5 

-2 erittäin suuri ei-toivottava 0,00 % 0 

-3 hillitsemätön ei-toivottava 0,00 % 0 

        

IV Taisteluhalu       

+3 suuri toivottava 0,00 % 0 

+2 kohtuullinen toivottava 37,95 % 11 

+1 erittäin suuri ei-toivottava 0,00 % 0 

-1 pieni hyväksyttävä 51,70 % 15 

-2 riittämätön ei-toivottava 10,35 % 3 

-3 haluton ei-toivottava 0,00 % 0 

        

V Hermorakenne       

+3 rauhallinen ja varma toivottava 0,00 % 0 

+2 suhteellisen rauhallinen toivottava 17,25 % 5 

+1 hieman rauhaton hyväksyttävä 79,30 % 23 

-1 vähän hermostunut ei-toivottava 3,45 % 1 

-2 hermostunut ei-toivottava 0,00 % 0 

-3 erittäin hermostunut ei-toivottava 0,00 % 0 
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VI Temperamentti       

+3 vilkas toivottava 31,05 % 9 

+2 kohtuullisen vilkas toivottava 44,80 % 13 

+1 erittäin vilkas ei-toivottava 17,25 % 5 

-1 häiritsevän vilkas ei-toivottava 6,90 % 2 

-2 välinpitämätön ei-toivottava 0,00 % 0 

-3 apaattinen ei-toivottava 0,00 % 0 

        

VII Kovuus       

+3 kohtuullisen kova toivottava 20,70 % 6 

+2 kova ei-toivottava 0,00 % 0 

+1 hieman pehmeä toivottava 51,70 % 15 

-1 erittäin kova ei-toivottava 0,00 % 0 

-2 pehmeä ei-toivottava 27,60 % 8 

-3 erittäin pehmeä ei-toivottava 0,00 % 0 

        

VIII Luoksepäästävyys       

+3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin toivottava 96,60 % 28 

+2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen hyväksyttävä 3,40 % 1 

+1 mielistelevä ei-toivottava 0,00 % 0 

-1 selvästi pidättyväinen ei-toivottava 0,00 % 0 

-2 hyökkäävä ei-toivottava 0,00 % 0 

-3 salakavala ei-toivottava 0,00 % 0 

        

Laukauspelottomuus       

+++ laukausvarma toivottava 79,30 % 23 

++ laukauskokematon hyväksyttävä 20,70 % 6 

+ paukkuärtyisä ei-toivottava 0,00 % 0 

- laukausaltis ei-toivottava 0,00 % 0 

 

 

Luonnetestin testattavat ominaisuudet: 

 Toimintakyky on luonteenominaisuus, jonka avulla koira kykenee toimimaan oikealla 

tavalla ilman ulkoista pakkoa, todellisten vaaratilanteiden tai luuloteltujen vaaravaikutusten keskellä 

joutumatta pelon valtaan, keskeyttämättä toimintaansa 

 Terävyys on koiran taipumus reagoida vihamielisesti odottamattoman ärsykkeen sattuessa 

 Puolustushalu on perinnöllinen ominaisuus asettua vaaratilanteessa puolustamaan 

ohjaajaansa ja itseään. 

 Taisteluhalu on perinnöllinen taipumus nauttia taistelemisesta itsestään, leukojen ja lihasten 

käytöstä 

 Hermorakenteella tarkoitetaan koiran synnynnäistä vahva- tai heikkohermoisuutta, joka 

ilmenee kun koira syystä tai toisesta joutuu voimakkaaseen, vaihtelevaan sisäiseen jännitystilaan 

 Temperamentti on kyky nopeasti reagoida ja järjestäytyneesti kohdata ympäristöärsykkeitä 

samoin kuin kyky nopeasti sopeutua muuttuneisiin tilanteisiin 

 Kovuus – koiran luonteen kovuudella tarkoitetaan sitä, miten koira antaa epämiellyttävän 

tuntuisten järkytysten vaikuttaa vastaiseen toimintaansa 

 Luoksepäästävyys – koiran suhtautuminen vieraaseen henkilöön 

 Laukauspelottomuus – koiran laukauskestävyys testataan 9mm paukkupanoksin 

terävyyskokeen jälkeen koiran ollessa kytkettynä seinään tai koiran puuhastellessa ohjaajan kanssa. 
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Puuhailu on yleensä liikkumista ohjaajan kanssa tähän tarkoitukseen varatulla alueella, maaperän 

haistelua, leikkimistä ohjaajan kanssa tms. 

 

Kun vertaamme taulukoissa 12 ja 13 esitettyjä toteutuneita tuloksia toivottuihin tuloksiin, 

huomaamme, että suurimmat erot toteutuneen ja toivotun välillä ovat toimintakyvyssä, 

taisteluhalussa, hermorakenteessa ja kovuudessa. Sen sijaan toteutuneet tulokset vastaavat toivottuja 

erittäin hyvin terävyydessä, puolustushalussa ja luoksepäästävyydessä, mitä voidaan pitää erittäin 

tärkeänä asiana, kun puhutaan bullmastiffista nyky-yhteiskunnassa. 

Vuosien 2005-2011 aikana on luonnetestattu 87 bullmastiffia ja luonnetestattujen bullmastiffien 

määrä kasvaa koko ajan. Luonnetestien osa-alueiden tuloksia ei ole saatavilla Koiranetissä vuosien 

2005-2008 osalta, joten taulukkoon 13 on koottu vain 2009-2011 testattujen koirien osa-alueiden 

tulokset. 

Taulukosta 13 voidaan havaita, että suurimat erot toteutuneen ja toivotun osa-aluesuorituksen 

välillä esiintyvät toimintakyvyssä, puolustushalussa, temperamentissa sekä kovuudessa. 

Terävyyden ja luoksepäästävyyden osalta tulokset vastaavat taulukon 12 tuloksia, eli koirat ovat 

saaneet vain rodulle toivottuja tuloksia. 

Verrattaessa taulukoita 12 ja 13 keskenään, havaitaan toimintakyvyssä tapahtuneen jonkin 

verran parannusta viime vuosina. Vilkkaus näyttää kasvaneen edellisten vuosien koiriin verrattuna 

ja kovuudessa liian pehmeiden koirien määrä on jonkin verran vähentynyt. Luoksepäästävyydessä 

koirat ovat yhtä lukuunottamatta saaneet rodulle toivotun tuloksen, eli koirien avoimuus vieraita 

ihmisiä kohtaan näyttää lisääntyneen. Laukausvarmojen koirien määrä on kasvanut, sillä 

laukauskokemattomia koiria on aiempaa vähemmän, eikä yksikään testatuista ole reagoinut 

laukauksille ei-toivotusti. Vaikka tulos on vain suuntaa-antava, näyttää bullmatiffien luonteissa 

tapahtuneen myönteistä kehitystä näiden testattavien osa-alueiden osalta. Vilkkauden lisääntyminen 

voidaan nähdä sekä positiivisena että negatiivisena ominaisuutena, joten asiaan tulee kiinnittää 

huomiota lähivuosien aikana. 

Alla olevissa kuvioissa (kuvio 8 ja kuvio 9) on tarkemmin kuvattu sitä, millä tavoin toteutuneet 

tulokset vastaavat toivottuja ja vastaavasti myös sitä, millä tavoin toteutuneet tulokset vastaavat 

tuloksia, joita bullmastiffilta minimissään voidaan hyväksyä. 

Luonnetestilomakkeella korkeimman pistemäärän (+3) antava testattavan ominaisuuden taso ei 

yleensä ole ko. ominaisuuden suurin voima. Esimerkiksi kovuuden osalta asteikko on 

seuraavanlainen: +3 Kohtuullisen kova, +2 Kova, +1 Hieman pehmeä, -1 Erittäin kova, -2 Pehmeä 

ja -3 Erittäin pehmeä. Tämän vääristymän vuoksi on alla esitetyssä kuvioissa kaikkien 

ominaisuuksien arvosanat käännetty kuvaamaan ko. ominaisuuden voimakkuutta asteikolla 0-5. 

Ylläolevan esimerkin kovuuden arvosana-asteikko on muutettu seuraavaksi: 5 Erittäin kova, 4 

Kova, 3 Kohtuullisen kova, 2 Hieman pehmeä, 1 Pehmeä ja 0 Erittäin pehmeä. Tämä muunto on 

toteutettu kaikkien testattavien ominaisuuksien kohdalla ja se nähdään taulukoissa 14 ja 15. 

Tämän jälkeen on laskettu toteutuneiden tulosten keskiarvopisteet erikseen jokaiselle 

testattavalle ominaisuudelle ja sama on tehty myös toivottavien tulosten suhteen. Hyväksyttävä 

minimi-sarakkeessa on ilmaistu se pistemäärä, joka kyseisessä testattavassa ominaisuudessa on alin 

hyväksyttävä tai toivottava pistemäärä bullmastiffille ja hyväksyttävä maksimi-sarakkeessa on 

vastaavasti bullmastiffin suurin hyväksyttävä tai toivottava pistemäärä kyseiselle ominaisuudelle. 

Näiden pistetietojen pohjalta on muodostettu neljä radar-kuviota (kuviot 8-11), joissa 

ensimmäisessä (kuvio 8) verrataan toteutuneita tuloksia toivottaviin tuloksiin. Sininen väri kuvaa 

keskimääräistä toteutunutta tulosta ja vihreä toivottavaa keskimääräistä tulosta. Koska sininen alue 

on kokonaan vihreän alueen sisäpuolella, tarkoittaa se sitä, että toteutuneet tulokset eivät vastaa 

voimakkuudeltaan aivan toivottavia. Tästäkin kuviosta näkyy se, että lähimpänä toivottavaa ovat 

terävyys, puolustushalu ja luoksepäästävyys. Kuviossa 10 on vertailtavina ovat toteutunut tulos ja 

alin hyväksyttävä tulos. Koska toteutunutta tulosta kuvaava sininen väri peittää lähes kokonaan 

alinta hyväksyttävää tulosta kuvaavan keltaisen alueen, voidaan tästä päätellä, että toteutuneet 
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tulokset vastaavat voimakkuudeltaan melko hyvin sitä, mitä bullmastiffilta vähintään vaaditaan. 

Ainoat ominaisuudet, joissa tämä ei toteudu, ovat toimintakyky ja kovuus. 

 

 
Kuvio 8 Testattavien ominaisuuksien keskimääräiset toteutuneet voimakkuudet verrattuna 

toivottaviin ominaisuuksien voimakkuuksiin (1996-2004 testatuista) 

 

 

 
 

Kuvio 9 Testattavien ominaisuuksien keskimääräiset toteutuneet voimakkuudet verrattuna 

toivottaviin ominaisuuksien voimakkuuksiin (2009-2011 testatuista) 

 

 

 

 

 

 

toimintakyky 

terävyys 

puolustushalu 

taisteluhalu 

hermorakenne 

temperamentti 

kovuus 

luoksepäästävyys 

-5 

-3 

-1 

1 

3 

5 

toivottava 

toteutunut 

-5 
-3 
-1 
1 
3 
5 

toimintakyky 

terävyys 

puolustushalu 

taisteluhalu 

hermorakenne 

temperamentti 

kovuus 

luoksepäästävyys 

toivottava 
toteutunut 



38 

 

 
 

Kuvio 10 Testattavien ominaisuuksien keskimääräiset toteutuneet voimakkuudet verrattuna 

alimpiin hyväksyttäviin ominaisuuksien voimakkuuksiin (1996-2004 testatuista) 

 

 

 

 
 

Kuvio 11 Testattavien ominaisuuksien keskimääräiset toteutuneet voimakkuudet verrattuna 

alimpiin hyväksyttäviin ominaisuuksien voimakkuuksiin (2009-2011 testatuista) 
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Kuvioissa 8 ja 9 havaitaan sama asia kuin taulukoissa 12 ja 13 eli toimintakyvyn, 

hermorakenteen, temperamentin, kovuuden ja luoksepäästävyyden osalta toteutuneet osa-alueet 

ovat saavuttaneet toivottavia osa-alueita viime vuosina. Puolustushalussa on tapahtunut pieni 

muutos huonompaan ja terävyys sekä taisteluhalu ovat pysyneet samalla tasolla. 

Kuvioissa 9 sininen alue on vihreän alueen sisäpuolella temperamenttia lukuunottamatta, 

joten, toteutuneet tulokset eivät vastaa voimakkuudeltaan aivan toivottavia, paitsi temperamentin 

osalta. Kuviosta havaitaan myös, että lähimpänä toivottavaa ovat terävyys ja luoksepäästävyys. 

Temperamentin osalta saadut tulokset ylittävät toivottujen tulosten keskiarvon. Kuviossa 11 

vertailtavina ovat toteutunut tulos ja alin hyväksyttävä tulos. Koska toteutunutta tulosta kuvaava 

sininen väri peittää kokonaan alimpaa hyväksyttävää tulosta kuvaavan keltaisen alueen, vastaavat 

toteutuneet tulokset voimakkuudeltaan melko hyvin sitä, mitä bullmastiffilta vähintään vaaditaan. 

 

Taulukko 14.  Testattavien ominaisuuksien keskimääräiset toteutuneet voimakkuudet verrattuna 

toivottaviin ja alimpiin sekä korkeimpiin hyväksyttäviin ominaisuuksien voimakkuuksiin (1996-2004 

testatuista) 

 

 

  toimintakyky terävyys puolustushalu taisteluhalu 

  pisteytys kpl pisteytys kpl pisteytys kpl pisteytys kpl 

+3 5   1 3 2 13 4 4 

+2 4 1 2   3 1 3 16 

+1 3 21 0 50 1 34 5   

-1 2 25 3   0 5 2 26 

-2 1 6 4   4   1 7 

-3 0   5   5   0   

 

hermorakenne temperamentti kovuus luoksepääst. 

 

pisteytys kpl pisteytys kpl pisteytys kpl pisteytys kpl 

+3 5 1 3 5 3 2 5 42 

+2 4 2 2 47 4 1 4 11 

+1 3 47 4   2 31 3   

-1 2 2 5   5   2   

-2 1 1 1 1 1 17 1   

-3 0   0   0 2 0   

         

toivottava   

   

toteutunut toivottava hyv. min 

hyv. 

max 

hyväksytty   

 

toimintakyky 2,32 3,5 3 5 

ei-

toivottava   

 

terävyys   0,057 0,5 0 1 

   

puolustushalu 1,189 1,5 1 2 

   

taisteluhalu 2,32 3,5 2 4 

   

hermorakenne 3 4,5 3 5 

   

temperamentti 2,075 2,5 2 3 

   

kovuus   1,679 2,5 2 3 

   

luoksepäästävyys 4,792 5 4 5 
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Taulukko 15.  Testattavien ominaisuuksien keskimääräiset toteutuneet voimakkuudet verrattuna 

toivottaviin ja alimpiin hyväksyttäviin ominaisuuksien voimakkuuksiin (2009-2011 testatuista) 

 

 

       toimintakyky           terävyys      puolustushalu 

       

taistelu-

halu 

 pisteytys kpl pisteytys kpl pisteytys kpl pisteytys 

+3 5   1 2 2 4 4 

+2 4 4 2   3   3 

+1 3 14 0 27 1 20 5 

-1 2 9 3   0 5 2 

-2 1 2 4   4   1 

-3 0   5   5   0 

     hermorakenne      temperamentti           kovuus 

      

luokse-

pääst. 

 pisteytys kpl pisteytys kpl pisteytys kpl pisteytys 

+3 5   3 9 3 6 5 

+2 4 5 2 13 4   4 

+1 3 23 4 5 2 15 3 

-1 2 1 5 2 5   2 

-2 1   1   1 8 1 

-3 0   0   0   0 

        

     

toteutu-

nut 

toivotta-

va hyv. min 

toivottava    toimintakyky   2,69 3,5 3 

hyväksytty    terävyys                     0,07 0,5 0 

ei-

toivottava    puolustushalu   

0,97 

1,5 1 

   taisteluhalu   2,28 3,5 2 

   hermorakenne   3,14 4,5 3 

   temperamentti   2,86 2,5 2 

   kovuus                   1,93 2,5 2 

 

   luoksepääst.   

4,93 

5 4 

Luonteen arvioimisen keinot 

Bullmastiffille ei ole olemassa rodunomaista testiä, jolla käyttäytymisen tai luonteen 

jalostuskelpoisuutta voitaisin arvioida. Luonteen arvioksi käy jokin seuraavista: 

 

• luonnetestit 

• MH-luonnekuvaus 

• BH-koe 

Luonnetestilomakkeen tulkitsemiseksi tehty luonneprofiili auttaa rodunomaisen luonteen 

arvioimisessa. Jalostuskoirille suositellaan luonteen testausta joko MH-luonnekuvauksen tai 
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luonnetestin avulla.BH-kokeen suorittaneita bullmastiffeja on jo 14 (10.9.12 mennessä). BH-koe on 

erinomainen koiran käyttäytymisen ja koulutettavuuden mittari, joten toivottavasti yhä useampi 

bullmastiffi suorittaa BH-kokeen hyväksytysti tulevaisuudessa. 

Näyttelyarvostelulomakkeisiin on vuodesta 2011 lähtien voitu merkitä onko koira 

rodunomainen lähestyttäessä. Jalostuskoirille suositellaan kolmea näyttelyissä käyntiä, joista 

ainakin yhden tulisi olla avoimesta luokasta. Tällöin myös näyttelyiden arvostelulomakkeiden 

avulla voitaisiin kerätä tietoa koirien käyttäytymisestä eri ikäisenä.  

 

Millainen on nykypäivän bullmastiffi? 

Matkalla suureksi seuralaiseksi myös bullmastiffin luonne on muuttunut ja tasoittunut. 

Nykypäivän bullmastiffeista suurin osa täyttää hyvin seurakoiralle luonteiden osalta asetetut 

vaatimukset. Osa on tosin jo niin ”seurakoiramaistunut”, ettei niistä enää juurikaan ole ainakaan 

kovin tavoitteelliseen harrastustoimintaan, mikä on valitettavaa rodun alkuperä huomioonottaen. 

Mutta rauhallisina ja kärsivällisinä, turhiin reagoimattomina perhekoirina, tosin puolustusvietillä 

varustettuina sellaisina, ne täyttävät kyllä paikkansa erinomaisesti. 

Juuri rauhallisuus on ominaisuus, jonka takia moni bullmastiffin omistaja kokee elämän koiransa 

kanssa helpoksi. Bullmastiffi on jo pentunakin rauhallinen ja helposti sopeutuva, joten maailmaan 

totutteleminen ei vaadi kovin suuria ponnistuksia. Rauhallisuuden ja luonteen itsenäisyyden vuoksi 

bullmastiffi on yleensä helppo koira kotioloissa – se ei kävele koko aikaa omistajansa perässä 

peläten yksinjäämistä tai vaatien tekemistä, vaan yleensä nukkuu rauhallisesti ellei mitään 

mielenkiintoista tapahdu. Itsenäisenä luonteena se ei ole niin fanaattisesti omistajansa perään kuin 

esimerkiksi jotkut paimenkoirat ja kärsii harvoin pahasta eroahdistuksesta. Rodun rauhallisuudessa 

on tosin omat haittapuolensa; se voi erehdyttää jotkut omistajat luulemaan, ettei koira tarvitse 

mitään toimintaa ja virikkeitä elämäänsä, jolloin koira hyvin helposti ”unohtuu” sohvalle 

nukkumaan. Turhautuminen saattaa olla monen ongelman alku myös bullmastiffilla ja vaikka näin 

ei aina olisikaan, on koiran elämänlaadun kannalta tärkeää, että sen kanssa vähintäänkin tehdään 

pitkiä kävelylenkkejä. Ulkoilua bullmastiffin kanssa helpottaakin se, ettei sillä juurikaan ole 

riistaviettiä ja sitä pystyy pitämään myös vapaana, olettaen että muut olosuhteet sen sallivat. 

Verrattaessa yllä esitettyä ihanne bullmastiffin kuvausta tämän päivän kantaan on todettava, että 

rodun itsevarmuus, rohkeus ja ehkä myös luotettavuus tuntuu jossakin määrin kadonneen. Sama 

havaitaan luonnetestituloksista ja seuraamalla paikan päällä tällaisten koirien luonnetestejä. 

Oikeanlainen bullmastiffi ei testistä paljoa kuormitu, vaan kohtaa seuraavan haasteen mielellään. 

Rohkeuden ja itsevarmuuden tilalla näkee kuitenkin turhan usein liiallista pehmeyttä, ujoutta ja jopa 

arkuutta, jotka hankaloittavat koiran toimimista missä tahansa tehtävässä, myös seurakoirana. 

Luonnetestissä tällanen koira paineistuu liikaa heti testin alusta lähtien ja jokainen erikoiskoe 

kuormittaa koiraa entistä enemmän. Arka ja toimintakyvytön bullmastiffi on kaukana rodun 

alkuperäisistä koirista, eikä vastaa kuvaa rohkeasta ja luotettavasta kumppanista. Vaikka 

yksilökohtaisia eroja on paljon, kehityksen suunta on valitettavasti kuitenkin havaittavissa. Samalla 

toisaalta myös terävyys ja puolustushalu ovat vähentyneet alkuajoista, mitä voidaan pitää hyvänä 

asiana rodun nykyinen käyttötarkoitus huomioonottaen. Silti bullmastiffeista saattaa edelleen löytyä 

joitakin liian teräviä yksilöitä ja terävyys yhdistettynä epävarmuuteen on hankala yhdistelmä 

kokeneellekin koiranomistajalle.  

Vaikka puolustushalu on vähentynyt rodun työkoira-ajoista, se on edelleen bullmastiffille hyvin 

tyypillinen ominaisuus, joka melko varmasti tulee esiin joka yksilöstä, kunhan tosi on kyseessä. 

Bullmastiffi on myös keskimääräistä reviiritietoisempi rotu ja omistajia kehotetaankin olemaan 

rohkaisematta koiraansa vahtimaan ja puolustamaan omaa aluettaan ja laumaansa, koska 

sisäsyntyisenä ominaisuutena vahtiminen saattaa bullmastiffilla mennä myös liiallisuuksiin. 
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Toisaalta meillä on nykyisin kannassamme myös yksilöitä, joiden puolustus- ja vahtimisviettiä on 

melko työlästä herätellä, eikä se tietysti ole seurakoiralle tarpeellistakaan, mutta toisaalta tällainen 

koira ei vastaa sitä, millainen bullmastiffin pitäisi olla. 

Omistajille eniten hankaluuksia aiheuttaa todennäköisesti bullmastiffin keskimääräistä suurempi 

ei-sosiaalisuus lajikumppaneitaan kohtaan. Asumismuoto on entisestä harva-asutuksesta maalla 

muuttunut pitkälti tiiviiksi kaupunki asumiseksi. Koirien määrän ollessa jatkuvassa kasvussa ovat 

koirien ”reviirit” pienentyneet pahimmillaan maatilasta kerrostalo yksiöön. Bullmastiffi ei 

alunperinkään ole ollut sosiaalinen rotu muille koirille ja tämä näkyy sen luonteessa edelleen 

hankaloittaen bullmastiffin elämää nyky-yhteiskunnassa. Bullmastiffi ei ole ns. Koirapuistokoira, 

joka soveltuu osallistumaan isoon, vieraaseen laumaan. Rotu on uusien koiratuttavuuksien suhteen 

hieman ”hitaasti lämpiävä” eikä yleensä pidä vieraista, liian innokkaasti tuttavuutta tekevistä saman 

sukupuolen koirista. Bullmastiffille jonkin verran tyypillistä on myös, että se saattaa suhtautua 

alkuun vieraisiin koiriin epäluuloisesti myös sukupuolesta riippumatta, mutta vastaavasti se saattaa 

tulla hyvin toimeen samaa sukupuolta olevien koirien kanssa, kunhan ne ovat tuttuja ja jo laumaan 

hyväksyttyjä. Näin ei tietenkään aina ole ja kaksi samaa sukupuolta olevaa koiraa samassa 

perheessä on aina riskitekijä, johon tulee varautua jo ennalta. Jonkin verran bullmastiffin 

laumakäyttäytymistä saattaa leimata myös tietynlainen omistushalu ja mustasukkaisuus, joka voi 

kohdistua ruokaan, leluihin tai oman lauman jäseniin. Tyypillistä bullmastiffille on myös 

tietynlainen huumorintajuttomuus ja väärintulkitseminen, mitä tulee muihin koiriin ja niiden 

antamiin signaaleihin. Esimerkiksi kahden koiran äänekäs leikki saatetaan helposti tulkita 

orastavaksi tappeluksi, joka bullmastiffin mielestä ehdottomasti vaatii osallistumista. Ja vaikka 

bullmastiffi ei itse tekisikään aloitetta riidan haastamiseksi, se monesti on kuitenkin helposti 

provosoitavissa mukaan. Yksilöiden sosiaalisuudessa ja laumakäyttäytymisessä on toki paljon eroja. 

Meillä on koiria, jotka ovat hyvinkin suvaitsevaisia ja sosiaalisia ja sitten toisen äärilaidan koiria, 

jotka ovat liioitellun koira-aggressiivisia ja räyhäävät toisille jo kaukaa. Bullmastiffin ei-

sosiaalisuus vieraita koiria kohtaan kumpuaa varmasti ainakin osittain sen puolustushalusta ja 

reviiriajattelusta – omaan laumaan ei helposti vieraita hyväksytä. Osin saattaa olla kyse myös 

puhtaasti koiran epävarmuudesta. Ylettömässä räyhäämisessä vieraille koirille onkin lähes aina kyse 

juuri koiran epävarmuudesta, johon usein liittyy myös osaamaton omistaja. Käytösongelmien osalta 

tuleekin aina myös muistaa, että niihin vaikuttavat aina perintötekijöiden lisäksi myös 

ympäristötekijät ja kasvatus. Loppuyhteenvetona sosiaalisuudesta voidaan sanoa, että tyypillisin 

tämän hetken bullmastiffi ei varmaankaan turhia räyhäile, mutta on useimmiten valmis ottamaan 

haasteen vastaan, harvemmin kuitenkaan vastakkaisen sukupuolen edustajalta. 

Suhtautumisessa vieraisiin ihmisiin bullmastiffit ovat nykyisin pääosin avoimia ja ystävällisiä. 

Luonnetestatuista bullmastiffeista yli 80 % on saanut luoksepäästävyydestä +3, eli hyväntahtoinen, 

luoksepäästävä, avoin.  Osa saattaa olla alkuun hieman pidättyväisiä, josta kertoo vajaa 20 %:n 

luonnetestatun  saama +2; luoksepäästävä, hieman pidättyväinen. Osaa bullmastiffeista leimaa 

tietynlainen välinpitämättömyys vieraita kohtaan; ne ovat avoimia, mutta eivät juurikaan kiinnostu 

tekemään enempää tuttavuutta. Bullmastiffin kohdalla tulee tosin muistaa, että joidenkin yksilöiden 

suhtautuminen vieraisiin saattaa olla erilaista riippuen siitä, onko koira omalla reviirillään vai 

”puolueettomalla” maaperällä. Muuten hyvinkin avoin ja luoksepäästävä koira saattaa omalla 

reviirillään suhtautua vieraisiin huomattavasti pidättyväisemmin, mutta tämä ei kuitenkaan liene 

kovin tavallista nykybullmastiffille. Omassa laumassaan joillakin yksilöillä, erityisesti uroksilla, 

saattaa olla dominanssipyrkimyksiä, jotka usein liittyvät epäjohdonmukaiseen kasvatukseen, jossa 

koiralle annetaan liikaa vapauksia. On tosin vaikea sanoa, milloin on kyse oikeasta dominanssista ja 

itsevarmasta koirasta ja milloin pelkästään epävarmuudesta. Useimmiten dominanssiksi luullussa 

käytöksessä on kyse ainoastaan epävarmuuden takia uhittelevasta koirasta. Oli syy mikä tahansa, 

ongelma saattaa joka tapauksessa kasvaa suureksi, jos omistaja tulkitsee koiraansa väärin eikä osaa 

toimia tilanteen vaatimalla tavalla. 

Tämän päivän yhteiskunnan asettamat vaatimukset koiran käyttäytymisen suhteen vaikuttavat 



43 

väkisinkin siihen, että eri käyttötarkoituksiin jalostetuista roduista pyritään tuomaan esille tähän 

päivään sopivia ominaisuuksia unohtaen monesti rodun alkuperäinen käyttötarkoitus. Osalla 

roduista koko käyttötarkoitus on muuttunut toiseksi, kuten bullmastiffeilla metsänvartijan 

yökoirasta seurakoiraksi. Kun rodulla ei enää ole varsinaista työtehtävää, ei myöskään ole niitä 

käyttöominaisuuksia, joihin jalostuksessa tulisi kiinnittää huomiota. Jalostus on bullmastiffilla, niin 

kuin monella muullakin rodulla, ollut viime vuosikymmeninä hyvin ulkomuotopainotteista. Samalla 

on ikään kuin unohdettu, että myös seurakoiralla on tietyt ominaisuudet, jotka tekevät siitä hyvän 

seurakoiran. Vallalla on myös ollut ajattelua, että hyvä seurakoira ja hyvä harrastus-, käyttökoira 

ovat toisensa pois sulkevia käsitteitä. Näinhän ei kuitenkaan ole, vaan loistava työkoira on yleensä 

myös aivan yhtä loistava perhekoira. Vaikka bullmastiffi onkin nykyään lähestulkoon pelkkä 

seurakoira, tulisi sen entisenä työkoirana soveltua kuitenkin myös harrastamiseen. 

