
Pärnu linna ÜVK arendamise kava aastateks 2022 – 2036 lisad 1-6 

 

 

Lisa 1 

 

1-1 Pärnu linna vasakkalda ÜVK ala ühisveevarustuse üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1074202 

 

1-2 Pärnu linna vasakkalda ÜVK ala ühiskanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1076857  

 

1-3 Pärnu linna paremkalda ÜVK ala ühisveevarustuse üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1076895  

 

1-4 Pärnu linna paremkalda ÜVK ala ühiskanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1076894  

 

1-5 Pärnu linna sademeveekanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1074204 

 

2-1 Audru osavalla Papsaare küla I ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1074012    

 

2-2 Audru osavalla Papsaare küla II ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1074055 

 

2-3 Audru osavalla Audru aleviku I ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1073222  

 

2-4 Audru osavalla Audru aleviku II ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1073232  

 

2-5 Audru osavalla Audru aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 3 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1073351   

 

2-6 Audru osavalla Põldeotsa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1074073  

 

2-7  Audru osavalla Lemmetsa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1073954 

 

2-8 Audru osavalla Lavassaare alevi ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1073934 

 

2-9 Audru osavalla Ahaste küla ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1073196   

 

2-10 Audru osavalla Jõõpre küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1073900 
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2-11 Audru osavalla Kihlepa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1073355 

 

2-12 Audru osavalla Kõima küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1073357 

 

2-13 Audru osavalla Lindi küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1073972  

 

2-14 Audru osavalla Liu küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1073983 

 

3-1 Paikuse osavalla Paikuse alevi I ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1074088  

 

3-2 Paikuse osavalla Paikuse alevi II ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1074112   

 

3-3 Paikuse osavalla Paikuse alevi III ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1074133 

 

3-4 Paikuse osavalla Seljametsa küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1074148  

 

3-5 Paikuse osavalla Silla küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 1 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1074156  

 

3-6 Paikuse osavalla Tammuru küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1074166  

 

4-2 Tõstamaa osavalla Tõhela ja Männikuste küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni 

üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1076892   

 

4-3 Tõstamaa osavalla Pootsi küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1076900   

 

4-1 Tõstamaa osavalla Tõstamaa aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1076905   

 

Lisa 2 

Joogivee analüüsid 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1076910 

 

Lisa 3 

Reo- ja heitvee analüüsid 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1076913 
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Lisa 4 

AS Pärnu Vesi reoveepumplad 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1076966  

 

Lisa 5 

Investeeringud 2022-2036 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1076970 

 

Lisa 6 ÜVK-ga katmata kinnistud 

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?itm=1076977  
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