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Rakennukset - Byggnader  Epämiellyttävä rakennus / Otrevlig byggnad: 
 
• ruma 
• laatikkomainen ja ränsistynyt 
• Bunkkeri1 
• Ruma 
• Puolityhjä- ränsistynyt 
• Ruma rakennus tällä Nikkilä paraatipaikalla! Mikä 

tahansa uusi suunnitelma tämän tilalle on varmasti 
parempi kuin nykyinen. 

• voisi olla elävämpi kohta 
• Kylän keskus ei ole kovin edustava. 

 Miellyttävä rakennus / Trevlig byggnad: 
 
• Kaunis. Edustaa kirkonkylän historiallista kerrostumaa 

ja on osa Nikkilän tarinaa. 
• vanha, kaunis 

 Uusi rakennus / Ny plats för byggnad 
• Tähän jotain tehokäyttöä, kerrostalo 
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 Uusi rakennus / Ny plats för byggnad 
• Vanhat pois ja kerrostalo tilalle 

 Miellyttävä rakennus / Trevlig byggnad: 
• Vanhat puutalot! 
• Kaikki Ison kylätien varrella olevat puutalot 

ovat kauniita ja ne tulisi kunnostaa  
alkuperäisen kylätien ilmeen kaunistamiseksi ja 
kylän persoonallistamiseksi. Uudet laatikot 
ovat kamalia. 

• Kaunis. Edustaa kirkonkylän historiallista 
kerrostumaa ja on osa Nikkilän tarinaa. 

• suojelun arvoinen raitti, myös naapurit 

 Epämiellyttävä rakennus / Otrevlig byggnad: 
• Rosenhomlms hus en skamfläck 
• Rapistunut ja ei sovi paikkaan 

 Epämiellyttävä rakennus / Otrevlig byggnad: 
• ovårdat 
• Huonokuntoinen, tyhjänpanttina seisova ja täysin 

villiintynyt piha ja tämä paraatipaikalla keskellä kylää. 
• Ihan mätä 
• Näitä riittää isokyläntiellä 



Maisemat ja ympäristöt – Landskap och miljö 

 Miellyttävä maisema 
 Trevligt landskap 
• Stora byvägens trähus är en tillgång 

och borde rustas upp. Ett charmigt och 
lågt centralstråk kan sedan flankeras 
av småhus och -höghus en bit ifrån 

• Toivon, että alue säilyy 
pientaloalueena ja alkuperäistä 
Nikkilää edustavat talot suojellaan. 

 Epämiellyttävä maisema /  
 Otrevligt landskap 
 
• Iso kylätie sai hieman ehostusta 

liikenneympyrän ja katukiveysten avulla, 
mutta Domino on aika häpeäpilkku. Samoin 
Iso Kylätien useat ihan eri etäisyydellä tiestä 
olevat rakennukset, jotka ovat omiaan 
tekemään keskustasta sekavan ja ruman. Lisää 
korkeampaa ja tiiviimpää rakennusta 
lähemmäs katua. 

• 60/70-luvun bunkkerirakentamista 
parhaimmillaan koko Nikkilän keskusta. Ei 
kauhean silmäystävällistä seutua. 

• OP-talo ja sen ympäristö, vanhoja taloja 
lukuunottamatta pitäisi hävittää ja uusia, 
VANHAAN tyyliin rakentaa uudet. Domino, 
Krissen baari talot hävitettävä. 

• Tur att det här rivs och byggs om. Det kan 
knappast bli värre. 

• De gamla betongskräpen kunde rivas och 
ersättas med fina fasader mot rondellen och 
kommunhuset. Gärna låga fasader längst mot 
rondellen 

• Sibbo shopping center domino. 
• Sekava parkkialue 
• Kauppakeskuksen kunnostus ja käyttöönotto. 
• aikansa ilmentymä 

 Kehittämisehdotus / utvecklingsförslag: 
 
• Borde göras mer trivsamt och utnyttjas bättre 

- mitt i byn och fungerar nu som en trött 
parkeringsplats... 

• Purkaa vanhat rakennukset ainakin osin. 
Kaupallisia palveluita kaivataan! 

• Iso Kylätie. Kuntakeskuksen pääkaduksi tosi 
ankea. Elämä puuttuu. 

• Området i behov av akut ändring! 
• Huonokuntoinen talo ja pihapiiri. 
• kylätie kaipaa kohennusta, paljon 

huonokuntoisia rakennuksia. 
• Vanhat puutalot kunnostuksen kautta 

käyttöön. 
• Nikkiän keskustaan täytyisi saada lisää 

houkuttelevia kauppapaikkoja ja kahviloita. 
Nykyiset puoliränsistyneet/puolityhjät 
"kauppapaikat" eivät houkuttele. 

• Isokylätietä kaikilta osin olisi hyvä kehittää 
aktiivisemmaksi ja houkuttelevammaksi. Kylän 
keskus on jollain tapaa kuollut. Keksustan 
viheralueet vaatisivat siistimistä! 

