
Tennisepallide taaskasutus uuring 
 
Uuring viidi läbi perioodil 10.-28. veebruar 2021.a. 
Uuringus osales kokku 264, kellest 84% olid harrastustennisistid. Lisaks 22 tennisetreenerit, 
12 võistlussportlast ja 11 tennist harrastava lapse vanemat. 2/3 vastanutest olid naised. 
Vanuseliselt jaotusid vastanud alljärgnevalt: 

 
Valdavalt mängivad vastanud Tallinna erinevates tennisekeskustes, aga kokku oli esindatud 
üle 40 mängukoha üle Eesti. 
 
Pooled (49%) vastanutest mängivad tennist 1-2 korda nädalas, 29% 3-4 korda. Üle 5 korra ja 
alla 1 korra mängijaid oli mõlemaid ca 11%. 
 
Pooled mängijad kasutavad ainult uusi või vähekasutatud palle, sh. vähekasutatud pallideks 
liigituvad kuni 5 korda mängus olnud pallid.  
 

 
Harrastusmängijate hulgas on uute ja ainult mõned korrad kasutatud pallide osakaal 54% 
ning see tõuseb koos mängukordade arvuga nädalas – 3-4 korda mängijate puhul 67%. 
Tennisetreenerid ja trennis käivad lapsed kasutavad valdavalt kasutatud ja tennisetreeneri 
korvist pärit palle. 
 
Pallide kõige sagedasema soetamiskohana märkisid 45% küsitletutest tennisekeskuse, 
33%ga järgnes sellele välismaine e-pood. Otse maaletoojalt jm. vahendajatelt soetab palle 
21% ja sama suur osa saab võistluste vm. kaudu nii uusi kui kasutatud palle. 
Tennisetreenerid ja võistlussportlased olid valdavalt märkinud neid kahte viimast hankimise 
viisi. Tavalisest kaubandusvõrgust ostab 16% vastanuist. 
Brändieelistustest tuli selgelt esile Wilson (58%) ja Babolat (48%). 26% vastanutest märkis, 
et tal puudub brändieelistus. 
 
Mängukõlbmatute pallide puhul märkis kokku 66%, et annab neid lastele, koertele 
mängimiseks vms. kasutusse. Selle vastusevariandi osas oli naistest harrastustennisistide 
osakaal 72%, meestel vaid 50%. Treeningpallideks andmist või spetsiaalseteesse 



kogumiskastidesse viimist märgiti mõlemal juhul (ja enamasti kattuvalt) ca 30% juhul, 
kusjuures harrastustennisistide puhul treeningpallideks suunavad rohkem mehed (36%), 
naised keskmisest vähem (24%). 36% vastanute pallid leiavad lisaks muudele variantidele 
tee tavalisse prügikasti, sh. kõige suurema osakaaluga 44% oli selliseid vastuseid meestest 
harrastustennisistide hulgas. Läbivalt ca 12% vastanutest viskavad palle ainult 
tavaprügikasti. 
 
Teadaolevate taaskasutus valdkondadena märgiti valdavalt treeningpallide, mängu- ja 
meisterdamise vahenditeks suunamist. Toodi välja ka õli tootmist, massaaži-, pesupesemise 
abivahendina kasutamist, aga ka nt. akustiliste plaatide tootmist. 
 
Tennisepallide taaskasutamisele peaks küsitletute arvates eeskätt keskenduma 
tennisekeskused (83%). Pooled pidasid oluliseks ka tennisemängijate enda rolli ning 44% 
pallide tootjaid Võrdselt oluliste osapooltena (kumbki 33%) nähti tennisepallide 
maaletoojaid ja jäätmekäitlusjaamu. 
 
5-palli skaalal (1 = minu jaoks on kõik olmeprügi ja ma ei sorteeri üldse, 5 = sorteerin ja 
suunan spetsiaalsetesse kogumiskohtadesse kõik jäätmed (pakend, paber, metall, klaas, 
biolagunev jne) hindasid  küsitletud oma isiklikke üldisi jäätmekäitlemise harjumusi 
alljärgnevalt: 
 

 
Lisakommentaaride jagamist pidas vajalikuks 29 vastanut. Mitmed tunnustasid selle teema 
tõstatamist ja tunnetavad lahendamise vajalikkust. Kogumise puhul rõhutati selle 
korraldamisel lihtsust mängijale väljakutele jm. loogilistesse kohtadesse konteinerite 
paigaldamist, sh. soovitati ka sarnaseid erikonteinereid joogitaarale. Tavaprügist eraldamist 
võiks ergutada ka pandipakendi põhimõttel, taaskasutamisvõimaluste infoga pakenditel jne. 
 
 
 


