
 

 

Käyttöbassetit, kysymyksiä ja vastauksia  

 

Messuilla eniten kysyttyjä kysymyksiä, ja muitakin näkökulmia  
 

Käyttöbassetit ry on päässyt useammille messuille. Olemme esillä paitsi esittelemässä omaa 

toimintaamme niin rotujamme vaihtoehtona ajavaksi ja jäljestäväksi FCI6-ryhmän koiraksi. 

 

Monille tulee bassetista mieleen pitkäkorvainen ja kieltämättä vähän hassunnäköinen koira. 

Metsästyskäytössä basset hound on nykyään harvinaisuus, mutta jäljestysharrastajia löytyy ihan 

koetilastoistakin. 

 

Ranskalaisia ajavia ja jäljestäviä bassettirotuja on lukuisia erilaisia. Suomessa eniten 

käyttöominaisuuksiensa puolesta hyödynnettyjä ovat bretagnenbassetit ja griffon vendeenit (petit 

ja grand basset).  

 

Näitä karvabassetteja on alun perin käytetty yksin tai ajueina kanin, jäniksen, ketun, metsäkauriin 

ja villisian ajometsästykseen. Suomessa rotuja käytetään lähinnä jäniksen metsästykseen ja 

haavoittuneen riistan jäljitykseen. Koirat soveltuvat hitaan ajotapansa vuoksi myös peuranajoon, 

missä sellainen on sallittua. 

 
K: Ajaako tämä kettua? 
V: Rotuna kyllä, mutta tuloksia ei ole Suomessa viimeiseen viiteen vuoteen. Osa pitänee koiransa 
tarkoituksellakin poissa ketunajosta. 
 
K: Meneekö tämä luolaan/noutaako tämä sorsan vedestä/haukkuuko tämä linnun puussa/… Tai voiko 
tämän opettaa luolaan/sorsaan/lintujahtiin/…? 
V: Ehkä ei kannata puuhaan ryhtyä, kun näihin hommiin on omat rotunsa. Nämä koirat ovat ajavia ja 
jäljestäviä koiria. 
 
K: Ajaako tämä jänistä?  
V: Kyllä, nimenomaan sitä. 
Suomessa bassettia käytetään pääsääntöisesti jäniksenajoon. Se ajaa myös peuraa ja kaurista, mikä ei 
manner-Suomessa ole sallittua. Ajokokeisiin bassetit osallistuvat dreevereiden kanssa yhteisillä säännöillä. 
 
K: Miksi tämä bassetti on niin erinäköinen kuin kuvissa? 
V: Viitannet basset houndiin, joka on monen mielessä sama kuin basset. Se on englantilainen ja Suomessa 
sitä käytetään jäljestyksessä harrastusmielessä, ajotuloksia ei viime vuosilta ole. Ranskalaisia bassetteja on 
rotuina toistakymmentä. Ne ovat kotimaassaan suosittuja käyttökoiria erilaisiin ajoeläimiin.  
 
K: (ranskalainen) bassetti. Pitääkö turkkia hoitaa? 
V: Kyllä. Karvabassetti nypitään pari kertaa vuodessa. Ei leikata, se tekee karvasta höttöä. 
 
K: Ovatko koirat sorkkavapaita? 
V: Yksilökohtaista. Osa on, osa ei. 
 
K: Millaisia koirat ovat luonteeltaan? 
V: Yhteisesti voisi luonnehtia rotujamme sisällä enkeleiksi, käytössä piruiksi. Ovat kotioloissa ystävällisiä ja 
sopivat hyvin lapsiperheisiinkin, kunhan saavat tarpeeksi liikuntaa ja muuta mielekästä tekemistä. 



 

 

Käytössä ovat hyvin sitkeitä ja peräänantamattomia. 
 
K: Onko näistä mummoni edesmenneen lemmikin korvikkeeksi? 
V: En suosittele pelkästään sohvakoiraksi. Bassetit ovat intohimoisia metsästäjiä, mutta samalla myös 
erinomaisia seuralaisia; sosiaalisia, kiintyviä ja tasapainoisia. Hieman itsepäisiä, mutta silti tottelevaisia. 
Vapaana pitäminen saattaa metsästysvietin vuoksi olla haasteellista. Riistaveriset koirat tarvitsevat 
vilkkautensa vuoksi paljon aktivointia, kuten lenkkeilyä ja haistelutyötä sekä johdonmukaisen kasvatuksen, 
jotta ne ovat mukavia seuralaisia myös kotioloissa 
 
K: Miten bassetti eroaa ajokoirasta tai dreeveristä? 
V: Bassetti vaatii pidemmän ajan kypsyä ajuriksi kuin ajokoira. Sitä ei pidä ominaisuuksiltaan verrata 
suomenajokoiraan, joka on ylivertainen koira jäniksenajoon. Bassetin tassut kestävät erinomaisesti, 
pakkanen ei haittaa ja lumessa se pärjää hienosti kunhan jalat yltävät pohjaan ponnistamaan. Periksi tämä 
koira ei anna! 
 
K: Entä haku? 
V: Bassetin hakulenkin muoto on apilanlehtimäinen (2-3 lehteä) ja laajuudeltaan 100-300 metriä. Tyypillistä 
ovat myös hakupistot, jolloin koira palaa omia jälkiään takaisin. Kun lenkit on tehty ilman hajuja, käy koira 
selvästi kertomassa etenemishalustaan. Runsaskin herättely yöjäljellä on normaalia. Tämä kuulostaa 
suomenajokoiraan tottuneesta oudolta, mutta tyyliin tottuu äkkiä ja siitä oppii ennakkovaroituksena 
nauttimaan. 
 
K: Kuinka syönnökset yöjäljellä? 
V: Työskentely yöjäljellä on hidasta ja jälkitarkkaa, mutta tietyissä keliolosuhteissa tällainen tapa voi tuottaa 
paremman lopputuloksen kuin hosuva eteneminen. Bassetti selvittää yöjäljen kirsu maassa ja oikomista 
tapahtuu vasta vuosien kokemuksella, jos silloinkaan.  
 
K: Onko ajotavassa eroa? Entä hukkatyöskentelyssä? 
V: Ajossa kokemuksen myötä vauhti kasvaa ja paikoin edetään ilmavainulla. Moniäänisyys ja haukun 
kuuluvuus ovat erinomaisia ajon sujuessa. Bassetin ajoääneen tottuneelle haukku on myös kertovaa. Hukan 
tullessa toiminta on metsämiehelle normaalin näköistä. Alkuun ihmetellään, sitten otetaan vähän pakkia ja 
aletaan etsiä rengastamalla ulosmenoa. Ajamattomat jäljet todennäköisesti haukahdetaan, mutta mitään 
äänekästä puuhaa haku ei ole. Mikäli homma kestää, eikä jälkeä tahdo löytyä, saattaa bassetti palata omia 
jälkiään jonkin matkaa taaksepäin.  
Nuorelle koiralle voi olla avuksi marssia hukalle merkkipaaluksi ja rohkaista koiraa jatkamaan etsintää. Iän ja 
kokemuksen myötä omatoimisuus kasvaa ja samoin hukan selvitys omin neuvoin. 
 
 

 
 


