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Suomen Rottweileryhdistyksen pentuopas  

  

Tämä opas on tarkoitettu rottweiler-koirarodusta kiinnostuneille tai pennun jo omistaville lyhyeksi 

perehdytyksesi ja helpottamaan ensiaskelia yhdessä pennun kanssa. Tämä opas korvaa yhdistyksen 

aiemman pentuoppaan. Opas on jaettu kolmeen aikakauteen; aikaan ennen pentua, pennun 

saapuminen ja aikuistuminen sekä koiran vanhuus ja siitä luopuminen. Koska tietoa on nykyisin yhä 

enemmän sähköisessä muodossa, on tekstien alla niihin liittyviä ja hyödyllisiä linkkejä. Toivottavasti 

opas palvelee tarkoitustaan. Hyviä lukuhetkiä ja pohdintaa asian tiimoilta!  

  

Aika ennen pennun saapumista  

Tämä aika on hyödyllistä käyttää saapumisen valmisteluun ja tiedonhankintaan, jotta sinulla ja 

perheelläsi olisi hyvät mahdollisuudet onnistua uuden perheenjäsenen kanssa.  

Aluksi muutama sana rodun historiaa; rottweiler-rodun alkuperä on hyvin tunnettu, tosin siihen aikaan 

ei vielä voitu puhua rodusta vaan enneminkin koiratyypistä, joka soveltui annettuun tehtävään. 

Palataan ajassa jopa ajanlaskun alkuun ja Rooman valtakuntaan. Tuolloin karjaa ajettiin pitkiä 

matkoja lähinnä nykyisen Pohjois-Italian ja eteläisen Saksan välillä. Tuolloin karjaa uhkasivat sekä 

pedot että karjarosvot, joita vastaan kehittyi koiratyyppi, joka nykyisin tunnetaan rottweilerina.   

Rotu ei siis ole koskaan toiminut varsinaisena paimenkoirana, vaan sen tarkoitus oli suojella 

omaisuutta eli karjaa kaksi- ja nelijalkaisia rosvoja vastaan.   

Myöhemmin tämän koiran vahvuus ja periksiantamattomuus tuli hyötykäyttöön muissakin rooleissa; 

vahtikoirana, taakan vetäjänä ja myöhemmin virkakoirana eri maiden poliisi- ja puolustusvoimissa. 

Nykyisin suurin osa rottweilerista on aktiivisia kotikoiria sekä eri harrastuslajien taitajia. Rotu on 

yleinen lähes koko maailmassa. Rodun alkuperämaa on Saksa.  

Suomen Rottweileryhdistys (SRY) järjestää myös omistajakursseja eri puolilla Suomea, joissa yhden 

päivän aikana käydään läpi rottweilerin omistamiseen ja kouluttamiseen liittyviä seikkoja.  rottweiler 

luokitellaan palveluskoiraksi.   

Rotujärjestön sivut: http://www.rottweiler.fi/ 

Kaikkien rotukoirien omistajien ja kasvattajien yhteinen kattojärjestö on Suomen Kennelliitto:  

https://www.kennelliitto.fi/ 

  

Minulleko Rottweiler?  

Suureksi kasvavana ja erittäin voimakkaana rottweiler ei sovi jokaiselle koirasta haaveilevalle. 

Omistajan tulee kyetä hallitsemaan koiransa joka tilanteessa ja opettamaan sille ainakin perustaidot 

(rauhoittumisen hoitotilanteissa, sosiaalisen käyttäytymisen sekä ihmisiä, että toisia eläimiä kohtaan 

sekä perustottelevaisuuden). Tätä ei voi liikaa painottaa eikä sen suhteen ole oikoteitä. Kokenut 

harrastaja osaa jo itse kouluttaa koiransa yhteiskuntakelpoiseksi, mutta pentua kouluttavan tulee 

kääntyä joko SRY:n alaosastojen tai paikallisten koirakerhojen puoleen koulutuksen ja teorian 

oppimiseksi.   

 

http://www.rottweiler.fi/
https://www.kennelliitto.fi/
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Koulutus alkaa heti pennun saapuessa taloon ja jatkuu tavoitteista riippuen kuukausia, jopa vuosia. 

Mikäli pennun koulutus laiminlyödään, on siitä vaikea enää myöhemmin saada omistajalleen iloa 

tuottavaa ja yhteiskuntakelpoista rotunsa edustajaa. Varaa siis riittävästi aikaa koirasi 

kouluttamiseen. Koulutuskentältä saatuja ohjeita on tarkoitus harjoitella myös itsenäisesti kotioloissa.  

