
BUHUND 

(NORSK BUHUND) 

Alkuperämaa: Norja 

 

ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE 

 

HISTORIA 

Buhundin tyyppisiä pystykorvia on ollut joka puolella pohjoista havumetsävyöhykettä jo esihistoriallisella ajal-
la. Koirien luurankoja on löydetty mm. vanhoista viikinkihaudoista. Pienehköt pystykorvat toimivat maatalon 
yleiskoirana eli pihavahtina, apuna metsästyksessä ja paimennuksessa sekä torjuen haitallisia jyrsijöitä. Norjas-
sa jo keskiajalla laki vaati, että karja oli ajettava vähintään kahdeksi kesäkuukaudeksi ylös vuorille rinnelaitu-
mille. Paimenkoira oli tässä työssä tärkeä apulainen. Sanottiin, että hyvä paimenkoira vastasi kolmea miestä.  
 

Nykymuotoisen buhundin historian voi katsoa alkaneen vuonna 1925, jolloin Norjassa järjestettiin ensimmäi-
nen paimenkoirakatselmus.  Kaikki katselmuksessa palkitut koirat olivat pystykorvaisia ja kippurahäntäisiä. 
Parhaaksi valittiin yksivuotias uros Flink. 
Nyky-buhundien taustalta löytyy paitsi alkuperäisiä norjalaisia koiria myös islantilaisia paimenkoiria, border-
collieita, porokoiria sekä hirvikoiria – todennäköisesti myös samojedinkoiraverta. 

Rotunimi buhund tarkoittaa yksinkertaisesti maatalon koiraa. Bu-etuliite viittaa asumukseen ja se esiintyy ylei-
sesti norjalaisissa paikannimissä. 

 

YLEISVAIKUTELMA 
 

Hieman keskikokoa pienempi, neliömäinen pystykorva, jolla on valpas, avoin ja ystävällinen ilme sekä kohti-
suoraan pystyt, teräväkärkiset korvat. Häntä kiertyy tiukasti selän päälle.  
 

Runko on LÄHES neliömäinen, neliömäisyyttä ei kuitenkaan saisi hakea liikkeiden ja riittävien kulmausten kus-
tannuksella. Rodunomaisinta ovat tanakat pystyt korvat ja tiukasti selälle kiertynyt häntä. Sukupuolileimalle 
tulee antaa suuri painoarvo. Koira ei saisi olla liian raskas eikä liian kevyt. Selkälinjan tulee olla SUORA. 

FLINK 
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Rodunomaisia uroksia: 
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Rodunomaisia narttuja: 
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KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE 
 

Rohkea, tarmokas ja ystävällinen.  

Luonteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Arkuutta ei saa palkita. Buhundin tulee olla AVOIN JA 
LUOKSEPÄÄSTÄVÄ, se ei saa olla arka joka häntä roikkuen yrittää paeta paikalta, eikä myöskään yhtään 
aggressiivinen.  

PÄÄ 

Tasapainoinen, kiilamainen ja kuiva, ei liian raskas. Selvä sukupuolileima. 

Pään sukupuolileimalle tulee antaa suuri painoarvo. Pää ei saa olla liian kevyt tai raskas.  

 

KALLO-OSA 
Lähes tasainen, yhdensuuntainen suoran kuononselän kanssa. Täyteläinen silmien alta. 

 

OTSAPENGER 

Selvästi havaittava, mutta ei liian korostunut. 

 

KIRSU 

Väriltään musta. 

Maksanruskea tai vaaleanpunainen kirsu luetaan virheeksi 

 

KUONO-OSA 

Suunnilleen kallon pituinen, ei suippo eikä liian karkea 

Tavallisimpia virheitä ovat kevyt tai liian pitkä kuono-osa. Heikkoihin alaleukoihin tulee kiinnittää huomiota. 

 

HUULET 

Kuivat, tiiviisti sulkeutuvat ja väriltään mustat. 

 

HAMPAAT / PURENTA 

Leikkaava purenta. Täydellinen hampaisto. 

