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Sisältö
● Mitä pallokalat ovat?
● Pallotko vaikeita hoidokkeja?

– Kysymme itseltämme: Hoito, altaat, ruokinta
● Esittelyt tutuimmista lajeista
● Kysymyksiä?

– Te kysytte meiltä



Mikä on pallokala?

● Lahko Tetraodontidae joka tarkoittaa 
“nelihampaisia”

● Useita sukuja

– Tetraodon

– Carinotetraodon

– Colomesus

– Arothron jne.
● Lajeja yhteensä noin 150



Pallokaloja ei saa mistään!
● Valitettavasti pallojen saatavuus ei ole niin 

hyvä kuin toivoisi, mutta ei pidä masentua
● Ainakin muutamia lajeja on liikkeissä
● Pitkäikäisiä, seuraa osto- ja myynti-

ilmoituksia!



● Pallokaloja löytyy lähes kaikista trooppisista 
vesistä, makeista ja suolaisista

● Lajeista 36 on puhtaasti makean veden tai 
murtoveden lajeja, lisäksi 39 merikalaa 
pärjää ainakin osan elämästään 
murtovedessä.

Mutta pallothan ovat 
merikaloja?



Nehän syövätkin vain surviaisia!
● Meidänkin kalamme syövät vaikka mitä:

Kaikki kotilot 
Surviaiset 
Krilli 
Mysis 
Artemia 
Katkaravut 
Sinisimpukat (tuore ja pakaste) 
Kastemadot 
Marmoriravut 
Räkmix ("lihaisa" versio)
"kiekkoruoka" pakastekuutiot 
Hyönteiset 
...jopa nisäkkäiden liha, vaikka sitä 
ei kyllä tule kaloille enemmälti 
syöttää. 

 

 

Kuivaruoat: 

Surviaiset 
Krilli 
Kuivakatkaravut 
Katkarapupelletit 
Hiutaleet (erityisesti punaiset)
Pohjatabletit -kyhmypallokalat 
-täysruoka 
-viherruoka 
Kiekkorakeet





Jopa kasvikset saattavat maistua:









Mutta ne ovat myrkyllisiä!
● Osa lajeista on todellakin myrkyllisiä. Mutta 

eihän akvaariokaloja syödä!
● Tetrodotoksiini (TTX) on voimakas 

hermomyrkky
● Myrkky on peräisin kalassa symbiootteina 

elävistä bakteereista
– Useimmilla lajeilla ei vankeudessa esiinny ko. 

bakteerikantaa ja ne ovat siten myrkyttömiä



Kuolevat vaan kumminkin kun 
ovat niin herkkiä!

● Pallot ovat varsin kestäviä kaloja, kun pidät 
huolen seuraavista:
– Vesi puhdasta

– Vältä tauteja kuten muillakin kaloilla
● Erityisesti pilkkutauti!

– Oikea lämpötila!

– Älä ylensyötä

– Happea tarpeeksi



● Kestävät hyvin mekaanisia vammoja
– Esim. puremavammat paranevat hetkessä



● Iholoisille pallot ovat herkkiä
– Pilkkutauti on raju ja tappava, jos se iskee niin 

pallot kannattaa laittaa erikseen sairaala-
altaaseen lääkittäviksi

● Silmäsamennus
● Hapenpuute (ylensyönti!)
● Loiset

– Kidusmatoja, sisäloisia – näihin ihan normaalit 
matokuurit



Pullistuvatko ne OIKEASTI?

● Kyllä vain. Monet pallokalat pullistuvat 
hengenvaaraan joutuessaan.
– Syödyksi tuleminen

– Haavilla nostaessa
● Vaara! Ilma saatava pois

● Pullistuminen stressaa, älä kiusaa kalaa 
tahallasi jotta se pullistuisi
– Useimmat pallot eivät pullistele juuri koskaan, 

se ei ole vika vaan hyvä asia





Mutta ne ovat liian aggressiivisia 
muiden kanssa samaan altaaseen!
● Riippuu toki lajista!

– Ainakin kimalaispallo sopii monien muiden 
kalojen seuraksi

– Punapyrstö ja kääpiö kyseenalaisia

– Useimmat isot lajit (juovapallo, kyhmypallo jne) 
hyvin vaikeita tai mahdottomia seura-altaassa



Hampaita en kyllä leikkaa!
● Pallokalojen hampaat kasvavat koko eliniän
● Jos ruoka ei ole riittävän kovaa ja 

kuluttavaa, hampaat kasvavat liikaa
● Nopeimmin hampaat kasvavat yleisistä 

lajeista kimalaispalloilla
● Hampaiden leikkuu voi joskus olla tarpeen, 

mutta ei tule jokaisen kalan kohdalla 
koskaan eteen – eikä se ole kovin vaikeaa!

● No, joskus se voi hieman hirvittää...





Hampaanleikkuu

● Jos hampaat kasvavat liikaa, sinun on oltava 
valmis leikkaamaan – muuten älä ota palloa!

