
Kesyhiiren hoito-ohje
Yleistä:

Hiiri on päiväaktiivinen ja utelias lemmikki. Hiiret ovat laumaeläimiä, joten niitä tulee hankkia 
vähintään kaksi samaa sukupuolta olevaa eläintä. Hiiret viihtyvät parhaiten 4-5 hiiren laumassa. 
Uroshiiret alkavat usein aikuistuessaan tapella keskenään rajusti, joten ne tulisi pitää erillään. 
Kesyhiiri on luovutusiässä viiden viikon iässä. Hiiret ovat yleensä helppoja käsitellä, ne kiertävät 
siimahäntänsä sormen ympärille ja viihtyvät usein olkapäällä. Kesyhiiren keskimääräinen elinikä on 
noin 1,5-2 vuotta. Kesyhiiristä on kehitetty lukuisia turkki- ja värimuunnoksia. Megaeläimeen 
kesyhiiret tulevat tutuilta suomalaisilta kasvattajilta.

Kesyhiiren hoito:

Kesyhiiren päivittäiseen hoitoon kuuluu eläinten kunnon tarkistus ja seurustelu, vanhojen 
tuoreruokien poisto ja vedenvaihto. Häkki siivotaan noin kaksi kertaa viikossa, riippuen lauman 
koosta. Hiiriä voi juoksuttaa turvallisessa huoneessa päivittäin. Muista valvoa eläimiä kokoajan ja 
huolehdi ettei hiirten ulottuvilla ole esimerkiksi sähköjohtoja, tai etteivät ne pääse katoamaan tai 
loukkaamaan itseään. Hiiren kynsiä ei yleensä tarvitse leikata, mutta mikäli ne pääsevät kasvamaan
liian pitkiksi, lyhentämiseen sopivat pienet kaneille ja marsuille tarkoitetut kynsisakset. Kynsien 
kasvamista liian pitkiksi kannattaa ennaltaehkäistä tarjoamalla hiirille mahdollisuuksia kiipeilyyn ja 
kaivamiseen. Myös esim. kenollaan oleva kukkaruukku käy tähän tarkoitukseen hyvin. Häkkiin voi 
sijoittaa myös isoja pestyjä luonnonkiviä. 

Asumus:

Häkkivaihtoehtoja on useita, joissa jokaisessa on omat hyvät ja huonot puolensa. Lasinen terraario 
on hiirille turvallinen vaihtoehto, sieltä eläimet ei voi jyrsiä itseään karkuteille. Lisäksi jos perheessä
on esimerkiksi kissoja, lasinen terraario on ainoa järkevä vaihtoehto. Hiiret voi sijoittaa myös 
muoviseen dunaan tai muovipohjaiseen pinnahäkkiin. Pinnaväli on oltava tarpeeksi pieni, jotta 
eläimet eivät pääse karkuteille tai jää puristuksiin pinnojen väliin. Lisäksi on saatavilla erilaisia 
terraarion ja häkin yhdistelmiä. Megaeläimen henkilökunta auttaa mielellään sopivan asumuksen 
löytämisessä.  Hiirten asumus tulee sijoittaa rauhalliseen ja vedottomaan paikkaan pois suorasta 
auringonvalosta. 

Hiirten perustarvikkeisiin kuuluu pesämökki ja juomapullo. Kuivaruualle ei ole pakko olla 
ruokakuppia, ruuan voi myös ripotella häkkiin hiirten etsittäväksi, tai asettaa esimerkiksi 
pesämökin katolle. Tuoreruokaa varten kannattaa hankkia oma kuppi. Hiirille hankitaan usein 
juoksupyörä, mutta se ei ole pakollinen, jos eläimet saavat muuten liikuntaa esimerkiksi 
juostessaan vapaana turvallisessa huoneessa. Juoksupyörän tulee olla halkaisijaltaan tarpeeksi 
suuri ja umpinainen, ettei hiirten tarvitse juosta selkä notkolla eikä häntä tai jalka voi lipsahtaa 
pinnojen väliin. Nykyään on tarjolla myös muovisia juoksulautasia, joita voi kysellä Megaeläimestä. 
Hiirille voi laittaa virikkeeksi wc- ja talouspaperirullia, myrkyttömiä lehtipuiden oksia, köysisiltoja, 
puisia tikapuita jne. Megaeläimestä löytyy runsaasti erilaisia virikkeitä. Hiiret ovat taitavia 
kiipeilijöitä, joten esimerkiksi sisalköydestä saa rakennettua niille hauskoja riippusiltoja. 



