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(BULLMASTIFF) 
Alkuperämaa: Iso-Britannia 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:   Vahtikoira. 
FCI:N LUOKITUS:   Ryhmä 2 Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja 

sveitsinpaimenkoirat, alaryhmä 2.1 molossi- ja 
mastiffityyppiset  
Käyttökoetulosta ei vaadita. 

LYHYT HISTORIAOSUUS : Bullmastiffi polveutuu vanhasta englantilaisesta 
mastiffista ja bulldogista ja sen pääasiallinen tehtävä on ollut toimia vahtikoirana 
sekä entisinä aikoina myös auttaa riistanvartijoita salametsästäjien 
kiinniottamisessa. Bullmastiffi on älykäs ja tarkkaavainen, fyysisiltä 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: Suuri ja joka suunnalta katsottuna neliömäinen. Otsanahassa jonkun verran 
ryppyjä koiran ollessa kiinnostunut, mutta levossa rypytön. Kallo on leveä ja syvä. 
Otsapenger: Korostunut. 
Kirsu: Sieraimet ovat selvästi avoimet. Kirsu leveä, sieraimet laajat. Kirsu tasainen, 
ei terävä eikä sivulta katsottuna ylöspäin kääntynyt. 

 

Ryhmä: 2 
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Kuono: Lyhyt: etäisyys kirsun kärjestä otsapenkereeseen suunnilleen kolmannes 
pään koko pituudesta. 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 alapurenta 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. Silmien välissä on vako. Vaaleat tai keltaiset silmät ovat erittäin 
virheelliset. 
Korvat: V-muotoiset, taittuneet, korkealle ja kauas toisistaan niskakyhmyn 
korkeudelle kiinnittyneet; antavat kallolle erittäin tärkeän neliömäisen 
vaikutelman. Korvat ovat pienet ja väriltään runkoa tummemmat. Koiran ollessa 
valpas korvan kärki on silmän korkeudella. Ruusukorvat ovat erittäin virheelliset. 
 
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. 
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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 vil-
lava 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. 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:   
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus  
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin 
laskeutuneina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 
 