Kuten edellä on kerrottu, bullmastiffin muuntautuminen seurakoiraksi on tuonut mukanaan lisää 

avoimuutta suhtautumisessa vieraisiin ihmisiin. Terävyys ja puolustushalu ovat sen sijaan 

vähentyneet, mutta samoin on valitettavasti jonkin verran käynyt myös toimintakyvylle, 

rohkeudelle, itsevarmuudelle ja sitä kautta myös luotettavuudelle. Neljästä viimeksi mainitusta 

ominaisuudesta tulisi muistaa, että sen lisäksi, että ne ovat hyvän harrastuskoiran ominaisuuksia, ne 

ovat tärkeitä myös hyvälle seurakoiralle. Näistä luotettavuutta voidaan pitää melkeinpä tärkeimpänä 

ominaisuutena, etenkin jos koira asuu lapsiperheessä. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta 

bullmastiffi kuitenkin rauhallisena ja pääsääntöisesti kärsivällisenä rotuna soveltuu yleensä myös 

lapsiperheeseen. Muistettava kuitenkin on, että suurikokoisena ja yleensä myös jonkin verran 

reviiritietoisena ja puolustushalua omaavana koirana se on kuitenkin aina ehdottomasti aikuisen 

koira, joka tulee vähintäänkin tapakouluttaa ja jolla on oltava selkeä johtaja omassa laumassaan. 

Tietyt pelisäännöt ja tapakoulutus tulee olla myös perheen lapsilla suhteessa koiraan. 

Onneksemme voimme todeta, että suurin osa bullmastiffeista on kuitenkin sellaisia kuin niiden 

tuleekin olla sopiakseen tämän päivän yhteiskuntaan ja perheisiin. Tästä joukosta löytyy yhä 

edelleen myös koiria, jotka täyttävät täydellisesti kaikki rodun ihanteen vaatimukset ollen kunniaksi 

työtä tehneille esi-isilleen, mutta sopeutuen silti täydellisesti ja ilman ongelmia elämään 

ruuhkaisessa nyky-yhteiskunnassa. 

 

4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet 

Bullmastiffin käyttötarkoitus 

Bullmastiffi kehitettiin aikoinaan riistanvartijan työpariksi salametsästäjien kiinniotossa. Niiden tuli 

jäljittää salametsästäjä, ilmaista se äänettömästi eleillään riistanvartijalle ja kehotuksesta ottaa kiinni 

ja kaataa maahan. Niinpä niiden tuli olla rakenteeltaan vahvoja ja voimakkaita olematta kuitenkaan 

kömpelöitä. Bullmastiffin tuli pystyä itsenäiseen ja mahdollisimman äänettömään työskentelyyn 

jäljittäessään salametsästäjiä, mutta olla riistanvartijan hallittavissa kiinniottotilanteessa. Koira 

joutui joskus taistelemaan samalla kertaa useampaa kuin yhtä, yleensä aseistautunutta salametsästää 

vastaan. Lisäksi bullmastiffi joutui usein kohtaamaan myös salametsästäjien mukana olleet 

metsästyskoirat (lurcher). 

Nykyään bullmastiffin käyttötarkoituksena on olla lähinnä harrasteluun sopiva seurakoira 

unohtamatta kuitenkaan rodun työkoirataustaa. Bullmastiffi on rauhallinen rotu, mutta ei kuitenkaan 

mikään ”sohvaperuna”, vaan se kaipaa elämäänsä toimintaa ja soveltuu moneen harrastukseen. 

Bullmastiffi käyttää mielellään nenäänsä ja enimmäkseen ilmavainuisena se soveltuu etenkin 

pelastuskoiratoimintaan sekä metsähakuun. Pelastuskoiratoiminnan suosio on kasvanut tasaisesti 

harrastajien keskuudessa ja joidenkin osalta harrastuksessa on jo kyse hyvin tavoitteellisesta 



44 

toiminnasta ja jopa hälytysryhmään kuulumisesta. Jäljestys on laji, joka on luontainen jokaiselle 

koiralle, kuten myös bullmastiffille. Toko-kisoihin asti bullmastiffit harvoin etenevät, sillä 

bullmastiffi ei omaa juurikaan miellyttämisenhalua, mutta oikean koiran sattuessa oikealle 

ohjaajalle tuloksiakin syntyy. Tottelevaisuuskoulutuksessa koiran motivointiin saa panostaa 

enemmän kuin monen muun rodun kanssa, mutta toisaalta vilkkaampien rotujen ongelmat, 

esimerkiksi liiallinen reagointi ulkopuolisiin ärsykkeisiin, on harvinaisempaa. Bullmastiffilla ei 

kuitenkaan ole palveluskoira-oikeuksia eikä sitä suositella etenkään suojelu- ja 

puolustusharrastuksiin, vaikkakin ne ovat lähellä koiran alkuperäistä työtehtävää. Bullmastiffi omaa 

luonnostaan vahvan puolustusvietin ja sen vahvistaminen nyky-yhteiskunnassa suojeluharrastuksen 

myötä ei ole järkevää. Agilityssa rodun rajoittavana tekijänä on raskas rakenne ja sen mukanaan 

tuomat luustomuutokset. Matalilla esteillä bullmastiffinkin kanssa voi harrastaa agilityä ja jos koira 

on luustoltaan terve, ei koko ole esteenä hypätä myös maxi-luokan esteitä. Agilityn harrastajia 

löytyy joitakin ja muutama koira on edennyt kilpailuihin asti. 

Bullmastiffien koetuloksia 

Taulukko 16. PAKK-käyttäytymiskokeen (BH-koe) suorittaneet bullmastiffit vuosina 2002-2011 

Vuosi Nimi Sukupuoli 

Synty-

nyt 

Koulutus- 

tunnus 

2002 BULLCAPE’S OLGA FEMME FATALE narttu 2000 BH 

2003 BIG IDA JOHAN JAKSAA uros 2002 BHA 

2004 AVENGER uros 1998 BH 

2005 BULLCASTLE’S LADY JANE narttu 1997 BH 

 OLIGOPOLIN AMORE VIRTUTIS narttu 2002 BH 

 ROYAL-SEED’S BRINDLEHEIRLOOM uros 2001 BH 

2008 AMBRE DE MOLOSSIE narttu 2005 BH 

2008 BULLGRIN'S BALOO MY BEAR uros 2004 BH 

2008 BULLGRIN'S DON'T YOU DARE narttu 2006 BH 

2008 HELAGETTAS FOREVER MINE narttu 2002 BH 

2011 ALL HEROES RED LIKE GINNY narttu 2007 BH 
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Taulukko 17. Bullmastiffien TOKO –startit vuosina 2005-1988 

Nimi Sukupuoli Syntynyt 
Korkein 
tulos 

Muut 
tulokset 

Startit 
vuosina 

Luokka 

BULLCASTLE’S LADY JANE narttu 1997 EVL1 
BH, PEHA 
1 

2000-2005 Erikoisvoittaja 

POWERPLANT BONNEMARY narttu 1996 VOI3   1998 Voittaja 

HAPPY KEEPERS BRASILIA narttu 1990 VOI3   1993-1995   

BULLCAPE’S OLGA FEMME FATALE narttu 2000 AVO1 BH 2003-2005 Avoin 

HEATHKEEPER’S BLONDE AMBITION narttu 2001 AVO3   2002-2003   

VIIDOGS FERNANDO uros 1993 AVO3   1997   

BIG IDA DADDY’S BOY uros 1993 AVO3   1995-1996   

RIMIKAN ACCORD narttu 1986 AVO1   1992-1995   

ODDROCK FAITHFUL FAKIR uros 1992 AVO3   1993-1995   

APRIL SHOWER’S ANGEL narttu 1998 AVO3   1990   

BULLCASTLE'S RED BARON uros 2002 ALO1 Agi 1 2004-2005 Alokas 

SEIBULL'S KINGKONG uros 1997 ALO2   2003-2004   

CHARMBULLS GRAND MASTER uros 2001 ALO1   2003   

SAAGAN AURORA narttu 1999 ALO1   2002   

BULLDALE RED RAMBLER narttu 1999 ALO3   2002   

PARA BULL MOSAIK uros 1998 ALO1   2001   

AFTON STJÄRN DALAI LAMA uros 2000 ALO3   2001   

ODDROCK JAMBALAYA narttu 1996 ALO1   2000   

OF OLD BURFORD DIVA LAS VEGAS narttu 1998 ALO3   2000   

MIDNINGHT PUMPKIN'S MR BOMBAS-
TIC 

uros 1995 ALO3   1997-1999   

VIIDOGS FUNNY GIRL narttu 1993 ALO3   1998-1999   

ENJOYABULL AMULETT narttu 1991 ALO1   1995-1997   

BIG IDA EN-MAN'S EMMA narttu 1994 ALO1   1996   

CRINKLEGRACE'S SONOFSULTAN uros 1994 ALO1   1996   

ANELMA narttu 1994 ALO2   1995-1996   

HELAGETTAS WONDER narttu 1994 ALO2   1995-1996   

APRIL narttu 1990 ALO2   1995   

TUPUKAN LOVEFORBRIGITTE narttu 1993 ALO2   1995   

OIKA BULL CULTO DE DOS narttu 1993 ALO3   1995   

OIKA BULL SESENTABACHELOR narttu 1991 ALO2 Agi 1 1993-1995   

FATLADY'S MR ORIENTE uros 1992 ALO3   1994   

OF OLD BURFORD VERUSKA narttu 1990 ALO3   1991   

PARA BULL LA MER uros 1989 ALO3   1991   

BIZARRE BULL'S MUSTANG uros 1989 ALO2   1990   

BRIGITTE narttu 1987 ALO2   1988-1989   

AKSU uros 1987 ALO2   1988   
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Taulukko 18. Bullmastiffien TOKO –startit vuosina 2006-2011 

 

Nimi 
Suku-

puoli 

Synty-

nyt 

Korkein 

tulos 

Muut 

tulokset 

Startit 

vuosina 
Luokka 

BULLCASTLE'S LADY JANE narttu 1997 EVL 2 
BH, 

PEHA1 
2000-2010 

Erikoisvoit

taja 

BULLGRIN'S DON'T YOU DARE narttu 2006 VOI 2 BH 2008-2010 Voittaja 

LISBETHIN SWEET DREAM narttu 2008 VOI 3  2009- Voittaja 

BULLGRIN'S BALOO MY BEAR uros 2004 VOI 1 BH 2008-2009 Voittaja 

ROYAL-SEED'S 

BRINDLEHEIRLOOM 
uros 2001 AVO 3 BH 2006-2008 Avoin 

BULLCAPE'S OLGA FEMME 

FATALE 
narttu 2000 AVO 1 BH 2003-2006 Avoin 

BAIBALOS DIKKUKARAMELLI narttu 2007 AVO 2  2010- Avoin 

LISBETHIN SWEET PIE narttu 2007 ALO 1  2011- Alokas 

BAIBALOS DUHLAAJAPOIKA uros 2007 ALO 3  2009 Alokas 

AMBRE DE MOLOSSIE narttu 2005 ALO 1 BH 2008 Alokas 

BIG IDA RED-LIKE-COPPER narttu 1999 ALO 1  2006-2008 Alokas 

BULLERO'S NICE SURPRISE narttu 2005 ALO 1  2008 Alokas 

BULLGRIN'S BE MY GALA-

GIRL 
narttu 2004 ALO 1  2007-2008 Alokas 

 

Taulukko 19. TOKO-kokeisiin 1988-2011 osallistuneiden bullmastiffien sukupuolijakauma 

Sukupuoli kpl Osuus % 

Uros 16 26 

Narttu 46 64 

Yhteensä 62 100 

 

4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen 

Rotujärjestössä ei ole suoritettu tarpeeksi kattavaa käyttäytäytymis- ja luonnekyselyä, josta 

vaadittavat tiedot saataisiin. Jalostustrategiassa mainittu luonne- ja käyttäytymiskysely tulee 

toivottavasti tavoittamaan mahdollisimman monia bullmastiffin omistajia ja antaa arvokasta tietoa 

rodun luonteesta ja käyttäytymisestä tänä päivänä. 

Lisääntymiskäyttäytymiseen liittyen vuosien 1994-2005 pentuekatselmuslomakkeista 

kerättyjen tietojen perusteella 63 % pentueista syntyi luonnollisen astutuksen tuloksena. Loput 

pentueet siemennettiin, ja niistä n. 38 % oli pakastesiemennyksiä ja loput 

tuorespermasiemmennyksiä. Pakaste- ja tuorespermasiemennysten suureen määrään on syynä 

ulkomaisten jalostusurosten käyttö.  Rodussa ei esiinny rakenteellisia tai terveydellisiä seikkoja, 

jotka vaikuttaisivat merkittävästi koirien käyttäytymiseen.  
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4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista sekä niiden 

korjaamisesta 

Nykyisin bullmastiffi on huomattavasti lähempänä seurakoiraa, kuin työkoiraa, johon se 

alunperin jalostettiin. Bullmastiffin luonteen muuttuminen pehmeämmäksi, vähemmän teräväksi ja 

avoimemmaksi ovat hyvä asia seura-, ja perhekoiralle, mutta samalla on menetetty myös suuri osa 

harrastusominaisuuksista toimintakyvyn heikentyessä ja luonteen pehmetessä joskus liikaakin. 

Bullmastiffi on sopeutuva ja rauhallinen, usein puolustusviettiä omaava seuralainen. Toisinaan 

liiallinen puolustusvietti voi aiheuttaa ongelmia, jos siihen ei ole osattu varautua. 

Epäkohtia luonteiden osalta ovat liiallinen pehmeys, jota nykyään näkee valitettavan usein, 

suoranainen arkuus, hermostuneisuus, toimintakyvyttömyys tai joillain harvoilla yksilöillä liiallinen 

terävyys. Ihmisiä kohtaan bullmastiffi on usein hyvin avoin ja iloinen, mutta rodussa on myös jonkin 

verran pidättyväisiä yksilöitä. Lajitovereitaan kohtaan bullmastiffi saattaa olla hyvinkin varautunut 

ja on yleistä, etteivät samaa sukupuolta olevat vieraat koirat tule toimeen keskenään. Oman lauman 

koirat hyväksytään yleensä sukupuolesta riippumatta. Bullmastiffin koulutuksessa tärkeää on 

johdonmukaisuus. Liiallisten vapauksien anto saattaa johtaa epätoivottuun käytökseen ja 

dominanssiin.  

Luonteiden testaukseen käytetään Suomessa virallista luonnetestiä ja MH-luonnekuvausta. 

BH-kokeen suorittaneita koiria löytyy nykyisin toistakymmentä. Luonnetestien perusteella voidaan 

havaita, että suurimmat erot toivotun ja toteutuneen osa-aluesuorituksen välillä esiintyvät 

toimintakyvyssä, puolustushalussa, temperamentissa sekä kovuudessa. Parhaiten rodulle toivottuja 

tuloksia vastaavat luoksepäästävyys ja terävyys. Luonnetestien perusteella voidaan sanoa, että 

parannusta luonteiden osalta on tapahtunut toimintakyvyssä, keskimääräinen vilkkaus on 

lisääntynyt, pehmeiden koirien määrä on vähentynyt ja laukausvarmojen koirien määrä on 

lisääntynyt. Vilkkauden lisääntyminen voidaan nähdä sekä positiivisena, että negatiivisena asiana, 

ja tähän tulisi kiinnittää huomiota tulevaisuudessa. Kasvattajien tulisi välttää arkojen tai liian 

pehmeiden koirien jalostuskäyttöä, ja pyrkiä säilyttämään bullmastiffin rodunomainen, rauhallinen 

ja rohkea luonne.  

 Bullmastiffit eivät ole saaneet mainintoja aggressiivisesta käyttäytymisestä 

näyttelytilanteessa siitä lähtien, kun niitä on alettu keräämään Kennelliiton toimesta. 

4.3. Terveys ja lisääntyminen 

Terveystilastojen aikarajaukset on tehty koirien syntymävuoden mukaan, ellei toisin mainita. 

 

Ominaisuuden periytymisaste (h
2
) kuvaa sitä, kuinka suuri osuus eläinten välisistä eroista 

kyseisessä ominaisuudessa johtuu perinnöllisistä tekijöistä. Periytymisaste ei ole vakio, vaan se 

vaihtelee populaation ja ominaisuuden mukaan riippuen perinnöllisen muuntelun ja 

ympäristötekijöiden vaikutusten määrästä 

4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet 

Bullmastiffit liittyivät PEVISA:an 1980-luvun lopussa. Vuonna 1989 astui voimaan 

lonkkakuvauspakko, jossa rekisteröinnin raja-arvo oli D ja kuvausiän alaraja  18 kk. PEVISA:an 

lisättiin vuonna 1997 kyynärkuvauspakko, mutta rekisteröinnille ei asetettu raja-arvoa. Vuonna 

2003 ensimmäisten rotujen joukossa bullmastffille otettuun käyttöön jälkeläisrajoitus, jolla 
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yksittäisen uroksen jälkeläismäärä rajoitettiin 40 jälkeläiseen. Lisäksi PEVISA:a tiukennettiin 

kyynärnivelten osalta asettamalla rekisteröinnin raja-arvoksi 1. Tämän jälkeen PEVISA on pidetty 

ennallaan eli bullmastiffien rekisteröinnin raja-arvona on lonkkien osalta D, kyynärnivelten 1 ja 

urosrajoitus, joka sallii 40 Suomessa syntyneen jälkeläisen rekisteröinnin. 

 

Yleistä lonkka- ja kyynärnivelen dysplasiasta 

Lonkka- ja kyynärniveldysplasia ovat koirien yleisimpiä perinnöllisiä sairauksia. Nämä nivelen 

kasvuhäiriöt kehittyvät nopean kasvun aikana; nivelen osat muodostuvat toisiinsa nähden 

yhteensopimattomiksi, mikä aiheuttaa niiden hankautumista toisiaan vasten. Nivel kuluu ja 

kuluminen johtaa vähitellen nivelrikkoon. Epämuodostunut ja kulunut nivel aiheuttaa koiralle kipua 

ja koiran liikkuminen vaikeutuu. Vakavimmissa tapauksissa nivelrikon edetessä koira invalidisoituu 

täysin. 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin 

luuston/nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. 

Lonkat ovat syntymähetkellä makroskooppisesti normaalit, mutta muutokset alkavat jo pennun 

ensimmäisten elinviikkojen aikana. Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään 

kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine, joka on sitä suurempi mitä pienempi 

kontaktialue on. Tämä voi johtaa mikromurtumiin ja lonkkamaljan mataloitumiseen. Noin vuoden 

iässä lantion luutuminen on täydellistä ja lonkkaniveletkin stabiloituvat. Yleensä kipukin helpottaa 

tässä iässä.  

Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon. Nivelrikon kehittymisen 

aikatauluun ja tyyppiin vaikuttavat rotukohtaiset ja yksilölliset erot. Lonkkanivelen kasvuhäiriön 

perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella 

kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Näistä osa on ns. suurivaikutteisia geenejä 

(engl. major gene). Periytymisaste vaihtelee eri tutkimuksissa välillä 0.1–0.6. Ympäristöllä on 

vaikutusta kasvuhäiriön ilmiasuun. Useissa tutkimuksissa on todettu runsaan ravinnonsaannin 

olevan yhteydessä lonkkavikaan. Ruokinta ei aiheuta dysplasiaa, mutta se tuo vian esiin 

geneettisesti alttiilla koirilla. Tämä pätee myös toisin päin, optimaalisella ruokinnalla lonkkanivelen 

kasvuhäiriö ei tule näkyviin tai on lievempää. Myös liian raju liikunta kasvuaikana voi pahentaa 

muutoksia.  

  Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta yleisintä se on suurilla ja 

jättiroduilla. Oireet voidaan huomata pentuna 3-12 kuukauden iässä, jolloin kipu johtuu löysyyden 

aiheuttamasta nivelkapselin tulehduksesta tai luukalvon hermojen jännityksestä ja repeämisestä. 

Oireet voivat vähentyä selvästi tai loppua kokonaan jopa useiksi vuosiksi, kun nivelen ympärille 

muodostuva sidekudos vähentää nivelen löysyyttä. Toinen oireilevien koirien ryhmä on aikuiset 

koirat, joiden oireiden syynä on nivelrikko. Nuorilla koirilla oireina voivat olla takajalkojen 

ontuminen, ”pupuhyppely”, ylösnousuvaikeudet levon jälkeen, liikkumishaluttomuus ja 

naksahteleva ääni kävellessä. Oireet voivat alkaa äkillisesti ja omistaja voi liittää ne johonkin 

tapaturmaan. Vanhemmilla nivelrikkoisilla koirilla oireet voivat olla epämääräisiä. Oireilu laitetaan 

usein vanhenemisen piikkiin. Tyypillisiä oireita ovat takajalkojen ontuminen ja jäykkyys liikkeessä. 

Lonkkavikainen koira yrittää viedä painoa pois takaosalta, mikä ilmenee kävellessä selkälinjan 

aaltoiluna ja lantion kiertymisenä. Tämä johtaa myös takaosan lihaskatoon ja etupään lihasten 

voimistumiseen.  

Lonkkanivelen kasvuhäiriön ja siitä johtuvan nivelrikon hoidossa on ruokinnalla keskeinen 

merkitys. Ylipaino pahentaa oireita ja pelkkä painon pudotus voi helpottaa koiran oloa. 

Tulehduskipulääkkeitä ja pistoksena tai suun kautta annettavia nivelnesteen ja nivelruston 

koostumusta parantavia aineita käytetään yleisesti. Sopiva liikunta pitää lihaksiston kunnossa ja 
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nivelet liikkuvina. Kirurgisia hoitoja on myös olemassa.  

Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla röntgenkuvissa sairaiksi 

todettujen yksilöiden karsimiseen jalostuksesta. Lonkkanivelen kasvuhäiriön periytyvyys on 

kohtuullinen. Ilmiasuunkin perustuvan jalostusvalinnan pitäisi johtaa tuloksiin, jos valinta on 

systemaattista. Jalostusarvoindeksien (BLUP-indeksit) avulla valinta on tehokkaampaa. Indeksissä 

otetaan huomioon koiran kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin 

vaikuttavien ympäristötekijöiden vaikutusta (Lappalainen). 

Kyynärnivelen kasvuhäiriö (engl. elbow dysplasia, ED) on yleisin isojen ja jättikokoisten 

koirien etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Kyynärnivelen kasvuhäiriön eri muotoja ovat 

varislisäkkeen (processus coronoideus) sisemmän osan fragmentoituminen, olkaluun nivelnastan 

(condylus humeralis) sisemmän osan osteokondroosi ja kiinnittymätön kyynärpään uloke (processus 

anconaeus). Kyynärnivelen inkongruenssia (nivelpintojen epäyhdenmukaisuutta) pidetään tärkeänä 

syynä kaikkiin edellä mainittuihin kasvuhäiriöihin ja myös se lasketaan kyynärnivelen 

kasvuhäiriöksi.  

Kyynärnivelen kasvuhäiriön periytymisen mekanismit ovat epäselvät. Periytyminen on 

kvantitatiivista eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Yksi näistä geeneistä saattaa olla ns. 

suurivaikutteinen geeni. Kasvuhäiriön tyyppi vaihtelee eri roduilla, mikä viittaa siihen että 

aiheuttajina ovat eri geenit. Kyynärnivelen kasvuhäiriö on yleisempää uroksilla todennäköisesti 

urosten suuremman painon ja mahdollisesti myös hormonaalisten tekijöiden takia. Nykykäsityksen 

mukaan perinnöllisillä tekijöillä on suurin osuus kyynärnivelen kasvuhäiriön synnyssä, mutta 

ympäristötekijöillä on osuutensa sen ilmenemisessä. Toisin sanoen optimaalisella ruokinnalla 

voidaan mahdollisesti estää kasvuhäiriön kehittyminen yksilöllä, jolla on siihen perinnöllinen 

taipumus.  

Kaikissa kyynärnivelen kasvuhäiriöissä oireet alkavat keskimäärin 4 – 7 kuukauden iässä. 

Tyypillinen oire on ontuminen, joka voi pahentua rasituksessa tai olla voimakkainta levon jälkeen. 

Ontuminen voi olla jatkuvaa tai ajoittaista. Omistajan voi olla vaikea havaita koiran ontumista, jos 

kasvuhäiriö on molemminpuolinen. Toisinaan kasvuhäiriö on molemmissa kyynärnivelissä, vaikka 

koira ontuu vain toista jalkaa. Usein oireet huomataan vasta aikuisiällä ja silloin oireet johtuvat 

sekundaarisesta nivelrikosta. Kiinnittymätön kyynärpään uloke ei välttämättä oireile nuorella 

koiralla ja se voi olla röntgenkuvauksen sivulöydös.  

Kasvuhäiriöiden ja niiden erilaisten kirurgisten hoitojen tehosta ja pitkäaikaisennusteesta ei ole 

olemassa kattavia tutkimuksia. Leikkaushoidon hyöty on epävarma, jos nivelessä on jo selvät 

nivelrikon merkit. Kaikkien kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seurauksena on ainakin hoitamattomana 

nivelrikko. Leikattuunkin jalkaan kehittyy yleensä aina jonkin asteinen nivelrikko, mutta sen määrä 

voi olla vähäisempää ja se voi kehittyä myöhemmin kuin ilman leikkausta hoidetussa nivelessä. 

Kyynärnivelen nivelrikko invalidisoi koiraa yleensä pahemmin kuin esim. lonkkien nivelrikko, 

koska koiran painosta noin 60 % on etuosalla. Nivelrikon hoidossa tärkeitä ovat painon pudotus, 

liikunnan rajoitus ja tarvittaessa käytetään myös tulehduskipulääkkeitä. Lisäksi voidaan käyttää 

nivelnesteen koostumusta parantavia lääkkeitä ja ravintolisiä.  

Pohjoismaissa kyynärnivelkuvien arviointi perustuu sekundaarisiin nivelrikon merkkeihin. On 

huomattava, että jo 1. asteen muutos tarkoittaa sitä, että koiralla on kyynärnivelen kasvuhäiriö ja 

siitä johtuvia nivelrikkomuutoksia. Ruotsissa kyynärnivelen kasvuhäiriö on vähentynyt roduissa, 

joissa kyynärniveliä kuvataan. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että siellä käytetään näissä 

roduissa jalostukseen vain vähän muita kuin kyynärnivelien suhteen terveitä koiria. 

Jalostusarvoindeksit (BLUP-indeksit) tehostavat jalostusvalintaa. Indeksissä otetaan huomioon 

koiran oman tuloksen lisäksi sen kaikkien tutkittujen sukulaisten taso ja poistetaan röntgentuloksiin 

vaikuttavien ympäristötekijöiden vaikutusta (Lappalainen). 
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BLUP-indeksi lonkka- ja kyynärnivelen dysplasian vastustamisessa 

 

Bullmastiffeille alettiin laskea BLUP--indeksejä vuonna 2009 sekä lonkkien, että kyynärnivelten 

osalta. BLUP-indeksi on ennuste eläimen jalostusarvosta, genotyypistä. Indeksi on tietyn aineiston 

perusteella laskettu arvio siitä, millaiset koiran perintötekijät ovat, eli mikä on koiran arvo 

jalostuseläimenä kyseisessä ominaisuudessa. 

Indeksi lasketaan tilastollisesti ns. BLUP-eläinmalli-menetelmällä, jossa otetaan huomioon 

jokaisen eläimen tulokseen vaikuttaneita ympäristötekijöitä. Lisäksi indeksiin vaikuttavat eläimen 

oman tuloksen ohella kaikkien sen sukulaisten tulokset. Näin eläimen perinnöllinen taso saadaan 

kyseisessä ominaisuudessa esiin. 

Eläinmalli-BLUP -menetelmä ottaa myös huomioon parituskumppanin tason ja populaatiossa 

ominaisuuden suhteen tehdyn valinnan. Tämän seurauksena eri vuosina syntyneet eläimet ovat 

indeksiensä suhteen vertailukelpoisia, ja perimältään huonotasoisen parituskumppanin kanssa 

saadut huonotasoiset jälkeläiset eivät huononna eläimen indeksiä. Sukutaulutietojen käyttö 

mahdollistaa nämä kummatkin asiat. 

Rodun indeksien keskiarvo on 100. Se tarkoittaa, että rotuun nähden genotyypiltään 

keskiarvoinen koira saa tuloksen 100. Alle sadan koira on huonompi ja yli sadan koira parempi 

kuin aineistossa olevat rodun yksilöt keskimäärin. Mitä suurempi indeksi on sitä parempi koira on 

genotyypiltään. Koiran indeksiin vaikuttaneiden lähisukulaisten määrä vaikuttaa indeksin 

arvosteluvarmuuteen. Mitä enemmän tutkittuja lähisukulaisia on sitä varmempi on indeksi. Välille 

90-110 sijoittuu noin 70 % koirista ja välille 80-120 noin 95 % koirista. Siten parempi indeksi kuin 

120 on vain noin 2,5 %:lla koirista. 

Indeksejä tulkitaan niiden suuruusluokan mukaan. Lonkissa kahden luokan, esimerkiksi B:n ja 

C:n, välille mahtuu kymmenen indeksipistettä ja kyynärpäissä kaksikymmentä. Muutaman pisteen 

erot indekseissä ovat merkityksettömiä ja johtuvat siitä, että jokaisen koiran indeksi lasketaan 

erikseen ja jokaisessa laskennassa aina uudestaan. Esimerkiksi pentuesisarusten indeksit voivat 

erota toisistaan muutamalla indeksipisteellä, ja samankin koiran indeksi saattaa muuttua 

muutaman pisteen laskennasta toiseen, vaikka mitään uutta tietoa ei koirasta tai sen suvusta olisi 

aineistoon kertynytkään. 

Rodun perinnöllinen taso lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriöiden suhteen paranee, kun 

jalostukseen valitaan yhdistelmiä, joissa nartun ja uroksen indeksien keskiarvo on parempi kuin 

koko rodun keskiarvo, eli yli 100. Perinnöllisen edistymisen myötä vanhempien sukupolvien indeksit 

huononevat suhteessa nykykoirien indekseihin.  

