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Sissejuhatus
Röa küla on mõnekümne elanikuga väike küla Rapla vallas Kohila valla piiri ääres. Tänu küla
asukohale käib enamik tööealisi inimesi Tallinnas või teistes lähemates suuremates asulates
tööl ja seetõttu sellist asja nagu külaelu või külakogukond siin ei eksisteerinud - tööd ja
meele-lahutust said kõik mujalt. Inimeste kodu piirnes ainult nende endi majaümbrusega.
Seda, mis toimus ja kes elasid küla teises otsas, ei teatud. Paljud võibolla ei teadnud isegi,
kust see küla täpselt algab või kus ta lõpeb. "Röa" oli lihtsalt üks naljakas sõna, mida läks vaja
ainult siis, kui oli vaja kellelegi oma aadressi anda.
Siis tuli aga Soone talu noorperenaine Sandra, kes seni siin vaid suvitamas käis, külla
alatiseks elama. Sandra otsustas külaelu käima lükata. Kuna ta on noor ja hakkamist täis, siis
ta ei teadnud, et see on võimatu. Ilmselt just seetõttu see tal õnnestuski. Kõigepealt lõi ta külla
naabrivalve piirkonna ja kutsus külarahva kokku. See kokkusaamine oli paljude jaoks
esimene kord näha elusast peast mõnda oma küla inimest, kellest varem teati ainult nime (kui
sedagi). Esimesel külarahva kokkusaamisel valiti Sandra üksmeelselt külavanemaks.
Ja hakkaski külaelu arendamine tohutu kiirusega pihta. Vähem kui aastaga sai külas moodustatud MTÜ, valmis küla veebilehekülg, viidi läbi küsitlus külaelanike seas, rajati külaplats
koos lõkkeaseme, võrkpalliplatsi, kemmergu, pinkide ja grillimisvahenditega ning peeti maha
küla jaanipäev ja laadapäev.
MTÜ juhatusse on kogunenud inimesed, kes tahavad elada Röa külas, mitte lihtsalt 40 kilomeetrit linnast väljas ja kes unistavad, et Röa oleks enamat kui lihtsalt magala. Juhatuse
eesmärk ei ole mitte valitseda ega külas oma reegleid kehtestada, vaid läbi eeskuju näidata
inimestele, et nad on vabad ja saavad ise oma kodukandi muuta selliseks, nagu neile meeldib.
Samuti pole juhatuse liikmed selleks, et külarahvas nende poole küsivate pilkudega vaataks ja
ootaks, et mida põnevat neile siis korraldatakse. Eesmärk on, et inimesed näitaksid ise
algatus-võimet üles ja ei jääks ootama riigi, valla ega MTÜ juhatuse järgi. Ja tundub, et
rahvas hakkab juba vaikselt ärkama ning ideega kaasa tulema.
2010. aastal toimus küla „uus ärkamine”, külarahvas valis külavanema. Loodi MTÜ Röa küla
ning valiti 5 liikmeline juhatus. Ühtlasi tomus ka küla logo valimine, mille raames korraldati

konkurss ja valiti külale iseloomulik sümbol. Arengukava vajadus on tekkinud sellest, et
tahetakse koostöös vallaga arendada küla paremaks ning ohutumaks kodukohaks.
Arengukava koostamise protsess algas 2010 aasta alguses. Külaelanike seas viidi läbi põhjalik
küsitlus, mille põhjal selgitati välja külaelanike peamised mured seoses külaga ning
kaardistati ära peamised vajadused. Küla ajaloo ning andmete kogumisel on abiks olnud
mitmed külaelanikud ning ka inimesed väljastpoolt küla. Arengukava kirjutas kokku
külavanem Sandra Mägi.
Esimene külakoosolek toimus Röa külas 13.12.2009 ning kus osales 14 inimest ning oli
esindatud 10 majapidamist. Ühtlasi valiti sellel koosolekul ka küla 5 liikmeline juhatus.
Esimene juhatuse koosolek toimus 22.12.2009, mil asutati MTÜ Röa küla.
Küla arengukava ja tegevuskava vaadatakse üle igal sügisel.

