
 
Kanin hoito-ohje 

 
Yleistä: 
Luonnossa kanit elävät yhdyskunnissa ja nauttivat lajitoverin seurasta. Lemmikkinä paras vaihtoehto olisi 
leikattu uros ja naaras tai kaksi naarasta samasta poikueesta. Naaraatkaan eivät välttämättä tule toimeen 
tultuaan sukukypsiksi, jolloin kanit täytyy erottaa. Kania voi pitää myös yksin, mutta tällöin se vaatii paljon 
huomiota ja seuraa. Kani ei ole häkkieläin vaan se tarvitsee paljon liikuntaa häkin ulkopuolella useamman 
tunnin päivässä. Kanin luovutusikä on 8-10 viikkoa ja ne elävät keskimäärin rodusta riippuen 6-10 vuotta. 
Megaeläimeen kanit tulevat pääasiassa tutuilta suomalaisilta kasvattajilta. 
 

Kanin hoito: 
Kanin päivittäiseen hoitoon kuuluu eläinten kunnon tarkistus ja seurustelu, vanhojen tuoreruokien 
poisto ja vedenvaihto. Häkin siivous riippuu eläinten määrästä ja häkin koosta, mutta ainakin 
pissakohdat kannattaa poistaa päivittäin. Kanit oppivat yleensä helposti sisäsiisteiksi, joten häkin 
pohjalla voi myös kuivikkeen sijasta pitää mattoa ja laittaa kanille häkkiin oman vessalaatikon 
tarpeiden tekoa varten. Vessalaatikkoon voi kanille laittaa purua tai esimerkiksi puupohjaista 
kissanhiekkaa. Kuivikkeita käytettäessä, ne vaihdetaan noin kerran viikossa. Jos kani käyttää 
tarpeidensa tekoon vessalaatikkoa, kannattaa se siivota huolellisesti kaksi kertaa viikossa. Kaneja 
pitäisi juoksuttaa turvallisessa huoneessa päivittäin. Muista valvoa eläimiä koko ajan ja huolehdi 
ettei kanien ulottuvilla ole esimerkiksi sähköjohtoja, tai etteivät ne pääse loukkaamaan itseään. 
Kanin kynnet tulee leikata säännöllisesti pienillä jyrsijöille tarkoitetuilla kynsisaksilla. Mikäli 
kynsienleikkuu tuntuu hankalalta, voit tuoda lemmikkisi kynsienleikkuuseen Megaeläimeen. 
Kaneja ei yleensä tarvitse pestä, mutta mikäli kani on selvästi likainen, se pestään kädenlämpöisellä 
vedellä ja miedolla eläimille tarkoitetulla shampoolla. Varo kastelemasta kanin päätä ja korvia sekä kuivaa 
kani pesun jälkeen huolellisesti ettei se vilustu. 
 

Asumus: 
Häkin tulee olla riittävän tilava, yhdelle kanille vähintään 120x50cm. Mitä suurempi häkki on, sen 
parempi. Perustarvikkeisiin kuuluu pesämökki, juomapullo, ruokakuppi ja erilaiset virikkeet. 
Virikkeiksi sopii esimerkiksi myrkyttömät oksat, luonnonkivet, putket ja tunnelit. Pohjamateriaaliksi 
sopii kutterinpurun lisäksi pölyämättömät vaihtoehdot kuten haapahake Mörttiröpö, leppähake 
Alspån tai paperipelletti kuten Toalätt. Sijoita kanien häkki vedottomaan paikkaan pois suorasta 
auringonpaisteesta. Kani voi elää myös vapaana kotona, häkin toimiessa lähinnä ruokailu ja vessa- ja 
lepopaikkana. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia kanin turvallisuudesta suojaamalla sähköjohdot ym. kanille 
vaaralliset laitteet ja esineet pois kanien ulottuvilta.  
 