Mitä suurempi periytymisaste rodulla ominaisuudessa on, sitä enemmän koiran oma tulos saa 

painoarvoa indeksissä. Kun periytymisaste on pienempi, painotetaan sukulaistuloksia suhteessa 

enemmän. (Mäki, 2009). 

Käytännön jalostusvalintaa voidaan tehdä indeksien perusteella valitsemalla yhdistelmiä, joiden 

keskiarvo (nartun ja uroksen indeksien keskiarvo) on parempi kuin koko rodun keskiarvo eli yli 100. 

Tämä uroksen ja nartun indeksin keskiarvo vastaa suunniteltujen pentujen indeksien odotusarvoa. 

Kun tietoa koirista kertyy lisää, indeksejä päivitetään. Yksittäisen koiran indeksi muuttuu 

laskentakerrasta toiseen, jos siihen aiheen antavaa tietoa koirasta itsestään, sukulaisista ja muista 

rodun koirista saadaan lisää.  

Koiran indeksin ohella Koiranetissä näkyy myös indeksin arvosteluvarmuus. Se voi saada arvoja 

väliltä 0-100 %, ja siihen vaikuttavat koirasta ja sen lähisukulaisista saatujen tulosten lukumäärä 

sekä ominaisuuden periytymisaste. Mitä suurempi periytymisaste, sitä suuremmat ovat myös koirien 

arvosteluvarmuudet. Koiran arvosteluvarmuus paranee joka laskentakerralla, jos sukulaisista tai 

koirasta itsestään saadaan lisää tuloksia. Myös arvosteluvarmuutta on tulkittava sen suuruusluokan 

mukaan. Saman koiran arvosteluvarmuus voi lukujen pyöristyksistä johtuen hieman muuttua 

laskennasta toiseen, vaikka koiralle ei olisi tullut lisää tuloksia.  
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Jos arvosteluvarmuus ensimmäisessä laskennassa on vaikkapa 65,5 % ja toisessa 65,4 %, 

pyöristetään ensimmäinen luku 66 %:iin ja toinen 65 %:iin. Käytännössä luku on molemmilla 

kerroilla sama (Mäki, 2009) 

 

 

Taulukko 20. Bullmastiffin lonkkanivelen ja kyynärnivelen kasvuhäiriön periytymisasteet sekä 

aineistojen koko tammikuussa 2009 (Mäki, 2009) 

 

 

Periytymisaste 

lonkkanivel 

Periytymisaste 

Kyynärnivel 

 

Tutkittuja 

koiria, lonk-

kanivel 

Tutkittuja 

koiria, kyy-

närnivel 

Koiria suku-

puussa 

0,47 0,31 

 

1263 949 2363 

. 

 

Tutkittuja koiria = periytymisasteen laskennassa mukana olleiden koirien tulosten lukumäärä, 

kaikki Kennelliiton tietokannoista löytyvät, Suomessa lonkka- ja kyynärlausunnon saaneet 

bullmastiffit 

 

Koiria sukupuussa = indeksilaskentaohjelman rakentaman sukupuun koirien lukumäärä, kaikki 

Kennelliiton tietokannoista löytyvät, Suomessa lonkka- ja kyynärlausunnon saaneet bullmastiffit 

sukulaisineen 

 

 

Taulukko 21. Bullmastiffien keskiarvo lonkka- ja kyynärnivelissä sekä arvosteluvarmuudet, kun 

koiralla on yksi oma tulos eikä yhtään sukulaistuloksia (Mäki, 2009). 

 

 

Lonkkanivelet   Kyynärnivelet   

Rotu Keskiarvo 

Arvostelu- 

varmuus Keskiarvo 

Arvostelu- 

varmuus 

Bullmastiffi 1,63 0,69 0,34 0,56 

 

 

Keskiarvo: lonkissa 0=A (normaali), 1=B (rajatapaus), 2=C (lievä kasvuhäiriö), 3=D (kohtalainen 

kasvuhäiriö), 4.5=E (vakava kasvuhäiriö); kyynärkuvausten skaala on alkuperäinen 0 (normaali tai 

rajatapaus), 1 (lievä kasvuhäiriö), 2 (kohtalainen kasvuhäiriö), 3 (vakava kasvuhäiriö). Keskiarvo 

1,63 lonkissa tarkoittaa rodun olevan lähempänä C:ta kuin B:tä, ja Kyynärpäissä keskiarvo 0,34 

tarkoittaa, että rodun keskiarvo sijoittuu 0:n ja 1:n puoliväliin, lähemmäs 0:n kyynärtulosta. . 
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Esimerkki koiran BLUP-indeksistä ja sen tulkitseminen 

 

Indeksit löytyvät Kennelliiton internetsivujen jalostustietojärjestelmästä koiran tiedoista ja 

näyttävät seuraavan taulukon kaltaiselta. Koiralle on laskettu viimeisin indeksi henäkuussa 2012. 

Koiran saama BLUP-indeksi on lonkilla 105 ja kyynärnivelillä 110, eli se on on kummassakin 

ominaisuudessa rodun keskiarvoa 100 parempi. Lonkkaindeksin arvosteluvarmuus on 82 % ja 

kyynärnivelissä 75 %, eli koiralla ja sen sukulaisilla on enemmän kuvaustuloksia lonkkien kuin 

kyynärnivelien osalta ja koska lonkkien periytymisaste on korkeampi kuin kyynärnivelillä.  

 

Jalostusindeksit 

Laskenta-aika Lonkat Kyynär 

heinäkuu, 2012 105 (82%) 110 (75%) 

Lonkkaniveldysplasia eli HD (hip dysplasia) 

 

Kuvio 12 Lonkkatulosten kehitys (vuosina 1994-2004 syntyneet koirat) 

 

Taulukko 22. Lonkkatulosten jakautuminen (vuosina 1994-2004 syntyneet koirat) 

Vuosi 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

A+B % 49,5 35,4 25,4 39,7 39,1 36,6 37,5 30,7 21,2 12,5 14,2 

C+D+E % 50,6 64,7 74,6 60,3 60,8 63,4 62,5 69,2 78,7 87,5 85,7 
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Taulukko 23. Lonkkatulosten jakautuminen (vuosina 2005-2010 syntyneet koirat) 

Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 

 

2010 

A+B % 24,4 36,8 28,4 35,5 41,0 

 

34 

C+D+E 

% 75,6 63,2 71,6 64,5 59,0 

 

66 

 

 
 

Kuvio 13  Lonkkatulosten jakautuminen 2001-2011 

 

 

Taulukko 24.  Lonkkakuvaustulosten jakautuminen vuosina 2001-2011 syntyneistä koirista  

 

Vuosi A B C D E 

2001 17% 19% 33% 31% 0% 

2002 2% 24% 29% 44% 0% 

2003 17% 24% 31% 27% 2% 

2004 8% 13% 31% 44% 3% 

2005 2% 10% 35% 53% 0% 

2006 6% 8% 34% 52% 0% 

2007 11% 12% 32% 42% 4% 

2008 11% 30% 24% 30% 4% 

2009 20% 11% 35% 32% 2% 

2010 16% 18% 36% 25% 5% 
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2011 15% 23% 30% 31% 2% 

Yhteensä 12% 17% 32% 37% 2% 

 

Bullmastiffeilla reilusti yli puolet kuvatuista yksilöistä ovat lonkkastatukseltaan sairaita (C, D, E). 

Siinä suhteessa paineita PEVISA:n tiukentamiselle lonkkien osalta on, mutta koska D-lonkkien 

poistaminen jalostuksesta rajaisi pois yli kolmanneksen kannasta (32 % tarkastelujaksona 2006-

2011), ei raja-arvoa haluta tiukentaa.  Rotujärjestön suositus kuitenkin on, että yhdistelmissä, joissa 

toinen vanhemmista on C- tai D-lonkkainen olisi toisella vanhemmista terveet lonkat (A tai B). 

Vuonna 2005 jalostusohjeisiin lisätyn suosituksen myötä D- ja E-lonkkaisten osuus on kääntynyt 

laskuun. Koska vapaaehtoisuus on jo parantanut lonkkatuloksia, toivotaan että suuntaus jatkuu. 

 

PEVISA-ohjelma on poistanut jalostuksesta E-lonkkaiset yksilöt vuodesta 1989 lähtien. E-

lonkkaisten koirien osuus on ollut jaksolla v.1994-2004 hyvin pieni ja vaihdellut 4,2 %:sta 0 %:iin. 

 

Taulukko 25. E-lonkkaisten koirien osuus kuvatuista (vuonna 1994-2004 syntyneet koirat) 

Vuosi       1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Yhteensä 

E % 2,2 0 0 2,9 0 0 0 3,1 0 4,2 0 1,2 

 

Taulukko 26.  E-lonkkaisten koirien osuus kuvatuista (vuonna 2005-2010 syntyneet koirat)  

Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

E % 4,8 3,5 1,4 2,6 5,1 4,0 

 

D- ja E-lonkkaisilla koirilla esiintyy nivelrikkoa, joka haittaa koiran normaalia elämää varsinkin 

nivelrikon lisääntyessä koiran ikääntyessä.  
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Kyynärniveldysplasia eli ED (elbow dysplasia) 

 

 
Kuvio 14 Kyynärniveltulosten kehitys (vuosina 1994-2004 syntyneet koirat) 

PEVISA ajalla 2002-2006 rajasi pois jalostuksesta kyynärstatukseltaan 2 ja 3 olevat koirat pois. 

Näiden osuus on ollut 5 %:n luokkaa vuosina 2002-2003 syntyneistä tutkituista koirista (syyskuu 

2006 tilanne, koirista tutkittu n. 40 %), mutta kohonnut yli 15 %:iin vuonna 2004 syntyneistä 

tutkituista koirista (36 %). PEVISA ajalla 2007-2012 rajasi edelleen kyynänivelstatukseltaan 2 ja 3 

olevat koirat pois jalostuksesta, Kyynärniveltulosten 2 ja 3 osuus on vaihdellut välillä 0-10 %, joten 

raja-arvona halutaan edelleen pitää 1.  

 

Taulukko 27. Kyynärnivelstatusten 2 ja 3 esiintyminen %:eina (v. 2002-2010 syntyneet koirat) 

Vuosi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2 4,0 % 3,6 % 13,2 % 0,0 % 5% 5% 7% 10% 2% 

3 2,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 4% 0% 0% 0% 0% 

tutkittu 41% 39% 50% 53% 58% 56% 567% 64% 45% 
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Kuvio 15  Kyynärtulosten jakautuminen 2001-2011 lausunnon saaneista 

 

 

 

Taulukko 28.  Kyynärnivelkuvaustulosten jakautuminen vuosina 2001-2011 lausunnon saaneista 

koirista   

 

Vuosi 0 1 2 3 

2001 60% 31% 7% 2% 

2002 56% 31% 10% 2% 

2003 61% 30% 5% 4% 

2004 60% 22% 16% 2% 

2005 56% 28% 11% 5% 

2006 66% 26% 7% 2% 

2007 73% 16% 11% 0% 

2008 77% 13% 7% 3% 

2009 76% 18% 6% 0% 

2010 76% 12% 12% 0% 

2011 80% 9% 7% 4% 

Yhteensä 68% 21% 9% 2% 

 

 

Toisin kuin lonkkadysplasia kyynärnivelen dysplasia invalidisoi bullmastiffin herkemmin. 

Kyseessä on raskas rotu ja tästä syystä kyynärnivelessä olevat nivelrikkomuutokset alkavat usein 

haitata koiran elämää ja rajoittavat sen kanssa lenkkeilyä ja harrastamista. Koira voi oireilla jo 

nuorena, mutta useimmiten ongelmat alkavat vasta keski-iän jälkeen. Nivelrikkomuutokset 

pahenevat ajan mittaan ja vaikka tukihoidolla muutosten eteneminen voidaan saada hidastumaan, ei 

niveltä saada enää puhtaaksi. Tästä syystä PEVISA:a tiukennettiin kyynärnivelten osalta vuodesta 

2002 alkaen. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

1

2

3



57 

Miksi muutosta parempaan ei ole tapahtunut? 

Bullmastiffien lonkka- ja kyynärkuvausprosentit ovat olleet alhaisia, mutta nousseet viime vuosina 

selvästi. Parhaimmillaan 58 % kyseisenä vuonna syntyneistä koirista on lonkka- ja kyynärkuvattu.  

 

Taulukko 29. Tutkittujen koirien määrä vuosina 1994-2004 syntyneistä koirista  

Vuosi 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Kyynär-

kuvaus% 28,8 27,6 38,5 39,1 36 28,9 27,4 38,6 41,7 37,3 35,8 

Lonkka-

kuvaus% 32,3 30 37,3 40,2 36,5 27,5 28,6 39,2 42,5 37,3 34,5 

 

Taulukko 30. Tutkittujen koirien määrä vuosina 2005-2010 syntyneistä koirista  

Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kyynärkuvaus % 53,0 % 58,0 % 56,0 % 57,0 % 58,0 % 45,0 % 

Lonkkakuvaus % 52,0 % 58,0 % 54,0 % 53,0 % 57,0 % 35,0 % 

 

Syynä siihen, miksi lonkka- ja kyynärtulosten paranemista ei ole tapahtunut, on se, että 

yhdistelmien valinta tulosten suhteen voisi olla kriittisempää. Jos lonkka- ja kyynärnivelen 

dysplasia halutaan saada vähenemään populaatiossamme, tulee yhdistelmien lonkka- ja 

kyynärtuloksille ja etenkin BLUP-indekseille asettaa aiempaa suurempi painoarvo. 

FCI:n asteikko määrittelee tervelonkkaisiksi A- ja B-lonkkastatuksen, sairaiksi C-, D- ja E-

lonkkastatuksen. 

 

Taulukko 31. Eri lonkkayhdistelmien osuudet pentueista v. 1990-2004 

Yhdistelmät % kaikista v. 1990-

2004 pentueista 

Pentueita Jälkeläisistä kuvattuja / 

kpl 

Terve- terve 14,7 % 50 138 

Terve- sairas 55,0 % 188 357 

Sairas-sairas 17,8 % 61 112 

Terve- kuvaamaton 5,8 % 20 62 

Sairas- kuvaamaton 6,7 % 23 69 

Terve = A, B Sairas=  C, D 

 

  



58 

Taulukko 32. Eri lonkkayhdistelmien osuudet pentueista v. 2007-2009 

Yhdistelmät 

% kaikista v. 2007-2009 

pentueista Pentueita 

Jälkeläisistä kuvattuja 

kpl. 

terve-terve 7,6 % 4 13 

terve-sairas 39,6 % 21 75 

sairas-sairas 28,3 % 15 36 

terve-kuvaamaton 11,3 % 6 9 

sairas-kuvaamaton 13,2 % 7 29 

Terve = A, B  Sairas 

= C, D    

 

Taulukko 33. Eri kyynärnivelyhdistelmien osuudet pentueista v. 1990-2004 

Yhdistelmät % kaikista v. 1990-2004 

pentueista 

Pentueita Jälkeläisistä kuvattuja / 

kpl 

0 / 0 27,7 % 84 155 

0 /1 32,3 % 98 191 

1 /1 5,3 % 16 27 

0 /2 3,0 % 9 12 

0 / Kuvaamaton 22,8 % 69 136 

1/  Kuvaamaton 5,6 % 17 32 

2 / Kuvaamaton 1,3 % 4 19 

2/1 1,1 % 3 0 

3/1 0,3 % 1 3 

3/2 0,6 % 2 2 

 

Taulukko 34. Eri kyynärnivelyhdistelmien osuudet pentueista v. 2007-2009 

Yhdistelmät 

% kaikista v. 2007-

2009 pentueista Pentueita Jälkeläisistä kuvattuja kpl. 

0/0 35,8 % 19 63 

0/1 32,1 % 17 57 

1/1 5,7 % 3 11 

0/2 1,9 % 1 5 

0/ kuvaamaton 20,8 % 11 33 

1/ kuvaamaton 3,7 % 2 5 

2/ kuvaamaton   0 0 

2/1   0 0 

3/1   0 0 

3/2   0 0 
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Kuvio 16 Eri lonkkayhdistelmistä syntyneiden pentujen (1990-2004) lonkkastatusten 

jakaantuminen 

Kun tarkastellaan vuosien 1990-2004 yhdistelmien tutkimustuloksia verrattuna pentujen saamiin 

lonkka- ja kyynärtuloksiin, huomataan selvästi, että terve-terve-yhdistelmät sekä lonkissa että 

kyynärnivelissä takaavat myös pennuille paremmat lonkat ja kyynärnivelet. Tulokset huononevat 

asteittain sitä mukaan, mitä enemmän sairaita on käytetty. 

 

Alla olevasta kuviosta on jätetty pois yhdistelmät, joissa toinen on kuvaamaton sekä yhdistelmät 

2/1, 3/1 ja 3/2 yhdistelmien vähäisen lukumäärän vuoksi. 
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Kuvio 17 Eri kyynärnivelyhdistelmistä syntyneiden pentujen (1990-2004) kyynärtulosten 

jakautuminen 



60 

Tilanne muissa maissa 

Lonkka –ja kyynärnivelen dysplasiaa esiintyy muidenkin maiden bullmastiffeilla, mutta tulosten 

valossa Suomen tilanne on muita maita heikompi lonkkien ja kyynärien osalta. Yhdysvalloissa 

näyttely- ja jalostuskoiria kuvataan sekä lonkkien, mutta myös jonkin verran kyynärnivelten osalta. 

Arvosteluasteikot ja kuvaustavat eroavat sen verran, ettei tuloksia juuri voi verrata. 

Rodun kotimaassa Englannissa lonkkaniveliä on alettu kuvaamaan viime vuosikymmenellä ja 

joitakin kyynärkuvattuja yksilöitä löytyy. Viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröidyistä 

bullmastiffeista vain 3,3 % kävi lonkkakuvissa ja kyynärnivelet tutkittiin vain 0,4 %:lta koirista. 

Myös arvosteluasteikko eroaa FCI:n asteikosta. 

Muiden maiden tilanne vaikuttaa meihin tuontikoirien kautta ja joidenkin jalostukseen 

käytettyjen urosten välityksellä. Tulosten tulkintaa haittaavat erilaiset kuvaustavat ja 

arvosteluasteikot. Se, että tuontikoirat saavat meillä kuvattaessa samantasoisia, ja jopa huonompia 

lonkka- ja kyynärtuloksia kuin suomalaiset koirat, viittaa siihen, että käytännössä muualla esiintyy 

dysplasiaa vähintäänkin yhtä paljon kuin meillä. 

Tuontikoirien lonkka- ja kyynärkuvaustulokset 

Tuontikoiria tuodaan bullmastiffikantaamme eri puolilta maailmaa useita vuosittain. Valitettavasti 

tuontikoiraa etsittäessä ei vanhempien kuvaustuloksia ole aina edes saatavilla, sillä lonkkien ja 

kyynärien tutkiminen ei ole pakollista kuin joissakin maissa. 

Kun tarkastellaan tuontikoiriemme lonkka- ja kyynärtuloksia, havaitaan etteivät ne eroa ainakaan 

parempaan suuntaan suomalaisista koirista. 

Lonkka- ja kyynärtulosten saamiseksi parempaan suuntaan huomio kannattaa kiinnittää 

ennemmin kotimaahan ja toteutettavien yhdistelmien kuvaustuloksiin, kuin odottaa apua muiden 

maiden populaatioista. 
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Kuvio 18 Tuontien ja kotimaisten v. 1998-2005 syntyneiden koirien lonkkatulosten vertailu 
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Taulukko 35. Tuontien ja kotimaisten v. 1998-2005 syntyneiden koirien lonkkatulosten vertailu 

 A B C D E Yhteensä 

Tuonnit       

kpl 1 2 7 16 0 26 

% 3,8 7,7 26,9 61,6 0 100% 

Kotimaise

t 

      

kpl 32 63 91 121 3 310 

% 10,3 20,3 29,4 39,0 1,0 100% 

 

Taulukko 36. Tuontien ja kotimaisten v. 2006-2009 syntyneiden koirien lonkkatulosten vertailu 

 

 A B C D E Yhteensä 

Tuonnit       

kpl 4 3 6 9 3 25 

% 16,0 12,0 24,0 36,0 12,0 100% 

Kotimaiset 31 33 65 55 5  

kpl 16,4 17,5 34,4 29,1 2,6 189 

%      100% 
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Kuvio 19 Tuontien ja kotimaisten v. 1998-2005 syntyneiden koirien kyynärtulosten vertailu 

Taulukko 37. Tuontien ja kotimaisten v. 1998-2005 syntyneiden koirien kyynärtulosten vertailu 

 0 1 2 3 Yhteensä 

Tuonnit      

kpl 13 12 2 0 27 

% 48,1 44,5 7,4 0 100% 

Kotimaiset      

kpl 193 88 29 7 317 

% 60,9 27,8 9,1 2,2 100% 
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Taulukko 38. Tuontien ja kotimaisten v. 2007-2009 syntyneiden koirien kyynärtulosten vertailu 

 

 0 1 2 3 Yhteensä 

Tuonnit 16 5 5 0 26 

kpl 61,6 19,2 19,2   

%     100% 

Kotimaiset      

kpl 157 27 14 0 198 

%     100% 

 

4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet 

Muita Suomessa bullmastiffeilla esiintyviä sairauksia on kerätty jalostustoimikunnan toimesta 

erilaisin tavoin. Kattavin on koirien omistajien täyttämä terveyskysely, jonka yhteenveto valmistui 

vuoden 2004 loppuun mennessä. Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 82 kpl, joista 29 uroksia (35 %) 

ja 53 narttuja (65 %). Kyselyyn vastanneiden koirien syntymävuodet asettuivat välille 1987-2004. 

Jotta kyselyn tulokset olisivat muuta kuin suuntaa-antavia, pitäisi uroksilta tuloksia olla enemmän. 

Alla olevasta taulukossa näkyy yleisimpiä bullmastiffien terveysongelmia ja missä määrin niitä 

esiintyi kyselyn koirilla. 

Rotujärjestö on laatinut kaikille yhdistyksen roduille käytettävän terveyskyselylomakkeen, joita 

on alettu kerätä bullmastiffeista vuonna 2012. Vastauksia on vielä vähän, joten niistä ei ole koottu 

yhteenvetoa. Jotta saisimme kartoitettua bullmastiffien terveystilanteen mahdollisimman kattavaksi, 

toivomme Jalostustrategiaan kirjatun Kennelliiton oman terveyskyselyn tavoittavan 

mahdollisimman monet bullmastiffin omistajat. 

 

 

Taulukko 39. Omistajille suunnatun terveyskyselyn tulokset (2004) 

 

 Terveyskysely  2004   

   Esitetyt kysymykset  Vastaukset 

Esiinty-

minen % 

Luku- 

määrä 

Eturauhanen 

Millaisia ongelmia? Onko jouduttu 

leikkaamaan? 

Eturauhastulehduksia, mutta ei jouduttu kastroimaan 

niiden vuoksi 24 % 7/29 

Hedelmällisyys-

häiriöt (nartuilla) 

Hedelmättömyys/steriliteetti? Ei kykene 

astumaan/ei anna astua? Ongelmia 

kiimakierrossa? Pahoja valeraskauksia, epäsäännölliset kiimakierrot 21 % 11/53 

Iho 

Allergia? Furunkuloosi? Useita Hot Spot 

ihottumia? Sikaripunkki? 

Furunkuloosi 16 %, Hot Spot 13 % -> etenkin urosten 

ongelma, allergiaa tai/ja allergista ihottumaa 13 %, 36 % 29/82 

Kohtu/ Emätin 

Useita tulehduksia? Krooninen tulehdus? 

Märkäkohtu? Märkäkohtu: suurin osa jouduttu steriloimaan 13 % 7/53 

    Emätintulehdus tai lievä kohtutulehdus 28 % 15/53 

Korvat 

Useita tulehduksia? Krooninen tulehdus? 

Kuurous? 

Osa mainitsi tulehdusten loppuneen ruokinnan 

muutoksella -> syynä tod.näk. ruoka-aineallergia. Yksi 

koira oli kuuroutunut korvakäytävä-kasvaimien vuoksi. 33 % 27/82 

Luusto ja nivelet Irtopala? Ristiside repeytynyt? Muuta, mitä? 

Irtopala 6 %, ristisiteen repeämä 5 %, muutama kpl 

selkäongelmia (silloittumaa, välilevyrappeumaa), 

murtumia 23 % 19/82 
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Silmät 

Entropium? Ektropium? Kaihi, PRA, RD? 

Glaucoma? Entropium 9 %, Glaucoma 1 kpl, kuivasimä 2 kpl 13 % 11/82 

Sydän Sydänsairaus, millainen? 

Kaksi koiraa oli kuollut sydänsairauteen, loput olivat 

lääkityksellä. Mainittiin dilatoiva kardiomyopatia, 

pulmonaali stenoosi ja rytmihäiriöt. 9 % 7/82 

Synnytyshäiriöt 

Keisarileikkaus? Fading Puppy-syndrooma? 

Useita kuolleena syntyneitä pentuja? 

Sammakkopentuja? Millaisia 

synnytysongelmia? 

Jalostukseen käytetty 20 narttua. Viisi keisarileikattua. 

Neljällä esiintyi polttoheikkoutta ja useassa pentueessa 

joitakin kuolleena syntyneitä pentuja. 25 % 5/20 

Syöpä Millainen? 

Imusolmukesyöpä 9%, luusyöpä 6%. Erilaisia kasvaimia, 

hyvä tai pahalaatuisia 12 %. 1kpl ohutsuolensyöpä 28 % 23/82 

Virtsarakko Tulehdukset Kerran tai useammin -> kaikki narttuja 9 % 7/82 

  

 

Myös eläinlääkäreille vuoden 2005 alussa suunnattu terveyskysely antaa kuvaa siitä, mitkä ovat 

bullmastiffien yleisimpiä sairauksia Suomessa. Eläinlääkärikyselyyn vastasi 25 eläinlääkäriä ympäri 

Suomea olevilta isoimmilta klinikoilta. Kyselyssä rastitettiin yleisin vaihtoehto kolmesta 

(Usein/Joitakin tapauksia/ Harvoin – ei koskaan), missä määrin bullmastiffi-potilaissa tautia on 

esiintynyt. Koska kyseessä ei ole numeerinen arviointi, arviot ovat hyvin suuntaa antavia, mutta 

kertovat sen, millainen käsitys eläinlääkäreillä on bullmastiffien terveystilanteesta. Osa 

eläinlääkäreistä oli tarkistanut määrät potilasrekisteristä, osa rastittanut mutu-tuntumalla. 

 

 

Taulukko 40. Eläinlääkärikysely 2005 

 

 

Eläinlääkärikysely 2005 

  

Sairaus Esiintyy % kaikista 

vastauksista 

Iho-ongelmat ja allergiat   

Furunkuloosi, Hot Spot Usein 60 % 

Demodikoosi Joitakin tapauksia 56 % 

Allergiat Joitakin tapauksia 52 % 

Silmäsairaudet   

Entropium tai ektropium Joitakin tapauksia 52 % 

Kuivasilmäisyys Harvoin – ei ollenkaan 76 % 

muut silmäsairaudet Harvoin – ei ollenkaan 52 % 

Syöpä ja kasvaimet   

Imusolmukesyöpä Joitakin tapauksia 42 % 

Luusyöpä Harvoin – ei ollenkaan 52 % 

muut syövät ja kasvaimet Joitakin tapauksia 68 % 

Lisääntymiselimet   

Märkäkohtu Joitakin tapauksia 67 % 

Kiimahäiriöt Joitakin tapauksia 58 % 

Ongelmia synnytyksessä Harvoin – ei ollenkaan 58 % 

Eturauhasongelmia Joitakin tapauksia 61 % 

Onko jouduttu steriloimaan tai Joitakin tapauksia 71 % 
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kastroimaan em. Syiden takia? 

Sydänsairaudet   

Kardiomyopatia Harvoin – ei ollenkaan 61 % 

muut sydänsairaudet Harvoin – ei ollenkaan 66 % 

Luusto- ja tukielimistö   

Oireileva lonkka –ja/tai 

kyynärniveldysplasia 

Joitakin tapauksia 44 % 

Irtopalamuutokset Joitakin tapauksia 72 % 

Selkärangan ongelmat Joitakin tapauksia/ 

Harvoin – ei ollenkaan 

44 % 

Ristisiteen repeäminen Joitakin tapauksia 60 % 

Vatsa ja suolisto   

Vatsalaukunkiertymä Harvoin – ei ollenkaan 75 % 

 

Kyselyssä tuli ilmi joitakin yllätyksiä. Demodikoosiin sairastuneita koiria tiedetään ”virallisesti” 

vain muutama, eikä yhtään tapausta tullut terveyskyselyssäkään ilmi. Suurin osa eläinlääkäreistä 

ilmoitti potilaissaan esiintyneen ”joitakin tapauksia” demodikoosia. Luusyöpään sairastuneita koiria 

tiedetään myös useita, kun taas eläinlääkärit arvioivat sen esiintymiseksi ”harvoin – ei ollenkaan”. 

Synnytysongelmia esiintyy myös, mutta eläinlääkäreiden mukaan ongelmia on vain harvoin. 

