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Laatukoirat osaksi Pipelifen laadunvalvontajärjestelmää
Pipelife Finland Oy on edistänyt tuotteidensa laadunvalvontaprosessia Suomessa ottamalla laatukoirat
mukaan laadunvalvontatehtäviin. Laatukoirien tehtävänä on tukea tehtaiden laadunvalvontaa
pistotarkastusten muodossa.
–

Koiria on käytetty erilaisissa työtehtävissä jo liki sadan vuoden ajan, joten miksi ei myös tehtaiden
laadunvalvonnassa. Koirat ovat nopeita oppimaan, niillä on erinomainen näkö ja tarkka hajuaisti,
joten ne ovat omiaan laadunvalvontatehtäviin, kertoo Ari-Pekka Rilli Pipelife Finland Oy:stä.

Pipelifen laatukoiria on koulutettu tehtäväänsä jo parin vuoden ajan. Nyt pitkän koulutuksen tulokset kantavat
hedelmää ja toimitettujen tuotteiden reklamaatioiden määrä on kääntynyt laskuun.
–

Laadunvalvontakoulutuksessa on ollut mukana neljä koiraa ohjaajineen. Olemme saaneet
koulutusapua virkakoirien kouluttajilta sekä Työkoirien liitto TyöHau:sta. Heidän apu on tullut
tarpeeseen, sillä laadunvalvontatehtävissä vaaditaan monia samoja taitoja, kuin esimerkiksi poliisija huumekoirilta. Laatukoirien taidot ovat pitkällisen koulutustyön tulos, kertoo A-P Rilli ylpeänä.

Laatukoirat valvovat tehtailla valmiiden lopputuotteiden laatua ja yleistä järjestystä. Koirat tunnistavat
hajuaistinsa avulla mm. putken valmistamiseen käytetyn raaka-aineen laadun vaihtelun ja määrän. Lisäksi
ne pystyvät arvioimaan tuotteiden seinämävahvuuksien vaihtelua ja paineluokkaa. Harry Hundström
TyöHau:sta avaa hieman koulutuksen taustoja:
–

Koulutuksen lähtökohtana on tietysti koiran luonteen sopivuus tehtävään sekä koiran ja ohjaajan
välinen suhde. Koulutus aloitettiin perusteista: ympäristö tutuksi ja leikin avulla temput haltuun. Näin
tekemisestä saatiin mielekästä ja turvallista. Nyt kahden vuoden tiiviin koulutuksen jälkeen koirat
ovat valmiita laadunvalvontatehtäviin.

Pipelife kokeili laadunvalvontatehtäviin myös kotikissojen kouluttamista, mutta se ei ottanut tuulta alleen.
–

Kissojen kouluttamisen haasteeksi muodostui kissojen välinpitämättömyys – kissaa ei vain saa
kiinnostumaan muoviputkien laadusta, harmittelee Rilli.

Pipelife hakee yhdessä Työkoirien liitto TyöHau:n kanssa laatukoiria koulutuksen seuraavaan vaiheeseen.
Toisen vaiheen koulutusohjelmassa Pipelife haluaa kouluttaa laatukoiria kaivoyksiköiden tarpeisiin
kaivonmerkkaajiksi.
Seuraavalla sivulla laatukoirien esittelyt.
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Laatukoirat
“Tarkastaja Hartikainen” - Kaapo
4-vuotias labradorinnoutaja Kaapo on kaiken nähnyt
laatukoira. Kaapon tehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen
toimitusketjun tarkastaminen aina tehtaalta asiakkaalle asti.
Tämän koiran voikin nähdä monesti rekan kyydissä
tavarantoimituksen yhteydessä.
#työnjohto #rekkakoira #laatukoira #pipelife

”Virallinen valvoja” – Taika
4-vuotiaan shetlanninlammaskoira Taikan tarkkojen silmien
läpi ei pääse pienetkään poikkeamat. Pienen kokonsa
ansiosta Taikan on helppo tarkistaa putket sekä sisä- että
ulkopuolelta. Paimenviettinsä ansiosta Taika on myös oiva
työajanseurannan valvoja.
#laatu #työaika #laatukoira #pipelife

”Mestari & oppipoika” – Voitto & Varma
4- ja 2-vuotiaat kultaisetnoutajat Voitto ja Varma ovat tuttu
näky tehtailla. Tästä kaksikosta Voitto huolehtii vahvalla
ammattitaidolla laadunvalvonnasta ja on esimerkkinä
Varmalle. Varman rooli on toistaiseksi lähinnä yhteishengen
nostattaminen, sillä hänen koulutuksensa laatukoiraksi on
vasta aluillaan.
#mestari #oppipoika #laatukoira #pipelife
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