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Visulahteen avataam
ABC-iakeluasema
konditorian toimihrsf ohtaia
Pirita Huikuri tiedotteessa'
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Iffs0 Uffiela
Ramtn kouditorian Mikkelin Vimlahteen tulevan lelpomon F taukoPaika!
vhtentien ataEan Osu uskauP-pa
Slur-Savon ABC-iakeluiseuta Ratannus valmistuu

MilctceUtfl isen

ABC-iaketuasema valmistrtu
saflursse aikataulussa leiPomotaukopaikan kanssa ia Palvelee Viitostiell{ Iiikkuiien lisiksi

velirrn

YhteistY0

etenl noPeasti, sillf, molemmat
osapuolet llkavm saman dl<e-

royion

P ohioisten ia
iteisten kauPtrnginosien asukkaita.
- Olemme saaneet Paljon
aslakaspalaulteita. ioism on toivottu ABC-Polttonesteiakelua
my6s Milikelin PohJois-itlPuo-

etenkin'Mikkelin

keualta 2fi22.
Ralnin kondttoriants Ok
Suur-Sermn

-3

altreen mahdollisuuk*

sista.

-@tontillr

orat jo lrynntssf ia uusl leiPomo- kahvila valmistuu aikataulun mukaan, kertoo Rarnln

Ieile"

)

llyt meifletarlouhri hyt'[

mahdollisuus t*Ydentlil Palve*
lwerkostoa P tehd{ YhteistY$t{ toisen vahvan etelilsavoleisen
yrityksen kanssa toteaa Osrruskauppa Suur- Savon toimitusiohtaJa Heikki

Hlmllfl inen.

Jutrantien varteen'
Lidl on rakennuttanut uuden myymilan

lUiklrelinlrolmas Lidl
iuaa toukoltuun loPuIIa
palvelue Viilrlroa ennen
ItsIi

nffi

ilfiH(o l(gtni
LidI- ketiu PYrkii vahvistamaan
asemiaan nttkt<ettg arnaamalla
keupunkiin ltalmannen flYYm A*
lf,n. I-{hemEelle ftniantien \narteen
mkennetun kauPan ataiaisPfiirri
ont7. toukoluruta.

Odotukset orat korkealla,

sanoo Lidl-Srromen kiinteistO-

p*tlttkliO Ienne'[olvaneu'
- Uuden mYYmlIEn oletetaan
ionkin lrerran hetPofielra-n het't

ifain ruuhkaism Setrikadun

myymeltu asiakasPainefia' mutta
udienlrtr pYrimme silfiIan myos

Lidlii osuuskappa

asiakl<aita.

.Kawuodotukset Perustuvat
hyveMin sijaintiin vilkkaan tien
\arr€ss.
Littlon pen:stanut Suomeqsa viime
rmosire viiit€stlt sei8snilltn uutta
m1;ymf,I[fl vuosittainToivam samo, em lflIqaildotr,S laatii prtkaf manrkoinfr,aF arvi.ii"tia n laikketin hBauksessa piti
mlms purkaa vanhqia kiinteistoP

Toivasen mukaan L&henrtren Paikassa toteutm'at yrityks€n
tavottteet.
- Rakennwry0t ortst suf uneet
alkataulussa ia ainaldn meid$n

avaa Nuiiamiehen salen.

niik0killmasta totaaliserr kivuttomasti.
Kokonaisurakka on Maarakennus Suularisella.
- Ulkopuolisen silmin Fi{ke
wi nf,ytei$ viel{ laskenereirykrl
rmrtte Xatustot saadffEnpail{oilleert
ia pibaan as&ltri ajoissa. Joialiin
pri"ia pihatoiut saattaaieadii elku-

keslilli tehtlhdksi.
Lf,hemAen Licllin mlSmtiPintada on noin L10O neUOtiL
Sisf,titoiltaan kauppa on hieman

pienempi kdn Milrkeiln ensimmfinen tidl, mutta Toirranen sanoo
uuden nLvymaliiJn olelan uuden

rakennuskonseBtin mukainen,

ttffiffir
Ya$hofmentrryos
YetilrMatsemolL
JarneTctilren

mukaan asiakkaita nrlee
kaukaa ja r:sein autolla.

mYOs

Ilsek0in-

tipaikkoia maalatsan 17O.
'Ri steyt TYokeslarksenkadu tl e
Licllin Fihaan on valo-ohiattu-

* Se on vilkas ristels' mutta
uskomnre, ettil valo*ohiauksen

tunnistaminen tthentfl fl ruuhki*

avara ia valoisa
- Sairmme esilte laaian perusuatikoimarr ia rnlOs rnihtur'ia teemoia

Irct Lidl tyollisulii yli

2o henkilOs-

VIki on io rekrytoitu.

