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Taustaa: 

 

Tutkan/paikannuslaitteen käytön sallimisen taustana arvostelussa on koiran ajon 

seuraaminen tilanteissa, joissa kuulumattomiin loittonevaa ajoa ei kyetä arvioimaan 

maastossa sitkeästi seuraamalla tai joudutaan käyttämään autoa ajon tavoittamiseen, jottei 

ns. tuomarihukkaa syntyisi.  

 

Yleistä: 

 

Tuomariryhmän on ensisijaisesti pystyttävä seuraamaan koiran työskentelyä niin 

tuntumassa, ettei apuvälineitä tarvita arvostelussa. 

 

Paikannuslaite auttaa tuomariryhmää pääsemään koiran tuntumaan. 

 

Paikannuslaitteen käyttö arvostelun tukena vaatii sen, että ryhmätuomari tai vähintään 

toinen tuomareista tuntee laitteen käytön. Tuomarin on itse todettava tapahtumat laitteesta. 

 

Ennen irtilaskua koiranohjaaja päättää, käytetäänkö paikannuslaitetta arvostelun 

apuvälineenä. Mikäli paikannuslaitetta käytetään apuvälineenä, se tapahtuu ryhmätuomarin 

päätöksen mukaisesti. Paikannuslaitteen käytöstä tehdään merkintä arvostelukorttiin. 

 

Paikannuslaitetta voidaan käyttää arvostelun apuvälineenä koiran haun, yöjälkityöskentelyn 

ja haukun arvostelussa, sekä ajon seuraamiseen erityistapauksissa. 

 

Haun seuraamisessa voidaan todeta haun laajuus ja milloin koira löytää yöjäljen. 

Haukun arvostelun tukena voidaan todeta haukun kuuluvuus.  On kuitenkin huomioitava 

tuulen suunta, maaston muoto, metsän tiheys ja laatu, sekä onko puissa lunta. 

Tapahtumat ovat kuitenkin kaikissa tapauksissa todennettava maastossa ilman apulaitteita. 

 

 



Ajon seuraaminen paikannuslaitteesta: 

 

Tuomariryhmän on todettava ennen koiran irtilaskua, että käytettävä paikannin on koekoiran 

käytössä. 

Tuomariryhmän on kaikin tavoin pyrittävä asettumaan maastoon ja liikkumaan niin, että 

kuulevat koiran ajon koko koe-erien ajan sekä pystyvät seuraamaan koiran työskentelyä. 

Tuomarin on todettava ajon alkaminen ilman paikannuslaitetta. 

Mikäli olosuhteista tai muista seikoista johtuen koiran ajo etenee kuulumattomiin, voidaan 

koiran paikannuslaitteeseen soittaa tai tilata äänite. Tuomari kuuntelee ajon puhelimesta ja 

tekee merkinnät maastokorttiin. Tuomariryhmä merkitsee tarkasti maastokorttiin minkä 

kohdan ajosta ovat kuunnelleet puhelimella ja syyn tähän. 

 

Ajoksi ei hyväksytä haukunilmaisimen, eikä haukkulaskurin ilmaisemaa haukkutietoa. 

 

Mikäli koiran ajoa ei koe-erän aikana kuulla muuten kuin paikannuslaitteeseen soittamalla, 

ei sitä hyväksytä ajoksi. Kulunut aika luetaan hakuaikaan. 

 

Mikäli koiran ajo menee herkästi kuulumattomiin haukun kuuluvuuden tai ominaisuuksien 

vuoksi olosuhteista huolimatta ja joudutaan käyttämään apuvälinettä, tulee tämä ottaa 

huomioon arvostelussa. Tässä on arvioitava myös koiran ansaitsemaa palkintosijaa. 

 

Koiran arvioinnissa tulee välttyä sellaisilta johtopäätöksiltä, jotka voivat olla riippuvaisia 

esimerkiksi apulaitteen ominaisuuksista, asetuksista, sijainnista koiralla tai toimivuudesta. 

 

Koirakohtaiseen pöytäkirjaan merkitään huomautus -sarakkeeseen paikanninlaitetta 

hyväksikäyttäen saatu ajoaika sulkuihin. Esimerkiksi: Erä 1 ajoaika 72(12)/80 

 

Tähän ohjeeseen tehdään tarvittaessa muutoksia kokeista saatujen kokemusten 

perusteella. 

 