Koiran omistaminen on nykyisin myös kallista ja tätäkään puolta ei kannata unohtaa. Pennun hinta on 

vain murto-osa kokonaissummasta, jota koiran omistaminen vaatii. Eläinlääkärikustannukset, 

vakuutukset, koirahoitolat, ruokinta ja varusteet, koe- ja näyttelymaksut muodostavat melkoisen 

summan vuosien mittaan.   

Rottweilerin hankinnan tulee olla myös koko perheen tahtotila, vaikka sillä olisikin yksi vastuuhenkilö, 

joka pääosin vastaa koiran hoidosta, koulutuksesta, ruokinnasta ja liikunnasta. Suomessa rottweilerit 

asuvat pääsääntöisesti samassa asunnossa omistajiensa kanssa.  

Mikäli kuitenkin otat haasteen vastaan ja olet edelleen sitä mieltä, että rottweiler on juuri sinulle sopiva 

rotu, niin tervetuloa tämän mielenkiintoisen, luotettavan ja pohjimmiltaan ystävällisen rodun 

harrastajien piiriin, olet lämpimästi tervetullut!  

Päätöksesi tueksi kannattaa tutustua alla olevaan Kennelliiton linkkiin, sivuilla kerrotaan laajasti eri 

koiraroduista sekä koiran hankintaan, hoitoon ja koulutukseen liittyvistä seikoista.  

https://www.hankikoira.fi/koirarodut/rottweiler 

  

Mistä hankin pennun?  

Kun päätät hankkia rottweilerin, sinun kannattaa ehdottomasti ottaa se rotuun perehtyneeltä 

kasvattajalta. Rotuun perehtyneenä ja pitkään harrastaneena hän on linkkisi ja tukipilarisi pennun 

kasvatuksen haasteissa. Häneltä saat rodunomaiset hoito- ja ruokintaohjeet, monesti hän järjestää 

tapaamisia, joissa näet muitakin saman kasvattajan tai saman pentueen koiria ohjaajineen.   

Rottweiler kuuluu PEVISA-ohjelmaan (rotukohtainen perinnöllisten vikojen ja sairauksien 

vastustamisohjelma) joka tarkoittaa, että pentueen vanhemmat ovat läpikäyneet sekä terveyden että 

luonteen osalta rotujärjestön määrittelemät testit ja tutkimukset ennen siitoskäyttöä. Tämäkään ei aina 

takaa sitä, että kaikki jälkeläiset olisivat vanhempiensa kaltaisia, mutta onnistumisen mahdollisuudet 

paranevat, kun vanhemmista on virallisesti ja objektiivisesti tutkittua tietoa.   

Sry:n pentuvälityksen löydät tästä linkistä: http://www.rottweiler.fi/sivu.php?s=pentuv%C4litys 

Kennelliiton virallinen tietokanta, josta löytyy laajasti suomalaisten rotukoirien terveys, luonne, koe 

ja näyttelytuloksia: https://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx 

Avuksi edellisen linkin tulosten tulkinnassa:  

https://www.hankikoira.fi/koiran-hankinta/miten-virallisia-terveystuloksia-tulkitaan 

  

Entä jos ottaisin paperittoman pennun?  

Tätä vaihtoehtoa ei voi suositella kenelläkään, paperiton pentu on usein pentutehtailun tulos. Se 

tarkoittaa, ettei vanhemmilla ole teetetty SRY:n määrittelemiä, hyväksyttyjä terveys tai luonnetuloksia, 

ei minkäänlaista todennettua tietoa vanhempien sukulaisuussuhteista tai ylipäätään mitään 

todennettua tietoa pennun taustoista. Jos vanhemmat olisivat riittävän laadukkaita siitoskäyttöön, olisi 

pennutkin varmasti rekisteröity.  

https://www.hankikoira.fi/koirarodut/rottweiler
http://www.rottweiler.fi/sivu.php?s=pentuv%C4litys
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx
https://www.hankikoira.fi/koiran-hankinta/miten-virallisia-terveystuloksia-tulkitaan


3 
 

Rekisteröimättömälle pennulle on myös mahdotonta saada jälkikäteen rekisteröintipapereita, vaikka 

tällaistakin joskus kuulee mainostettavan. Siten kaikki vain rekisteröidyille koirille avoimet harrastukset 

ovat poissuljettuja. Ethän osta rekisteröimätöntä pentua!  

