
Domino-kortteliin liittyvät kommentit 
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Koosteen laati / Sammanställd av 
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 Epämiellyttävä rakennus 
 Otrevlig byggnad: 
 
• Domino on ruma, sietää purkaa. 
• Aika synkeä, varsinkin sisätiloistaan - olen pari kertaa käynyt, 

mutta joutunut poistumaan aika nopeasti ulos. 
• Ruma. 
• laatikkomainen ja ränsistynyt 
• domino eteläsuomen rumin peltipurkki 
• Aagh, Domino. 
• Domino har tyvärr levt ut sin tid och är allt för ful för och lite 

utnyttjad yta att stå på den bästa platsen i centrum. 
• Kentien julkisivu päivityksen tarpeessa? Pätee useimpin 

keskustan vanhoihin liiketiloihin. 
• domino todella aikansa elänyt, ei sovi miljööseen 
• Surkeita ehkä 70-luvun luomuksua. Minua ei enää mikään 

haittaa mutta jäisikö noita kukaan kaipaamaan. 
• Ankea muistutus aiemmista "suuruus" unelmista. Kauppatalo 

tarvitaan, mutta sen tulisi olla houkutteleva niin kauppiaille kuin 
kuntalaisillekin (lähituotantoa yms.) 

• Förskräckligt ful öststatsaktig byggnad 
• Rakennus ei ehkä ole kaikista miellyttävin ei, mutta ei sitä 

kuitenkaan tarvitsisi kokonaan muuttaa. Se on kylän 
keskustassa, ja voisi toisessa tarkoituksessa toimia hyvin. 
Mielestäni tässä rakennuksessa voisi vaikka ylläpitää 
nuorisotoimintaa. 

• Joutaisi antamaan tilaa tehokkaammalle palvelurakentamiselle. 
• Se ut som ett minishoppingcenter men då man stiger in är det 

helt tomt, allt är stängt. Skulle vara trevligt med minibutiker och 
mycket människor :-) 

• Ankea puolityhjä rakennus jota ei olettaisi löytävänsä 
väkirikkaalta paikkakunnalta. Kehitysalue-tyyliä 

• domino borde rivas. Väldigt fult 
• suurin osa 70-luvulla rakennetuista rakennuksista (Domino, ym) 

ovat rumia mutten tiedä mitä niille voisi tehdä. Myös vanhan K-
kaupan rakennus on häiritsevä, etenkin kun se on tyhjä. 

• "kauppakeskus" =) 
• Domino voitaisiin purkaa. 
• Dominoi on ihan homeessa! 
• Ful 
• Aikansa elänyt, ei houkuttele asioimaan 

 Miellyttävä rakennus  
 Trevlig byggnad: 
 
• Dominon kauppakuja on mielestäni tosi 

miellyttävä läpikulkupaikkana talvisin, 
mutta ei nähtävästi nykyisessä 
tarkoituksessaan toimi. 

• Edustaa oman aikakautensa ilmettä - 
näitäkin pitäisi säilyttää osana 
aikakausien kerrostumaa. 

 Uusi rakennus / Ny plats för byggnad 
 
• Dominon kauppakeskuksen paikalle. 
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Rakennukset - Byggnader 
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Maisemat ja ympäristöt – Landskap och miljö 
 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. 

• Ruma liiketila. Vai mikä siinä oikein on?Ruma 
kuitenkin. 

• Ämbetshuset, andelsbankshuset, Nordea och 
Domino inte vackar byggnader 

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

• Domino näyttää kauhealta. 
• Domino rumentaa keskustaa, paikalle voisi 

rakentaa useampikerroksisen palvelu- ja 
kauppakeskuksen ydinalueelle. 

• Tarttis tehdä jotain rakennukselle. 
• Kauppakeskus Domino kaipaa kipeästi 

ehostusta. Ydinkeskustan häpeäpilkku. 
• Kauppakuja Domino on ruma rakennus 
• kauppakeskus domino on aika kauhea 
• Förnya Domino 
• domino, vanhan ja kulahtaneen oloinen 

keskeisellä paikalla 
• Vanhoja ja rumia rakennuksia 
• aikansa ilmentymä 
• s-market ja koko domino-kortteli 
• 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. 