T<rirresen mukaan keuPan odotetaan olel,an Ilhikanppa alueel-

la. muffa Udlin kokemuksien

Mikl<elisse koetaan Potkkzukse}-

linen toukokuu, kun kaksi uutta
pfiivitttistavarakauppa^e
kon vAlein-

ava a

vii-

Osuuskauppa Suur-Savon
rakennuttama Sale NuiJarnies ehdi
hieman ennen lldlill. Jlflkerinka-

dulle rnlmistunut Sale*mYYffilll
avataan torsteina 20. toulrokuuta.
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uene karahtl kadlle lreslrelle

yffi
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Puumalassa

onnettomuudet:K!rydissiorikolmehenkit6ii,iotkaeivatbukkaantuneethaverissa.
tsemtrnrnetrinen mootortvene exsy'*i PilkkoPim$,s* rciEIifl
ia aioi t<ariUe Puumalan Osmo*
neskeleenself llll littenSirdn rasfaisenay0nfi.
Alulaen kvtdlssa oli kohae henkil06" iotka eivdt loukkaantuneet

Sei

har,,erissa. Vene ei

hanerlin joutuneet eiv{t lqflmet-

nuntain va.staiserra YOn{.
- \'Hhln oli Poikkeuksellinen

IGIIe Sipffiirren

mlr0sktAn sealilt

rlaurioita. F pelastuslaitos hina*
si onnettCImuus\runeen rantaan'
EteIS- rsavon Pelastusleitos sai
h*lytylcsen ennen kolmea s !rn*

vuorokaudenaika ir vuodenaika*
kin. lbiln kYtmien vesien aikaan
kun lflhtee liikenteeseen' siihen
sisalryy aina riskl Sen vuoksi pai*
kalle hAtyte ttitn meilH toistslymmenH Ytsildtr" osa EEl[-Karfalan
puoleliakin, Plivl6tltt Palomes tari Eero Aho kertoo.
Hiln anioi, eEe lcyseess{, olivat
kokmeet vesilliliiklnrJat joille o[
srtttmut narrigotritivirhe. AJkoholi
ei mffyrYt karille aJoon.

IctullsihEelllkentee-

sllhen slsitlt!4f
'',ffiHffiH
aitrartsl&
seen,
EsoAhc

LitmP0tila kolmen ai.kaan aamu-

ysstil oli Puumalassa vain muu*
laman kymmery{rsen Plussan
n*o1r:'. mutta. Al.un mukaan

Sururuntaina emen aamuviitPaloi anto Mus-

tJine€t pelastaiia odotellessan.

tf Msntyhariussa

EEti.Savm pelastuslaitoksella olt
vOUA muutenliin Palion erilaisie
iehtitvill, ioille ei toytynyt mitfiitn

Pelasttrslaitos ehtl pailulle vffita
slinl ra.iheessa, kun autosta oli
enltlt savue\nat Jflflnteetil{eUflkalla ei ollut ihmisiii, eike sYrry-

vhdistlrta tekijae.

Lauantai-iltana Rotrhialenlisdur

eassa Mikkelisse Patoi $hlt0lintan altanoin 300 neli6t{ heinil*oa'
ivtythemmin lllalla auto alagtui !'ii
rcstre lltl oiaan tie t5'6maalla J uvan
kohdalla. mutta henkit0tahinko -

p

ei tullttt-

tikkatassun Pdildkodi$ Pthassa'

ki-

miss.vy*it ollut enaa atwioa.

Itliqlsttvt palomestari Eero Ahct
piti tapausta sitnii mietessll erikoisena etttr eutopalossa $YnB]
tavallisesti niin isot liekit ia palion
savuit, ettA ioku tekee MIY$ksen

jo palon aikana.