Hammaspuutokset ja purentaviat eivät ole ongelma rodussa. Muutamilta koirilta puuttuu P1 ja P2-hampaita. 
Buhundilla tasapurenta on lievä virhe. Hylkäävä virhe on ylä-tai alapurenta.  

 

SILMÄT 

Soikeat ja mahdollisimman tummat. Silmäluomien reunat ovat mustat. 

Ilme on tärkeä. Silmien tulee olla soikeat / ovaalin muotoiset, EI pyöreät, EI isot, EI ulkonevat. Vaaleat silmät  
ovat myös virhe.  

 

KORVAT 

Keskikokoiset, teräväkärkiset ja tanakasti pystyssä. 

Liian suuret tai liian pienet korvat häiritsevät ilmettä ja  se tulee ottaa huomioon arvostelussa. Buhundin korvat 
ilmentävät koiran mielialoja ja ovat hyvin liikkuvat. Riippuvat korvat ovat hylkäävä virhe. 

 

KAULA 

Keskipitkä, kuiva, voimakas ja ylväsryhtinen. 

Liian lyhyt kaula pilaa ylvään ja tasapainoisen olemuksen, liian pitkä puolestaan kompaktiuden.  
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Rodunomaisten urosten päitä: 

Rodunomaisten narttujen päitä: 

   5 



 

RUNKO 
 

SELKÄ 
Lyhyt, voimakas ja suora. 

Selkälinjan  tulee olla SUORA 
 

LANNE 

Lyhyt, voimakas ja suora. 

Lanne ei saa olla liian pitkä 

 

LANTIO 

Mahdollisimman vähän viisto. 
 

RINTAKEHÄ 

Syvä; kylkiluut ovat selvästi kaareutuvat.  

Puutteellisiin  eturintohin tulee kiinnittää erityistä huomiota 
 

HÄNTÄ 

Korkealle kiinnittynyt ja kiertynyt tiiviisti selän keskilinjan yläpuolelle, ei liiaksi sivulle. 

Karva on hieman pidempää hännässä. Virheeksi katsotaan huonosti kiertynyt ja roikkuva häntä.  
 

 

RAAJAT 

 

ETURAAJAT 
 

YLEISVAIKUTELMA 

Eturaajat ovat kuivat ja luustoltaan voimakkaat. 

Liian kevyt raajaluusto on yleinen virhe. 
 

LAVAT 

Kohtuullisen viistot. 
 

KYYNÄRPÄÄT 

Tiiviisti rungonmyötäiset. 
 

KYYNÄRVARRET 

Suorat. 
 

VÄLIKÄMMENET 

Vain hieman viistot. 
 

KÄPÄLÄT 
Soikeat ja hyvin tiiviit. 

 

Puutteellisesti kulmautuneet pystyt olkavarret ja eteen asettuneet eturaajat ovat yleinen virhe ja tähän tulee 
kiinnittää huomiota. Välikämmenten tulee olla hieman viistot EI tikkusuorat, eikä löysät.  
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TAKARAAJAT 

 

YLEISVAIKUTELMA 

Takaraajat ovat kohtuullisesti kulmautuneet. 

 

REIDET JA SÄÄRET 

Voimakkaat ja lihaksikkaat. 

 

KÄPÄLÄT 

Soikeat ja tiiviit. 

Kulmauksiin tulisi kiinnittää huomiota, liian suoria tai ylikulmautuneita takaosia ei saisi suosia. Kulmausten tulee 
olla KOHTUULLISET. Kannukset ja kaksoiskannukset takajaloissa ovat normaali piirre ja niitä esiintyy lähes kai-
killa kun niiden poistaminen ilman lääketieteellistä perustetta on kielletty.  

 

 

LIIKKEET 
 

Tehokkaat ja yhdensuuntaiset, hyvä takaraajan työntö. Koiran liikkuessa selkälinja on kiinteä. 