1. Küla kirjeldus ja tänane olukord
1.1. Ajalooline taust
Röa küla on rajatud samanimilise karjamõisa maadele. Mõisa maad on erinevatel aegadel
kuulunud nii Angerja, Salutaguse, Purila kui ka Lohu mõisa valdusse. Mõisa hoonetest on siin
olnud saun, ait, rehi ja karjaaed.
Nimi "Röa" oli kasutuses juba 17. sajandil ja on tulnud ilmselt sõnast rukis (murdes rüga röa). Praegu kuulub Röa küla Rapla valda. Enne 1920. aastat oli küla jaotatud kolme
kihelkonna - Rapla, Hageri ja Juuru - vahel. Hiljem on küla kuulunud nii Rapla, Kohila kui
Juuru valda.
2000. aasta rahvaloenduse andmetel elas siin 25 inimest. Rahvastikuregistri andmetel on külas
38 inimest (seisuga 01.01.2010).
1.2. Vaatamisväärsused
Vaatamisväärsustena asuvad külas skulptor Anton Starkopfi mälestusmärk Kärneri talus ja
Kivisilla talu varaait. Matkamiseks sobivad Keila jõe kaldad ja metsarajad. Kohalikud
vaatamisväärsused : Skulptor Anton Starkopfi (1889-1966) sünnipaik Kärneri talus ja
Kivisilla talu vanavaraait.

1.3. Küla paiknemine
Röa küla asub Rapla valla põhja osas, olles naabriks Kuku, Seli, Purila ja Kohila valla
Mälivere külale. Röa küla on rajatud samanimelise mõisa maadele. Röa küla on ümritsetud
kolme kihelkonna (Hageri, Juuru ja Rapla) piiridega. Röa külast kulgeb läbi Viljandi maantee.
Rapla vallakeskusesse, Rapla linna, on Röa külast umbes 11 kilomeetrit. Tallinnast Röa
külani on umbes 35 kilomeetrit. Röa küla on küllaltki soodsas asukohas, et sõita tööle, kooli,
lasteaeda ja poodi Hagudisse, Kohilasse või Raplasse.
1.4. Küla looduslikud olud
Külas asub Röa oja (nim. ka Sootaguse peakraav), mis kulgeb läbi küla ning Keila jõgi, mis
on avalikult kasutatavad veekogud. Röa küla aluspõhja katab vahelduvas paksuses lubjakivi
moreen. Küla territooriumil leidub ka rohkelt kruusa ning liiva, mida on kasutatud ehitustel ja
teede korrastamisel. Kruusaauke võib näha Seli Tervisekeskusesse mineva tee ääres ning
Töngi bussipeatuse lähistel.
1.5. Küla majanduslikud olud
Röa küla territooriumil asuvad mitmed ettevõtted, mis on nii tööandjad kui ka küla toetajad:
Pureva OÜ, Hepa tankla, Top Mentor OÜ ning EREK OÜ. Kaks korda nädalas läbivad küla
kauplusautod. Suure osa küla territooriumist moodustavad viljapõllud. Lähikonnas asuvad
veel Loone baar ning vanaaegne Nõmme kõrts.
1.6. Küla infrastruktuur
Küla pindala: ligikaudu 390 ha, ehk 3,9 km²
Ühtegi detailplaneeringut külale veel kehtestatud ei ole.
Röa küla läbib asfaltkattega Tallinn-Rapla-Türi maantee ning Tallinn-Viljandi ja TallinnPärnu raudtee. Ühtegi kergliiklusteed külas ei ole.Teede hooldusega tegeleb riigiteedel Rapla
Teed OÜ.
Mitmed internetifirmad pakuvad oma teenust, mobiilside on hea (oleneb operaatorfirmast)
ning kaugtöövõimalused on head. Liinibussidel on küla piires kaks peatust : Kärneri ja Töngi
ning lähim raudteejaam on Lohu (ca 2 km).
Postkastid on koondatud nn sõlmpunktidesse ühisele alusele kahes kohas (Kärneri
bussipeatuses ning Hepa tankla vastas) ning mõnede eramajade sissesõitude juures.
Küla kooskäimise koht kevadest kevadeni on Röa külaplats, mis sai rajatud 2010 aasta
kevadel külarahva ühistööna mitmete talgute raames. Külaplatsil on praeguse seisuga kaks
suurt lauda, viis pikka pinki, grillimise atribuutika, välikemmerg ning suur lõkkease, mis kõik
said rajatud Leaderi projektist saadud rahade ning külaelanike hea koostöö tulemusena.