Silmäsairaudet 

 

Taulukko 41. Silmätutkimustilasto, lausuntovuodet 2001-2011 

 

 

Vuosi ja diagnoosi Tutkittu Terveitä Sairaita 

2001 9 8 

      Posterior polaarinen katarakta     1 

     PPM     1 

2002 3 3 0 

2003 4 4 0 

2004 5 3 

      Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty ja                      

todettu määrittelemättömiä ylimääräisiä     1 

ripsiä/karvoja (sama koira)     

 2005 3 3 0 

2006 17 16 

      Määrittelemättömiä ylimääräisiä ripsiä/karvoja     1 

2007 17 17 0 

2008 12 12 0 

2009 32 26 

      Distichiasis ja silmäluomen sisäänpäin kierty-

minen (sama koira)     1 

     Kaihin laajuus, kohtalainen ja      1 

     Kortikaalinen katarakta (sama koira)     

      Makroblepharon     1 

     RD, geograafinen     1 
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    Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen     2 

2010 8 6 

      Distichiasis     1 

     Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen     1 

2011 21 20 

     Distichiasis     1 

Yhteensä 

 

131 

 

118  

(90 %) 

13  

(10 %) 

 

Silmäsairaudet ovat melko harvinaisia bullmastiffilla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on 

tutkittu 131 koiraa, joista 90 %:lla on ollut terveet silmät. 10 % :n sairaiden joukko koostuu lähinnä 

yksittäistapauksista eri silmäsairauksia. Suurin yksittäinen ryhmä on distichiasis (5 kpl) ja 

entropium (4 kpl). Vakavimmat diagnosoidut silmäsairaudet ovat kolme katarakta-tapausta. 

 

Yleisimmin esiintyvät sairaudet 

Atopia 

 

Atopia on geneettisestä taipumuksesta aiheutuva tulehduksellinen ja kutiseva allerginen 

ihosairaus, jonka synnylle on perimän lisäksi olemassa useita altistavia tekijöitä, kuten koiran 

elinympäristö ja olosuhteet. Atopia on elinikäinen vaiva, joka on kontrolloitavissa, muttei 

parannettavissa. Ruoka-aineallergia on koiralla atopiaa huomattavasti harvinaisempaa. Vain 10 % 

iho-oireisista koirista kärsii ruoka-aineallergiasta, jolloin koiralla on yleensä myös 

ruuansulatuskanavan oireita (ilmavaivat, ripuli). Atooppista tai allergista koiraa ei saa käyttää 

jalostukseen.  

 

Atopia on tyypillisesti nuoren aikuisen koiran sairaus ja oireet alkavat suurimmalla osalla 

atoopikoista 6 kk – 3 vuoden iässä. Allerginen nuha, astma ja silmän sidekalvontulehdus ovat 

koiralla harvinaisia. Koira reagoi ihollaan ja atopia onkin koiran yleisin ihosairaus. Atopiaan 

liittyvien toistuvien ihon bakteeri- ja hiivatulehdusten esiintymisestä on päätelty, että 

atoopikkokoirilla olisi puutteellisesti toimiva soluvälitteinen immuunivaste. Atopialle tyypillistä on, 

että oireet helpottuvat ja pahenevat kausittaisesti ainakin sairauden alkuvaiheessa. Jos oireet ovat 

heti alkuun jatkuvia, voidaan hyvällä syyllä epäillä ruoka-aineallergiaa aiheuttajaksi.  

 

Atooppinen iho kutisee, minkä seurauksena koira raapii ihonsa rikki. Turkki on hilseilevä ja 

huonokuntoinen sekä ohut tai jopa paikoin kalju. Niiltä alueilta, joissa kutina on voimakkainta, iho 

paksunee jatkuvan raapimisen ja kalvamisen seurauksena sekä tummuu. Muutokset paikallistuvat 

naamaan (huulet ja silmien ympärys), korviin, tassuihin, jalkoihin, leukaan ja vatsan alle (kainalot 

ja nivuset). Joillakin koirilla jatkuva kutina aiheuttaa myös käyttäytymisen muutoksia, esim. 

ärtyisyyttä. Toistuvat korvatulehdukset ovat eräs tavallisimmista atoopikon iho-oireista.  

 

Koiran kutinan syy on selvitettävä huolellisesti. Jos muuta selittävää syytä ei löydy ja koiralla on 

atopiadiagnoosin tekemiseen oikeuttavat oireet, koiralle tehdään joko ihotesti tai allergiavasta-

aineita etsitään verestä. Koiran atopian hoitoon käytetään monia eri hoitomuotoja. Kaikkein 

tärkein on allergeenialtistuksen vähentäminen esim. toistuvien pesujen ja ympäristön saneerauksen 

avulla. Jollei näiden toimenpiteiden ja sekundaaristen bakteeri – ja hiivatulehdusten hallinnalla 

päästä riittävään lopputulokseen, voidaan allergiatestin tulosten perusteella aloittaa siedätyshoito 
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ja/tai lääkehoito (Menna). 

 

Furunkuloosi 

 

Furunkuloosissa karvatupet infektoituvat ja muodostuu märkäisiä tai veren täyttämiä rakkuloita, 

jotka puhkeavat haavoiksi. Usein ihon pinta paranee, kun infektoitunut rakkula on tyhjentynyt, 

mutta pian alue tulehtuu uudelleen ja oireet toistuvat. Tyypillisissä tapauksissa oireita on varpaiden 

väleissä, varsinkin etukäpälissä, ja leuassa. Furunkuloosille alttiita ovat etenkin lyhytkarvaiset 

rodut. 

Mitään yleispätevää tunnistettua perussyytä furunkuloosille ei ole voitu osoittaa. Luultavasti 

furunkuloosin aiheuttavat immuunipuolustuksen häiriöt. Terveyskyselyssä furunkuloosin yleisyys 

bullmastiffeilla oli 16 %. Furunkuloosi on koiralle ikävä vaiva, joka haittaa sen liikkumista ja 

pahimmillaan jopa invalidisoi sen. Monesti furunkuloosi tuntuu liittyvän ruoka-aineallergiaan. 

Sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen. 

 

 

Hot Spot 

 

Hot spotiksi kutsustaan nopeasti puhkeavaa akuuttia ja kosteaa pinnallista ihotulehdusta. Infektion 

aiheuttajina ovat tavalliset ihostreptokokit, joiden lisääntymistä lämpö ja kosteus suosivat. Hot spot 

iskee useimmiten koiran poskiin, rintaan tai kaulaan. 

Hot spot ei myöskään ole perinnöllinen sairaus, mutta takana voi olla jotain hormonaalista, sillä 

se useimmiten vaivaa nuoria uroksia. Hot spot on onneksi melko nopeasti ohimenevä sairaus. 

Terveyskyselyssä bullmastiffien keskuudessa hot spot oli vaivannut 13 %:a koirista jossakin elämän 

vaiheessa. 

 

 

Syöpäsairaudet 

 

Syöpä on pahanlaatuisten kasvaintautien yleisnimitys. Erilaiset syövät ja kasvaimet ovat olleet 

viime vuosina bullmastiffien yleisin kuolinsyy. Vaikka perinnöllisyydestä ei ole tarkkaa tietoa, 

niiden on havaittu esiintyvän tavallista useammin tietyissä linjoissa. Tämä tulee kasvattajien ottaa 

huomioon jalostusvalintoja tehtäessä. 

 

1) Imukudossyöpä eli lymfooma 

 

Lymfooma on eräs syövän tyyppi. Se syntyy, kun imusolujen eli lymfosyyttien tuotantotavassa 

ilmenee virhe, joka johtaa epänormaalin solun syntymiseen. Tällaisia epänormaaleja soluja syntyy 

kahdella tavalla: 1) solut jakaantuvat normaaleja soluja nopeammin tai 2) solut elävät normaaleja 

imusoluja eli lymfosyytteja pidempään. 

Normaalien imusolujen tavoin syöpäsolut voivat kasvaa eri puolilla elimistöä, kuten 

imusolmukkeissa, pernassa, luuytimessä tai veressä. Bullmastiffien yleisin kuolinsyy (25 %) oli 

terveyskyselyn vastausten perusteella imusolmukseyöpä. Sairaus etenee yleensä hyvinkin nopeasti 

lääkityksestä tai hoidoista huolimatta. 

 

2) Osteosarkooma eli luusyöpä 

 

Osteosarkooma voi ilmetä koiralla periaatteessa missä luussa tahansa, mutta tavallisimmin on kyse 

olkaluusta tai reisiluusta. Kasvavan tai juuri kasvunsa päättäneen koiran luusyöpä iskee yleensä 

värttinä- tai kyynärluun alaosaan eli paikkaan, jossa todetaan usein kasvuhäiriötkin. Luusyöpää 
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esiintyy myös vanhemmilla koirilla. 

Bullmastiffien kuolinsyiden perusteella luusyöpään menehtyy useita koiria. Terveyskyselyssä 18 

% edesmenneistä koirista oli jouduttu lopettamaan luusyövän takia. 

 

3) Mastsolukasvain 

 

Koiralla mastsolukasvaimet kehittyvät useimmiten (n. 50 %) vartalon iholle (päätä lukuun 

ottamatta) tai sukupuolielinten ja peräaukon väliselle alueelle sekä raajojen alueelle (40 %). Loput 

n. 10 % kiinnittyvät pään ja niskan alueelle ihon ulkopuolelle tai iholle. Niiden kasvuvauhti etenee 

solujen metafaasin mukaan. Hitaasti kasvavat mastsolukasvaimet ovat yleensä hyvälaatuisia, toisin 

kuin nopeasti etenevät pahanlaatuiset kasvaimet. 

Yhdysvalloissa mastsolukasvaimet mainitaan yhdeksi yleisimmäksi bullmastiffien 

kasvaintyypeistä ja myös Suomessa niitä esiintyy jonkin verran. 

Harvemmin tavattavia sairauksia 

Entropium 

 

Entropium eli luomenreunan sisään kääntymä ärsyttää silmää ja vahingoittaa usein sarveiskalvoa. 

Luomenreuna kääntyy sisäänpäin ja sitä esiintyy sekä varhain todettavana perinnöllisenä vikana että 

sekundaarisena muun silmä-ärsytyksen yhteydessä. 

Entropium on ehkä yleisin silmäsairaus roduilla, joiden naamasta löytyy ihopoimuja. Se periytyy 

polygeenisesti ja siihen vaikuttaa useita geenejä, jotka vaikuttavat ihon poimuttumiseen  ja 

silmäluomien rakenteeseen sekä kallon muotoon. Silmäluomi voidaan leikkauksella korjata oikeaan 

asentoon koiran kasvettua aikuiskokoonsa. 

Entropium on bullmastiffien yleisin silmäsairaus Suomessa sekä muualla. Terveyskyselyssä 

entropium-sairaiden osuus oli 9 %. Entropiumia sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen. 

Bullmastiffien silmiä ei kuitenkaan tutkita, joten suurin osa leikatuista koirista ei tule 

jalostustoimikunnan tietoon. Rotujärjestön ohjeissa suositellaan silmätarkastusta, joten sitä kautta 

pyritään saamaan lisää informaatiota entropium-tilanteesta. 

 

Hedelmällisyyshäiriöt ja synnytysongelmat 

 

1) Märkäinen kohtutulehdus eli pyometra 

 

Pyometrassa kohtu laajenee ja täyttyy märkäisellä eritteellä. Infektio kohdun seinämässä on 

seurausta hormonaalisista muutoksista. Pyometra on vakava sairaus, joka hoitamattomana johtaa 

yleensä kuolemaan. Pyometraa voi esiintyä myös nuorista keski-ikäisiin koiriin, mutta yleisin se on 

vanhoilla koirilla. Kiimakierrossa tyypillisin aika pyometralle on noin 1-2 kuukautta juoksun 

jälkeen. 

Pyometran ensisijainen hoito on kohdun ja munasarjojen kirurginen poisto. Arvokkailla 

jalostuseläimillä voidaan yrittää lisääntymiskyvyn pelastamista prostaglandiini- ja 

antibioottihoidolla, mutta onnistumisen mahdollisuudet eivät ole kovin hyvät. Märkäkohtu on 

melko yleinen sairaus monilla roduilla. Bullmastiffeilla terveyskyselyyn osallistuneista nartuista 13 

% oli sairastanut märkäkohdun. 

 

2) Eturauhasongelmat 

 

Suurentunut eturauhanen on keski-ikäisten ja vanhojen uroskoirien ongelma. Rauhasen reaktion voi 
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aiheuttaa hyvänlaatuinen solujen lisääntyminen, kasvainsolujen lisääntyminen (pahanlaatuinen 

muutos), rakkulamuodostukset eturauhasessa tai tulehdusmuutokset (akuutit bakteeritulehdukset tai 

paiseenmuodostuminen eturauhaseen). Eturauhanen sijaitsee alavatsassa, virtsarakon takana, lantion 

etuosassa. Eturauhasvaivassa voi tulla virtsan ja veritippojen tiputtelua, virtsaamisvaikeutta, 

ulostamisvaikeutta ja litteää ulostetta, hyppäämishaluttomuutta, ohut virtsasuihku ja kävelykipuja. 

Eturauhasongelmia hoidetaan mm. hormonikäsittelyillä ja kastroimalla. Eturauhasvaiva on 

koirilla hyvin yleinen sairaus ja aiheuttaa erilaisia, vaikeitakin oireita. Terveyskyselyssä 24 % 

uroksista oli sairastunut jonkin asteisen eturauhastulehduksen, mutta yhtään koiraa ei oltu jouduttu 

kastroimaan sairauden takia. 

 

3) Synnytysongelmat ja tyhjäksi jääminen 

 

Kappaleessa 4.3.4 olevassa taulukossa 44 on koottuna yhteenveto bullmastiffien 

jalostustoimikunnan vuosina 1994-2005 tekemistä pentuekatselmuslomakkeista.  

 

 

Polven ristisiteen vauriot 

 

Polven etummaisen ristisiteen repeämä on tavallisin koiran tuki- ja liikuntaelimistön sairaus. Toisin 

kuin ihmisellä koiralla eturistisiteen repeämä on hyvin harvoin pelkästään vamman aiheuttama 

äkillinen tila. Koiralla polven ristiside tavallisimmin pettää vähitellen viikkojen – kuukausien 

aikana ja lopulta katkeaa jopa aivan normaalin liikunnan seurauksena. Ristisiteen pettämisen eräs 

syy on nykykäsityksen mukaan polven liian suora kulmaus, jolloin polven sääriluun puoleinen 

nivelpinta ei enää ole vaakatasossa vaan taaksepäin vinossa. Tämän seurauksena aiheutuu reisiluuta 

taaksepäin painava voima joka kerta kun koira varaa painoa jalalleen. Tämä toistuva voima lopulta 

katkaisee etummaisen ristisiteen. 

 

Rakenteellisia syitä on pidetty ristisidevauriolle altistavana tekijänä (liian suorat 

polvikulmaukset) ja sairauden perinnöllisyydestä ei ole varmuutta. Toisaalta rakenne periytyy, joten 

sitä kautta alttius ristisidevauriolle voidaan lukea perinnölliseksi. Ongelma on yleisempi isoilla ja 

raskailla roduilla. Ristiside saattaa revetä myös tapaturmaisesti ja joskus taustalla on niveltulehdus, 

joka on heikentänyt ristisiteen. Ristisiteen repeytyessä on tyypillistä, että vaurio aiheuttaa 

nivelrikko-muutoksia polvessa, jopa nivelkierukka saattaa vaurioitua. 

Polven ristisiteen vaurioita sattuu bullmastiffeilla jonkin verran. Terveyskyselyssä niiden osuus 

oli 5 %. Repeäminen voidaan kirurgisesti korjata, mutta polven toiminta ei välttämättä näin suurella 

koiralla palaa aivan entiselleen. Leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen merkitystä ei voi turhaan 

korostaa, sillä leikkaus yksin ei tee jalasta taas toimivaa. 

 

Sydänsairaudet 

 

Bullmastiffien sydämiä on tutkittu viimeisen 10 vuoden aikana n. 200 koiralta, joka on 15% 

kannasta. Tutkittujen koirien määrä on moninkertaistunut vuodesta 2006 lähtien ja viime vuosina n. 

kolmannes ikäluokasta on saanut virallisen sydäntarkastuslausunnon. Sivuääni on kuulunut vain 

neljältä koiralta ja epävarmoja kuuntelutuloksia on vain yksi.  

 

Sydänsairaudet ovat joko synnynnäisiä tai hankittuja. Synnynnäisiä sydänvikoja tavataan lähteestä 

riippuen 0,5 – 0,85 %:lla koirista. Kaikista sydänvioista synnynnäisiä on vain alle 10 prosenttia, alle 

vuoden ikäisillä koirilla tavattavista sydänsairauksista kuitenkin suurin osa on synnynnäisiä. 

Valtaosa synnynnäisistä sydänvioista on periytyviä. Periytymismekanismi on monimutkainen, 

useiden perintötekijöiden yhteisvaikutuksen tuloksena todennäköisyys synnynnäisen sydänvian 
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esiintulolle jälkeläisissä lisääntyy. Edellä mainitusta syystä, sekä näiden tautien harvinaisuudesta 

johtuen, synnynnäisten sydänvikojen vastustaminen jalostuksellisin keinoin on vaikeaa. 

On varmasti järkevää karttaa sitä nimenomaista uros-narttu yhdistelmää, joka on tuottanut 

synnynnäistä sydänvikaa sairastavan jälkeläisen. Jalostuksellisia johtopäätöksiä joudutaan 

harkitsemaan myös silloin, kun jossain sukulinjassa esiintyy useita tapauksia.  

 

Taulukko 42. Sydäntutkittujen koirien määrät syntymävuosittain, lausuntovuodet 2001-2011 

 

 

Vuosi Syntyneitä Tutkittu Tutkittu % 

2001 166 2 1 % 

2002 121 2 2 % 

2003 75 3 4 % 

2004 152 8 5 % 

2005 79 7 9 % 

2006 99 22 22 % 

2007 136 43 32 % 

2008 144 45 31 % 

2009 69 27 39 % 

2010 146 36 25 % 

2011 166 6 4 % 

Yht. 1353 201 15 

 

 

Taulukko 43. Sydäntutkimustilasto, lausuntovuodet 2001-2011 

 

 

Vuosi Tutkittu 

0 = 

ei sivuääniä 

1 = 

sivuääni kuuluu 

2 = epä-

varma Yht. 

2001 0 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 0 

2003 0 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 0 

2007 22 21 1 0 22 

2008 21 21 0 0 21 

2009 64 63 1 0 64 

2010 37 36 0 1 37 

2011 49 48 1 0 49 

Yht. 193 189 3 1 193 
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- Dilatoiva kardiomyopatia 

 

Suurikokoisilla roduilla yleisin hankittu sydänsairaus on dilatoiva kardiomyopatia. Kyseessä on 

sydänlihaksen sairaus, josta seuraa sydänlihaksen supistumiskyvyn alentuminen. Muutosten 

edetessä sydämen seinämä ohenee, ja sydän laajenee voimakkaasti pyrkiessään säilyttämään 

elimistöön pumpatun verimäärän ja verenpaineen ennallaan. Taudin syytä ei tarkasti tunneta, pieni 

osa tapauksista johtuu karnitiini valkuaisaineen puutteesta ravinnossa. Tauti on yleisempi uroksilla 

ja sitä tavataan jo nuorilla koirilla 6 kk iästä alkaen, joskin suurin osa tautitapauksista havaitaan 4 – 

6 vuoden iässä. Bullmastiffeilla dilatoivaan kardiomyopatiaan sairastuneita tiedetään olevan joitakin 

yksilöitä. 

Harvoin esiintyviä sairauksia 

Munuaissairaudet 

Munuaisten vaurioituminen voi johtua esimerkiksi kroonisesta munuaiskeräsen tulehduksesta, joka 

voi johtaa krooniseen munuaisten vajaatoimintaan. Kyse ei ole perinnöllisestä sairaudesta. 

Munuaisten vajaatoiminta on koirien yleisin munuaissairaus. Kroonisessa munuaisten 

vajaatoiminnassa molemmat munuaiset ovat vaurioituneet. Munuaisten krooninen vajaatoiminta 

etenee yleensä vähitellen ja useiden vuosien kuluessa. 

Munuaissairauksien kohdalla perinnöllisyys tiedetään vain joissakin sairauksissa ja tietyillä 

roduilla. Joillakin roduilla periytymismekanismi on epäselvä, mutta sen on huomattu esiintyvän 

joissakin suvuissa normaalia enemmän. Bullmastiffilla ei näiden sairauksien osalta periytyvyyttä 

tiedetä. 

Munuaiskuorikerroksen hypoplasia eli progressiivinen nefropatia, PNP, löydettiin ensimmäisenä 

cockerspanielilta. PNP:n todettiin olevan perinnöllinen sairaus ja periytymismekanismin 

autosomomaalinen resessiivinen. Sairaudessa munuaisten kuorikerros on hyvin kapea ja siinä on 

normaalia vähemmän munuaisten toiminnallisia yksiköitä eli nefroneja. Oireet voivat alkaa jo hyvin 

nuorella koiralla tai vasta koiran saavuttaessa keski-iän. Suomalaisissa koirissa on tiedossa joitakin 

sairastapauksia, samoin Ruotsissa. 

Munuaisten vajaakehityksessä (renaalinen hypoplasia) munuainen on liian pieni. Jos 

huomattavaa vajaakehitystä on molemmissa munuaisissa, ei koira elä pitkään. Jos vajaakehitystä 

ilmenee lievempänä, voi koira elää normaalia elämää eikä hypoplasiaa välttämättä huomata. 

Suomalaisissa bullmastiffeissa tiedetään joitakin sairastapauksia. 

 

Harmaakaihi  

Perinnöllinen harmaakaihi on nuorella tai keski-ikäisellä koiralla esiintyvä silmän linssin 

samentuma joko yhdessä tai molemmissa silmissä. Perinnöllinen harmaakaihi on todettu tai epäilty 

perinnölliseksi jo yli 70 rodulla. Perinnöllinen kaihi periytyy tavallisimmin autosomaalisesti 

resessiivisesti (väistyvä, sukupuolesta riippumaton), joskin dominoivasti periytyvää kaihia myös 

tavataan. Perinnöllinen kaihi usein ilmenee nuorella iällä, joskin poikkeuksia esiintyy rotujen ja 

rodun sisällä yksilöiden välillä. Suomessa bullmastiffilta löytyy kaksi virallista harmaakaihi 

tapausta. 

 

Keratokonjunktivitis sicca eli kuivasilmäisyys 

KCS eli kuivasilmäisyys on monella rodulla perinnölliseksi epäilty sairaus, jossa kyynelnesteen 

tuotto hiipuu osin tai kokonaan aiheuttaen silmään sarveiskalvon ja sidekalvon tulehdusta, kipua ja 

ajan kanssa jopa näkökyvyn heikkenemistä sarveiskalvon muutosten takia. Kuivasilmäisyyden 

syynä voi olla perinnöllisen alttiuden lisäksi mm. Eri lääkeaineet, kyynelrauhasen hermoituksen 

häiriöt, aineenvaihduntasairaudet, infektiot ja autoimmuunisairaudet. Paikalliset tiettyyn 
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kudostyyppiin kohdistuvat autoimmuunisairaudet ovat todennäköisesti tavallisin kuivasilmäisyyden 

syy koirilla. 

Periytymistapaa ei ole tunnistettu. Kuivasilmäistä yksilöä, mikäli syyksi voidaan epäillä 

perinnöllistä kuivasilmäisyyttä, ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Suomessa on esiintynyt 

joitakin sairastuneita yksilöitä. 

 

Panosteiitti 

Panosteiitti on suurikokoisiksi kasvavien koirien kivulias sairaus. Se ilmenee yleensä ½-1 vuoden 

iässä. Tauti on yleisempi suurilla roduilla ja urokset ovat yleisempiä potilaita kuin nartut. Kipu iskee 

pitkiin putkiluihin ja aiheuttaa tyypillisesti ontumista, joka voi olla huomattavaa ja kestää pari 

viikkoa, minkä jälkeen toinen raaja tulee kipeäksi. Periytymistavasta ei ole tietoa ja syytä sairauden 

puhkeamiselle ei ole varmuudella pystytty selvittämään. Koska toiset rodut ovat alttiimpia saamaan 

panosteiitin, on epäilty sairaudella olevan geneettistä taustaa. 

 

Spondyloosi 

Spondyloosilla tarkoitetaan selkänikamien kasvamista yhteen, kun nikamien välille muodostuu 

luiset sillat. Tavallisimmin kyseessä on isoilla koiraroduilla yleisesti tavattava tila, joka yleensä on 

täysin oireeton. Kipua voi tosin esiintyä silloin, kun luusillat ovat vasta kasvamassa yhteen. 

Nikamien silloittumisen syynä lienee se, että nikamien välisiin nivelsiteisiin kohdistuu liian suuri 

rasitus, jolloin luupiikkimuodostus ja luusilloitus alkaa. 

Nikamien silloittuminen yhteen voi myös olla seurausta useista selkärangan sairauksista, kuten 

nikamien yliliikkuvuus, nikamien kehityshäiriöt ja bakteeritulehdukset. Joitakin tapauksia tiedetään 

myös bullmastiffeilta, kuten muitakin selkäsairauksia. 

 

Vatsalaukunkiertymä 

Vatsalaukunkiertymä on koiralle hengenvaarallinen tila, johon sairastuvat tavallista helpommin 

suuret ja syvärintaiset koirat. Jostain syystä mahalaukku joko täydellisesti tai osittain kiertyy itsensä 

ympäri sulkien tien niin, ettei mahalaukun sisältö pääse kulkemaan mihinkään suuntaan. Maha 

täyttyy kaasusta, joka laajentaa mahalaukun nopeasti. 

Yleistyneiden laajentumien tai kiertymien syitä ei tunneta. Kysymyksessä voi olla perinnöllinen 

heikkous, mutta ruokinnalla ja liiallisella liikunnalla lähellä ruokailua lienee suurin osuus sairauden 

puhkeamiseen. Vatsalaukunkiertymään sairastuu silloin tällöin joitakin bullmastiffeja, mutta sitä ei 

esiinny meillä muita rotuja enempää. 

Yhteenveto rodulla muissa maissa tai kirjallisuudessa kuvatuista sairauksista 

Muiden maiden bullmastiffipopulaatioiden terveydentila vaikuttaa kasvattajien välisten 

keskustelujen perusteella samanlaiselta kuin meillä. Tässä kappaleessa on kerrottu niistä 

sairauksista, joita ei meillä ole juuri esiintynyt, mutta jotka mainitaan muualla bullmastiffeilla 

esiintyviksi sairauksiksi. Sairaudet on mainittu kanadalaisessa OMIA:n tietokannassa ja 

amerikkalaisen rotujärjestön ABA:n internetsivuilla. 

 

Cerebellar abiotrophy 

Cerebellar abiotrophy on pikkuaivojen rappeumasairaus, jossa hermosolut kuolevat ennenaikaisesti, 

useimmiten muutaman viikon tai kuukausien ikäisellä pennulla, johtuen niiden solurakenteiden 

sisäisestä rappeutumisesta. Tarkoin määrätty solujen sisäinen rappeutuminen ei ole tiedossa ja 

useimmissa tapauksissa rappeutuminen johtuu periytyvästä geenivirheestä. Sairauden oletetaan 

periytyvän autosomaalisesti resessiivisesti. Omia:n tietokanta luokittelee sairauden bulmastiffilla 

harvoin esiintyväksi. 
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HOD (Hypertroofinen osteodystrofia) 

HOD esiintyy joskus isojen rotujen pennuilla n. 3-6 kk iässä ja on luultavasti ruokintaperäinen. 

Kyseessä on luuston ja varsinkin luukalvojen kasvuhäiriö. Ulospäin sairaus näkyy lämpimänä 

turvotuksena ranteiden yläpuolella. Koira aristaa usein jalkojaan, ontuu, ja pahimmassa tapauksessa 

koira ei pysty edes seisomaan. Sairauteen liittyy usein kuume ja yleiskunnon heikkeneminen. 

Suomessa ei nykypäivänä HOD tapauksia juuri ilmene. 

 

Kaularangan instabiliteetti eli wobblerin syndrooma 

Wobblerin syndroomassa on kyse keskisuurilla ja jättiroduilla esiintyvästä kaularangan 

sairaustilasta. Kaularangassa voi olla aluksi ahtaumaa tai kaularangan nivelet pääsevät liikkumaan 

liikaa aiheuttaen epävakautta kaularangan alueelle. Jatkuva ärsytystila aiheuttaa nikamiin 

liikakasvua tai rappeumaa, joiden seurauksena selkäydinkanava ahtautuu ja alkaa aiheuttaa 

eläimelle erilaisia liikuntahäiriöitä. 

Sairauteen liittyy sekä perinnöllinen taipumus, että myöhemmin lisätekijöiden aiheuttama 

alueellinen kuormitus. Periytymistapa ei ole tunnettu. Tauti mainitaan sairautena, johon 

bullmastiffilla on lisääntynyt taipumus. 

 

Kilpirauhasen vajaatoiminta (hypothyroidism) 

Kilpirauhasen vaajatoiminta on aineenvaihduntasairaus, joka johtuu kilpirauhasen surkastumasta, 

autoimmuunisairaudesta tai toimintahäiriöstä. Kilpirauhasen vajaatoiminnan voi myös aiheuttaa 

immunologinen tulehdus tai degeneroiva sairaus. Muutama tapaus on todettu myös Suomessa. 

 

Kystinuria 

Kystinuria on häiriö munuaistiehyeissä kystiinin imeytymisessä. Se periytyy resessiivisesti ja on 

yhden autosomaalisen geenin aiheuttama. Suomessa ei kystinuriaan sairastuneita koiria ole tiedossa. 

 

Progressiivinen retinaaliatrofia eli verkkokalvon etenevä surkastuminen, PRA   

PRA on eniten tutkittu koirien perinnöllinen sairaus. Siinä muutoksia voi ilmetä sekä synnynnäisinä 

että myöhemmällä iällä. PRA koostuu erilaisista verkkokalvon valoa-aistivien solujen rappeutumis- 

/ surkastumisilmiöistä. 

Ongelmallista PRA:n vastustamisessa on se, että se yleensä periytyy resessiivisesti eli 

väistyvästi ja se, että sairaus voidaan yleensä todeta vasta aikuisella koiralla, jota on mahdollisesti 

jo ehditty käyttää siitokseen. Koira sairastuu, jos se on homotsygootti. Jos se on tämän sairauden 

suhteen heterotsygootti, se toimii vain sairauden kantajana. Bullmastiffille on olemassa geenitesti 

PRA:n muodolle, joka periytyy autosomaalisti dominantisti . Suomessa ei PRA-tapauksia ole 

ainakaan jalostustoimikunnan tiedossa. 

