
EESTI KRAADPÄEVAD 
 
Kraadpäevade mõiste 
Kraadpäevade arv on klimaatiline parameeter hoonete keskmise kütteenergia tarbimise arvutamiseks. 
Kraadpäevade oluliseks kasutusalaks on reaalse aasta välisõhu temperatuuri mõju ühtlustamine  hoonete keskmise 
kütteenergia tarbimise arvutamiseks. Erinevate aastate välisõhu temperatuuride mõju ühtlustamiseks, viiakse 
reaalse aasta soojustarbimine üle võrreldavale nn normaalaasta tarbimisele.  
 
Lihtsad kütte kraadpäevad (KP) määratakse ühe aasta näitajate alusel antud geograafilisele punktile. 
Normaalaasta kütte kraadpäevad (NKP) määratakse pikema perioodi keskmiste näitajate alusel antud 
geograafilisele punktile. 
Eesti normaalaasta kütte kraadpäevad (NKP) on määratud 30 aastase perioodi (1975… 2004) keskmiste 
näitajate alusel antud geograafilisele punktile. 
 
Miks on arvestuslik siseõhutemperatuur (tasakaalutemperatuur) madalam kui tegelik?  
Osa kütteenergia vajadusest tagab nn vaba soojus, mille allikateks elamus on elektriline/gaasi kodutehnika, 
koduelektroonika, valgustus, inimesed ning päikese kiirgus. Näiteks elamute uurimuse tulemusena võib öelda, et 
keskmiselt tõuseb vaba soojuse arvel siseõhu temperatuur 3-5 °C. 
 
Tasakaalutemperatuur hoonetes erineb sõltuvalt selle kasutusotstarbest ja soojusisolatsioonist.  
Akende tasuvuskalkulaatori juures oleme keskmise soojusisolatsiooniga elamutes võtnud kraadpäevade (KP) 
arvutuse aluseks 18°C tasakaalutemperatuuri.  
Üks KP väljendab 1 kraadi erinevust tasakaalutemperatuuri ja õõpäeva (24 tunnise perioodi) keskmise välisõhu 
temperatuuri vahel. Kui näiteks õõpäeva keskmine välisõhu temperatuur on 2 °C, siis on 24 tunnise perioodi  
kraadpäevade arv 18 – 2 = 16 KP. 
 
Eesti piirkonnad kraadpäevade määramiseks 
Vastavalt läbi viidud uurimusele ja tulemuste analüüsile on Eestis valitud kuus nn. paikkonda, milliste 
kraadpäevad katavad kogu Eesti territooriumi. Eesti kraadpäevade paikkonnad ja keskused, milliste välisõhu 
temperatuuride alusel määratakse paikkonna kraadpäevad, on järgmised: 
 

I II III IV V VI 
Jõhvi Tartu               Tallinn          Valga Pärnu Ristna 

 
Joonisel on näha Eesti kuue paikkonna piirid. 

 
 
NB! Lihtsustatud arvutustes võib Tallinna kraadpäevi vaadelda kui Eesti keskmisi. 
 
Eesti võtmepaikkondade normaalaasta kraadpäevade arvud 15 - 21 ºC tasakaalutemperatuuride juures. 
NB! Tasakaalutemperatuur hoonetes erineb sõltuvalt selle kasutusotstarbest ja soojusisolatsioonist. 
 

Paikkonna number I II III IV V VI 
Paikkond Jõhvi      Tartu      Tallinn   Valga     Pärnu     Ristna    

 
Tasakaalutemperatuur 
energiasäästlikus elamus 15 ºC 15 ºC 15 ºC 15 ºC 15 ºC 15 ºC 

Normaalaasta kraadpäevade arv 3871 3668 3577 3617 3456 3222 



 
Tasakaalutemperatuur keskmise 
soojusisolatsiooniga elamutes 18 ºC 18 ºC 18 ºC 18 ºC 18 ºC 18 ºC 

Normaalaasta kraadpäevade arv 4861 4629 4562 4575 4397 4210 
 

Tasakaalutemperatuur vähese 
soojusisolatsiooniga elamutes 21 ºC 21 ºC 21 ºC 21 ºC 21 ºC 21 ºC 

Normaalaasta kraadpäevade arv 5924 5681 5625 5623 5439 5279 
 
NB! Kui elamu paikneb kahe paikkonna piirialal, siis soovitame aluseks võtta naaberpaikkondade aritmeetilise 
keskmise kraadpäevade arvu. 
 
Lisaks: Kraadpäevade kasutamisega seonduvast põhjalikuma ülevaate saamiseks soovitame tutvuda järgnevalt 
viidatud materjalide ja uuringutega: 
 
TTÜ uurimustöö „Eesti kraadpäevad“. 

http://www.kalesi.ee/pdf/kalkulaator/Eesti_kraadp�evad_2006.pdf