Kool, lasteaed, klubi, raamatukogu ning pood külas puuduvad. Enamus lapsi käib Hagudi
lasteaias ja põhikoolis. Viljandi maantee ääres kergtee puudub. Sellest tulenevalt on jalgsi
liikumine ja sportimine maantee serval liialt ohtlik. Ühtlasi ei ole ka küla piirkond valgustatudpimedal ajal pimestavad autod maantee serval liikuvaid rattureid ja jalakäijaid.

1.7. Külaelanikkond ja küla inimkapital
Rahvastik (seisuga 01.01.2010):
Elanikke

Lapsed 0-6 Lapsed 7-14

15-64

65 ja vanemad

sh mehi

sh naisi

38

2

22

5

19

19

9

Rahvastikuregistri andmetel on külas 38 inimest, eelkooliealisi on 2, lapsi vanuses 7-14 on
9 ning pensionäre 5. Külas on naisi ja mehi võrdselt - naissoo esindajaid on 19, meessoost on
19 külaelanikku.
Rahvaarvu muutus Röa külas (andmed kehtivast valla üldplaneeringust):
aasta

1970

1979

1989

1994

2008

elanike arv

59

39

25

18

34

Esitatud andmed ei ole tegelikud, sest väga palju külas elavad inimesed ei ole ennast Rapla
valda sisse kirjutatud, mistõttu ei kajastu nende olemasolu ka rahvastikuregistris.
Röa on linna lähedane asula. Elavnemas on külaelu ning inimesed hindavad ja tunnetavad
koos tegutsemise vajadust.
1.8. Külaelanike koostöö
Röa külavanemaks valiti 2009. a oktoobris Sandra Mägi, kes oli eelnevalt seoses Naabrivalve
sektori loomisega esindanud küla huve.
Külavanema statuudist tulenevalt on külavanema kohustusteks küla ühistegevuse
korraldamine ja külaelanike esindamine vallavalitsuses. Külavanema toetamiseks ja küla
arendamiseks on loodud MTÜ Röa küla, mis on ametlikult registreeritud 18.01.2010
Röa külaplatsiks on ühe külaelaniku poolt 5 aastase rendilepinguga antud maatükk. 2010.
Aastal 1.mail toimusid sellel platsil esimesed talgud, kus osales 26 inimest. Üldse on
toimunud külaplatsil kokku 4 talgut, mille raames on ehitatud välikäimla, korrastatud
külaplats, rajatud lõkkease ning jooksvalt on suve jooksul pidevalt ka külaelanike endi poolt
platsi niidetud. Külaplats on muutumas külaelanike seas järjest populaarsemaks. Külal on
soov seda piirkonda rohkem arendada.

Ühist jaanipäeva pidamise traditsiooni külas olnud ei ole, kuid 2010. Aasta 23 juunil toimus
Röa külas see esmakordselt ning juba korrastatud külaplatsil. Jaanipäev oli organiseeritud
väikese töörühma poolt, kus oli 7 inimest. Jaanipäeval olid mitmed ühised seltskonnamängud,
grillimine ning lõkke süütamine.
Röa küla on 07. oktoobrist 2009. a Eesti Naabrivalve sektor, millega on liitunud 17 peret.
Kolmes kohas on üleval Eesti Naabrivalve oranž silt – Tallinna poolt tulles Röa küla alguses
maantee paremapoolses ääres, Pureva OÜ kõrvalhoone küljes Tallinna poolt tulles vasakul
pool maantee ääres ning endise Purila kõrtsihoone kõrval. Rapla Röa küla Naabrivalve sektor
aitab suurendada kogukonna sidusust ja seeläbi tõsta piirkonna turvalisust. Külaelanike seas
läbi viidud küsitluse tulemusena ei ole Röa küla kõige turvalisem koht just ohtliku maantee
tõttu, mis ei ole valgustatud ning kus on ka autodele lubatud suured kiirused.
1.9. Küla käsitlevad õigusaktid
Rapla valla arengukava 2007-2015
Rapla valla arengukavas 2007-2015 on mitmeid eesmärke ja tegevusi, mille järgi Röa küla
joondub. Visioon aastaks 2020: Koht aktiivsetele ja huvidega inimestele. Kultuur, sport ja
vaba aja harrastused teevad elukeskkonnast elamisväärse. Ühistegevus, ühtsustunne ja omad
tavad annavad jõudu vastu seista muredele.