 

Retinaalinen dysplasia, RD 

RD eli verkkokalvon vajaakehitys on synnynnäinen silmän kehityshäiriö, jossa on eri 

vakavuusasteisia häiriöitä, lievistä paikallisista verkkokalvon poimuista sokeutta aiheuttaviin 

suuriin muutoksiin. Nämä muutokset voidaan todeta jo pennuilla. Paikalliset verkkokalvon poimut 

ovat vaarattomia ja koirat, joilla on vain joitakin poimuja silmänpohjassa, saavat 

silmätarkastuksessa merkinnän ”poimuja” ja niitä ei suljeta pois jalostuksesta. 

RD:n oletetaan periytyvän autosomaalisesti resessiivisesti, joten sairastuneen yksilön molempien 

vanhempien täytyy olla vähintään sairaan geenin kantajia. Rodusta riippuen mRD diagnoosin 

saaneita potilaita saa käyttää jalostukseen, gRD ja tRD potilaita ei saa käyttää jalostukseen missään 

rodussa.  Tauti mainitaan sairautena, jolle rodulla on lisääntynyt taipumus. Suomessa ei 

bullmastiffeilla tautia ole todettu. 
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Sub Aortic Stenosis (SAS) 

Aortan ahtauma on yleisin synnynnäinen sydänsairaus koirilla. Se on luokiteltu esteeksi tai 

vammaksi lähellä aorttaläppää, joka aiheuttaa häiriötä verenkierrossa, kun se läpäisee aorttaläpän. 

Se esiintyy useimmilla koirilla sivuäänenä. Vamma voi olla itse läpässä, läpän yläpuolella tai läpän 

alapuolella. Läpän alapuolinen muoto on yleisin ja sitä kutsutaan SAS:ksi. 

SAS:n diagnosointi on varsinkin lievemmissä tapauksissa vaikeaa. Koirat, joita vaivaa SAS:n 

lievä muoto, voivat elää täysin normaalia elämää oireettomana. Osa keskivaikeaa SAS:aa 

sairastavista koirista voi myös elää normaalia elämää. Vakavasti sairailla koirilla on riski kuolla 

äkillisesti. Sydänkohtauksen SAS aiheuttaa harvoin ja silloinkin koirilla, joilla yleensä esiintyy 

myös mitraali / hiippaläpän vajaatoimintaa. 

Epätavallista tässä synnynnäisessä sairaudessa on se, että vamma ei ole pennussa syntyessään 

vaan kehittyy 3-4 viikon iässä. Sivuäänet ovat huomattavissa 6-8 elinviikon aikana. Lievissä 

tapauksissa vammaa ei välttämättä huomata koskaan. Tutkimukset osoittavat, että SAS on etenevä 

sairaus. Kasvuikäisillä se etenee nopeammin ja hidastuu täysikasvuisilla. Lääkitys voi 

vakavimmissa tapauksissa olla avuksi, mutta kirurgia on osoittautunut turhaksi. 

Tutkimusten mukaan SAS on perinnöllinen sairaus. Varmaa mallia periytyvyydestä ei ole, mutta 

laajalti levinneen näkemyksen mukaan taudissa on dominoivan geenin piirteitä. Sen myös uskotaan 

olevan polygeeninen. Tässä valossa periytyvyysmalli on todella monimutkainen ja kantajien 

eliminoiminen jalostuksesta on todella vaikeaa. Jokainen sairas koira voi yksin siirtää SAS:n 

jälkeläisilleen ja myös kliinisesti oireeton taudin kantajakoira voi siirtää SAS:n eteenpäin. 

Ennen tehokasta DNA-testiä ei ole mitään keinoa selvittää lieviä tapauksia tai kantajakoiria. 

Suomalaisia SAS-tapauksia ei ole jalostustoimikunnan tiedossa. 

 

Syöpäsairaudet 

Bullmastiffien yleisimpiä syöpätyyppejä ovat ABA:n mukaan: 

 Hemangiosarkooma 

 Imusolmukesyöpä 

 Mast solu kasvain 

 Osteosarkooma eli luusyöpä 

Näitä kaikkia syöpätyyppejä esiintyy myös suomalaisissa bullmastiffeissa. 

Pahanlaatuinen verisuonikasvain eli hemangiosarkooma (HSA) on endoteelisoluista muodostunut, 

verisuonesta lähtenyt sidekudoskasvain, johon valitettavasti ei ole mitään tehokasta hoitokeinoa. 

HSA:n syytä ei tiedetä, mutta epäillään, että se on perinnöllinen sairaus saksanpaimenkoirilla, 

labradorinnoutajilla ja kultaisillanoutajilla. Useimmiten sitä tavataan vanhemmilla koirilla ja sen 

tyypillisimmät esiintymispaikat ovat perna, sydämen oikea eteinen ja iho. Se lähettää myös hyvin 

usein etäispesäkkeitä maksaan ja keuhkoihin. Jalostustoimikunnan tiedossa on kaksi 

hemagiosarkoomatapausta suomalaisissa bullmastiffeissa. 

 

4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt 

Edesmenneiden koirien osalta omistajakyselyyn tuli vastauksia 28 kpl. Keskimääräinen ikä 

kuollessa oli 6,5 vuotta. Nartuilla vuosia kertyi hieman enemmän, sillä narttujen (20 kpl) 

keskimääräinen ikä kuollessa oli 6,9 v. Uroksilla (8 kpl) vastaavasti 5,3 v. Otos on kuitenkin etenkin 

urosten kohdalla pieni, joten sitä ei voida pitää kovin luotettavana arviona. Ikäjakauma näkyy alla 

olevassa kuviossa. 
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Kuvio 20 Ikä kuollessa (terveyskysely 2004) 

Kuolinsyinä suurimmalla osalla (20 koiralla) oli jokin syöpä tai kasvaimet. Niihin 

menehtyneiden osuus vastauksista oli 71 %. Syöpätyypeistä luusyöpä (18 %) ja imusolmukesyöpä 

(25 %) olivat yleisimpiä. 

 

 
 

Kuvio 21 Kuolinsyy (terveyskysely 2004) 

 

 

Taulukko 44. Jalostustietojärjestelmästä kerätyt kuolisyyt (9.9.2012 mennessä ilmoitetut) 

 

Kuolinsyy 

Keskimääräinen 

elinikä Kpl % 

  

  

  

Kasvainsairaudet, syöpä 

6 vuotta 9 kuukaut-

ta 84 31,5 

Hermoston kasvain 

1 vuotta 10 kuukaut-

ta 1   



75 

Ihon tai ihonalaiskudoksen kasvain 7 vuotta 3 kuukautta 3   

Kasvainsairaudet, syöpä 6 vuotta 7 kuukautta 32   

Luun tai nivelten kasvain 6 vuotta 2 kuukautta 8   

Lymfoma, imusolmukesyöpä 6 vuotta 1 kuukautta 19   

Maksan, munuaisten tai suoliston kasvain  

7 vuotta 10 kuukaut-

ta 9   

Muu kasvainsairaus  

7 vuotta 11 kuukaut-

ta 4   

Pernan, sydämen tai verisuonijärjestelmän kasvain 6 vuotta 6 kuukautta 3   

Utarekasvain, nisäkasvain 9 vuotta 5 kuukautta 4   

Virtsarakon kasvain 8 vuotta 1 kuukautta 1   

  

  

  

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 

7 vuotta 1 kuukaut-

ta 64 24,0 

  

  

  

Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 

9 vuotta 9 kuukaut-

ta 36 13,5 

  

  

  

Luusto- ja nivelsairaus 

3 vuotta 11 kuu-

kautta 15 5,6 

Kyynärniveldysplasia ja sen seurauksena kehittyvä 

nivelrikko 4 vuotta 4 kuukautta 2   

Luusto- ja nivelsairaus 5 vuotta 9 kuukautta 5   

Muu luuston tai nivelten kasvuhäiriö  1 vuotta 0 kuukautta 5   

Muu luuston tai nivelten sairaus  5 vuotta 2 kuukautta 2   

Polven ristisidevaurio 6 vuotta 1 kuukautta 1   

  

  

  

Sydänsairaus 

4 vuotta 5 kuukaut-

ta 14 5,3 

Muu sydämen sairaus tai vajaatoiminta  5 vuotta 8 kuukautta 6   

Sydämen läppävuoto, endokardoosi 1 vuotta 1 kuukautta 1   

Sydänlihassairaus, kardiomyopatia 4 vuotta 7 kuukautta 2   

Sydänsairaus 3 vuotta 8 kuukautta 5   

  

  

  

Muu sairaus, jota ei ole listalla  

3 vuotta 9 kuukaut-

ta 8 3,0 

  

  

  

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 

3 vuotta 6 kuukaut-

ta 7 2,6 

Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 3 vuotta 4 kuukautta 4   

Pelokkuus 2 vuotta 2 kuukautta 1   

Salakavaluus tai arvaamattomuus 4 vuotta 7 kuukautta 2   

  

  

  

Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 

6 vuotta 5 kuukaut-

ta 6 2,3 

Kohtutulehdus, pyometra 7 vuotta 5 kuukautta 3   

Munuaisten vajaatoiminta 

8 vuotta 11 kuukaut-

ta 1   

Virtsan pidätyskyvyttömyys, inkontinenssi 3 vuotta 8 kuukautta 2   
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Kuollut ilman sairauden diagnosointia 

6 vuotta 1 kuukaut-

ta 5 1,9 

  

  

  

Lopetus ilman sairauden diagnosointia 

5 vuotta 2 kuukaut-

ta 5 1,9 

  

  

  

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 

8 vuotta 2 kuukaut-

ta 5 1,9 

Mahalaukun kiertyminen 8 vuotta 2 kuukautta 3   

Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus 6 vuotta 9 kuukautta 1   

Maksan vajaatoiminta  

9 vuotta 10 kuukaut-

ta 1   

  

  

  

Tapaturma tai liikennevahinko 

4 vuotta 2 kuukaut-

ta 5 1,9 

  

  

  

 

Hermostollinen sairaus 

4 vuotta 7 kuukaut-

ta 4 1,5 

Epilepsia 

4 vuotta 11 kuukaut-

ta 2   

Hermostollinen sairaus 4 vuotta 2 kuukautta 2   

  

  

  

Selkäsairaus 

6 vuotta 2 kuukaut-

ta 4 1,5 

Muu selkäsairaus  4 vuotta 5 kuukautta 2   

Selkäsairaus 8 vuotta 0 kuukautta 2   

  

  

  

Sisäeriterauhasten sairaus 

8 vuotta 1 kuukaut-

ta 2 0,8 

Diabetes, sokeritauti 

11 vuotta 7 kuukaut-

ta 1   

Sisäeriterauhasten sairaus 4 vuotta 8 kuukautta 1   

  

  

  

Iho- ja korvasairaudet 

0 vuotta 10 kuu-

kautta 1 0,4 

  

  

  

Immunologinen sairaus 

7 vuotta 8 kuukaut-

ta 1 0,4 

Verihiutalekato, trombosytopenia 

 

1   

  

  

  

Kaikki yhteensä 

6 vuotta 8 kuukaut-

ta 266 100 

 

Jalostustietojärjestelmään on ilmoitettu 266 koiran kuolinsyyt, joten otoskoko on huomattavasti 

kattavampi, kuin rotujärjestön keräämässä kuolinsyykyselyssä. Keskimääräinen ikä kuollessa on 

jonkun verran korkeampi (6,8 v.), kuin rotujärjestön keräämässä kyselyssä (6,5 v.). Kolmasosa 

ilmoitetuista koirista oli kuollut kasvainsairauksiin ja syöpään, muiden kuolemaan johtaneiden 

sairauksien ollessa vain muutamia prosentteja kaikista ilmoitetuista kuolinsyistä. 
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4.3.4 Lisääntyminen 

Seuraavaan taulukkoon on koottu yhteenveto bullmastiffien jalostustoimikunnan vuosina 1994-

2005 tekemistä pentuekatselmuslomakkeista. Joissakin vuoden 1994 lomakkeissa ja sitä 

vanhemmissa ei ole mainittu synnytys – ja astutustapaa, joten ne on jätetty pois yhteenvedosta. 

Ajanjaksolla 1994-2005 syntyi pentueita yhteensä 324 kpl. Prosentuaalisesti yhteenvedossa on siis 

mukana 14,5 % tällä ajanjaksolla syntyneistä pentueista. 

 

Taulukko 45. Pentuekatselmuslomakkeista 1994-2005  kerättyjä astutus- ja synnytystietoja 

 

Yhteenveto pentuetarkastuslomakkeista 

vuosilta 1994-2005  

Yhteensä lomakkeita kpl       47 

• Kasvattajia kpl 26 

• Synnytys:  

• normaali 51 % 

• normaali + sektio 19 % 

• sektio 30 % 

• * ”Ei käynnistynyt” mainittu sektion syyksi 6 % 

• * polttoheikkous 21 % 

• tarvittu lääkitystä synnytyksen aikana 30 % 

• Pentujen lukumäärä  

• 1-3 kpl 6 % 

• yli 4kpl 92 % 

• syntynyt kuollut/kuolleita pentuja 74 % 

• pentuja lopetettu syntymän jälkeen 9 % 

• Kantoaika vrk  

• alle 60 vrk 9 % 

• 60-63 vrk 79 % 

• yli 64 vrk 12 % 

• Astutustapa  

• luonnollinen 59 % 

• siemennys 37 % 

• * pakastesperma 37,5 % 

• * tuoresperma 62,5 % 

• astutus + siemennys 4 % 

 

Hieman yli puolet (51 %) näistä pentueista on syntynyt normaalisti, mutta toinen puoli on joko 

jouduttu suoraan leikkaamaan (30 %) tai sektioon on päädytty synnytyksen kuluessa (19 %). Koska 

synnytys ei ole ollenkaan käynnistynyt on sektioon jouduttu 6 %:ssa synnytyksistä. Syitä on 

mahdollisesti ollut pieni pentue tai vaihtoehtoisesti liian suuri pentue. Viidennes synnytyksistä on 

käynnistynyt normaalisti, mutta synnytyksen kuluessa on jouduttu turvautumaan sektioon, syynä 

useimmiten polttojen heikkeneminen. Joissakin tapauksissa pentu on jäänyt esteeksi 

synnytyskanavaan ja siksi on jouduttu keisarileikkaukseen. Lääkitystä (oksitosiinia, kalkkia) on 

annettu lähes joka kolmannessa synnytyksessä (30 %). 

Eläinlääkärikyselyssä kävi kuitenkin ilmi, että eläinlääkäreiden mukaan synnytysongelmia 

esiintyy rodussa harvoin tai ei koskaan. Ehkä tulosten ristiriitaisuus selittyy osin sillä, että 

eläinlääkäreiden mukaan synnytysongelmia esiintyy keskimääräisesti harvemmin kuin monissa 
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muissa roduissa. 

Narttuja jää jonkin verran tyhjäksi astutuksista. Ongelman laajuudesta ei ole tarkkaa kuvaa, sillä 

kyselyä asiasta ei ole vielä tehty. 

 

Taulukko 46.  Rodun keskimääräinen pentuekoko  vuosina 1997-2011 

 

Keskimääräinen pentuekoko 1997-2011                     

                                

Vuosi 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pentueet 33 30 25 28 28 21 13 22 14 16 19 20 15 23 27 

Pentuekoko 4,9 6,2 5,7 5,9 5,9 5,3 5,7 6,6 5,1 5,6 6,5 6,4 3,7 5,5 5,7 

 

Rodun keskimääräinen pentuekoko on vaihdellut vuosien 1997-2011 välillä  ollen pienimmillään 3,7 

vuonna 2007 ja suurimmillaan 6,6 vuonna 2004. Vuosien yhteenlaskettu keskiarvo on 5,6 pentua, ja 

se on pysytellyt suunnilleen samoissa lukemissa näiden vuosien aikana. Myös taulukon 44 

pentuekatselmuslomakkeista 92 %:ssa pentueista on ollut vähintään 4 pentua.  

4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet 

Bullmastiffeilla esiintyy jonkin verran liian niukasti kulmautuneita polvia, sekä joissakin hyvin 

harvoissa tapauksissa ylimeneviä kintereitä. Tämä vaikuttaa polvien terveyteen, sekä koiran 

liikkumiseen. Etuosan suhteen ongelmana on etenkin lyhyt ja suora olkavarsi. Joillakin yksilöillä 

liike ei ole energiatehokas johtuen edellamainituista seikoista, tai etu- ja takaosan epätasapainosta.    

Hengitysvaikeuksia esiintyy joillakin yksilöillä johtuen liian lyhyestä kuonosta ja ahtaista 

hengitysteistä, mutta kovin yleistä se ei kuitenkaan ole. Sieraimet saisivat osalla olla suuremmat ja 

avoimemmat.Silmien osalta ongelmia ovat sisäänpäin kiertyneet luomet, entropium, ulospäin 

kääntyneet luomet, ektropium. Nämä ovat kuitenkin kohtuullisen harvassa. Purennan osalta 

bullmastiffien ongelmina ovat liian kapea alaleuka, iso alapurenta sekä joissakin tapauksissa 

kulmahampaan/ hampaiden painaminen ikeneen. Myös muita purentaan liittyvia vikoja esiintyy, 

joskus esim. yläpurentaa, mutta niiden aiheuttama haitta on lähinnä kosmeettinen.  

Synnytyksessä ongelmia aiheuttaa toisinaan pennun pään suuri koko.Tämä voi aiheuttaa 

pennun kiinnijäämisen synnytyskanavaan, ja voi johtaa keisarinleikkaukseen. Yleensä ongelmia on 

pentueissa, joissa on vain muutama suhteellisen suureksi kasvanut pentu. 

 

4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä 

Bullmastiffien PEVISA:an kuuluvat tällä hetkellä lonkat, raja-arvolla D ja kyynärnivelet, raja-

arvolla 1. Tarkastelujaksolla 2007–2011 tervelonkkaisten osuus on 32 %, C-lonkkaisten 36 % ja D-

E lonkkaisten 32 %. PEVISA:n ulkopuolelle jääneiden, E-lonkkaisten koirien osuus kuvatuista, on 

vaihdellut vuodesta 2005 1,4-5,1 %:n välillä. Lonkat oireilevat kuitenkin bullmastiffeilla 

harvemmin, ehkä johtuen rodun asemasta lähinnä seurakoirana. Paljon harrastavalla koiralla 

tilanne saattaisi olla erilainen. 

Tarkastelujaksolla 2007–2011 on kyynärnivelten osalta terveitä ollut suurin osa kuvatuista, 

keskimäärin 78 %. PEVISA:n ulkopuolelle eli raja-arvoa 1 huonomman kyynärniveltuloksen on 

saanut 8 % tutkituista koirista. Nivelrikkomuutokset kyynärnivelissä aiheuttavat usein ongelmia. 

Nivelrikko voi näkyä myös käyttäytymismuutoksina, kuten esim. arkuutena, aggressiivisuutena tai 

haluttomuutena liikkua entiseen tahtiin. Toisinaan kyynärnivelten nivelrikko voi invalidisoida jo 
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nuoren koiran, mutta usein oireet ilmaantuvat keski-iän jälkeen.  

Kasvattajien tulisi asettaa suurempi painoarvo yhdistelmien lonkka- ja kyynärtuloksille, 

jotta dysplasia-aste saataisiin rodussamme pienenemään. Bullmastiffeille lasketaan BLUP-indeksit 

sekä lonkkien, että kyynärnivelten osalta. Koska indeksilaskenta tarjoaa huomattavasti 

luotettavamman arvion koiran jalostusarvon ennusteesta kuin pelkät koiran saamat kuvaustulokset, 

tulisi kasvattajien käyttää niitä aiempaa paremmin hyödyksi. 

Bullmastiffien silmiä tutkitaan harmillisen vähän. Saadaksemme luotettavan kuvan Suomen 

bullmastiffikannan silmäterveydestä, tulisi silmätutkimuksia tehdä huomattavasti isommalle osalle 

kannasta. Viimeisen 10 vuoden aikana on  tutkittu 131 bullmastiffin silmät ja niistä 13 on saanut 

diagnoosin sairas. Vakavampia silmäsairauksia ei rodussa ole kuitenkan havaittu muutamaa 

kaihitapausta lukuunottamatta, vaan lähinnä muutamia luomien kääntymisiä (entropium, 

ektropium) ja  ylimääräisiä ripsikarvoja, sekä yksittäistapauksia muita silmäsairauksia. 

Viimeisen kymmenen vuoden sydänkuuntelutilaston valossa bullmastiffien sydänterveys vaikuttaa 

hyvältä, sillä vain alle 2 %:lla tutkituista koirista on havaittu sivuääni sydämessä. Silti 

kuolinsyytilastossa esiintyy 14 kpl sydänsairauden takia kuollutta koiraa. Vakavia kuolemaan 

johtavia sydänsairauksia siis esiintyy jonkin verran. 

Vuonna 2005 tehdyn eläinlääkärikyselyn mukaan suurimpia ongelmia rodussamme ovat 

furunkuloosi ja hot spot-ihottumat, joita esiintyi rodun edustajissa usein. Omistajakyselyn mukaan 

pahimmat terveysongelmat ovat: furunkuloosi ja hot spot, 36 %, korvatulehdukset ja muut 

korvaongelmat, 33 %, syövät, 28 %, emätin-, tai lievät kohtutulehdukset, 28 %, synnytyshäiriöt, 25 

%, ristisiteen repeäminen, irtopalat tai muut ongelmat luustossa, 23 %.  

Yleisimpiä kuolinsyitä ovat olleet erilaiset syövät, 31,5 %. Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 24 

%:ssa tapauksista. Vanhuuden tuomiin vaivoihin on kuollut 13,5 %. Luusto-, ja nivelsairauksien 

takia lopetettujen osuus on noin 5 %, samoin kuin sydänvaivojen takia lopetettujen.  

Synnytyksistä noin puolet on edennyt normaalisti ja noin puolessa tapauksista on jouduttu 

turvautumaan keisarinleikkaukseen. Syynä on useimmiten ollut joko polttoheikkous tai liian suuri / 

pieni pentue. Bullmastiffien terveydessä on paljon parantamisen varaa. Erityistä huomiota tulisi 

kiinnittää erilaisiin immuunipuolustuksen häiriöihin, iho-, ja luusto-ongelmiin sekä syöpien 

esiintymiseen.  

4.4. Ulkomuoto 

4.4.1 Rotumääritelmä 

Bullmastiffin rotumääritelmä (LIITE 1) kuvaa rodun pään, rakenteen ja ulkomuodon melko 

yksityiskohtaisesti jättäen kuitenkin jokaisen henkilökohtaiselle tulkinnalle tilaa. 

Bullmastiffin yleisvaikutelma ja oikea tyyppi ovat äärimmäisen tärkeitä mutta samalla 

jalostuksellisesti vaikeita asioita. Yleisvaikutelmassa myös luonne on ensiarvoinen. 

 

Yleisvaikutelma 

Yleisesti ottaen urosten taso on tällä hetkellä narttuja parempi. Uroksissa esiintyy kuitenkin liian 

suuria ja raskaita koiria, kun taas nartut saisivat keskimäärin olla kooltaan suurempia ja 

vahvarakenteisempia. 

 

Pää 

Päätyypissä esiintyy tällä hetkellä suurta vaihtelua. Päiden neliömäisyydessä on puutteita erityisesti 

kuono-osan leveyden suhteen. Useilla vahvakuonoisilla koirilla puolestaan on liian lyhyt kuono-osa. 
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Myöskään tylppä kuono ei toteudu vaan kirsu on selkeästi sisempänä alaleuan työntyessä 

pidemmälle ulos. Liian loivaa otsapengertä esiintyy jonkin verran. 

Liika kurkunalusnahka häiritsee ilmettä ja puhtaita linjoja. Pään rypyissä esiintyy ns. 

Kestoryppyjä eli koiran ilmeessä ei ole juurikaan rotumääritelmän vaatimaa kiinnostuksen 

herättämää muutosta. Useilla koirilla on liian pienet sieraimet, jotka onneksi aika harvoin haittaavat 

hengitystä. Jonkin verran esiintyy hyvin löysiä ja huomattavasti alaleuan alapuolelle roikkuvia 

huulia. 

 

Silmät 

Silmien väri on yleisesti ottaen oikea, mutta joitakin liian vaaleita silmiä esiintyy. Jonkin verran 

esiintyy myös liian lähellä toisiaan sijaitsevia kuten myös liian pyöreitä silmiä. 

 

Korvat 

Vain harvalla koiralla on rotumääritelmän mukaiset korvat. Korvat ovat liian suuria ja/tai 

huonoasentoisia, myös liian ilmavia korvia esiintyy. Osalla koirista korvat kiinnittyvät liian ylös, 

jolloin pään neliömäinen vaikutelma kärsii ja korvat ovat harvoin itsestään oikea-asentoiset. Fawn 

ja punaisilla koirilla korvien väri on tavallisesti oikea mutta brindleillä koirilla korvien väri on vain 

hyvin harvoin rungon väritystä tummempi.  

 

Purenta 

Rotumääritelmän vaatimalla tasapurennalla tai erittäin niukalla alapurennalla varustettuja koiria 

esiintyy jonkun verran, mutta tavallisin purenta on kuitenkin selkeä alapurenta. Yleisimmät virheet 

ovat liian suuri alapurenta, kapea alaleuka sekä liian pienet ja epätasaisessa rivissä sijaitsevat 

hampaat. 

 

Kaula 

Useiden koirien kaula on lihaksikas ja ympärysmitaltaan oikea tai hyvin lähellä oikeaa. Jonkun 

verran esiintyy liian lyhyttä kaulaa, erityisesti uroksilla ja myös niskan kaaressa on toivomisen 

varaa. 

 

Eturaajat 

Raajaluusto on erityisesti uroksilla vahvaa, mutta nartuissa esiintyy koiria, joiden raajaluusto saisi 

olla vahvempaa. Uloskiertyneitä jalkoja ja pehmeitä ranteita esiintyy jonkin verran. Myös lapojen 

asennossa on kehitettävää. Aikaisemmin lavat ovat olleet hyvässä asennossa, mutta viime aikoina 

on etuasentoisia lapoja ruvennut esiintymään entistä enemmän. Viime vuosina ovat myös etuosan 

kulmaukset alkaneet suoristua. 

 

Runko 

Rintakehän syvyys ja ympärysmitta ovat usein hyviä. Heikommin kulmautuneilla koirilla eturinta 

saisi usein olla selkeämpi. Selän pituus ja vahvuus ovat yleisesti hyviä, mutta ns. Karpinselkää 

esiintyy jonkin verran. Erityisesti lanneosassa on kehitettävää! Lanneosa on usein aivan liian luisu 

tai pyöreä. Näillä koirilla on usein myös hännän kiinnityskohta aivan liian alhaalla. Liian ylös 

nousevaa vatsalinjaa esiintyy jonkin verran. 

 

Takaraajat 

Edelleen esiintyy aivan liian suoria takaraajoja sekä polvi- että kinnerkulman osalta. Puutteellisesti 

kulmautuneisissa takaraajoissa on usein myös liian kapea reisi. Virheellistä pihtikinnertä esiintyy 

satunnaisesti. 

 

Käpälät 
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Käpälien koko on enimmäkseen hyvä. Hajavarpaisuutta esiintyy erityisesti suurikokoisilla tai 

ylipainoisilla yksilöillä. Suurimmalla osalla koirista kynnet eivät ole tummat vaan joko kirjavat tai 

vaaleat. 

 

 

Häntä 

Liian alas kiinnittynyttä häntää esiintyy joillakin yksilöillä. Hännän muoto on yleensä hyvä, mutta 

tavallisesti häntä ei ulotu kintereeseen vaan on lyhyempi. Jonkin verran on koiria, joilla hännän 

asento liikkeessä aivan liian korkea. 

 

Karvapeite 

Koirien karvapeitteet ovat yleisesti ottaen hyvät. 

 

Väri 

Kaikkia värisävyjä esiintyy. Värien puhtaudessa ja kirkkaudessa on kuitenkin runsaasti toivomisen 

varaa. Osa koirista on nokisia ja myös virheellistä kaksivärisyyttä esiintyy. Liian suuria valkoisia 

rintamerkkejä tai useampia kuin yhtä rintamerkkiä löytyy osalta koirista. Valkoinen väri varpaissa 

on yleistymään päin. Kuono-osa ja silmien ympärykset ovat mustia, mutta mustan sävyssä on 

toivomisen varaa värisävyn vaihdellessa hiilenmustasta mustanruskeaan, joka on välillä aika haalea. 

Vaikka värisävy olisikin oikea, tumma maski saattaa olla myös siinä mielessä heikko, että se ei aina 

ulotu tarpeeksi pitkälle kuonoa pitkin ja silmien ympärillä ja korvissa tumma sävy on hyvin heikko 

tai  saattaa puuttua lähes kokonaan. 

 

Liikkeet 

Liikunnassa on parantamisen varaa. Liian lyhyellä askeleella lähes sipsuttaen liikkuvia koiria 

esiintyy, jolloin liikkeistä ei välity voima ja tarkoituksenmukaisuus eivätkä liikkeet ole sulavia. 

Nykyään erityisesti takaliikkeet ovat vailla kunnollista työntöä. Niukasti kulmautuneiden ja 

lanneosaltaan virheellisten koirien liike ei voi olla rotumääritelmän vaatimaa voimakasta, 

tasapainoista ja sulavaa rakenteellisista heikkouksista johtuen. 