https://www.kennelliitto.fi/koirat/ala-tue-pentutehtailua 

 

Pentu saapuu uuteen kotiin  

Uuteen perheenjäseneen luodaan ensikontakti jo kasvattajan luona. Siellä näet millaisista oloista 

pentu on lähtöisin ja tutustut pentusi kasvattajaan. Kuten todettu, kasvattaja on henkilö, jonka 

tehtävänä on auttaa sopivan pennun valinnassa, antaa rodunomaiset hoito- ja ruokintaohjeet sekä 

toimia asiantuntijana ja taustatukena. Tässä kohtaa kannattaa muistaa, ettei tyhmiä kysymyksiä ole 

kuin kysymättömät kysymykset. Jos ja kun sopiva pentu löytyy, voidaan jäädä odottamaan 

luovutusikää, joka on minimissään 7 viikkoa.  

https://www.hankikoira.fi/koiran-hankinta/mista-tunnistat-hyvan-kasvattajan 

 

Pennun kaupasta tehdään aina virallinen kauppasopimus.   

https://www.hankikoira.fi/koiran-hankinta/koiran-kaupasta-tehdaan-aina-sopimus 

Hoito- ja ruokintaohjeet kuuluvat pennun kauppaan ja jokainen kasvattaja on ne velvollinen 

antamaan. Niissä saattaa olla pieniä eroja eri kasvattajien suhteen esim. joku suosii kuivamuonaa 

pennun ravintona ja joku toinen enemmän tuoreruokaan painottuen.  

https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koiran-perushoito/koiran-ruokinta 

https://www.hankikoira.fi/koiran-hankinta/mista-saa-neuvoja 

SRY:n yhteistyökumppanin Royal Canin:in sivusto pennun ruokinnasta.  

http://www.royalcanin.fi/koira/koiranpentu/taerkeae-kasvuvaihe/koiranpennun-ruokinta 

  

Pennun koulutus talontavoille alkaa kotiutumisen jälkeen. Sitä ei kannata ottaa rasitteena vaan nauttia 

pennun (ja ohjaajan) oppimisesta ja oivaltamisesta. Kuten jo aiemmin todettu, pennun koulutus 

ainakin hoitotoimenpiteisiin ja perustottelevaisuuteen on välttämätöntä.   

Nykyisin koiran koulutus perustuu pääosin oikea-aikaiseen palkitsemiseen, jossa pentu oppii leikin tai 

makupalan tavoittelun ohessa hyödyllisiä taitoja. Ja muista; yhtä tärkeää kuin opettaa näitä taitoja on 

opettaa pentu myös rauhoittumaan.  

Koiran kehitysvaiheet:  

https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/mika-koira/koiran-elinkaari 

Perustaidot jotka joka koiran tulee hallita:  

https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/ohjeita-tarkeimpien-taitojen-opettamiseen 

Laajemmin koiran oppimisesta ja opettamisesta:  

https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koiran-koulutus 

  

https://www.kennelliitto.fi/koirat/ala-tue-pentutehtailua
https://www.hankikoira.fi/koiran-hankinta/mista-tunnistat-hyvan-kasvattajan
https://www.hankikoira.fi/koiran-hankinta/koiran-kaupasta-tehdaan-aina-sopimus
https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koiran-perushoito/koiran-ruokinta
https://www.hankikoira.fi/koiran-hankinta/mista-saa-neuvoja
http://www.royalcanin.fi/koira/koiranpentu/taerkeae-kasvuvaihe/koiranpennun-ruokinta
https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/mika-koira/koiran-elinkaari
https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/ohjeita-tarkeimpien-taitojen-opettamiseen
https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koiran-koulutus
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Pennusta aikuisuuteen  

Pentu- ja nuoruusaika rottweilerilla kestää noin kahteen ikävuoteen asti. Nartut aikuistuvat yleensä 

uroksia nopeammin ja niillä fyysinen kehitys pääosin päättyy ensimmäiseen juoksuun. Olisi tärkeää, 

että pentusi kasvaisi tasaisesti ja pysyisi hoikkana (ei laihana!) koko kasvuajan. Pentua kannattaa 

liikuttaa pehmeillä alustoilla esim. metsässä. Vältä alustoja, joilla pentu ei kykene kontrolloimaan 

raajojaan, kuten jäiset pinnat tai liukkaat lattiat. Suureksi kasvavana rotuna rottweiler vaatii 

kasvuajallaan enemmän huolellista koiranpitoa välttääkseen ongelmat erityisesti luuston kehityksessä 

verrattuna pienempiin ja kevyempiin rotuihin.  