2. Küla vajadused
2.1. SWOT analüüs
Tugevused
Ilus looduskeskkond
Rapla lähedus
Aktiivsed külaelanikud

Nõrkused
Ohtlik piirkond (maanteel, mis läbib küla on
väga suured kiirused)
Puudub pood

Ettevõtlus külas

Puudub kergliiklustee (liikumine
maanteeäärses servas on väga ohtlik)

Transpordi olemasolu (raudteejaam,
bussipeatused)

Puudub valgustus külas

Traditsioonilised üritused
(ühisüritused suvel ja jaanipäeva
tähistamine)
Noored pered, palju lapsi

Puuduvad infotahvlid
Lubatud kiirus maanteel on 90km/h (suvel
100km/h), mis on ilmselgelt liiga suur ning
kuid ka sellest ei peeta kinni
Ei ole turvaline – vargused

Spetsialistid erinevatest
eluvaldkondadest (ehitajad,
elektroonikud, elektrikud, käsitöö
harrastajad jne.)

Puuduvad laste mänguväljakud
Ohtlikud kohad – maantee äärne tee, jõgi,

raudtee
Külaplatsil puudub varjualune

Võimalused

Ohud

Projektitöö

Kiirused maanteel suurenevad

Elamuehitus – küla suureneb ja
tugevneb

Hulkuvad loomad

Ettevõtluse arenemine

Võõrad inimesed – vargused, lärm,
huligaansused

Kujundada välja oma identiteet

Linnaligidus – identiteet ei ole tugev

3. Röa küla eesmärgid ja tegevused
1.

Kaugeesmärk:
Aastaks 2015 on Röa külaelanike hinnang oma elukvaliteedi suhtes tõusnud 10%

1.

Lähieesmärk:
Külaelanikud on aastaks 2015 rahul oma eluoluga
Indikaator:
Inimesed hindavad oma eluga rahulolu „heaks“ või „väga heaks“
Indikaatori tänane tase:

1.

Meede:

1.

Inimeste realistliku hinnangu saamine neilt endilt
Meetme hindamine:
1. Inimeste individuaalsete vastuste saamine – külavanem(eraldi ankeetidelt)
Tegevus

1.

Sihtrühm

Mõõdik

Ajavahe

Teostaja/vast

Rahastamise

mik

utaja

allikas

Heaoluküsitlu Kogu küla

Kui palju

2010-

Röa küla

Omafinantsee

se läbiviimine elanikkond

külaelanikke

2015

juhatus,

ring

külaelanike

on küsitlusse

seas

kaasatud?

külavanem

Kui palju
külaelanikke
hindab oma
eluolu“ heaks“
või „väga
heaks“?
1.

Meede:

2.

Inimeste omavahelise suhtluse soodustamine
Meetme hindamine:
1.inimeste omavahelise suhtluse suurendamiseks loodud ürituste arv – külavanem
Tegevus

1.

Külapäevade

Sihtrühm
Kogu küla

Mõõdik

Kui palju

Ajavahe

Teostaja/vast

Rahastamise

mik

utaja

allikas

2010-

Röa küla

Omafinantsee

ja küla

2.

elanikkond

inimesi võtab

ühisürituste

osa

korraldamine

ühisüritustest?

2015

juhatus,

ring

külavanem

Lähieesmärk:
Aastaks 2015 on kõikidel Röa küla elanikel võrdsed võimalused vaba aja veetmiseks
Indikaator:
Indikaatori tänane tase:

2.

Meede:

1.

Kujundada koduküla kauniks külaks ja mõnusaks paigaks Rapla vallas, Raplamaal,
Eestis aastaks 2015.
Meetme hindamine:
Tegevus

1.

Sihtrühm

Mõõdik

Ajavahe

Teostaja/vast

Rahastamise

mik

utaja

allikas

Lastele

Küla

Kui paljud

2010-

Küla juhatus, Leader

mänguväljak

lapsed 0-

küla lapsed

2015

külavanem,

programm ja

u loomine

14

kasutavad

külaelanikud

omafinantseer

eluaastat

loodud

ing

mänguväljakut
2.