 

Koko 

Urosten koko vaihtelee suuresti. Säkäkorkeudeltaan liian suuria uroksia esiintyy. Urosten ollessa 

kuitenkin korkeudeltaan rotumääritelmän rajoissa, niiden paino ylittää rotumääritelmän 10-15 kg:lla 

koirien olematta kuitenkaan lihavia. Urosten koko tuntuu olevan kasvussa, mutta samaan aikaan 

narttujen säkäkorkeus tuntuu pienenevän. Myös narttujen painot menevät usein yli rotumääritelmän, 

mutta vähemmän kuin uroksilla. 

 

Rotumääritelmässä mainittu: ”Kuono: Lyhyt: etäisyys kirsun kärjestä otsapenkereeseen 

suunnilleen kolmannes pään koko pituudesta.” saattaa johtaa siihen, että kuono lyhenee, eikä se ole 

tarkoituksenmukaista. Lyhyt kuono johon yhdistyvät ahtaat hengitystiet, vaikeuttaa koiran 

hengitystä. Myös kohta:” Otsanahassa jonkun verran ryppyjä koiran ollessa kiinnostunut, mutta 

levossa rypytön.” saattaa johtaa liian ryppyisiin päihin, jolloin riski luomiongelmille kasvaa. 

Rungon pituutta kuvaava kohta: ” Selkä: Lyhyt ja suora, mikä antaa tiiviin vaikutelman, mutta ei 

niin lyhyt että se haittaa liikkumista. ” voi johtaa liian lyhytrunkoisten koirien ihannoimiseen, joka 

puolestaan voi aiheuttaa selkäongelmia ja sen myötä ongelmaa liikkumisessa. Muuten 

rotumääritelmä kuvaa vahvaa, tasapainoista, mutta liioittelematonta koiraa.  

 



82 

4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset 

 
Kuvio 22 Näyttelyissä käyneiden koirien osuus syntymävuoden mukaan jaoteltuna, vuosina 

2007-2011 

 

 

 

Kuvio 23 Näyttelyissä käyneiden koirien saamat laatuarvostelut vuosina 2007-2011  

 

Näyttelyt ovat bullmastiffiharrastajien keskuudessa suosituin harrastus. Viimeisen viiden vuoden 

aikana noin puolet ikäluokasta on käynyt näyttelyssä vähintään kerran. 2011 syntyneet koirat ovat 

vasta nuoria, joten luvut tulevat varmasti kasvamaan. Keskimäärin puolet koirista (53%) on saanut 

laatuarvosteluksi vähintään ERI:n ja SA:n, tai sitä paremman tuloksen. Pelkän ERI:n on saanut 

keskimäärin n.19%, EH:n 23 %, H:n 3,8 % ja T:n 0,6 % koirista. 
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Bullmastiffeja jalostustarkastetaan melko vähän. Edellinen jalostustarkastus järjestettiin 

vuonna 2008, jolloin tarkastettiin 10 bullmastiffia.Näistä kaikki hyväksyttiin jalostukseen. Usealla 

koiralla jalostusyhdistelmää suunniteltaessa kehotettiin kiinnittämään huomiota joihinkin 

seikkoihin niin rakenteen, kuin päätyypin osalta.  

4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus 

Bullmastiffin rooli nyky-Suomessa on lähinnä seurakoira. Se on kuitenkin alun perin jalostettu kes-

täväksi ja vahvaksi työkoiraksi, metsänvartijan apulaiseksi. Ollakseen alkuperäiseen käyttötarkoi-

tukseensa soveltuva, bullmastiffin on oltava sopusuhtainen,voimakas ja liioittelematon. Tärkeitä ja 

säilyttämisen arvoisia ominaisuuksia ovat: tasapainoinen rakenne, liioittelemattomuus miltään 

osin, sekä oikeat mittasuhteet ja rungonpituus. Luonteen osalta tärkeitä ominaisuuksia ovat luotet-

tavuus, itsevarmuus, pelottomuus, älykkyys ja mukautumiskykyisyys ripauksella miellyttämisenha-

lua. Bullmastiffin ei kuulu olla yliaktiivinen energiapurkaus eikä vastaavasti flegmaattinen perässä-

vedettävä, vaan aktiivinen ja reipas seuralainen, jonka voimakas tasapainoinen rakenne antaa ku-

van koirasta, joka on kestävä sekä  kykenee niin halutessaan säntäämään nopeaan vauhtiin hetkes-

sä. Suurin osa bullmastiffeista oletettavasti täyttäisi rakenteeltaan alkuperäisen käyttötarkoituksen 

mukaiset vaatimukset. Liioiteltuja piirteitäkin esiintyy kuten liian raskaita- tai vastaavasti liian ke-

vytluustoisia koiria, lyhyitä kuono-osia, ahtaita sieraimia ja liioiteltuja ryppyjä.Esiintyy myös liian 

pitkää-, tai lyhyttä runkoa, liian lyhyttä kaulaa, sekä puutteellisia tai harvemmin liioiteltuja kulma-

uksia. Selkälinjat ovat useimmiten hyviä, mutta joitakin karpinselkiä esiintyy. Lanneosissa suurim-

mat virheet ovat liian luisu-,ja pitkä lantio, johon usein myös liittyy alhainen hännänkiinnitys. Ra-

kennevirheet vaikuttavat koiran liikkumiseen, estäen rodunomaiset-, voimakkaat ja tasapainoiset 

liikkeet. Bullmastiffien luonteet ovat muuttuneet paljon sen käyttötarkoituksen muuttuessa, eikä se 

todennäköisesti enää olisi lähellä ideaalia metsänvartijan yökoiraa. Seurakoiran roolissa bullmas-

tiffien nykyinen luonne taas mahdollistaa monenlaiset harrastukset omistajan mieltymysten mukaan 

ja sen rakenne mahdollistaa monen eri harrastuslajin harrastamisen. Oikeanlaisilla jalostuvalin-

noilla saadaan säilytettyä vahva, hyvin rakentunut, tasapainoinen, rohkea ja rodunomainen bull-

mastiffi.  

4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista 

Nykyisin bullmastiffien tyypillisismmät ulkomuoto- ja  rakenteelliset ongelmat ovat: 

 liian suorat ja usein liian kapeat etuosat 

 luisu lantio 

 liian pitkä lanneosa 

 luisu otsapenger 

 liian lyhyt kuono-osa, kapea kuono-osa ja etenkin kapea alaleuka 

 liian ryppyinen pää 

 niukat polvikulmaukset 

 virheellinen rungonpituus 

Runkoon littyvät rakennevirheet vaikuttavat ulkomuodon lisäksi koiran liikkumiseen, joten terve ja 

liioittelematon rakenne on ensiarvoisen tärkeää bullmastiffin kokoisella koiralla. Rakennevirheet 

estävät koiraa liikkumasta rodunomaisesti vahvoin ja tasapainoisin liikkein, jolloin luusto joutuu 

tavallista suuremmalle koetukselle. Myös riski esim. selkä- ja polvi-ongelmiin kasvaa. Päässä 

olevat kestorypyt voivat lisätä luomi-ongelmien mahdollisuutta (entropium, ektropium) ja kapea 

alaleuka hammaspuutoksia.  
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Ulkomuoto- ja rakenneongelmat vaihtelevat kannassa vuosien mittaan. Aiemmin esiintyi erittäin 

paljon hyvin niukat polvikulmaukset omaavia koiria ja huomattavasti nykyistä enemmän 

karpinselkiä. Näissä ominaisuuksissa on tapahtunut huomattavaa parannusta jalostusvalintojen 

vaikutuksesta, mutta tilalle on tullut etuosan rakenneongelmat. Liian suoraa olkavartta esintyy 

myös muissa maissa tällä hetkellä runsaasti, joten ongelman korjaaminen vaatii huomattavaa työtä 

oikeanlaisen jalostusmateriaalin etsimiseksi. Bullmastiffi on ns. päärotu ja oikean päätyypin 

löytäminen on edelleen huomattavasti helpompaa, kuin rakenteeltaan kohtuullisen virheettömän ja 

hyvin liikkuvan koiran.  
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5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN 

TOTEUTUMISESTA 

5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso 

Taulukko 47. 20:n runsaimmin käytetyn jalostusuroksen taso, jälkeläisten lonkka- ja 

kyynärtuloksilla mitattuna. Urosten BLUP-indeksit laskettu heinäkuussa 2012. 

 

 

Uros 

 

  

 

    Lonkat   

 

  

 Kyynär-

nivelet     

  

S. 

vuosi 

 

HD-

blup 

 

ED-

blup 

Pen- 

nut 

2.:ssa 

polves-

sa 

Tutkit- 

tu  Sairas 

Tutkit- 

tu 

% 

Sairas 

% 

Tutkit-

tu  Sairas 

 Tutkit-

tu 

% 

 Sairas 

% 

1 

BULLGRIN'S 

BLAH BLAH 

BLAH 2004 

 

 

97 

 

 

107 20 30 11 7 55% 64% 11 0 55% 0% 

2 

PARA BULL 

MOBYDICK 2001 

 

84 

 

78 19 0 8 8 42% 100% 8 2 42% 25% 

3 

LISBETHIN LUS-

TY LUCAS 2004 

 

105 

 

110 19 40 9 7 47% 78% 9 1 47% 11% 

4 

BULLCASTLE'S 

RED KNIGHT 2002 

 

122 

 

119 18 19 13 6 72% 46% 14 0 78% 0% 

5 

LEATHERNECK 

RED STORM 

RISING 2000 

 

 

93 

 

 

97 14 32 8 7 57% 88% 8 1 57% 12% 

6 

BULLCAPE'S 

OLGA KALLE 

KAMILA 2004 

 

 

74 

 

 

82 14 20 7 7 50% 100% 7 0 50% 0% 

7 

BULLERO'S PER-

FECT PARTY 2006 

 

110 

 

119 13 4 7 4 54% 57% 8 0 62% 0% 

8 

KIRIUM'S EQUI-

NOX 2006 

 

118 

 

98 13 31 9 5 69% 56% 9 1 69% 11% 

9 

ROYAL-SEED'S 

SOUTHERN 

ROSTAR 2004 

 

 

93 

 

 

105 12 8 5 4 42% 80% 7 1 58% 14% 

10 

 BULLCASTLE'S 

RED BARON 2002 

 

108 

 

109 12 29 9 6 75% 67% 10 0 83% 0% 

11 

FERDHU ROS-

TAR 2001 

 

104 

 

100 11 54 7 3 64% 43% 7 0 64% 0% 

12 

BULLERO'S 

LUCKY ONE 2004 

 

115 

 

88 11 9 7 1 64% 14% 7 0 64% 14% 

13 

BULLDALE YES 

BUT NO 2004 

 

95 

 

120 10   0 0 0% * 0             0 0%      0 

14 

EAST ACTON 

BANJA LUCA 2002 

 

101 

 

110 10 0 2 2 20% 100% 2 0 20% 0% 

15 

BULLERO'S 

PLAY HARD 

T'GET 2006 

 

 

112 

 

 

116 10 0 4 4 40% 100% 4 0 40% 0% 

16 

GARDIENNE'S 

SIGN OF THE 

BULL   

 

 

100 

 

 

114 9 31 3 3 33% 100% 3 0 33% 0% 

17 

BULLERO'S IDE-

AL 2003 

 

   92 

 

90 9 0 4 2 44% 50% 4 0 44% 0% 

18 

PARA BULL 

EBERNHART 2001 

 

86 

 

83 9 9 1 1 11% 100% 1 0 11% 0% 

19 

BULLBUGBEAR'S 

METKUMETRI 2004 

 

95 

 

86 9 33 6 4 67% 67% 6 1 67% 17% 

20 

JUNIOR OFF THE 

KEEPERS 

NIGHTDOG 1999 

 

 

92 

 

 

52 8 0 8 7 100% 88% 8 5 100% 62% 



86 

 

Taulukko 48. 20:n runsaimmin jalostukseen käytetyn nartun taso jälkeläisten lonkka- ja 

kyynärtuloksilla mitattuna. Narttujen BLUP-indeksit laskettu heinäkuussa 2012. 

 

 

Narttu 

 

  

 

    Lonkat   

 

  

 Kyynär-

nivelet     

  

S. 

vuosi 

 

HD-

blup 

 

ED-

blup 

Pen- 

nut 

2.:ssa 

polves-

sa 

Tutkit- 

tu  Sairas 

Tutkit- 

tu 

% 

Sairas 

% 

Tutkit-

tu  Sairas 

 Tutkit-

tu 

% 

 Sairas 

% 

1 

BULLERO'S EYE 

CATCHER 2002 

 

114 

 

93 21 22 12 5 57% 42% 12 1 57% 8% 

2 

GARDIENNE 

RESPECT 

O'BULLGRIN 2004 

 

 

119 

 

 

112 21 46 11 3 52% 27% 12 0 57% 0% 

3 

BAIBALOS 

COCKTAIL GIRL 2006 

 

112 

 

112 19 18 4 3 21% 75% 4 0 21% 0% 

4 

FLINTSTOCK 

PAULA'S PRIDE 2002 

 

74 

 

83 19 33 6 6 32% 100% 6 1 32% 17% 

5 

BULLBUGBEAR'S 

TRIANGELI 2001 

 

104 

 

84 19 26 11 6 58% 55% 11 2 58% 18% 

6 

NIITTYPERKON 

WONDER 

WORLD 2005 

 

 

89 

 

 

94 16 27 8 4 50% 50% 8 1 50% 12% 

7 

HEARTSONGS 

ANGEL IN 

DISGUISE 2003 

 

 

115 

 

 

121 16 37 10 5 62% 50% 10 0 62% 0% 

8 

PARA BULL 

WALDRAUD 2001 

 

100 

 

99 13 30 7 5 54% 71% 8 0 62% 0% 

9 

BULLERO'S 

NORTHERN 

BEAUTY 2005 

 

 

107 

 

 

108 13 4 7 4 54% 57% 8 0 62% 0% 

10 

REMARKABULL 

ENJOY I'M JOY 2004 

 

83 

 

103 13 37 12 10 92% 83% 12 0 92% 0% 

11 

LISBETHIN 

LITTLE DREAM 2004 

 

110 

 

113 11 29 8 6 73% 75% 9 0 82% 0% 

12 

ROYAL-SEED'S 

ROYAL MIXING 2003 

 

86 

 

106 11 8 5 4 45% 80% 5 0 45% 0% 

13 

BULLGRIN'S BE 

MY GALA-GIRL 2004 

 

99 

 

110 11 17 6 6 55% 100% 7 0 64% 0% 

14 

HEARSAY BARB 

WIRE 2005 

 

86 

 

104 11 2 5 5 45% 100% 5 0 45% 0% 

15 

OLIGOPOLIN 

AMORE 

VIRTUTIS 2002 

 

 

104 

 

 

84 11 0 5 4 45% 80% 7 3 64% 43% 

16 

BAIBALOS 

BUBBLEGUM 2004 

 

111 

 

111 11 12 8 4 73% 50% 8 0 73% 0% 

17 

BULLERO'S 

PRESS YOUR 

LUCK 2006 

 

104 

 

116 

10 

 

3 3 30% 100% 5 0 50% 0% 

18 

NIITTYPERKON 

WORLD 

CLEOPATRA 2002 

 

 

98 

 

 

109 10 23 3 3 30% 100% 3 0 30% 0% 

19 

BULLGRIN'S 

DOUBTLESS 

HERO 2006 

 

 

119 

 

 

106 10 10 7 2 70% 29% 7 1 70% 14% 

20 

BULL MUFFINS 

BARBI 2005 

 

90 

 

104 10 0 
         4           4      40% 100% 

4 0 40% 0% 

 

Yllä olevissa taulukoissa on tarkasteltu 20:n jalostukseen runsaimmin käytetyn uroksen ja nartun 

tasoa jälkeläisten lonkka- ja kyynärtuloksilla mitattuna. Rekisteröintivuodeksi on asetettu 2002-

2006, jota oli edellisen jalostuksen tavoiteohjelman ajankohta. Jalostukseen käytetyistä uroksista 

puolet (50 %) ja nartuista reilu kolmannes (35 %) ovat lonkkaindeksiensä perusteella keskitasoa 
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heikompia (alle 100). Kyynärnivelten suhteen tilanne on hieman parempi, sillä uroksista vajaa 

puolet (45 %) ja nartuista alle kolmannes (30 %) ovat kyynärindeksiltään keskitason alapuolella. 

Tutkittujen koirien osuus vaihtelee huomattavasti. Urosten jälkeläisistä on tutkittu 0-100 %, ja  

pentujen lukumäärät vaihtelevat 8-20 välillä. Narttujen jälkeläisistä on tutkittu 21-92 % ja pentuja 

nartuilla on 10-21. Lonkkien suhteen suurin osa pennuista on enimmäkseen sairaita (C, D, E), 

mutta pentujen kyynärnivelet ovat enimmäkseen terveitä (0).  

 Jalostukseen käytettyjen koirien BLUP-indeksejä tarkasteltaessa havaitaan, että 

kasvattajien tulisi kiinnittää huomattavasti nykyistä enemmän huomiota koirien luustoterveyteen, 

jos bullmastiffien lonkka- ja kyynärtuloksissa halutaan saada aikaan muutos terveenpään suuntaan.  

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen 

Bullmastiffien aiempi jalostuksen tavoiteohjelma on ollut voimassa ajalla 1.1.2002-31.12.2006. Alla 

olevassa taulukossa on esitetty kyseisen tavoiteohjelman tavoitteet, niiden saavuttamiseksi tehdyt 

toimenpiteet ja ohjelman tulokset. PEVISA:n ulkopuolelle on jäänyt tarkasteluaikana lonkkien takia 

2 % ja kyynärnivelten osalta 33 % koirista.  

 

Taulukko 49. Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman (1.1.2002-31.12.2006) toteutuminen 

Tavoite Suunnitellut 

toimenpiteet 

Toteutetut toimenpiteet Tulokset 

Saada 

kuvaustulokset yli 

45 % 

rekisteröinneistä, 

jotta päästään 

indeksilaskentaan 1-

2 vuoden kuluessa 

ainakin lonkkien ja 

kyynärnivelien 

osalta. 

Kasvattajien ja 

omistajien 

motivointi koirien 

kuvauttamiseen 

aktiivisella 

tiedonvälityksellä 

ja koulutuksella. 

Ei toimenpiteitä. 

 

 

Kuvausmäärissä ei 

olla päästy 

tavoitteena olleeseen 

45 %. Vuonna 2002 

syntyneistä on 

kuvattu lonkkien 

osalta 40,8 %, 

kyynäreiden osalta 

40,0 %, 2003 

syntyneistä on 

kuvattu sekä lonkkien 

että kyynäreiden 

osalta 33,3 %. 

Lonkkien D-E 

frekvenssi ‹ 20 % 

Lonkkien 

kuvauspakko 

PEVISA:ssa, raja-

arvo D. 

Toteutettu suunnitellut 

toimenpiteet 

Lonkkien D-E 

frekvenssi 52,6 % 

kuvatuista (s. 2002-

2006) 

Kyynärnivelien II-III 

aste mahd. alas / I 

aste ‹ 20 % 

Kyynärnivelien 

kuvauspakko 

PEVISA:ssa, raja-

arvo I. 

Toteutettu suunnitellut 

toimenpiteet 

Kyynärnivelien II-III 

aste 9,7 % ja I aste 

28,2 % kuvatuista (s. 

2002-2006). 

Geenipoolin 

laajentaminen 

Suomessa 

Tehostetaan 

kasvattajien välistä 

yhteistyötä ja 

yhteissuunnittelua, 

suositellaan mahd. 

Urosrajoitus PEVISA:ssa 

vuoden 2003 alusta 

lukien. Uroksella ei saa 

rekisteröintihetkellä olla 

yli 40 jälkeläistä 

Tuonteja on vuosina 

2002-2005 

rekisteröity yhteensä 

16 kpl. 

Samana ajanjaksona 
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monipuolista 

siitoskoirien 

käyttöä, rajoitetaan 

yksittäisten koirien 

liian runsasta 

käyttöä Pevisa-

ohjelmalla. 

Suomessa, mahdollisuus 

20 lisäjälkeläiseen 

poikkeusluvalla. 

on jalostukseen 

käytetty 42 urosta ja 

60 narttua. Uroksista 

8 oli ulkomaisessa 

rekisterissä. 

Tieto 

jalostustoimikunnall

e kaikista koirille 

tehdyistä 

leikkauksista / 

operaatioista 

Tehostetaan 

tiedonkeruuta, 

keinoina 

informaatio 

jäsenlehdessä ja 

kotisivuilla ja 

kasvattajille ja 

omistajille 

suunnatut kyselyt. 

Ilmoitus ja pyyntö 

lähettää tietoja julkaistu 

jäsenlehdessä. 

Suoritettu vuosittain 

kasvattajakysely, jossa 

kasvattajat ovat 

ilmoittaneet koiriensa 

terveystiedot. 

Jalostustoimikunta on 

saanut vain 

muutaman erillisen 

ilmoituksen liittyen 

koirien sairauksiin ja 

kuolinsyihin. 

Kasvattajakyselyyn 

vastanneiden 

kasvattajien osalta on 

saatu jonkin verran 

tietoa koirien 

terveydestä ja 

kuolinsyistä. 

Polviongelmissa 

ongelmalinjojen / 

koirien karsinta 

Tehostetaan 

tiedonkeruuta, 

keinoina 

informaatio 

jäsenlehdessä ja 

kotisivuilla ja 

kasvattajille ja 

omistajille 

suunnatut kyselyt. 

Ei toimenpiteitä. 

Yleisessä 

terveyskyselyssä 2004 

mukana myös 

polviongelmat. 

Yleisessä 

terveyskyselyssä 

2004 polviongelmista 

kärsi 4 koiraa 82:sta. 

Tarkkaa tietoa 

polviongelmien 

yleisyydestä ei ole. 

Jalostuskoirilla max. 

1 v vanha 

silmätutkimuslausun

to 

Suositellaan 

silmätarkastusta 

jalostuskoirille 

rotujärjestön 

ohjeissa. 

Toteutettu suunnitellut 

toimenpiteet. 

2001-2004 

syntyneistä koirista 

on silmätarkastettu 

ainoastaan 15 kpl. 

Ei oireilevia 

entropiumeja / 

ektropiumeja. 

Altistavien 

tekijöiden 

vähentäminen, terve 

luomirakenne. 

Tiedonkeruu 

erilaisin kyselyin, 

suositellaan 

silmätarkastusta 

jalostuskoirille (kts. 

Yllä). 

Ei erillistä silmäkyselyä. 

Yleisessä 

terveyskyselyssä 2004 

mukana myös 

silmäsairaudet. 

Terveyskyselyssä 

entropium esiintyi 9 

%:lla vastanneista 

koirista. 
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Ihosairauksien 

osalta tieto 

kliinisistä 

tapauksista jtk:lle. 

Mahd. vähän 

ongelmia, ja nekin 

kontrolloitavissa 

kohtuullisella 

vaivalla. 

Ongelmakoirien 

karsiminen 

jalostuksesta. 

Tehostetaan 

tiedonkeruuta, 

keinoina 

informaatio 

jäsenlehdessä ja 

kotisivuilla ja 

kasvattajille ja 

omistajille 

suunnatut kyselyt. 

Vaikeista iho-

ongelmista / 

allergiasta 

kärsivän koiran 

jalostuskäyttö 

kielletään 

rotujärjestön 

ohjeissa. 

Ihosairaudet mukana 2004 

terveyskyselyssä. 

Vaikeista iho-ongelmista ja 

allergioista kärsivän koiran 

jalostuskäyttö kielletty 

rotujärjestön ohjeissa. 

Ihosairaudet 

olivat yleisin 

ongelma 

bullmastiffien 

terveyskyselyssä 

(36 % 

vastanneista). 

 

Koukkuhäntien 

yleisyyden 

selvittäminen. 

Selvät tapaukset ja 

voimakkaat 

muutokset pois 

jalostuskäytöstä. 

Tiedonkeruu kuten 

yllä. 

Koukkuhäntäisten 

koirien 

jalostuskäyttö 

kielletään 

rotujärjestön 

ohjeissa. 

Koukkuhäntäisiä ei 

ohjeiden mukaan saa 

käyttää jalostukseen. 

Koukkuhännistä on kerätty 

tietoa ainoastaan 

pentuekatselmusten 

yhteydessä, joita on 

vuosina 2002-2006 

(lokakuuhun mennessä) 

tehty 25 kpl. Samana 

aikana on pentueita ollut 

kaikkiaan 60 kpl. 

Koukkuhäntiä ei 

pentuekatselmust

en yhteydessä ole 

juurikaan tavattu, 

vaikka niitä 

jonkin verran 

rodussa kuitenkin 

on. 

Jalostukseen 

käytettävillä koirilla 

tulee olla 

rotumääritelmän 

mukainen purenta. 

Hammaspuutosten 

ja purentavirheiden 

yleisyyden 

selvittäminen. 

Tiedonkeruu yllä 

mainituilla 

tavoilla. 

Ohjeistetaan 

ulkomuototuomar

eita mainitsemaan 

arvosteluissaan 

purenta ja se, onko 

hapaisto 

täydellinen. 

Ei toimenpiteitä. Ei tietoa 

purennassa 

mahdollisesti 

tapahtuneista 

muutoksista tai 

hammaspuutoste

n yleisyydestä. 

Suurimpana 

ongelmana liian 

suuret 

alapurennat, 

kapeat alaleuat ja 

liian pienet 

etuhampaat. 

Luonne 

rotumääritelmän 

mukainen. 

Huonoluonteiset 

yksilöt pois 

jalostuksesta sekä 

Tiedonkeruu kuten 

edellä ja siitä 

johtopäätösten 

veto sekä 

tarvittavat 

jalostukselliset 

Rodunomaisen 

bullmastiffin ideaali 

luonnetestitulos valmisteltu 

uuteen jto:aan. 

Järjestetty kerran vuodessa 

virallinen luonnetesti, 

Luonnetestaus on 

hieman 

lisääntynyt 

pääasiassa 

lisääntyneen 

tiedottamisen ja 
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ne, joiden 

jälkeläisissä on 

runsaasti ongelmia. 

toimenpiteet. 

Pyritään 

identifioimaan 

SKL:n 

luonnetestistä 

ideaali, 

rodunomaisen 

bullmastiffin tulos. 

Rotujärjestön 

ohjeissa suositus 

jalostuskoirien 

luonnetestaukselle

. 

johon yhdistyksen rodut 

ovat olleet etusijalla. 

Luonnetestaussuosituksesta 

ja itse luonnetestistä ollut 

juttuja jäsenlehdessä. 

Rotujärjestön ohjeissa 

suositus jalostuskoirien 

luonnetestauksesta. 

Ulkomuototuomarikoulutu

ksessa painotettu, että 

arkoja ja/tai aggressiivisia 

ei saa palkita näyttelyissä. 

rotujärjestön 

omien testien 

ansiosta. 

Terveydellisesti 

haitallisten 

rakenneominaisuuk

sien karsiminen 

pois jalostuksesta 

(esim. suorat 

kulmaukset, 

luomien 

rakenneongelmat). 

Ohjataan sekä 

kasvattajia että 

ulkomuototuomar

eita huomioimaan 

haitalliset 

rakenneominaisuu

det. 

Ei toimenpiteitä. Ei tietoa 

tuloksista. 

Parannetaan 

rotujärjestön ja 

kasvattajien välistä 

yhteistyötä ja 

molemminpuolista 

tiedonvälitystä. 

Kasvattajatapaami

set, tiedotuspalsta 

jäsenlehdessä / 

kotisivuilla. 

Kyselyt ja niiden 

tulosten 

yhteenveto sekä 

tarvittavat 

toimenpiteet. 

Jalostustoimikunnan 

kokouspäätöksistä on 

tiivistelmät jäsenlehdessä. 

Sekä koko yhdistyksen että 

bullmastiffien 

kasvattajatapaamisia 

järjestetty muutama. 

Kaikkien kyselyiden 

tulokset julkaistu aina 

jäsenlehdessä. Vuosittaisen 

kasvattajakyselyn tulokset 

jaettu siihen vastanneille 

kasvattajille. 

Jalostustoimikun

nan toiminta 

entistä 

avoimempaa ja 

tiedonvälitys 

parempaa; tosin 

parannettavaa 

vielä löytyy. 

 

 

Kaikkia aiemman tavoiteohjelman tavoitteita ei valitettavasti ole saavutettu. Kaikkia 

suunniteltuja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole tehty ja/tai osa suunnitelluista 

toimenpiteistä jo itsessään ovat olleet riittämättömiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi 

lonkkien suhteen oli asetettu erittäin kova tavoite: D-E frekvenssi < 20 %, mutta toimenpiteinä sen 

saavuttamiseksi oli ainoastaan se, että PEVISA:ssa rajattiin E-lonkkaiset koirat jalostuksen 

ulkopuolelle. Tuloksena on, että D-E frekvenssi on tätä kirjoitettaessa (v. 2006) 52,6 % kuvatuista 

vuosina 2002-2006 syntyneistä koirista, mutta 2007-2011 enää 31 %.  Ne harvat tavoitteet, jotka 

edes jollakin tavalla voidaan katsoa saavutetuiksi, ovat geenipoolin laajentaminen ja rotujärjestön ja 

kasvattajien välisen tiedonvälityksen jonkinasteinen paraneminen. 

 

Bullmastiffien nykyinen jalostuksen tavoiteohjelma on voimassa ajalla 1.1.2007-31.12.2012. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kyseisen tavoiteohjelman tavoitteet, niiden saavuttamiseksi 

tehdyt toimenpiteet ja ohjelman tulokset. PEVISA:n ulkopuolelle on jäänyt tarkasteluaikana 
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lonkkien takia 3 % ja kyynärnivelten osalta 33 % koirista. Jos lonkkien suhteen haluttaisiin tehdä 

yhtä tiukkaa karsintaa, tulisi myös lonkkien osalta raja-arvoksi muuttaa C. Rotujärjestö haluaa 

kuitenkin pitää lonkkien raja-arvon D ennallaan, ja toivoo kasvattajien alkavan asettaa aiempaa 

enemmän painoarvoa koirien BLUP-indekseille, jotta etenkin rodun lonkkaterveys saataisiin 

parempaan suuntaan. 