● Nukutus vai ei?
– Neilikkaöljy käytännössä ainoa helposti saatava 

– käytännössä turvalliseksi osoittautunut ja 
helppokäyttöinen

– Annostelu!
● Leikkuuvälineet hampaiden mukaan

– Kynsisakset, laikkaleikkuri





● Kala märkään käteen tai muovihanskaan
● Tukeva ote mutta varo puristamasta
● Varo huulia, kaarevat sakset hyvät 
● Älä väännä vaan leikkaa hampaat poikki 

suoraan
● Varo hampaankappaleita
● Kala mahdollisimman pian puhtaaseen 

veteen virkoamaan, jos oli nukutettu
● Kala altaaseen kun se ui normaalisti





Se hampaista, kerro lajeista!
– Kimalaispallo Colomesus asellus

– Kääpiöpallo Carinotetraodon travancorius

– Punapyrstöpallo Carinotetraodon irrubesco

– Kyhmypallo Tetraodon palembangensis

– Rengaspallo Tetraodon biocellatus, “kasipallo”

– Pantteripallo Tetraodon nigroviridis

– Juovapallo Tetraodon lineatus, “fahaka”

– Pohjapallo Tetraodon miurus

– Töppöpallo Tetraodon leiurus



Kimalaispallokala
● Pienehkö (ei juuri kasvane yli 10 cm)
● Kiltti, sopii jopa seura-altaaseen - 

harvinaista palloille!
● Helppo hoitaa, joskin yleisin hammaspotilas

– Tavallinen hapan pehmeä vesi, esim. t=26, 
GH=3, KH=2, pH=6,7

– Alkaen n. 100 l allas

– Helppo ruokittava asianmukaisesti koulutettuna





Kääpiöpallokala
● Palloista pienin, 2,5 cm
● Pikku kiukkupussi, näykkii eviä
● Pieneenkin altaaseen, happamaan veteen
● Hieman hankala ruokittava

– Surviaiset, kotilot





Punapyrstöpallokala
● Viisisenttinen helppohoitoinen äkäpussi
● Hapan pehmeä vesi
● Pienehkö allas riittää (jo alle 100 l)
● Yhteensopivuus muiden kanssa melko 

kyseenalainen – puree muita
● Syö kaikenlaista, jopa kuivaa
● Helppo sekoittaa harjapallokalaan, 

Carinotetraodon lorteti
● Koiras ja naaras aivan eri näköiset







Kyhmypallokala
● Edellisiä isompi, jopa yli 20 cm
● Ei silti tarvitse kovin isoa allasta, liikkuu 

vähän (satakunta litraa riittää yhdelle)
● Vesi neutraalin tienoilla, pehmeästä 

keskikovaan
– Esim. t=26, GH=5, KH=6, pH=7,2

● Ei muiden kalojen seuraan, tappaa ne
● Syö monenlaista ruokaa, nirsoilee välillä





Rengaspallokala
● “Kasipallo”
● n. 8 cm, allas 100+ litraa
● Jonkin verran aggressiivinen, saattaa purra 

sormeenkin
● Syö lähes pelkästään pakaste/tuoreruokaa
● Murtovesikala! Pärjää makeassa, kovassa 

vedessä mutta ei voi hyvin
– Esim. t=27, GH=korkea, KH=8, pH=8, 

ominaispaino 1,006





Pantteripallokala
● 15 cm, vaatii jo vähän isomman altaan
● Murtovesikala kuten kasipallokin, tosin 

kaipaa suolaisempaa vettä etenkin isona
● Helppohoitoinen, joskin jotkut yksilöt 

aggressiivisia
● Myydään usein viherpallona, vaikka 

poikkeaa siitä melko selvästi







Juovapallokala
● Iso kala, jopa yli 40 cm eli vaatii ison 

altaan, 500 litraa on vielä pieni!
● Makea mutta ei ihan pehmeä ja hapan vesi

– Esim. t=26, GH=8, KH=5, pH=7,4
● Hieno hiekka, kaivautuu!
● Nirso, simpukat, katkaravut, ravut, kotilot
● Syö paljon, varaudu tiheään vedenvaihtoon!
● Varo hampaita, vaikka eivät kaikki 

juovapallot oikeasti häijyjä ole









Pohjapallokala
● Erikoinen väriä vaihtava peto
● 15 cm, ei vaadi kovin suurta allasta
● Syö lähinnä kalaa, myös katkarapuja
● Ruokailutottumuksista voi jo päätellä että 

miurus asuu aina yksin
● Hieno hiekka, kaivautuu usein







Töppöpallokala
● 16 cm, valitettavasti isoista yksilöistä ei 

lähipiirissä kokemuksia
● Rauhallinen kala ainakin pienenä
● Nopeakasvuinen
● Syö tuoreruokaa, ei kuivaa





Lähteet
● Kuvien kalat (kuvat MikaJ ellei mainittu):

– Kimalaispallot MikaJ (AW: mjalava)

– Kääpiöpallo Petri Viskari/Akvaariokeskus

– Punapyrstöpallot MikaJ

– Kyhmypallot Hanna Jalava

– Rengaspallot MikaJ

– Pantteripallot MikaJ

– Juovapallot MikaJ ja “SirMinion & LadyMinion” 
(www.odd-fish.net)

– Pohjapallo Minna Somppi (AW: mysli)



– Töppöpallo Päivi Puustinen (AW: pivip)/kuva Marja 
Ripatti (AW: MarjaR)

● Leikkauskuvat: Minna Somppi  ja Eero Siniluhta

● Rapuautomaatti Marja ja Pekka Ripatti (AW: RPekka)

● Mitat ym. Ebert: The puffers of fresh and brackish waters