Suvise

Kogu küla

Kui palju

2010-

Küla juhatus, Rapla vald,

külakeskuse

elanikkond

inimesi osales

2015

külavanem,

Leader

külaelanikud

programm,

väljaehitamin

ehitusel? Kui

e (pingid,

paljud

omafinantseer

lauad,

inimesed seda

ing

välikemmerg,

keskust

katusealune

kasutavad?

jm.)
3.

Kelgumäe

Kogu küla

Kui palju

Talved

Küla juhatus, Omafinantsee

rajamine

elanikkond

inimesi talve

2010-

külavanem,

talviti

jooksul

2015

külaelanikud

külaplatsile

(korduvalt)
rajatud
kelgumäge
kasutab?

ring

4.

Külakiige

Kogu küla

Kui palju

2012-

Röa küla

Leader

rajamine

elanikkond

inimesi rajatud

2013

elanikud,

programm ja

külavanem

omafinantseer

kiigel käib?

ing
5.

Võrkpalliplat

Kogu küla

Kui tihti

2010-

Röa küla

Omafinantsee

si rajamine

elanikkond

korraldatakse

2015

elanikud,

ring

„perekondade“

külavanem

vahelisi
võrkpallivõistl
usi? Kui palju
on
võrkpallihuvili
si?
6.

Kuur-saun-

Kogu küla

saali rajamine elanikkond

Kui paljud

2010-

Röa küla

Omafinantsee

inimesed

2015

elanikud,

ring

külavanem

kasutavad
loodud
võimalusi(ühe
kuu jooksul)
3.

Lähieesmärk:
Aastaks 2015 ei ole Röa külas esinenud ühtegi õnnetusjuhtumit, mis oleks tingitud
ohtlikust elukeskkonnast
Indikaator:
Vigastuste arv külaelanike seas (maakonnahaigla)
Indikaatori tänane tase:

3.

Meede:

1.

Aastaks 2015 on kogukonna liikmed teadlikud ohutust keskkonnast
Meetme hindamine:
1. Teadlikkuse suurenemine kõigi koolitatute seas- hindab koolitaja tagasiside alusel
2. Riskianalüüs – kas olukorda on hakatud parandama või mitte – külavanem
Tegevus

1.

Ohutu

Sihtrühm

Lapsevane

Mõõdik

Kui palju

Ajavahe

Teostaja/vast

Rahastamise

mik

utaja

allikas

2010-

Röa küla

Maakonna

keskkonna

mad ja

inimesi ning

koolitused

noored

2015

juhatus

traumaoprogr

kui suures

koostöös

ammi

täiskasvan

mahus on

Punase Risti

rahadest,

ud

saanud

ning

omafinantseer

ohutusealast

Naabrivalveg ing

koolitust?

a, maakonna
traunamõuko
gu

2.

Ohutu

Lapsed 7-

Kui palju

2010-

Röa küla

Maakonna

keskkonna

14

inimesi ning

2015

juhatus

traumaoprogr

kui suures

koostöös

ammi

mahus on

Punase Risti

rahadest,

saanud

ning

omafinantseer

ohutusealast

Naabrivalveg ing

koolitust?

a, maakonna

koolitused

traunamõuko
gu
3.

Ohutu

Küla

Kui palju

2010-

Röa küla

Maakonna

keskkonna

vanemad

inimesi ning

2015

juhatus

traumaoprogr

koolitused

elanikud

kui suures

koostöös

ammi

(65- ...)

mahus on

Punase Risti

rahadest,

saanud

ning

omafinantseer

ohutusealast

Naabrivalveg ing

koolitust?

a, maakonna
traunamõuko
gu

4.

Ohutuspäeva

Kogu küla

Kui palju

2010-

Röa küla

Maakonna

d

elanikud

inimesi on

2015

juhatus

traumaoprogr

päevast osa

koostöös

ammi

võtnud?

Punase Risti

rahadest,

ning

omafinantseer

Naabrivalveg ing
a, maakonna

traunamõuko
gu
3.

Meede:

2.

Aastaks 2015 on kogukonna territoorium muutunud ohutuks.
Meetme hindamine:
Kogukonna riskianalüüs -külavanem
Tegevus

1.

Sihtrühm

Mõõdik

Ajavahe

Teostaja/vast

Rahastamise

mik

utaja

allikas

Naabrivalve

Kogu küla

Kui palju

2010-

Naabrivalve

Omafinantsee

Röa sektori

elanikud

majapidamisi

2015

sektori

ring

arendamine

on naabrivalve

koordinaator,

sektoriga

külavanem

kogukonna
piires liitunud.
2.

