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Okahiiren hoito ja ruokinta 

Okahiiri on vielä vähän harvinaisempi lemmikkieläin Suomessa, mut-
ta se on saavuttanut jo suosiota hauskan ulkonäkönsä, veikeän luon-
teensa ja hajuttomuutensakin ansiosta. Nimensä okahiiri on saanut 
selkäpuolen kovista piikkimäisistä karvoista. Okahiiren "piikit" eivät 
kuitenkaan pistä, joten sellaista voi silitellä huoletta. Okahiiri on 
luonteeltaan vilkkaampi kuin tavallinen kesyhiiri, eikä siksi välttä-
mättä sovi ensimmäiseksi lemmikiksi lapselle tai jyrsijöihin tottu-
mattomalle. Aktiivisimmillaan okahiiri on hämärän tultua. 
 
Yleisimmin okahiiristä pidetään lemmikkinä egyptinokahiirtä, mutta 
muitakin lajeja on. Egyptinokahiirellä tavataan paria värimuunnosta 
(punertava agouti sekä vaaleampi cream) ja yhtä kuviota (white spotted). Lisäksi olemassa on 
erikoisia turkkimuunnoksia (satiini, kiharakarvainen), mutta nämä ovat erittäin harvinaisia. 
Niilinokahiiret ovat väriltään yksivärisen siniharmaita. 
 
Okahiiriuroksen ja -naaraan ero ei ole kovin suuri. Molemmat ovat yhtä hyviä lemmikkejä, ja 
molemmat ovat myös hajuttomia. Kooltaan okahiiri on tavallista kesyhiirtä suurempi, ja painaa 
n. 50-90 g. Okahiiren elinikä on n. 3-5 vuotta. Okahiirinaaras kantaa poikasia 36-42 vuorokautta 
ja poikasia syntyy yleensä 1-4 kerrallaan. Poikaset ovat syntyessään valmiita ja varsin 
suurikokoisia, toisin kuin useimmilla jyrsijöillä. Vieroitusikä poikasilla on aikaisintaan 4 
viikkoisina, luovutusikäisiä ne ovat vasta 6 viikon iässä.  
 
KÄSITTELY 
 
Okahiiri ei ole itsestään kesy eläin, vaan sitä tulisi käsitellä paljon, varsinkin nuorena. Se ei kui-
tenkaan ole luonnostaan vihainen, vaan siitä saa pienellä vaivalla aivan ihanan kesyn ja rauhal-
lisen lemmikin. Okahiiren käsittelyssä vaaditaan määrätietoisuutta sekä hivenen taitoa, sillä 
okahiiri osaa verraten älykkäänä eläimenä käyttää hyväkseen käsittelijänsä epävarmuutta. 
 
Okahiiri kannattaa nostaa häkistään käteen tekemällä molemmista käsistä kupin, johon okahiiri 
otetaan. Kädessä olevaa okahiirtä kannattaa rapsutella ja silitellä sekä palkita kun se rauhoittuu. 
Okahiirtä ei saa nostaa eikä pitää kiinni hännästä, ei edes hännän tyvestä, sillä okahiiren häntä 
on hyvin hauras ja katkeaa helposti. Käyttämällä apuna herkkupaloja okahiiren voi opettaa tule-
maan itse kädelle terraariosta. 
 
Ole varovainen okahiirtä käsitellessäsi, ettei se hyppää kädestä alas ja loukkaa itseään. 
 
ASUMUS JA VARUSTEET 
 
Paras mahdollinen asumus okahiirelle on lasinen terraario, jossa on pitävä verkkokansi. Muoviter-
raariosta okahiiret voivat jyrsiä itsensä ulos. Okahiiri on valveilla ollessaan hyvin aktiivinen, jo-
ten terraarion tulisi olla kooltaan vähintään 60-80 litraa. Tämän kokoiseen terraarioon mahtuu n. 
2-3 okahiirtä. Mitä suuremman terraarion voit okahiirille antaa, sen parempi. Okahiiri on lauma-
eläin, eikä viihdy yksin. Sekä urokset että naaraat viihtyvät yhtä sukupuolta olevissa laumoissa. 
Eri sukupuolta olevia okahiiriä ei pidä asuttaa yhdessä. 
 