 

 

Taulukko 50. Jalostuksen tavoiteohjelman (1.1.2007-31.12.2011) toteutuminen 

 

Tavoite 

 

Suunnitellut 

toimenpiteet 

Toteutetut 

toimenpiteet 

Tulokset 

PEVISA:n mukaiset 

määräykset pitää 

täyttää 

PEVISA:n raja-

arvot 

lonkkanivelten 

osalta D ja 

kyynärnivelten 

kohdalta 1. 

Bullmastiffeilla on 

kuvaamattomalle 

ulkolaiselle 

urokselle  

rotujärjestöltä 

toistaiseksi 

voimassaoleva 

poikkeuslupa.  Jos 

kasvattajat eivät ala 

kierrättää 

PEVISA:n 

ulkopuolelle jääviä 

jalostuskoiria 

poikkeusluvan 

turvin, se pidetään 

edelleen voimassa. 

Poikkeusluvalla ei 

juuri ole toteutettu 

PEVISA:n 

ulkopuolelle jääviä 

yhdistelmiä. 

Suositellaan lonkkien 

ja kyynärnivelten 

osalta vähintäänkin 

”tervettä-sairaalle”- 

yhdistelmiä 

PEVISA:an 

suositusta ei vielä 

haluttu 

pakolliseksi, joten 

katsotaan 

parantaako pelkkä 

suositus lonkka- ja 

kyynärniveltilastoja

. 

Suositus lisättiin 

jalostusohjeisiin. 

 

Kotimaisten urosten 

pentueista 2007-2011 

47-88 % on 

noudattanut 

suositusta lonkkien 

osalta. 

Kyynärnivelten osalta 

vain kolme 

yhdistelmää ei 

noudattanut 

suositusta, joten 

niiden osalta tilanne 

on erinomainen. 

Suositellaan 

silmätarkastusta 

Järjestetään 

joukkotarkastuksia, 

joissa tehdään 

myös 

silmätarkastuksia. 

Rotuyhdistys on 

järjestänyt yhden 

joukkotarkastuksen. 

Silmätarkastusten 

määrä on 

moninkertaistunut 

v.2005 alkaen. 

Aiempina vuosina 

tarkastettiin vain 

muutama prosentti 

koirista, kun taas 

viime vuosina  

silmätarkastusten 
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määrä on ollut 11-18 

%. 

Koukkuhäntäistä 

koiraa ei saa käyttää 

jalostukseen 

Rotumääritelmässä 

mainitaan 

häntämutkan 

olevan virheellinen. 

Koukkuhäntäisten 

koirien 

jalostuskäyttö 

kielletään 

rotujärjestön 

ohjeissa. 

Suositellaan, että 

koukkuhäntäiset 

pennut 

rekisteröitäisiin EJ-

rekisteriin. Joitakin 

EJ-rekisterissä 

olevia pentuja on 

rekisteröity 2007-

2011, mutta EJ-

rekisteröinnin syy ei 

selviä Koiranetistä. 

Rotujärjestölle ei ole 

tullut tietoa 

jalostukseen 

käytetyistä 

koukkuhäntäisistä 

koirista. Vuoden 2008 

terveyskyselyssä oli 

vain 1 

koukkuhäntäinen 

koira, mutta niiden 

määrä on 

luonnollisesti 

suurempi. 

Koiraa, joka kärsii 

iho-oireista tai 

allergiasta, tai on 

joskus elämänsä 

aikana 

kärsinyt 

sikaripunkista, ei saa 

käyttää jalostukseen 

Jaetaan tietoa 

kyseisistä 

sairauksista 

jäsenlehdessä. 

Kerätään tietoa 

sairauksien 

yleisyydestä 

kasvattajille 

ja omistajille 

suunnatuin 

kyselyin. 

Jäsenlehdessä on 

julkaistu 

artikkeleita liittyen 

koirien iho-

ongelmiin ja 

allergioihin. 

Pentuvälitykseen 

päästäkseen 

yhdistelmän tulee 

täyttää 

jalostusohjeet, 

jolloin 

pentuvälitykseen ei 

oteta kyseisiä 

sairauksia 

sairastaneiden 

vanhempien 

pentuja. Toisaalta 

sairauksista 

ilmoittaminen on 

kasvattajan omalla 

vastuulla. 

Rotujärjestölle ei ole 

tullut tietoa 

jalostukseen 

käytetyistä 

sikaripunkkia 

sairastavista/sairasta

neista koirista. 

Vuoden 2008 

terveyskyselyssä iho-

ongelmaisten koirien 

osuus oli edelleen 

suuri, sillä 25 % 

kyselyyn vastanneista 

raportoi koirallaan 

olevan jonkinlaista 

allergiaa ja/tai iho-

ongelmaa. Asia on 

edelleen hyvin 

ajankohtainen ja 

tähän tulisi 

ehdottomasti 

panostaa 

jalostusyksilöitä 

valittaessa. 

Arkaa, hermostunutta 

tai vihaista koiraa ei 

saa käyttää 

jalostukseen. 

Suositellaan 

jalostuskoirien 

luonnetestausta 

viimeistään ennen 

niiden toista 

pentuetta 

Järjestetään 

luonnetestejä ja 

kampanjoidaan 

luonnetestauksen ja 

MH-

luonnekuvauksen 

puolesta. 

Yhdistys on 

järjestänyt  neljä 

luonnetestiä, joissa 

on testattu  29 

bullmastiffia. 

Jäsenlehdessä on 

kerrottu 

luonnetestauksesta, 

sekä MH-

luonnekuvauksesta. 

57 bullmastiffia on 

luonnetestattu 2007-

2011.  Jalostukseen 

käytetyistä  Suomessa 

asuvista uroksista on 

luonnetestattu 29 %  

ja nartuista 20 %.  

Kolme koiraa on 

käynyt MH-

luonnekuvauksessa. 
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Jalostukseen 

käytettävällä koiralla 

tulee olla 

jalostustarkastuslaus

unto rotujärjestön 

hyväksymältä 

ulkomuototuomarilta 

tai vähintään kolme 

EH-laatuarvosanaa 

vähintään 

kolmelta eri 

ulkomuototuomarilta, 

joista ainakin yhden 

on oltava vähintään 2 

vuoden 

iässä saatu 

 

Järjestetään 

jalostustarkastuksia 

kysynnän mukaan. 

2008 järjestetyssä 

jalostustarkastukses

sa tarkastettiin 10 

bullmastiffia, joista 

7 on ollut 

myöhemmin 

jalostuskäytössä. 

Uroksista 90 % ja 

nartuista 72 % 

täyttivät 

jalostusohjeen 

näyttelytuloksen 

osalta. Näyttelytulos 

puuttui kokonaan 

vain kahdelta 

urokselta ja nartulta. 

Nartuista 22% oli 

kuitenkin saanut 

näyttelyistä vähintään 

EH:n, vaikka eivät 

jalostusohjetta 

kaikilta osin 

täyttäneet. 

Nartulla saa olla 

korkeintaan kolme 

pentuetta ja viimeisen 

pentueen tulee olla 

syntynyt 

ennen kuin narttu on 

täyttänyt 7 vuotta 

Bullmastiffilla on 

raskaana rotuna 

lyhyempi elinikä, 

joten katsotaan 

aiheelliseksi 

asettaa suositus 

nartun 

jalostuskäyttöstä. 

Suositus lisättiin 

jalostusohjeisiin. 

Vain muutamalla 

nartulla on ollut 

kolme pentuetta, eikä 

yhdelläkään yli 

kolmea.  Ainoastaan 

yksi narttu on saanut 

pentueen hieman yli 7 

vuoden iässä. 

Suositellaan, että 

kasvattajalla on 

ainoastaan yksi alle 

12 viikkoinen pentue 

kerrallaan 

Pentujen hyvän 

sosiaalistumisen 

kannalta halutaan 

lisätä suositus 

jalostusohjeeksi. 

Suositus lisättiin 

jalostusohjeisiin. 

Viidellä kasvattajalla 

oli kaksi pentuetta 

alle 12 viikon välein 

toisistaan 2007-2011. 

 



94 

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

6.1 Jalostuksen tavoitteet 

Bullmastiffi oli alun perin Englannissa työskentelevä metsänvartijan apulainen. Nykyään sen tulisi 

soveltua seurakoiraksi kaupunkiympäristöön. Rotu on myös kohtalaisen suosittu näyttelykoira ja 

tämän lisäksi erilainen harrastuskäyttö on ollut kasvussa erityisesti 2000-luvun aikana. Nyky-

yhteiskunta asettaa vartioimistaustan omaavalle rodulle haasteita ja on mahdollista, että rodun 

kasvattamiselle voidaan tulevaisuudessa asettaa aiempaa tiukempia vaatimuksia. Bullmastiffien on 

oltava hyvähermoisia ja riittävän itsevarmoja, avoimia ja asianmukaisesti peruskäytöstavoille 

koulutettuja. Koirat eivät saa käyttäytyä pelkoa aiheuttavalla tavalla eivätkä ne saa aiheuttaa 

vaaratilanteita. 

Suomalaiset bullmastiffit soveltuvat tällä hetkellä kohtuullisen hyvin seurakoiraksi. Rotua ei ole 

tarkoitettu ns. jokamiehen koiraksi ja kasvattajilla on suuri vastuu pentujen kodinvalinnan suhteen. 

Bullmastiffilla ei ole palveluskoiraoikeuksia ja se soveltuukin paremmin vähemmän 

kilpailuhenkiseen harrastuskäyttöön. Tulee muistaa, että rotu on kuitenkin alunperin työkoirarotu, 

joten sillä ei voida hyväksyä liiallista pehmeyttä, huonoa hermorakennetta eikä rohkeuden tai 

itsevarmuuden puutetta. 

Rodun nykyinen käyttömuoto seurakoirana painottaa luonteen merkitystä jalostusvalinnoissa. 

Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla hyvähermoisia ja itsevarmoja koiria, eikä arkojen tai 

aggressiivisten koirien jalostuskäytölle ole minkäänlaisia perusteita. Rotujärjestö pyrkii tukemaan 

kasvattajia rodun kokonaisvaltaisessa kehittämisessä yhteiskunnan toivomaan ja rotumääritelmän 

kuvaamaan suuntaan. 

 

Taulukko 51. Yhteenveto rodun hyvistä puolista  

 

Jalostuspohja 

 

Sukusiitosaste on rodussa suhteellisen alhainen, keskimäärin 2,3 % (2007-2011) 

 

Ulkomainen jalostusmateriaali laajentaa jalostuspohjaa; tuonteja saapuu  toista kymmentä    

vuosittain. Tuontiurosten osuus jalostuskäytössä (2005-2011) oli 15 %. Ulkomaisten urosten osuus 

syntyvissä pentueissa keskimäärin 24 % (2007-2011) 

 

Urosrajoitus on laajentanut jalostukseen käytettyjen urosten määrää huomattavasti. Yksikään 

viimeisen viiden vuoden aikana käytetyistä uroksista ei ylitä liikakäytön rajaa (5 %). 

 

Luonne 

 

Luonnetestitulosten perusteella koirat ovat saaneet luoksepäästävyyden ja  terävyyden osalta vain 

rodulta toivottuja tuloksia. Lähes kaikki koirat ovat myös olleet laukausvarmoja tai 

laukauskokemattomia. 

 

Toimintakyvyn, hermorakenteen, temperamentin, kovuuden ja luoksepäästävyyden osalta 

luonnetestitulosten perusteella koirat ovat saaneet enemmän toivottavia tuloksia, kuin edellisen 

jalostuksen tavoiteohjelman aikana.   
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Terveys 

 

Vuosina 2001-2011 on virallisesti sydänkuunneltu 193 bullmastiffia, joista vain 3:lta on löydetty 

sivuääni. 

 

Suurimmalla osalla bullmastiffeista kyynärtulokset ovat terveitä, 0 (77%) tai korkeintaan niissä on 

lieviä muutoksia, 1, (14%) (vuosina 2007-2011) 

 

Silmäsairaudet ovat melko harvinaisia bullmastiffilla. Vuosina 2001-2011 on tutkittu 131 koiraa, 

joista 90 %:lla on ollut terveet silmät. 10 % :n sairaiden joukko koostuu lähinnä 

yksittäistapauksista eri silmäsairauksia. Suurin yksittäinen ryhmä ovat luomisairaudet distichiasis 

(5 kpl) ja entropium (4 kpl).  Vain kolme kataraktatapausta on löydetty. 

 

 

Lisääntyminen 

 

Eläinlääkärikyselyn perusteella bullmastiffeilla esiintyy harvoin synnytysvaikeuksia. Useimmiten 

ongelmia tulee jos pentue on pieni, mutta bullmastiffien keskimääräinen pentuekoko on ollut viime 

vuosina 5,6 (2007-2011).   

 

Astutukset sujuvat enimmäkseen luonnollisesti. Pakastesiemennysten ja tuoresiemennysten määrä 

kertoo lähinnä ulkomaisten urosten käytöstä, sillä niiden osuus on suuri. 

 

Ulkomuoto 

 

Suomalaisten bullmastiffien ulkomuoto on korkeatasoinen. n.70 % näyttelyissä käyneistä koirista on 

saanut vähintään laatuarvostelun ”Erittän hyvä” ja n. 50 % koirista on saanut SA:n (2007-2011). 

 

 

Taulukko 52. Yhteenveto parannettavista ja rodun ongelmakohdista ja tavoitteet näiden asioiden 

suhteen 

 

Parannusta vaativat  Tavoitteet 

Jalostuspohja 

 

Populaation monimuotoisuutta pyritään 

jatkossa lisäämään ja sukusiitosaste pyritään 

laskemaan 2,3 %   alle 2,0 % 

 

Jalostuskäytön ikä uroksilla on laskenut, ollen 

keskimäärin alle 3-vuotta  

 

 

 

Sukusiitosasteen lasku alle 2,0 %  

 

 

 

Pyritään nostamaan jalostukseen käytettyjen 

urosten keski-ikää n. 4 vuoteen  

Luonne 

 

Toimintakyky ja kohtuullinen kovuus ovat 

tärkeitä ominaisuuksia bullmastiffin nykyiselle 

asemalle seurakoirana, mutta juuri näiden 

osa-aluieden toteutuneet osa-alueet eroavat 

luonnetestitulosten perustella eniten toivotuista 

 

 

Toimintakyvyn ja kovuuden parantaminen 

lähemmäs toivottua  
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Jalostuskoirien luonteen arviointia tulee lisätä; 

tällä hetkellä n. 29 % jalostukseen käytetyistä 

uroksista ja 20 % nartuista on suorittanut 

luonnetestin tai MH-luonnekuvauksen  

 

 

 

 

MH-luonnekuvauksen, luonnetestin tai BH-kokeen 

suorittaisi 40 % jalostusuroksista ja 30 % 

jalostusnartuista 

Terveys 

 

D-E-lonkkaisten osuus keskimäärin 29 % 

viimeisen viiden vuoden aikana   

 

Lonkkien osalta 47-88 %  yhdistelmistä on 

täyttänyt vähintään ”tervettä-sairaalle” 

suosituksen kotimaisten urosten osalta, määrän 

vaihdellessa  vuosittain  

 

Kyynärnivelten osalta lähes kaikki kolmea 

yhdistelmää lukuunottamatta ovat  täyttäneet 

”tervettä-sairaalle” suosituksen  

 

Silmätarkastusten lisääntyminen; viimeisen 

viiden vuoden aikana on silmätarkastettu 6-18 

% ikäluokasta   

 

 

Sydäntutkimusten lisääntyminen; viimeisen 

viiden vuoden aikana on tutkittu 22-38 % 

ikäluokasta  

 

Rodun kuolinsyytilaston perusteella keski-ikä 

on tällä hetkellä 6,8 v.  

 

 

 

D-E-lonkkaisten väheneminen  20 %:iin kannasta  

 

 

Vuosittain lonkkien osalta >90 % yhdistelmistä 

täyttää vähintään ”tervettä-sairaalle” suosituksen 

 

 

 

Kyynärnivelten osalta 100 % yhdistelmistä täyttää 

”tervettä-sairaalle” suosituksen 

 

 

Silmätarkastettujen määrän kasvu n. 20 %:iin 

ikäluokasta, sekä jalostuskoirilla vähintään  yksi  

silmätutkimuslausunto 

 

 

Sydäntutkimusten vakiinnuttaminen n. 35 % 

kannasta. Lisäksi jalostuskoirilla tulisi olla 

vähintään yksi sydäntutkimuslausunto 

 

Keski-iän nostaminen yli 7 vuoteen  

Lisääntyminen 

 

Jos uros ei astu tai narttu ei anna astua, ei 

siemennyksiin ryhdytä  

 

 

 

Pakastesperman ja ulkomaisen uroksen 

tuoresperman käyttöä lukuun ottamatta muut 

pentueet syntyisivät luonnollisen astutuksen 

seurauksena.  

 

Ulkomuoto 

 

Kuono-osa ei saa lyhetä, sillä kuono-osan tulee 

olla rotumääritelmän mukainen 1/3 koko pään 

pituudesta. Myös sierainten tulee olla avoimet 

 
 

 

 

 

Jalostustarkastetuilta koirilta mitataan kuonon 

pituus ja seurataan, ettei se lähde lyhenemään. 

Kirjataan samalla ylös, ovatko sieraimet tarpeeksi 

avoimet ja kuuluvatko koiran hengitysäänet 
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Terverakenteisuuden parantaminen; suurimmat 

rakenteelliset ongelmat ovat tällä hetkellä  

lanneosassa ja etuosassa, jossa useimmiten 

liian suora olkavarsi  

 

Lanneosan paraneminen ja suoran olkavarren 

väheneminen 

 

 

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille 

 

Bullmastiffien jalostusohjeet: 

 

1. PEVISA:n mukaiset määräykset pitää täyttää 

2. Suositellaan, että ennen astutusta yhdistelmän viimeisin yhteenlaskettu BLUP-indeksi on  

 lonkkien ja kyynärnivelten osalta vähintään 200 

3. Suositellaan lonkkien ja kyynärnivelten osalta vähintäänkin ”tervettä-sairaalle”- 

yhdistelmiä, jolloin C-tai D-lonkkastatuksen omaavalle koiralle käytetään lonkkien osalta 

tervettä (A tai B) koiraa ja kyynärnivelstatuksen 1 omaavalle koiralle kyynärniveliltään 

tervettä koiraa. Rotuyhdistyksen pentuvälityslistalle päästäkseen on yhdistelmän 

täytettävä edellä mainittu vaatimus, poikkeuksena kuitenkin yhdistelmät, joissa isänä on 

ulkomainen kuvaamaton uros 

4. Suositellaan silmätarkastusta 

5. Suositellaan sydänkuuntelua 

6. Koukkuhäntäistä koiraa ei saa käyttää jalostukseen 

7. Koiraa, joka kärsii iho-oireista tai allergiasta, tai on joskus elämänsä aikana 

kärsinyt sikaripunkista, ei saa käyttää jalostukseen 

8. Arkaa, hermostunutta tai vihaista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Suositellaan 

jalostuskoirien luonnetestausta viimeistään ennen niiden toista pentuetta 

9. Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla jalostustarkastuslausunto rotujärjestön 

hyväksymältä ulkomuototuomarilta tai vähintään kolme EH-laatuarvosanaa vähintään 

kolmelta eri ulkomuototuomarilta, joista ainakin yhden on oltava vähintään 2 vuoden 

iässä saatu 

10. Nartulla saa olla korkeintaan kolme pentuetta ja viimeisen pentueen tulee olla syntynyt 

ennen kuin narttu on täyttänyt 7 vuotta 

11. Suositellaan, että kasvattajalla on ainoastaan yksi alle 12 viikkoinen pentue kerrallaan 

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet 

Luonne ja käyttöominaisuudet 

Rotujärjestön yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on tietenkin tehdä töitä sen eteen, että bullmastiffit 

olisivat luonteeltaan rotumääritelmänsä mukaisia: itsevarmoja, reippaita, uskollisia, luotettavia ja 

rauhallisia, mutta tarvittaessa kuitenkin toimeliaita ja valppaita sekä hyvin sopeutuneita nyky-

yhteiskunnan vaatimuksiin. 

Rotujärjestö pyrkii omalta osaltaan välittämään tietoa luonteista ja luonnetestauksesta 

kasvattajille ja koiran omistajille erilaisten keskustelutilaisuuksien, kasvattajapäivien ja jäsenlehden 
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välityksellä. Keskeisenä tavoitteena on painottaa kasvattajia kiinnittämään entistä enemmän 

huomiota jalostukseen käytettävien yksilöiden luonteisiin ja siihen, että jalostusvalinnat ovat aina 

monen eri asian kokonaisuuksia. Sekä luonne, terveys että ulkomuoto tulisi kaikki ottaa huomioon 

valintoja tehtäessä. Arkoja, aggressiivisia tai hermostuneita koiria ei tule käyttää jalostukseen. Liian 

pehmeiden ja pienen toimintakyvyn omaavien koirien jalostuskäyttöä pyritään välttämään tai 

ainakin etsimään jalostuskumppaniksi ominaisuudelta toivottavia arvosanoja saaneen yksilön. 

Koska pentujen sosiaalistaminen jo kasvattajan luona on tärkeää, suosittelee rotujärjestö, että 

kasvattajalla olisi ainoastaan yksi alle 12 viikkoinen pentue kerrallaan. 

Bullmastiffi on ollut harvinaisempi näky virallisissa luonnetesteissä ja niitä on testattu vuosittain 

vain joitakin yksilöitä. Rotujärjestö pyrkii jatkossa jakamaan tietoa testistä ja luonnetestin eri osa-

alueiden tulkinnasta jäsenistölleen ja kannustamaan koirien viemistä testiin, varsinkin jalostukseen 

käytettävien yksilöiden ja niiden lähisukulaisten osalta. Tähän jalostuksen tavoiteohjelmaan on 

laadittu luonnetestin eri osa-alueista taulukko, jossa eri osa-aluetulokset on merkitty joko 

toivottaviksi, hyväksyttäviksi tai ei-toivottaviksi sen mukaan, mikä olisi ideaali tulos bullmastiffille. 

Rotujärjestö seuraa jatkossa, millä tavalla testattujen koirien tulokset asettuvat näihin raameihin ja 

muuttuvatko ne johonkin suuntaan vuosien kuluessa. Rotujärjestö järjestää vuosittain ainakin yhden 

virallisen luonnetestin, jonne etusijalla ovat rotujärjestön alaiset rodut. Tavoitteena on, että ainakin 

kaikki jalostuskoirat luonnetestattaisiin ennen niiden toista pentuetta.  

Uusia ulkomuototuomareita koulutettaessa pyritään painottamaan rodunomaisen ulkomuodon ja 

terveen rakenteen lisäksi myös koiran luonnetta. Tuomareita kehotetaan olemaan palkitsematta 

arkoja tai aggressiivisia koiria näyttelyissä, vaikka ne ulkomuodollisesti ja rakenteellisesti olisivat 

kuinka erinomaisia rotunsa edustajia tahansa. 

Terveys 

Bullmastiffien PEVISA rajaa E-lonkat ja 2-3 kyynärtuloksen saaneet koirat pois jalostuksesta. 

Rotujärjestön ensisijaisena tavoitteena on pysäyttää lonkka- ja kyynärterveyden huononeminen ja 

pyrkiä parantamaan koirien lonkka- ja kyynärtuloksia. Tilastotietoa tutkimustuloksista on jo esitetty 

kasvattajille ja jatkossa tuodaan entistä enemmän esille suositusta, jossa kuvaustuloksiltaan sairaalle 

(C-D-lonkat, 1-kyynernivelet) tulisi valita lonkka- ja kyynärstatukseltaan terve (A-B, 0) kumppani. 

Yhdistyksen pentuvälitykseen otetaan jatkossa vain yhdistelmät, jotka noudattavat kyseistä 

suositusta. Rotuyhdistys järjestää jatkossa joukkokuvauksia kysynnän mukaan, jotta yhä useampi 

koira saataisiin kuvattua. 

Jotta saataisiin selville, mitä sairauksia rodussa esiintyy ja missä määrin, jatketaan tietojen 

keräämistä terveyskyselyiden ja omistajailmoitusten avulla. Kasvattajapäivillä ja jäsenlehden 

artikkeleilla tuodaan esille tietoa sairauksista ja pyritään vaikuttamaan kasvattajiin ja omistajiin 

tiedottamisen avulla.  Bullmastiffeilta puuttui jalostustoimikunta usean vuoden ajan, jonka takia 

terveyskyselyitä ei ole viime vuosina tehty.   Vuoden 2012 alussa  yhdistyksen internetsivuille 

laitettiin yleinen terveyskysely, jotta rodun terveystilannetta saadaan kartoitettua muutaman vuoden 

tauon jälkeen. 

Bullmastiffien silmäterveyteen ei ole aiemmin juuri kiinnitetty huomiota. Silmätarkastus kuului 

jo ensimmäisen jalostuksen tavoiteohjelman suosituksiin, mutta siitä huolimatta vapaaehtoisesti 

silmiä tutkittiin vain muutamalta koiralta. Vuodesta 2006 lähtien silmätarkastusten määrä lähti 

kuitenkin huomattavaan kasvuun ahkeran valistuken ansioista. Lähivuosina bullmastiffien 

silmäterveyden tutkimisen tärkeyttä tullaan painottamaan kasvattajille, jotta saisimme todellista 

tietoa bullmastiffin tämänhetkisestä silmäterveydestä. 

Sydänkuunteluiden määrä kolminkertaistui edellisen jalostuksen tavoiteohjelman ajankohtana 

2007-2011. Aiemmin virallinen sydänkuuntelutulos löytyi vain muutamalta koiralta.  

Erilaisten allergioiden ja autoimmuunisairauksien lisääntyminen on yksi huolenaihe myös 
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Suomen bullmastiffeilla. Sairauksien vastustaminen on vaikeaa, mutta tiedottamisella pyritään 

saamaan kasvattajia kiinnittämään huomiota myös PEVISA:n ulkopuolisiin, koiran elämää 

hankaloittaviin sairauksiin. Rotujärjestön ohjeissa koiraa, joka kärsii voimakkaista iho-oireista tai 

allergioista, tai on joskus elämänsä aikana kärsinyt sikaripunkista, ei saa käyttää jalostukseen. 

Rotujärjestön ohjeissa on kielletty myös koukkuhäntäisen koiran jalostuskäyttö. Käytännössä 

koukkuhäntiä ja selkeästi liian lyhyitä häntiä esiintyy rodussa jonkun verran, vaikka niitä ei 

pentuekatselmuksissa ole juurikaan tavattu. Vaikka ongelma ei ole tällä hetkellä suuri, on 

koukkuhäntäisten koirien jalostuskäyttö haluttu kieltää, koska synnynnäiseen häntämutkaan saattaa 

liittyä myös muita luun muodostuksen häiriöitä kuten alaleuan surkastumista, selkärangan 

nikamamuutoksia ja kasvuhäiriöistä niveldysplasiaa. 

Pitkän tähtäimen tavoitteena on nostaa bullmastiffien alhaista elinikää. Yleisin syy siihen, että 

bullmastiffi kuolee liian varhain, on sairastuminen syöpään. Koska toisissa sukulinjoissa alttius 

sairastua voi olla suurempi kuin toisissa, pyritään saamaan kasvattajilta tietoa etenkin 

jalostuskoirien kuolinsyistä. Kasvattajien lisäksi tietoa kerätään omistajien ilmoituksilla. Näiden 

tietojen avulla pystytään kartoittamaan suuntaa siihen missä iässä ja mihin bullmastiffit yleensä 

kuolevat, sekä esiintyykö eri sukulinjojen välillä eroja keskimääräisessä eliniässä. Bullmastiffien 

keski-iän nostamiseen pyritään kampanjoimalla vanhempien jalostusurosten käytön puolesta, sekä 

kehottamalla omistajia ilmoittamaan koiransa kuolinsyy ja ikä Kennelliton 

jalostustietojärjestelmään, jotta kasvattajilla olisi yhdistelmiä suunniteltaessa enemmän tietoa 

käytettävissään. 

Jäsenlehdessä julkaistaan veteraani –ja edesmenneiden palstaa, jonne kerätään omistajien 

ilmoituksella tiedot pitkäikäisistä bullmastiffeista. Tätä kautta pyritään saamaan tietoa siitä, mistä 

sukulinjoista löytyy pitkäikäisiä koiria, jotta kasvattajat voivat käyttää tietoa hyväkseen 

mahdollisissa jalostusvalinnoissaan. 

Populaation kokonaistila ja rakenne 

Tehollista populaatiokokoa yritetään kasvattaa, jotta pystyttäisiin välttymään pienen jalostuspohjan 

ja sukusiitoksen aiheuttamilta haitoilta tulevaisuudessa. Urosrajoituksen jatkaminen uudessa 

PEVISA:ssa varmistaa sen, ettei siitosmatadoreja rodussamme enää esiinny. Tiedottamisella 

pyritään muuttamaan asenteita perinteisestä linjasiitoksesta ulkosiitokselle myönteisemmiksi, jotta 

sukusiitosaste saataisiin pienenemään. Ulkomaisten kuvaamattomien urosten jalostuskäytölle 

asetetut rajoitukset poistettiin, jotta jalostuspohjan laajentaminen onnistuisi helposti ja estettäisiin 

sukusiitosasteen nousu. 