 Kehitettävä maisema tai ympäristö /  
 Landskap eller miljö som ska utvecklas 
 
• voisi olla torimainen kulma jossa pienyrittäjille 

tiloja 
• Jotakin kaunista joka palvelee kaikkia. Vaikka 

se tori!!! 
• taajamakuvan kehittäminen uusilla 

rakennuksilla 
• Förnyas 
• Snyggare centrum i byn. De gamla 

byggnaderna (Ämbetshuset, 
Andelsbankshuset, Domino osv.) inte 
trivsamma, och ger inte en bra bild av byn. 
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Nikkilän imago – Nickbys image 
 Nikkilän imagoa parantava paikka 
 Plats som förbättrar Nickbys image 
 
• Suuremmat kaupat lähekkäin takaavat laajan 

valikoiman. Mielestäni olisi ulkopuolisena 
mukava nähdä kuinka tutut moikkailevat 
toisiaan ja jäävät ehkä rupattelemaan 
kuulumisia ja juoruja. Paikka sekä nuorille että 
vanhoille! Ja kaikille siltä väliltä 

• Uutta rakennuskantaa 

 Nikkilän imagoa heikentävä paikka 
 Plats som försämrar Nickbys image 
 
• Kiinteistö on jo parhaat päivänsä nähnyt. Uusi 

liikerakennus ja asuntoja (kerrostalo jonka lalkerros on 
liiketiloja).. 

• Pankin rakennuksen voisi jyrätä Dominon rakennuksen 
myötä.Pankille löytyisi varmasti tilat paikalle tulevasta 
uudisrakennuksesta. 

• domio on eteläsuomen rumin peltipurkki 
• Domino pitäisi purkaa 
• ruma ja ankea domino 
• Gammalt 
• Epäsiisti keskusta, huono rakennuskanta 
• Äckliga gamla, fula och onödiga Dominobyggnaden. Helt 

för uråldrar och otäck... 
• Kolkkoja, varastomaisia laatikkotaloja. 
• Domino är ganska sorgligt. Tiden har sprungit förbi stället. 
• Kökkö ja ränsistynyt Domino. Parkkiksen puoleinen ovi 

lähinnä puodinpitäjien röökipaikka, ei houkuttele 
asioimaan. 

• Isokylätien vanhentuneet liiketilarakennukset, erityisesti 
Domino, ovat rumia ja toimimattomia. 

• domino on karsea.. 
• Epäsiisti rakennus keskeisellä paikalla 
• Bort med byggnaden 
• Dominohuset. Gammalt o förfallet hus mitt i centrum. Akut 

problem! 
• Kauppakeskus Domino tervehtii Nikkilään tulijaa 

ränsistyneen säälittävällä ilmeellään. 
• Ful stor byggnad 
• Ruma! 
• Domino on huonosti hoidettu kiinteistö.Ja ruma. 
• Domino, huonokuntoinen rakennus jossa ainut hyvä asia 

on Sipoon Autovaraosa. Muuten palvelut kovin kehnoja. 
• Vnaha kauppakeskus on kulahtanut. 
• Betonghusen 
• Masentava, menneitä virheitä esiintuova ja keskeisellä 

paikalla 
• Tämä keskeinen paikka on kaikin puolin ankea. Dominon 

talo on kai purkulistalla? 
• aikansa kukkanen onkin korvautumassa, hyvä niin. 
• tomt. 
• en bank som man kan lyfta pengar eller sätta in pengar 

bara en dag i veckan och kl 10-13. det kallar jag inte en 
bank! 

• Surullinen näky 
• Räkälä ja grilli 



Uusi kohtaamispaikka: mitä 
paikassa tapahtuisi? Ny 
mötesplats: vad skulle hända på 
den här platsen? 

• Tori, kauppakeskus, pikkukauppoja: 
Kahviloita, terasseja, jäätelökioski, jopa 
ravintola (?), lähiruokaa, ei isoa 
markettia, ihmisten kohtaamista, 
tapahtumia torilla (ehkä vähän niin kuin 
Kampin Narinkkatori pienoiskoossa ja 
maalaisympäristössä.) 

• Kunnollinen tori: Paikassa olisi 
viikonloppuisin ja iltaisin torimyyntiä. 
Siellä voisi järjestää myös erilasia 
tapahtumia. 

• Tori tai aukio. Kahvila. Ainakin kioski. 
Siistejä penkkejä.:Torimyyntiä. 
Kahvilapalveluita. Kioski. Kunnan 
ilmoitustaulu. 

• Tori: Kunnollinen tori jossa vihannes ja 
kalamyyntiä 

• Parkeringshus eller affärscentrum och 
parkering. 

• Tori: Normaali torimyyntiä ym. 
• Kauppoja, kahvila, kunnan tiedotuspiste, 

kirj lehtipiste 
• pieni aukio:tapaamispaikka, kahvilan 

terassi+jätskikioski esim. 
• Tori: Paikallisten tuottajien myyntikojuja, 

vanhanajan tori-tunnelmaa. Paikka josta 
saa ostaa Sipoolaista! 

• Pieni toimiva vihannestori, tai 
torikahvila.:Kahvia, lähituotantoa, 
sosiaalista toimintaa. 

• Tori: Tori juttuja 

Kohtaamispaikat - Mötesplatser 
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 Paikka, jossa tapaan ihmisiä 
 Plats där jar träffar människor 
 
• Vähän spurgu 
• Keskusta (kaupat ja muut keskustan 

palvelut) 
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