Kuivikkeena parasta on kutterinpuru tai Mörtti-Röpö -niminen haapahake. Heinää ja olkia voi 
käyttää lisävirikkeenä, mutta okahiiri ei yleensä rakenna niistä pesää. 
 
Kuivikkeiden lisäksi okahiiri tarvitsee asumukseensa juomapullon tai -kupin, ruokakupin, mökin 
tai vastaavan johon piiloutua, sekä erilaisia virikkeitä, kuten oksia, vessapaperirullia ja karton-
kilaatikoita. Kalusteet eivät saa olla muovisia, sillä okahiiri on kova jyrsimään. Juomapullot ovat 
valitettavasti lähes aina muovisia, joten jos okahiirelläsi on tapana tuhota niitä, kannattaa 
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käyttää keraamista vesikuppia. Okahiiret hyppivät liikkuessaan mielellään tasolta toiselle ja pu-
jahtelevat erilaisiin koloihin. Tämä olisi hyvä huomioida terraariota sisustettaessa. Esimerkiksi 
monikoloinen "mansikkaruukku" on kovasti okahiirten suosima. Okahiirelle ei saa laittaa juoksu-
pyörää, sillä se ei oikein osaa varoa häntäänsä. 
 
RUOKINTA 
 
Okahiiren ruokinta poikkeaa jonkin verran muiden hiirilajien ruokinnasta. Siemenseoksen tulisi 
olla erityisesti okahiirille tarkoitettua, jolloin siinä on huomioitu okahiirten erityistarpeet. 
Seoksessa tulee olla hyvin vähän rasvaa (2-3%) mutta varsin paljon proteiinia (16-18%). Väärän-
lainen ruokinta johtaa erittäin helposti okahiiren lihomiseen, ja seurauksena voi olla vakavam-
piakin terveyshaittoja, kuten diabetes ja ennenaikainen kuolema. 
 
Lisukkeena okahiirelle voi antaa pieniä määriä erilaisia puuroja, marjoja, hedelmiä ja juureksia, 
mutta ei mitään kovin rasvaista. Lisäksi okahiiri tarvitsee jotain kovaa purtavaa, kuten kuivaa 
leipää tai koirankeksejä. Okahiiret jyrsivät myös tuoreita pajunoksia erittäin mielellään. 
 
Okahiirellä on aina oltava saatavilla raikasta vettä. 
 
MUU HOITO 
 
Okahiiren terraario siivotaan eläinmäärästä riippuen 1-2 viikon välein. Tällöin myös pestään 
kaikki tarvikkeet. Pesuun riittää kuuma vesi, tarvittaessa voi käyttää astianpesuainetta. Pesuaine 
on huuhdeltava pois huolellisesti. Päivittäiseen hoitoon kuuluu okahiirten ruokinta sekä ruoka- ja 
juoma-astioiden puhdistus ja juomaveden vaihto. Ruokaa okahiirille kannattaa antaa vain sen 
verran kuin ne syövät, jotteivät ne pääse valikoimaan ruoastaan vain lihottavimpia makupaloja. 
Kantavilla ja imettävillä naarailla on oltava koko ajan ruokaa tarjolla. 
 
MITÄ OKAHIIREN KANSSA VOI TEHDÄ? 
 
Jo pelkkä okahiirten touhujen seuraaminen on hyvin mielenkiintoista. Okahiiret ovat hyvin 
uteliaita eläimiä, joten voit helposti järjestää niille ylimääräistä virikettä laittamalla terraarioon 
jotain uutta ja mielenkiintoista. Lisäksi okahiiriä kannattaa tietenkin käsitellä päivittäin, ja voit 
myös antaa niiden jaloitella terraarionsa ulkopuolella turvalliseksi ja hiirenpitäväksi järjestetys-
sä paikassa. 
 
Okahiirille järjestetään myös näyttelyitä. Pet-luokassa arvioidaan okahiiren luonnetta ja terveyt-
tä, eli sen lemmikkiominaisuuksia. Sinunkin okahiiresi voi hyvinkin voittaa palkintoja! Lisäksi 
okahiirille löytyy virallinen- eli standardiluokka, jossa parhaiten rotumääritelmää vastaavat oka-
hiiret voittavat. Näyttelyissä käyminen on okahiirenkin kanssa mielenkiintoinen harrastus! 
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