Ruokinta: 
Kanin perusruokaa ovat hyvälaatuinen heinä ja vesi. Heinä on välttämätöntä kanin ruuansulatukselle ja sitä 
pitää olla vapaasti tarjolla. Kaneille voi antaa lisäksi hyvälaatuista pellettiä. 
Kaneille myydään myös siemenseoksia, mutta pellettien etu on, ettei kani voi valikoida joukosta 
rasvaisimpia siemeniä. Siemenseoksia voi käyttää esimerkiksi lisänä herkkuna. Pelleteissä löytyy eri 
vaihtoehtoja tiineille, kasvaville ja aikuisille kaneille. 



Kasvavalla kanilla pellettiä voi olla tarjolla jatkuvasti, aikuisille riittää pari ruokalusikallista 
päivässä. Kanille voi antaa monipuolisesti tuoreruokaa, mutta se kannattaa totuttaa niihin 
pikkuhiljaa. Terveellisimpiä ja kanin ruuansulatuksen kannalta sopivimpia tuoreruokia ovat esimerkiksi yrtit 
kuten persilja, basilika ja tilli sekä tummanvihreät kasvikset kuten lehtikaali ja parsakaali. Porkkanan naatit 
ovat terveellisempää herkkua kuin itse porkkana, joka sokeripitoisuutensa vuoksi sopii paremmin 
satunnaiseksi herkuksi. Pienissä määrin voi tarjota mm. omenaa, päärynää, banaania, lanttua sekä marjoja. 
Kanin ravintoon ei kuulu eläinperäiset tuotteet, lihan lisäksi myös mm. hunaja ja 
kananmuna ovat kiellettyjen listalla. Kanille ei saa antaa myöskään mm. avokadoa, sipulikasveja tai 
sitrushedelmiä. Kanin ruokavalioon eivät kuulu myöskään sokeroidut, suolaiset tai rasvaiset 
tuotteet. Kesäisin kanille voi kerätä ulkoa esimerkiksi voikukkia, ruohoa, apilaa ja piharatamoa. 
Muista totuttaa kani keväällä maltillisesti ulkoherkkuihin, ettei kani saa ripulia. (HUOM! Kanilla tulee olla 
voimassa oleva rokotus RHD-verenvuototautia vastaan, mikäli sille tarjotaan ulkoa kerättyjä tuoreruokia). 
 

Terveys: 
Vaikka kani on yleisesti ottaen terve eläin, kannattaa kanin kuntoa kuitenkin tarkastella päivittäin. 
Saaliseläimenä kani peittää kivun viimeiseen asti, joten joskus hoito voi olla liian myöhäistä. 
Yleisimpiä kaneilla esiintyviä sairauksia ovat mm. ripuli ja ummetus. Jos kani lakkaa yhtäkkiä 
syömästä, kannattaa ensimmäisenä kurkata eläimen suuhun. Mikäli kanin hampaat ovat liian 
pitkät, eläin ei kykene syömään, ja tällöin eläinlääkäri voi lyhentää hampaita. Kortinen heinä myös kuluttaa 
kanin 2-4 mm viikossa kasvavia hampaita. Suuri osa kanien terveysongelmista kehittyy vääränlaisen 
ruokavalion seurauksena, mutta myös stressi altistaa joillekin sairauksista. 
Sairas kani tulee viedä aina viipymättä eläinlääkärille.  
Suomessa kanit tulee rokottaa kerran vuodessa RHD-verenvuotokuumetautia vastaan. 
 

Lisääntyminen: 
Kanien kasvattaminen kannattaa jättää asiantuntevien kasvattajien tehtäväksi. Mikäli kuitenkin 
haluat teettää kanillasi poikaset, kannattaa aiheeseen perehtyä tarkoin ennen naaraan 
astuttamista. Lisää tietoa saa esimerkiksi kaniyhdistyksen sivuilta osoitteesta 
www.kaniyhdistys.com. 
 
Onnea uudesta lemmikistä! Toivottavasti kaikki menee hyvin, mutta jos ongelmia tulee älä epäröi 
kääntyä puoleemme! Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.megaelain.fi. 

http://www.kaniyhdistys.com/