• Tiivistystä 
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Toiminta ja tapahtumat – Aktiviteter och händelser 

Ulkoilu- tai liikuntapaikka 
• Tyly rakennus, kaipaa kohennusta 

muttei kerroksia 

Ulkoilu- tai liikuntapaikka 
Rekreations – eller idrottsplats 
 
Leikki- tai pelipaikka 
Lek- eller spelplats 
 
Taide- tai kulttuurielämys 
Konst- eller kulturupplevelse 
 
Muu tapahtuma- tai harrastuspaikka 
Annan händelse- eller hobbyplats 
 
Uusi tapahtuma- tai harrastuspaikka 
En ny plats för händelse eller hobby OP-kortteliin liittyvät kommentit Kysymys Nikkilästä! –kyselyssä 2013 
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 Uusi kohtaamispaikka: mitä paikassa tapahtuisi?  
 Ny mötesplats: vad skulle hända på den här 
 platsen? 
 
• Jos tämä rakennus uusitaan toivon että katutasossa 

edelleen olisi kioski, pankkiautomaatti, tietenkin 
vähintään jäätelökioski. Mielellään ruokapaika isolla 
terassilla. Paljon penkkejä, pyörätelineitä,  
kukkaistutuksia. Ehdottomasti kello ja lämpömittari!: 
tämä olisi edelleen paikka mihin voi tulla istumaan 
hetkeksi, nauttimaan jäätelöstä ja jutella tuttujen ja 
tuntemattomienkin kanssa. Nätti kohtaamispaikka 
keskellä kylää! 

• Det här skulle kunna bli ett torg och affärsbyggnaden 
skulle kunna utnyttjas till något dithörande (t.ex för 
en uteservering): En uteservering/terrass där folk 
kunde sitta och njuta av sol på sommaren. Torget 
kunde fungera som handelsplats eller samlingsplats 
för invånarna, bli ett gemensamt "vardagsrum” 

• kauppoja kahviloineen: voisi pitää tauon kylmällä ja 
rospuuttokautena 

• cafeer och små affärer längs Stora Byvägen, små 
trädhus (typ Bergens hamn område):  

• Tori, jossa pe. ja viikonloppuisin tuoreita vihanneksia 
ym. 

 Paikka, jossa tapaan ihmisiä 
 Plats där jar träffar människor 
• Cafe Control lounasaikaan 
• Kioskit, kesäisin jäätelökioski 
• Jäätelökioski 
• cafe control, restaurang 
• R-kioski, pankkiautomaatti, parkkipaikka ja muutama penkki. 

Tästä löytyy kesällä kylän ehdoton suosikki = Jäätelökioski! 
• Jäätelökioski kesäisin; voi myös katsella ohiajavia 

kulkuneuvoja! 
• Vilkas 
• Nikkilän paras ruokapaikka Cafe Control!! 

Kohtaamispaikat - Mötesplatser 

 Uusi kohtaamispaikka: mitä paikassa tapahtuisi?  
 Ny mötesplats: vad skulle hända på den här 
 platsen? 
 
• kauppoja kahviloineen: voisi pitää tauon kylmällä ja 

rospuuttokautena 
• Rosenholms bokhandel önskan om att huset skulle 

fixas upp och målas- ett myscafé: café 
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Nikkilän imago – Nickbys image 

 Nikkilän imagoa parantava paikka 
 Plats som förbättrar Nickbys image 
• service! god mat! bra! 

 Nikkilän imagoa heikentävä paikka 
 Plats som försämrar Nickbys image 
 
• Fula hus, tyvärr... 
• Rumaa ja ankeaa rakennuskantaa. 
• Puolityhjillään- surullinen näky 
• Koko ydiinkeskusta alue sekava, epäsiisti. 
• epäsiistin näköistä aluetta, talo ränsistynyt 
• Ruma rakennus. 
• Kylän keskus ei ole kovin edustava. 
• tomt. 
• "Andelsbanks"huset halvtomt o fult. Inge bra image 

att ha ett sådant mitt i centrum. 
• Ruma ja ankea "kauppakeskus" 
• Kylän keskus ei ole kovin edustava. 
• voisi olla elävämpi kohta 
• Koko kylän keskusta heikentää Nikkilän imagoa. 

Kyseisestä paikasta pitäisi mielestäni piirtää harpilla 
5km ympyrä ja purkaa kaikki rakennuskiellot 
kyseiseltä alueelta. Kaavoitukseen nopeutta, jotta 
kylä saataisiin kehittymään! Tällä hetkellä Nikkilässä 
eivät yritykset kukoista, koska asiakaspohja on liian 
pieni. Nikkilän junayhteys valmistuisi myös, mikäli 
asukaspohja olisi riittävä. Liian pitkään on 
suunniteltu ja mietitty. Tälläisetkin kyselyt nielevät 
turhaa rahaa ja aikaa pois varsinaisesta 
kehittämisestä.  Nyt pitäisi toimia Nikkilän 
kehittämisen kanssa. 

• Kylän keskus ei ole kovin edustava. 
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