 

Ulkomuoto 

Ulkomuodon jalostuksessa toivotaan kasvattajien kiinnittävän huomiota bullmastiffin oikeaan 

tyyppiin sekä vahvaan ja toimivaan, mutta liioittelemattomaan rakenteeseen. Kaikenlaiset 

ulkomuodolliset ylilyönnit, jotka vaarantavat rodun yksilöiden terveyden tai poikkeavat suuresti 

rotumääritelmästä, on pyrittävä karsimaan populaatiosta. Vältettäviä ovat esimerkiksi liian suuri 

koko, liian pieni koko, liiallinen vahvuus, joka tekee koirasta kömpelön, liiat rypyt, liiallinen 

kaulanahka, liian riippuvat huulet ja liian lyhyt kuono-osa. Lanneosan oikeaan asentoon ja liian 

lyhyeen olkavarteen tulee kiinnittää huomiota. Suora olkavarsi on rakenteellinen ongelma, jota 

esiintyy nykyisin yhtä lailla muiden maiden kannassa, joka vaikeuttaa jalostusmateriaalin 

löytämistä ja rakennevirheen korjaamista. Myös korkeaan hännänkantoon tulee kiinnittää 

huomiota. Kasvattajia valistetaan oikean rakenteen ja sen mahdollistavan tehokkaan liikunnan 
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merkityksestä kasvattajapäivillä sekä yhdistyksen lehteä apuna käyttäen. Kasvattajilla on 

jalostusvalinnoillaan mahdollisuus vaikuttaa myös lisääntyneiden alapurentojen pienenemiseen 

lähemmäs tasapurentaa. Huomiota tulisi kiinnittää myös hampaiden kokoon, jonka tulisi olla 

suurempi, hammasrivien epätasaisuuteen ja alaleuan leveyteen. Uusia ulkomuototuomareita 

koulutettaessa pyritään painottamaan rodunomaisen ulkomuodon ja terveen rakenteen merkitystä. 

Bullmastiffi on ns. päärotu, mutta hyvän pään lisäksi koiran tulee pystyä myös liikkumaan 

rodunomaisesti. Olisi toivottavaa, että ontuva koira saisi näyttelykehässä EVA:n. Rodun kehitystä 

seurataan jalostustarkastusten ja näyttelyarvostelujen avulla. Rotuyhdistys järjestää 

jalostustarkastuksia. 

Rotujärjestön ohjeissa jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla jalostustarkastuslausunto 

rotujärjestön hyväksymältä ulkomuototuomarilta tai vähintään kolme EH-laatuarvosanaa vähintään 

kolmelta eri ulkomuototuomarilta. Näistä laatuarvosanoista ainakin yhden on oltava vähintään 2 

vuoden iässä saatu. 

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin 

Alla on esitetty SWOT-kaavioina eri osa-alueisiin liittyvät kriittiset menestystekijät sekä rodun ja 

rotujärjestön ulkopuoliset uhat ja mahdollisuudet. 

 

Taulukko 53. SWOT-kaavio / populaation kokonaistila ja rakenne 

Vahvuudet: 

 tuonnit, ulkomaisten urosten käyttö 

ja PEVISA:n urosrajoitus tuovat osittain 

uutta verta ja ehkäisevät tehollisen 

populaatiokoon laskua 

 kasvattajien positiivinen 

suhtautuminen urosten jälkeläismäärän 

rajoittamista kohtaan 

 kasvattajien kiinnostus, halu ja 

mahdollisuudet tuoda ulkomailta 

jalostuskoiria ja käyttää ulkomaisia uroksia 

 viime vuosien rekisteröinnit 

sopivalla tasolla > tällä hetkellä kysyntä 

ylittää tarjonnan 

 

Heikkoudet: 

 aikaisemmin käytetty paljon samoja 

uroksia > sukulinjojen vähyys 

 koska rekisteröinnit ovat viime 

vuosina olleet melko alhaisia, on tiettyjen 

sukujen liiallinen korostuminen edelleen 

mahdollista urosrajoituksesta huolimatta, jos 

käytetään paljon samaa sukua olevia uroksia 

suoraan alenevassa polvessa tai niiden 

täyssiskoja 

 ulkomaisten jalostukseen 

käytettävien koirien taustoja ei välttämättä 

tunneta kovin hyvin > uusia sairauksia, 

luonneongelmia jne. 

 tuontikoirien ja ulkomaalaisten 

urosten uskotaan edustavan uusia, meillä 

käyttämättömiä linjoja vaikka näin ei 

todellisuudessa olisikaan 

 kasvattajien kritiikittömyys omaa 

kasvatustyötä kohtaan > pitkän aikavälin 

suunnittelun puute ja oman kasvatustyön 

onnistumisten / epäonnistumisten arvioinnin 

riittämättömyys 

 

Mahdollisuudet: 

 KoiraNet-jalostustietojärjestelmä 

 

Uhat: 

 bullmastiffin pidolle ja kasvatukselle 
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auttaa yhdistelmien suunnittelussa ja tiedon 

saamisessa 

on jossain maissa asetettu rajoituksia 

 iltapäivälehtien otsikot, kasvattajien 

riitely internetin keskustelupalstoilla > 

negatiivinen mielikuva rodun harrastajista > 

oikeanlaisten pennunostajien katoaminen 

 pentujen määrä ylittää kysynnän > ei 

löydy sopivia koteja 

 rekisteröimättömien bullmastiffien ja 

erilaisten sekarotuisten bullmastiffi-

risteytysten lisääntyminen > risteytysten 

mahdollisesti koko rodulle aiheuttama 

negatiivinen julkisuus 
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Taulukko 54. SWOT-kaavio / luonne 

 

Vahvuudet: 

 luonteet ovat parantuneet viimeisten 

15-20 v aikana > terävyys vähentynyt 

 urosten dominanssiongelmat jonkin 

verran vähentyneet 

 harrastuskäyttö lisääntynyt viime 

vuosien aikana > asettaa enemmän 

vaatimuksia koirien luonteille 

 kiinnostus luonnetestaukseen 

hiljalleen lisääntymässä 

 paukkuarkuutta vähän 

 suurin osa koirista soveltuu 

normaalilla peruskoulutuksella nykyiseen 

käyttötarkoitukseensa seurakoirana 

 

Heikkoudet: 

 liiallinen koira-aggressiivisuus > 

hankaloittaa elämää nyky-yhteiskunnassa 

 koiria toistaiseksi vielä 

luonnetestattu vähän > ei voida hyödyntää 

jalostuksessa 

 bullmastiffin luonnetta lähdetään 

liiallisella vauhdilla muuttamaan kaikille 

sopivaksi seurakoiraksi > vaarana 

luonteiden liiallinen pehmentyminen, jota on 

jo havaittavissa 

 epävarmat nartut / dominoivat 

urokset 

 joidenkin kasvattajien todellinen 

tietämys rodusta ja sen 

luonneominaisuuksista heikkoa 

 jalostukseen käytetään etenkin 

narttuja, joiden luonneominaisuudet eivät 

ole riittävät jalostuskoiralle 

 harrastuskäyttö toistaiseksi 

käytännössä vielä vähäistä, vaikka onkin 

lisääntynyt 

 oikeanlaisten kotien löytäminen 

pennuille. Koska bullmastiffia ei ainakaan 

toistaiseksi mielletä harrastuskoiraksi, vaan 

puhtaaksi seurakoiraksi unohtaen esim. sen 

koko ja puolustushalu, se saattaa päätyä liian 

osaamattomille omistajille 

 

Mahdollisuudet: 

 MH-luonnekuvauksen 

virallistaminen lisää koirien luonteiden 

tutkimista, sillä osa ihmisistä ei halua viedä 

koiriaan luonnetestiin 

 

Uhat: 

 yhteiskunta asettaa rajoituksia rodun 

omistamiseen ja kasvattamiseen 
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Taulukko 55. SWOT-kaavio / terveys 

 

Vahvuudet: 

 Suomessa ei toistaiseksi ole kaikkia 

muualla esiintyviä sairauksia 

 sokeuttavia silmäsairauksia ei 

juurikaan ole 

 sydänsairauksia on vähän 

 erittäin vakavia, nopeasti kuolemaan 

johtavia perinnöllisiä sairauksia ei rodulla 

ole 

 mahdollisuus, että kasvattajat 

alkavat tiedostaa paremmin tervettä 

sairaalle-periaatteen edut 

 

 

Heikkoudet: 

 liiallinen C-E-lonkkaisten 

esiintyminen 

 2-3 kyynärtulosten esiintyminen 

 osa kasvattajista ei kiinnitä tarpeeksi 

huomiota PEVISA:n mukaisiin 

tutkimustuloksiin jalostusvalintoja 

tehdessään 

 jos lonkka- ja kyynärniveltilastot 

jatkavat huononemista > koirat alkavat 

oirehtia nykyistä enemmän 

 kasvattajien kykenemättömyys 

motivoida omistajia koiriensa 

terveystarkastuksiin 

 paljon allergioita ja ihosairauksia 

 syöpäkasvaimet > alhainen elinikä 

 kasvattajien ja omistajien 

avoimuuden puuttuminen > tiedonsaanti 

kangertelee sekä terveyden että luonteiden 

osalta; ongelmia salaillaan 

 koska PEVISA:n ulkopuolisista 

sairauksista ei saada riittävästi tietoa, niiden 

huomioiminen jalostusvalinnoissa heikkoa 

 ei tiedetä tarpeeksi tuontikoirien ja 

ulkomaisten urosten suvuissa esiintyvistä 

sairauksista 

 

Mahdollisuudet: 

 KoiraNet-jalostustietojärjestelmä 

 BLUP-indeksit 

 tiedon saaminen eri sairauksista, 

niiden oireista ja hoidosta on helpottunut 

internetin myötä 

Uhat: 

 saadun tiedon luotettavuus 

 ulkomainen jalostusmateriaali tuo 

meille täällä esiintymättömiä sairauksia 
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Taulukko 56. SWOT-kaavio / ulkomuoto 

 

Vahvuudet: 

 ulkomuodolliset jalostustavoitteet 

eivät vielä ole menneet niin ”yli”, että 

aiheuttaisivat vakavia terveydellisiä 

ongelmia 

 oma ulkomuodon jalostustarkastus, 

jonka suosio ja käyttömahdollisuudet 

toivottavasti tulevaisuudessa lisääntyvät 

 

Heikkoudet: 

 tyypin hajonta 

 huonot kulmaukset sekä edessä että 

takana, lanneosan rakenne 

 huonot liikkeet 

 narttujen pieni koko / urosten koon 

liiallinen ihannointi 

 näyttelyt ohjaavat liikaa jalostusta 

 jatketaan edelleen pääosin vain 

ulkomuodon jalostusta > mitä tapahtuu 

luonteille ja terveydelle? 

 ei tiedetä tuontikoirien taustoista 

riittävästi 

Mahdollisuudet: 

 KoiraNet-jalostustietojärjestelmä 

 maailmanlaajuinen yhteydenpito 

kasvattajien kesken helpottunut 

Uhat: 

 näyttelyissä aletaan suosia nykyistä 

enemmän liioiteltuja ja sairaalloisia piirteitä 

ja vääriä ominaisuuksia 

 

Mitä tulevaisuudessa? 

Visio yleisvaikutelmasta: 

 Vahvarakenteinen ja voimakas koira, joka ei kuitenkaan vaikuta kömpelöltä 

 Urokset 63,5-68,5 cm, urosten liian suuri koko ei saa kasvaa 

 Nartut 61-65 cm, narttujen koon tulisi kasvaa ja liian matalasta koosta tulisi päästä eroon 

Visio luonteesta: 

 Rohkea, itsevarma ja hermorakenteeltaan vahva 

 Valpas ja ympäristöstään kiinnostunut, mutta kuitenkin rauhallinen ja harkitseva 

 Hieman pehmeä tai kohtalaisen kova 

 Luoksepäästävä ja avoin. Ehdottomasti ei arka eikä aggressiivinen 

Visio tyypistä ja rakenteesta: 

 Tyyppi rotumääritelmän mukainen 

 Terverakenteisuuteen kiinnitettävä huomiota. Ihanteena tarkoituksenmukaisesti liikkuva 

vahvarakenteinen koira. 

 Etuosat oikein kulmautuneiksi 

 Takaosat oikein kulmautuneiksi, oikea reiden vahvuus 

 Lanneosan rakenteellisten virheiden korjaus 

Visio jalostuspohjasta 

 Populaatiokoko ei tällä hetkellä ole riittävän suuri vaihtelevaa ja monipuolista  

jalostusvalintaa ajatellen. Populaation monimuotoisuutta pyritään jatkossa lisäämään ja 

sukusiitosastetta pienentämään. Tämä edellyttää tuontikoirien ja/tai ulkomaalaisen siemenen 

suunnitelmallista hankkimista, joten rotujärjestö ei aseta sille estettä. 

 



105 

Visio terveydestä 

 Rodussa esiintyy sairauksia ja koirien elin-ikä on keskimäärin alhainen. Terveystilannetta 

pyritään kohentamaan etenkin tutkittavissa olevien sairauksien osalta (lonkat, kyynärnivelet, silmät, 

sydän) ja jäsenistöä kannustetaan tutkituttamaan koiriensa terveyttä (lonkat, kyynärpäät, silmät) 

nykyistä enemmän. Lonkkaterveys kohentuu pikkuhiljaa ja koirien elin-ikä saadaan pitenemään.  
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Varautuminen ongelmiin 

Taulukko 57. Yhteenveto rotuun kohdistuvista riskeistä ja niihin varautumisesta 

Riski Syy Varautuminen Miten vältetään Toteutuessaan 

merkitsee 

Rodun 

omistamisel 

le ja 

kasvattami 

selle 

asetetaan 

rajoituksia 

viranomais 

ten taholta 

Rodun yksilöiden 

luonneongelmat ja 

käytöshäiriöt, 

osaamattomat ja 

mahdollisesti myös 

välinpitämättömät 

omistajat, kasvattajat, 

jotka eivät kiinnitä 

tarpeeksi huomiota 

jalostuskoiriensa 

luonneominaisuuk 

siin 

Informaatiota 

pennunostajille, 

kasvattajille, 

tuomareille ja 

viranomaisille 

Pyritään 

lisäämään 

luonnetestausta, 

ohjataan 

kasvattajia 

valitsemaan 

jalostusyksilöt 

tarkemmin, 

jaetaan 

informaatiota 

vastuullisesta 

koiranpidosta ja 

kouluttamisesta 

omistajille 

mahdollisim 

man aikaisessa 

vaiheessa, 

pyritään 

antamaan 

mediassa 

positiivista 

kuvaa rodusta 

Bullmastiffin 

omistaminen ja 

harrastaminen 

sen kanssa 

vaikeutuu, 

pahimmassa 

tapauksessa 

kasvatus 

loppuu 

kokonaan 

Lonkka- ja 

kyynärnivel 

tilanne jatkaa 

huononemis 

ta 

Jalostusvalinnoilla ei 

pyritä parantamaan 

nykyistä tilannetta > 

liikaa sairas-sairas-

yhdistelmiä 

Informaatiota 

asiasta 

kasvattajille. 

Pennunostajille 

tietoa lonkka- 

ja kyynärnivel 

riskeistä, niiden 

periytymisestä, 

oikeasta 

ruokinnasta ja 

liikuttamisesta 

Kampanjoidaan 

koirien 

kuvauttamisen 

puolesta, 

järjestetään 

joukkokuvauk 

sia. 

Informoidaan 

kasvattajia 

terve-terve- ja 

terve-sairas-

yhdistelmien 

eduista ja 

suositellaan 

yhdistelmälle 

yhteenlasketuk 

si BLUP-

indeksisi yli 

200. 

Koirat alkavat 

oireilla 

enemmän, E-

lonkkaisten 

koirien määrä 

lisääntyy > 

lopetukset 

lonkkien 

vuoksi 

lisääntyvät. 

Jalostusmate 

riaali vähenee 

ja pakottaa 

poistamaan 

raja-arvot 

PEVISA:sta 
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Erilaisten 

autoimmuunisai 

rauksien 

lisääntyminen. 

Imusolmukesyö 

vän ja muiden 

syöpien sekä 

allergioiden ja 

atopioiden 

lisääntyminen 

Käytetään 

jalostukseen 

sairaita koiria 

ja/tai koiria, 

joilla on suvussa 

paljon esim. 

syöpää. 

Jatketaan 

tiukkaa 

linjasiitosta. 

Jaetaan 

informaatiota ja 

suosituksia 

kasvattajille. 

Pyritään 

avoimeen 

tiedonvaihtoon. 

Poistetaan 

sairaat koirat 

jalostuksesta. 

Otetaan 

jalostusvalin 

noissa 

huomioon 

koirien 

sukurasitteet 

sairauksien 

osalta. Pyritään 

keräämään 

tietoa 

omistajilta ja 

kasvattajilta 

koirien 

sairauksista ja 

saamaan nämä 

ymmärtämään 

ongelman 

vakavuus ja 

avoimen 

tiedonjakami 

sen välttämättö 

myys 

Sairaiden 

koirien määrän 

lisääntyminen, 

koirien 

ennenaikaisia 

menehtymisiä 

nykyistä 

enemmän, 

ostajien 

katoaminen > 

harva hankkii 

enää toista 

bullmastiffia. 

Ulkomaisen 

jalostusmateriaa 

lin käyttö 

vähenee ja jotkut 

täällä olevat 

suvut tulevat 

yliedustetuiksi, 

jonka 

seurauksena 

kannan tehollinen 

populaatiokoko 

pienenee 

entisestään 

 

Halutaan 

pitäytyä tiukasti 

omissa linjoissa 

ja nähdään 

ulkomaisen 

jalostumateriaa 

lin käyttö 

turhana ja 

kalliina 

Ei rajoiteta 

ulkomaisten 

urosten 

jalostuskäyttöä, 

pidetään 

urosrajoitus 

voimassa 

Pyritään 

tuomaan esille 

ulkosiitoksen 

etuja 

sisäsiitokseen 

nähden ja 

kannustetaan 

jalostuspohjan 

laajentamiseen 

Resessiivisten 

sairauksien 

riski kasvaa ja 

uusia aiemmin 

esiintymättö 

miä sairauksia 

puhkeaa. Jos 

näin käy liikaa 

käytetyissä 

suvuissa, 

ongelma 

koskettaa 

useita koiria ja 

rajaa 

tulevaisuudes 

sa 

jalostuksesta 

pois ison osan 

jalostusikäisiä 

koiria 

Näyttelyissä 

aletaan yhä 

enemmän suosia 

ylityyppejä, esim. 

Ulkomuototuo 

mareiden heikko 

rodun ja sen 

taustan tuntemus 

Jaetaan 

ulkomuototuo 

mareille 

informaatiota, 

Painotetaan 

tuomarikoulu 

tuksessa oikeaa 

tyyppiä, 

Vääräntyyppis 

ten koirien 

jalostuskäyttö 

lisääntyy ja 
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liian suurta 

kokoa, liiallista 

raskautta ja 

kömpelyyttä, 

liikaa nahkaa ja 

ryppyjä päässä, 

liian lyhyttä 

kuonoa, jolloin 

vääräntyyppisten 

koirien 

jalostuskäyttö 

lisääntyy 

millainen on 

oikeantyyppi 

nen bullmastiffi 

seurataan 

tuomareiden 

arvosteluperust

eita ja 

järjestetään 

tarvittaessa 

tuomareiden 

neuvottelupäi 

viä 

koko rodun 

tyyppi muuttuu 

hijalleen. 

Liioitellut asiat 

ulkomuodossa 

aiheuttavat 

koirille myös 

terveydellisiä 

ongelmia. 

6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta 

Taulukko 58. Toimintasuunnitelma ja aikataulu JTO:n toteuttamiseksi vuosille 2012-2017 

Vuosi 2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

Toimen

-piteet 

Luonnetesti 

viikonloppu 

keväällä  

 

Jalostustakastus 

kysynnän 

mukaan 

 

Terveyskyselyyn 

vastaamisesta 

muistutetaan 

rotulehdessä, 

yhdistyksen 

nettisivuilla ja 

facebookissa 

 

Järjestetään 

joukkokuvaus 

(lonkat, 

kyynärpäät, 

silmät, sydän) 

 

Jalostustarkastus 

kysynnän mukaan 

 

Yhteenveto 

terveyskyselystä 

 

Järjestetään 

joukkokuvaus 

(lonkat, 

kyynärpäät, 

silmät, sydän) 

 

Kasvattajapäivil 

lä keskitytään 

koiran 

rakenteeseen ja 

oikean rakenteen 

tunnistamiseen ja 

siihen 

pyrkimiseen 

 

Järjestetään 

luonnetesti 

 

Jalostustarkastus 

kysynnän 

mukaan 

 

Järjestetään 

joukkokuvaus 

(lonkat, 

kyynärpäät, 

silmät, sydän) 

 

Kasvattajille 

kysely koirien 

lisääntymisestä 

yms. ja sen 

yhteenveto 

 

 

Jalostustarkastus 

kysynnän 

mukaan 

 

Järjestetään 

joukkokuvaus 

(lonkat, 

kyynärpäät, 

silmät, sydän) 

 

Kasvattajapäivil 

lä keskitytään 

koiran 

luonteeseen ja 

sen arvioimiseen 

 

MH-

luonnekuvauksen 

järjestäminen 

Järjestetään 

luonnetesti 

 

Jalostustarkastus 

kysynnän 

mukaan 

 

Järjestetään 

joukkokuvaus 

(lonkat, 

kyynärpäät, 

silmät, sydän) 

 

Kasvattajapäivil 

lä keskitytään 

koirien 

terveyteen ja 

käydään läpi 

jalostuksen 

tavoiteohjelman 

aikana rodussa 

tapahtuneet 

muutokset 
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Tavoiteohjelman toteutumisen seuranta 

Jalostuksen tavoiteohjelman toteutumista seuraa jalostustoimikunta ja rotuyhdistyksen hallitus, 

pääasiallisin vastuu on kuitenkin jalostustoimikunnalla. Seurantaa suoritetaan julkaisemalla tilastoja 

PEVISA:n asettamien rajoitusten ja rotuyhdistyksen suositusten vaikutuksista, järjestämällä 

kasvattajapäiviä, julkaisemalla aiheeseen liittyviä artikkeleita jäsenlehdessä sekä pitämällä 

yhdistyksen nettisivuilla ja jäsenlehdessä urosrajoitukseen liittyvää ajantasaista listausta. 

Jalostustoimikunta kerää jatkuvasti tietoa bullmastiffien terveystilanteesta ja luonteesta. Seurataan 

mitä vaikutuksia indeksien hyödyntämisellä yhdistelmien suunnittelussa ja pentuvälityslistan 

vaatimalla ”tervettä-sairaalle”-säännön noudattamisella on lonkka- ja kyynärtuloksiin ja tiedotetaan 

siitä kasvattajille tilastojen muodossa. Jalostustarkastusten tulokset julkaistaan jatkossa yhdistyksen 

nettisivuilla. 

Toimintasuunnitelmaan sisällytetään luonnetestien ja jalostustarkastusten järjestäminen ja niiden 

toteutumisesta voidaan lukea yhdistyksen jäsenlehdessä jalostustoimikunnan tiedotuksia-palstalla. 

Jalostustarkastuksia järjestetään edelleen nykyisellä periaatteella, jossa tarkastus voidaan suorittaa 

aina kun tarpeeksi monta halukasta löytyy. Tällä joustavuudella toivotaan saatavan yhä useampia 

koiria jalostustarkastetuksi. Toimintakertomuksesta jäsenistö voi seurata jalostuksen 

tavoiteohjelmaan sisällytettyjen toimenpiteiden toteutumista. 
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8. LIITTEET         LIITE 1 

 

Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry     Ryhmä: 2 

FCI:n numero: 157 

Hyväksytty: FCI 19.01.2011 

Kennelliitto 24.8.2011 
 

BULLMASTIFFI  
(BULLMASTIFF) 

Alkuperämaa: Iso-Britannia 

 

KÄYTTÖTARKOITUS: Vahtikoira. 

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja sveitsinpaimenkoirat, ala-

ryhmä 2.1 molossi- ja mastiffityyppiset  

Käyttökoetulosta ei vaadita. 

 

LYHYT HISTORIAOSUUS: Bullmastiffi polveutuu vanhasta englantilaisesta mastiffista ja bull-

dogista ja sen pääasiallinen tehtävä on ollut toimia vahtikoirana sekä entisinä aikoina myös auttaa 

riistanvartijoita salametsästäjien kiinniottamisessa. Bullmastiffi on älykäs ja tarkkaavainen, fyysisil-

tä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan täysin luotettava ja nopea arvioimaan tilanteita. Se on tunnettu 

rohkeudestaan ja urheudestaan sekä tunkeilijoita vastaan puolustamisestaan. 

 

YLEISVAIKUTELMA: Vahvarakenteinen, sopusuhtainen, erittäin voimakas olematta kömpelö. 

Tasapainoinen ja aktiivinen. 

 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Vahva, kestävä, aktiivinen ja luotettava. Reipas, valpas ja 

uskollinen. 

 

PÄÄ 

KALLO-OSA: 

Kallo: Suuri ja joka suunnalta katsottuna neliömäinen. Otsanahassa jonkun verran ryppyjä koiran 

ollessa kiinnostunut, mutta levossa rypytön. Kallo on leveä ja syvä. Otsapenger: Korostunut. 

KUONO-OSA: 

Kirsu: Sieraimet ovat selvästi avoimet. Kirsu leveä, sieraimet laajat. Kirsu tasainen, ei terävä eikä 

sivulta katsottuna ylöspäin kääntynyt. 

Kuono: Lyhyt: etäisyys kirsun kärjestä otsapenkereeseen suunnilleen kolmannes pään koko pituu-

desta. Kuono on leveä silmien alta ja pysyy lähes tasaleveänä kuonon kärkeen asti, se on tylppä ja 

kulmikas, muodostaa otsapenkereen kanssa suoran kulman ja on suhteellinen kallon kanssa. 

Huulet: Eivät löysästi riippuvat, eivätkä alaleuan alapuolelle ulottuvat. 

Leuat / hampaat: Alaleuka kokonaisuudessaan leveä. Säännöllinen tasapurenta toivottu, lievä alapu-

renta sallittu, muttei suotava. Kulmahampaat suuret ja kaukana toisistaan; muut hampaat vahvat, 

tasaiset ja oikea-asentoiset. 

Posket: Täyteläiset. 

Silmät: Tummat tai pähkinänruskeat, keskikokoiset, kuonon leveyden etäisyydellä toisistaan. Silmi-

en välissä on vako. Vaaleat tai keltaiset silmät ovat erittäin virheelliset. 

Korvat: V-muotoiset, taittuneet, korkealle ja kauas toisistaan niskakyhmyn korkeudelle kiinnitty-

neet; antavat kallolle erittäin tärkeän neliömäisen vaikutelman. Korvat ovat pienet ja väriltään run-

koa tummemmat. Koiran ollessa valpas korvan kärki on silmän korkeudella. Ruusukorvat ovat erit-

täin virheelliset. 
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KAULA: Hyvin kaartunut, kohtuullisen pitkä, erittäin lihaksikas, ympärysmitta lähes sama kuin 

kallon. 

 

RUNKO: 

Selkä: Lyhyt ja suora, mikä antaa tiiviin vaikutelman, mutta ei niin lyhyt että se haittaa liikkumista. 

Köyry- ja notkoselkä ovat erittäin virheelliset. 

Lanne: Leveä ja lihaksikas, kohtuullisen syvät kupeet. 

Rintakehä: Eturinta leveä ja syvä, hyvin eturaajojen väliin laskeutunut; rintakehä syvä. 

 

HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, tyvestä voimakas ja kärkeä kohti kapeneva, ulottuu kintereeseen. 

Asennoltaan suora tai kaartuva mutta ei korkea-asentoinen. Häntämutka on vakava virhe. 

 

RAAJAT 

ETURAAJAT: 

Yleisvaikutelma: Kaukana toisistaan, edestä katsottuna suorat. 

Lavat: Lihaksikkaat, viistot ja voimakkaat, eivät raskaat. 

Kyynärvarret: Voimakkaat ja suorat, vahvaluustoiset. 

Välikämmenet: Suorat ja voimakkaat. 

Etukäpälät: Hyvin kaareutuvat kissankäpälät, pyöristyvät varpaat, kovat päkiät. 

Tummat kynnet toivottavat. Litteät käpälät ovat erittäin virheelliset. 

TAKARAAJAT: 

Yleisvaikutelma: Voimakkaat ja lihaksikkaat. 

Sääret: Hyvin kehittyneet, osoittaen voimaa ja toimintakykyä. Eivät kömpelöt. 

Kintereet: Kohtuullisesti kulmautuneet. Pihtikintereet ovat erittäin virheelliset. 

Takakäpälät: Hyvin kaareutuvat kissankäpälät, pyöristyvät varpaat, kovat päkiät. Tummat kynnet 

toivottavat. Litteät käpälät ovat erittäin virheelliset. 

 

LIIKKEET: Voimakkaat ja määrätietoiset. Koiran liikkuessa suoraan etu- ja takaraajojen liike on 

yhdensuuntaista. Oikea etu- ja vasen takaraaja liikkuvat samanaikaisesti. Selkälinja pysyy vakaana 

huolimatta voimakkaasta takaraajojen työnnöstä. Liikkeet tasapainoiset ja sujuvat. 

 

KARVAPEITE 

Karva: Lyhyttä ja kovaa, säänkestävää, rungonmyötäistä. Pitkä, silkkinen tai villava karvapeite on 

vakava virhe. 

Väri: Minkä tahansa sävyinen juovikas (brindle), kellertävä (fawn) tai punainen. Värin tulee olla 

puhdas ja kirkas. Pieni valkoinen merkki rinnassa sallitaan, muut valkoiset merkit ovat virhe. Musta 

kuono on hyvin olennainen, maski vaalenee silmiä kohti, tumma väri silmien ympärillä korostaa 

ilmettä. 

 

KOKO JA PAINO 

Säkäkorkeus: Urokset 64–69 cm, nartut 61–66 cm. 

Paino: Urokset 50–59 kg, nartut 41–50 kg. 

 

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen 

vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin. 
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

· Vihaisuus tai liiallinen arkuus 

· Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 

 

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina 

kivespussiin. 