Kuivikevaihtoehtoja on useita, tavallisin ja edullisin vaihtoehto on kutterinpuru, mutta se saattaa 
aiheuttaa herkemmille eläimille silmien vuotamista ja nuhaa, jolloin kuivike täytyy vaihtaa 
pölyämättömään vaihtoehtoon. Vähemmän pölyäviä vaihtoehtoja on esimerkiksi Mörttiröpö-
haapahake tai Alspån-leppähake. Pesämateriaaliksi sopii esimerkiksi heinä, olki, talouspaperi tai 
muu hiirille turvallinen materiaali. 

Ruokinta:

Kesyhiiret ovat kaikkiruokaisia. Perusruuaksi sopii hiirille tarkoitettu täysravintopelletti tai 
siemenseos. Jyväseos kannattaa valita niin, että se sisältää mahdollisimman vähän rasvaisia 
pähkinöitä ja auringonkukansiemeniä. Hiirille voi antaa monipuolisesti tuoreruokaa, erilaisia 
hedelmiä, vihanneksia ja marjoja. Sopivia tuoreruokia on muun muassa porkkana, päärynä, 
omena, mustikka, mansikka, salaatti jne. Hiirille voi antaa myös nokareen keitettyä riisiä, 
kaurapuuroa tai perunaa, hedelmäsoseita jne. Kesyhiirelle ei saa antaa esimerkiksi avokadoa, 
sipulikasveja tai sitrushedelmiä.  Hiirille ei saa antaa myöskään maustettuja, sokerisia tai rasvaisia 
ruokia, esimerkiksi sipsit eivät ole hiirten herkkuja. Kesyhiiri tarvitsee myös eläinperäistä proteiinia,
jonka lähteeksi käy esimerkiksi jauhomadot, sirkat ja kypsä kananliha. Hiirillä tulee olla saatavilla 
suola- ja kalkkikivi, jotka löydät Megaeläimestä. Hiirille on saatavilla myös lukuisia kuivaherkkuja ja 
siementankoja, mutta herkkuja tulee syöttää kohtuudella, ettei hiiri pääse lihomaan. Kesyhiiren 
hampaat kasvavat jatkuvasti, joten niillä täytyy olla saatavilla kovaa purtavaa. Tähän käy hyvin 
esimerkiksi omenapuun oksat ja näkkileipä. 

Terveys:

Vaikka hiiret ovat yleisesti ottaen terveitä eläimiä, kannattaa niiden kuntoa kuitenkin tarkastella 
päivittäin. Saaliseläimenä hiiri peittää kivun viimeiseen asti, joten joskus hoito voi olla liian 
myöhäistä. Ensimmäisiä sairauden merkkejä ovat mm. apaattisuus, aivastelu, selkä köyryssä 
liikkuminen ja karvojen pörhötys. Hiirillä esiintyviä sairauksia ovat mm. kasvaimet, loiset, 
hengitysoireet, iho-ongelmat ja erilaiset tapaturmat ja haavat. Jos hiiri lakkaa syömästä, kannattaa 
ensimmäisenä kurkata sen suuhun. Mikäli hiiren hampaat ovat liian pitkät, eläin ei kykene 
syömään, ja tällöin eläinlääkäri voi lyhentää hampaita. Ensiapuna hiirelle voi tarjota soseita ja 
esimerkiksi Nutriplus-geeliä. Sairas hiiri täytyy viedä eläinlääkärille, ja jos mitään ei ole tehtävissä 
eläimen kärsimystä ei tule pitkittää.

Lisääntyminen:

Kesyhiirten kasvattaminen kannattaa jättää asiantuntevien kasvattajien tehtäväksi. Mikäli kuitenkin
haluat teettää hiirelläsi poikaset, kannattaa aiheeseen perehtyä tarkoin ennen naaraan 
astuttamista. Lisää tietoa saa esimerkiksi sivustolta hiiret.fi.

Onnea uudesta lemmikistä! Toivottavasti kaikki menee hyvin, mutta jos ongelmia tulee älä epäröi 
kääntyä puoleemme! Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.megaelain.fi.

http://www.megaelain.fi.