Buhund on paimenkoira, jonka tulisi pystyä liikkumaan vaivatta vaikeissa oloissa jyrkilläkin rinteillä. Liikkeiden 
tulisi olla tehokkaat. Sipsuttavat ja ristiaskeleet ovat virheitä. Löysiin ja vispaaviin etuliikkeisiin tulisi kiinnittää 
huomiota.  
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KARVAPEITE 
 

KARVA 

Peitinkarva on tiheää, karkeaa ja pinnanmyötäistä. Aluskarva on pehmeää ja tiheää. Karvapeite on suhteellisen ly-
hyttä päässä ja raajojen etuosassa, pitempää niskassa, kaulassa, rinnassa, reisien takaosassa (housut) ja hännässä. 
 

VÄRI 

Kellertävä: Väri voi vaihdella täysin vaaleasta punakeltaisempaan, karvojen kärjet voivat olla mustat, mutta eivät 
niin voimakkaasti, että yleisväri muuttuu. Maski on sallittu. On toivottavaa, että väri on puhdas ja kirkas. Niin vä-
hän valkoista kuin mahdollista. 

Musta: Täysin yksivärinen (ei liian ruskeavivahteinen). Niin vähän valkoista kuin mahdollista. 

Liian pehmeä karva ei olisi säänkestävää rodun alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. Turkki ei myöskään saa olla 
aaltoileva.  
Buhundit ovat geneettisesti soopeleita. Sallittuja värejä on 2: Vaalea ja musta, ja ne tulee arvostella tasapuolisesti. 
Vaaleat buhundit ovat usein varjostuneita tummalla, ja varjostuneilla koirilla varjostus vaihtelee vähäisestä run-
saaseen. Vaalealla buhundilla valkoiset merkit saattavat erottua huonosti vaalean karvan takia. Mustalla buhundil-
la voi olla valkoinen laikku rinnassa ja hännänpäässä sekä valkoista tassuissa. Valkoista ei saisi olla liian hallitse-
vasti. 
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KOKO 
 

SÄKÄKORKEUS 

Urokset 43 – 47 cm, nartut 41 – 45 cm. 

Sallittu poikkeama on 1 cm alle tai 2 cm yli määrätyn säkäkorkeuden. Muut poikkeamat ovat hylkääviä. Rodun 
kotimaassa Norjassa rotumääritelmän kokorajat ovat tiukat, mutta Suomen Buhund Yhdistyksen näkemys on, että 
tyypin ja kokoon sopivan luuston tulisi olla itse kokoa tärkeämpää.  
 

 

VIRHEET 
 

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

- hintelyys, liiallinen karkeus, jalouden puute 

- maksanruskea tai vaaleanpunainen kirsu 

- tasapurenta 

- vaaleat tai ulkonevat silmät 

- huonosti kiertynyt tai roikkuva häntä, hapsut eivät ole toivottavat 

- takakorkeus 

- melovat tai ristiin astuvat eturaajat, lyhyet tai sipsuttavat askeleet 

- laineikas tai liian pitkä karvapeite 

- hermostuneisuus 

 

 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET 
 

- vihaisuus tai liiallinen arkuus 

- selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 

- ylä- tai alapurenta 

- muut kuin pystyt korvat 

- muu kuin edellä mainittu väritys 

- säkäkorkeuden alitus yli 1 cm:llä tai ylitys yli 2 cm:llä. 

 

HUOM. 

Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 

 

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria. 
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RODUN KEHITYS SUOMESSA 

 

Buhundeja on ollut Suomessa 1980-luvulta alkaen, mutta rotu on yhä harvinainen eikä kasvattajia ole paljon, 3-4 
aktiivista tällä hetkellä. Pentueita on syntynyt vuosittain 0-4. 

 

Vuosina 1990-2017 on rekisteröity 43 Suomessa syntynyttä pentuetta ja 177 pentua. 

 

Tuonnit 
 

Vuosien 1985-2017 välisenä aikana Suomeen on tuotu 42 koiraa, 21 urosta ja 21 narttua. 

 

1985-1989 5 koiraa 

1990-1999 9 koiraa 

2000-2009 12 koiraa 

2010-2017 16 koiraa 
 

Norja  27 koiraa 

Ruotsi   9 koiraa 

Tanska   1 koira 

Englanti   1 koira 

Hollanti   3 koiraa 

Liettua   1 koira 
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