Küla piires

Kogu küla

Kui palju

2010-

Röa küla

Maanteeamet,

kiiruspiirangu elanikud

külaelanikke

2015

juhatus,

omafinantseer

loomine

on rahul uue

maanteeamet

ing

liikluskorraldu
sega?
3.

Kõik Röa

Kogu küla

Kui paljudes

2010-

Röa küla

Omafinantsee

küla elumajad elanikud

majades on

2015

juhatus,

ring

on varustatud

olemas

nõuetekohase

nõuetekohaselt

lt paigaldatud

paigaldatud

suitsuandurig

suitsuandurid?

a

Kui tihti

külavanem

toimub
suitsuandurite
kontroll?
4.

Lähieesmärk:
Aastaks 2015 on 60% Röa küla kogukonnast kaasatud küla tegevustesse ning
võimestunud ja suutlikud arendamaks küla kogukonda.
Indikaator:

1.Inimeste osavõtt küla tegevustel
2.Võimestunud külaelanike protsent
Indikaatori tänane tase:

4.

Meede:

1.

Aastaks 2015 on kõigil külaelanikel võimalus saada informeeritud külas toimuvast ning
seejuures avaldada oma arvamust
Meetme hindamine:
1.külaelanike arvamuse küsimine-küsitluste protokollid,külavanem
2.külaelanikele pakutavate infokandjate arv (tagasiside nende kohta) - külavanem

4.

Tegevus

Sihtgrupp

Mõõdik

1.
1.

Ajavahe

Teostaja/vast

Rahastamise

mik

utaja

allikas

Küsitluse

Kogu

Kui palju

2010-

Küla juhatus, MTÜ Röa

korraldamine

külaelanik

külaelanikke

2015

külavanem

külaelanike

kond

korraldatud

omafinantseer

küsitlusele

ing

seas

küla,

vastab?
2.

Külale

Kogu

Kas koduleht

2010-

Küla juhatus, Omafinantsee

kodulehekülj

külaelanik

on loodud?

2015

küla IT mees

e loomine,

kond

Kui palju

administreeri

külaelanikke

mine.

kasutab

Foorumi

foorumit

loomine.

(vähemalt

ring

korra kuus)?
3.

Info

Kõik

Kui tihti

2010-

Küla juhatus, omafinantseer

edastamine

vallalehe

edastatakse

2015

külavanem

valla lehele

lugejad

vallalehele
infot? Kui
paljude
inimesteni
jõuab
vallaleht?

ing

4.

Meede:

2.

Külaelanike kaasamine hooajalistesse ja pidevatesse heakorratöödesse
Meetme hindamine:
1.Osavõtjate arv(protokollid)
2.Külaelanike abiga tehtud heakorratööde ajatabel.

4.

Tegevus

Sihtgrupp

Mõõdik

Ajavahe

Teostaja/vast

mik

utaja

Kui palju

2010-

Röa küla

Rapla vald,

ettevalmistam elanikkond

inimesi

2015

elanikud,

kohaliku

ine talgute

talgutel

külavanem

omaalgatuse

raames

osales?

2.
1.

Külaplatsi

Kogu küla

Rahastus

programm,
Leaderprogramm,
omafinantseer
ing

2.

Haljasalade

Kogu küla

Kui palju

Röa küla

Omafinantsee

niitmine ja

elanikkond

inimesi osales? 2015

elanikud,

ring

loodusobjeki

Kui palju

küla juhatus

de

inimesi tänu

ja külavanem

korrastamine

sellele saab

2010-

haljasalasid ja
loodusobjekte
külastada?
3.

Külaplatsi

Kogu küla

Kui palju

2010-

Röa küla

Rapla vald,

hooldamine

elanikkond

(erinevaid)ini

2015

elanikud,

kohaliku

mesi aitab

küla juhatus,

omaalgatuse

külaplatsi

külavanem

programm,

hooldada?

Leaderprogramm

4. Lisad
4.1. Röa küla kaart
4.2. Küla kinnistu kaart
4.3. Külaplatsi detailplaneering
4.4. Küsitlusankeet
4.5. MTÜ „Röa küla põhikiri“

