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Se mitä me haistamme, on aineesta
irtoavia molekyylejä. Niitä on eri kokoisia
ja niiden koko vaikuttaa siihen, miten
laajalle ja helposti ne leviävät. Koska
etsittävät aineet ovat yhdistelmä erilaisia
molekyylejä, varsinainen haju on ilmassa
leijuva, erilaisista molekyyleistä koostuva
pilvi.

Aineessa haisee sen oman
ominaishajun lisäksi kaikki ne asiat,
joiden kanssa se on ollut tekemisissä. 
Käytännössä tämä tarkoitta sitä, että
etsittävien esineiden käsittelyyn on
kiinnitettävä tosi tarkkaan huomiota. 
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On itsestäänselvää, että koira pystyy
haistamaan todella paljon tarkemmin
kuin ihminen. Luvut vaihtelevat, mutta
jotain suuntaviivaa voi kuitenkin antaa
sellainen tieto, että Kanadassa tehdyn
uuden tutkimuksen mukaan koira pystyy
haistamaan yhden teelusikan
biljoonasosan bensaa.

Koira pystyy haistamaan myös melkein
kolminkertaisen määrän erilaisia hajuja
ihmiseen verrattuna. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että oikeasti
meillä ei voi olla mitään käsitystä siitä,
mitä koira haistaa. 
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Haistaakseen tarkasti, koiran pitää saada
molekyylit tosi syvälle nenäänsä. Tämä siksi,
että hajuepiteelit (ne missä haju
vastaanotetaan) sijaitsevat syvällä koiran
nenän onteloissa
Normaali hengitys vie hajuista vain osan
riittävän syvälle
Jotta molekyylit menisivät riittävän pitkälle
nenään, koira nuuskuttaaa. Se on keino saada
enemmän ilmaa nenän perukoille asti ja
silloin haistelu on tehokkainta. Samalla ilma
lämpenee ja kosteutuu, mikä auttaa
haistamista.
Nuuskutus aiheuttaa koiran nenän edessä
ilmapyörteitä, jotka irrottavat
hajumolekyylejä sen haisteltavaksi. Se on siis
monella tapaa tehokasta.
Nuuskutus vaatii koiralta aktiivista lihastyötä.
Koira ei pysty ylläpitämään nuuskutusta
kovin pitkään. Siksi nenää kannattaa
treenata. Ihan niin kuin muitakin lihaksia.



HAJUN ETSIMINEN

SE
M
PA

TI
A

hajumolekyylin ominaisuuksista
pinnan ominaisuuksista
siitä miten hajumolekyyli ja pinta
keskustelevat keskenään 
ja sitten vielä olosuhteista.

Hajumolekyylit leviävät ilman mukana
ja tarttuvat eri pinnoille niihin
törmätessään.
Se, miten hyvin haju siinä pinnalla
säilyy, riippuu tosi monesta eri asiasta:

Käytännössä hajua etsittäessä se ei ole
joka kohdassa samanlaisena.
Ajattele hajua savupilvenä, älä tasaisena
hajuvanana
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 lämpötila
 kosteus 
paine
 

Hajun liikkumiseen vaikuttaa ilman:

On tärkeää opetella tunnistamaan
tuulen suunta ja lukemaan maaston
muotoja. 

Sisätiloissa ilmanvaihto vaikuttaa
ratkaisevasti siihen, mistä koiran on
mahdollista haju löytää.
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Hajutyöskentely ei ole
tottelevaisuusliike. Liika nöyryys on
vaan haitaksi, se altistaa valeilmaisuille.
Tämä on laji, jossa koira tietää
paremmin ja sen on joissain tapauksissa
hyvä kyetä sanomaan ihmiselle myös
vastaan. 

Koulutuksessa keskitytään ensin sen
vahvistamiseen, että koira kiinnittää
etsittävään asiaan edes jotain huomiota.

Palkinnon pitää alkuun tulla nopeasti,
ilmaisun voi ottaa mukaan vasta, kun
koira varmasti tietää mitä ollaan
tekemässä.
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Ilmaisun voi opettaa monella tapaa.

Ihmisen valitsema ilmaisu on silloin
parempi kun ilmaisutavalla on väliä
(esimerkiksi lutikkakoira ei saa raapia
asiakkaiden huonekaluja)

Koiranvoi myös itsensä voi antaa valita
ilmaisutapa. Kun koira tietää, mitä
hajua etsitään, siitä yleensä näkee kun
se on löytänyt hajun. Silloin
palkitsemista vaan lykätään hetki niin,
että koira kertoo löydöstä selvemmin.
Vahvistetaan siis koiran omaa
luontaista käytöstä.



HETI, KUN KOIRA ON
OPPINUT ILMAISEMAAN, ON

SYYTÄ ALOTTAA
SOKKOTREENIT. SOKKONA

HARJOITTELUA EI VOI
KOROSTAA LIIKAA!
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Koira lukee ihmistä paremmin, kuin
ihminen koiraa
Jos harjoittelutilassa joku tietää, missä
kuuma haju on, hän tulee vahingossa
ohjanneeksi koiran kätkölle
Jotta koira luotettavasti oppisi etsimään
hajuja, on harjoiteltava
mahdollisimman paljon niin, että
kukaan harjottelutilanteessa ei tiedä
missä se haju on.
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kostautua huolimattomuutena
työskentelyssä. Mitä pienempää hajua
etsitään, sitä vaarallisempaa kiihtyneisyys
on. Kyse on fysiologiasta, koira ei liian
kiihtyneenä pysty keskittymään vaikka
haluaisi. 

Mieti sopiiko palkkausrutiini
ilmaisutilanteeseen. Millaista käytöstä
palkkaaminen vahvistaa. Voiko esimerkiksi
leikki olla koiralle etsintäeessa vaarallista?

Varo murenevia makupaloja.