Hoitotoimenpiteiden yhteydessä tarkkaile myös pentusi hampaiden vaihtumista, saapuessaan sillä on 

jo maitohampaat. Vaihtuminen alkaa pienistä etuhampaista jatkuen suuriin poskihampaisiin, jotka 

vaihtuvat viimeisenä. Kaikkien maitohampaiden vaihtuminen pysyviin (42 kappaletta) tulisi olla ohi 

noin puolen vuoden ikään mennessä. Koirasi kasvattaja on asiantuntija antaessaan rodunomaiset 

hoito-ohjeet. Älä arkaile olla häneen yhteydessä!   https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koiran-terveys 

  

Koiran perushoidosta:  

https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koiran-perushoito 

  

Yhteiset harrastukset  

Pennun kasvaessa ja kehittyessä voidaan sille jo opettaa alkeita tulevaa harrastuslajia silmällä pitäen. 

Perinteisesti rottweileria koulutetaan eri palveluskoiralajeihin. Koiraharrastusten kirjo laajenee koko 

ajan, joten niistä löytyy sekä pennun ominaisuuksiin, että ohjaajan tavoitteisiin muitakin sopivia lajeja. 

Rottweiler voi olla myös kotikoirana ilman erityisiä tavoitteita ja silloinkin tulee huomioida riittävästä 

liikunnasta ja virikkeistä koiran arjessa.  

 

Linkki Suomen palveluskoiraliiton lajiesittelyyn:  

http://www.palveluskoiraliitto.fi/koelajit/palveluskoiratoiminta.html 

Linkki kennelliton harrastussivulle:  

https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset 

  

Koiran terveydenhoito   

Opettele tuntemaan oma koirasi pennusta lähtien. Poikkeamat normaalitilasta voivat olla väliaikaisia 

ja vaarattomia (kipu hampaiden vaihtuessa ja nartun käytösmuutokset ennen juoksuaikaa) tai sitten 

vaativat nopeaa eläinlääkärin puuttumista (ontuminen, voimakas ripuli tai oksentaminen). Ole 

yhteydessä eläinlääkäriin ja kasvattajaan! On myös järkevää käyttää pääosin samaa eläinlääkäriä, 

siten hoitosuhde ja kirjaukset tehdyistä hoitotoimenpiteistä pysyvät ajantasaisina.   

https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koiran-terveys 

  

  

https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koiran-terveys
https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koiran-perushoito
http://www.palveluskoiraliitto.fi/koelajit/palveluskoiratoiminta.html
https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset
https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koiran-terveys
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Vanheneva koira  

Suurena rotuna rottweiler ”vanhenee nopeammin” kuin pienemmät rodut. Tämä on koirille 

lajityypillistä; pikkukoirat elävät keskimäärin pidempään kuin suurikokoiset rodut. Suomen Kennelliitto 

kerää eri rotujen kuolinsyytilastoja, joihin tulisi jokainen rottweiler ilmoittaa, kun aika koirasta 

luopumiseen tulee. Tilastoa ei kerätä vain tilaston vuoksi, vaan se antaa tärkeää tietoa rojujärjestölle, 

kasvattajille sekä yksittäisille koiranomistajille rodun tilasta. Yli 10-vuotiasta rottweileria voidaan pitää 

jo vanhana.   

Mikäli "terve" aikaisemmin oireilematon alle 6 vuotias rottweiler kuolee äkillisesti ilman selvää syytä, 

yhdistys maksaa patologin tutkimuksen.  http://www.rottweiler.fi/sivu.php?s=terveys 

 

https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/mika-koira/koiran-elinkaari 

Kennelliiton kuolisyytilasto:  

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmTerveystilastot.aspx?R=147&Lang=fi 

  

Tiedon koiran kuolemasta voit ilmoittaa Suomen Kennelliittoon, vaikka et olisikaan Suomen 

Kennelliiton jäsen sähköpostitse tai tavallisen postin välityksellä.   

   

http://www.rottweiler.fi/sivu.php?s=terveys
https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/mika-koira/koiran-elinkaari
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmTerveystilastot.aspx?R=147&Lang=fi

