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TIEDOTE: 

Paljakan laskettelurinteiden ja vuokraamon, Paljakka Caravan -alueen sekä Bistro ja Riekko -

ravintoloiden liiketoiminnat ovat tänään siirtyneet yhtiöllemme Mäkinäköala Oy:lle.  

 

Yhtiömme on nimittänyt uuden operatiivisen johtoryhmän vetämään sekä edellä mainittuja 

liiketoimintoja sekä Hotel Paljakkaa ja Paljakkatalossa toimivaa keilahallia, vuokraamoa sekä ravintolaa. 

Toni ja Jutta Haapala ottavat operatiivisen johtovastuun ja yhtiömme jatkaa investointejaan Paljakkaan. 

Jatkamme työtä alkuperäisten suunnitelmiemme mukaan. Suunnitelmamme ja visiomme tulevat 

toteutumaan, Paljakasta tulee upea lomakohde. 

 

Kuluvan talvikauden ja kevään aikana kohennamme yhtiömme palveluja ja tiloja. Tiedotamme 

lähiaikoina, miten uudistustyömme edistyvät ja mitä uusia palveluja on tulossa. Paljakan rinteet tulevat 

olemaan entistä ehompana auki ensi talvikaudella. Tälle talvelle laskettelurinteitä ei avata.  

 

Vaikka Paljakan rinteet ja rinneravintolat ovat tänä talvena kiinni, yhtiömme toivottaa kaikki 

tervetulleiksi Paljakkataloon keilaamaan, vuokraamaan esimerkiksi lumikenkiä ja sähköavusteisia Tunturi 

eMax Fatbike -pyöriä. Kesään saakka Hotel Paljakka on avoinna vain ryhmille. 

 

Intohimomme tästä eteenpäin on rakentaa Paljakasta ympärivuotinen, perheystävällinen lomakohde. 

 

Tutustu palveluihimme osoitteessa www.paljakka.fi. Lisätietoja sähköpostitse jutta @hotelpaljakka.fi / 

0401467811 tai toni@hotelpaljakka.fi / 0401467812 

 

Olemme erittäin innoissamme Paljakan tulevaisuudesta ja toivottavasti nähdään pian! 

 

Ystävällisin terveisin 

MÄKINÄKÖALA OY 

Toni & Jutta Haapala 
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RELEASE: 

Today, the business operations of the Paljakka ski slopes and the rental shop, the Paljakka Caravan area, 

and the Bistro and Riekko restaurants have been transferred to our company Mäkinäköala Oy. 

 

Our company has appointed a new operational management team to run both the aforementioned business 

operations and Hotel Paljakka and the bowling alley, rental shop and restaurant operating in Paljakkatalo. 

Toni and Jutta Haapala take operational management responsibility and our company continues its 

investments in Paljakka. We continue to work according to our original plans. Our plans and vision will 

come true, Paljakka will become a wonderful holiday destination. 

 

During the current winter season and spring, we are improving our company's services and facilities. 

Soon we will inform you how our renovation work is progressing and what new services will be. Paljakka 

ski slopes will be open next winter season. Ski slopes will not be opened this winter. 

 

Although Paljakka ski slopes and slope restaurants will stay closed this winter, our company welcomes 

everyone to Paljakkatalo to go bowling, to rent, for example, snowshoes and electrically assisted Tunturi 

EMax Fatbikes. Until summer, Hotel Paljakka is open for group bookings only. 

 

Our passion from now on is to build Paljakka into a year-round, family-friendly holiday destination. 

 

Check out our services at www.paljakka.fi . For more information, contact jutta@hotelpaljakka.fi  / 

0401467811 or toni@hotelpaljakka.fi  / 0401467812 

 

We are very excited about Paljakka’s future and hope to see you soon! 

 

Br, 

MÄKINÄKÖALA OY 

Toni & Jutta Haapala 

 


