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Oluet 
 
Kesäolut 
 
MARRASKUU 
hakunumero KB171103 
tuotetyyppi pohja- tai pintahiivaolut 
täydentävä tuotetyyppi tumma lager, stout tai porter 
alkoholipitoisuus vähintään 5,0 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,5 litraa 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 
lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Tölkki katsotaan eduksi.  
 – Kesäinen ulkoasu katsotaan eduksi. 
 – Edullinen hinta katsotaan eduksi. 
 – Jakeluaika 24.5.2018–18.8.2018. 
valikoimaantuloarvio toukokuu 2018 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.12.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.5.2018 asti. 
15.1.2018 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
MARRASKUU 
hakunumero KB171104 
tuotetyyppi erikoisuus 
täydentävä tuotetyyppi mallaspohjainen 
alkoholipitoisuus yli 4,4 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,33 litraa 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 
lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Inkivääriolut. 
 – Kesäinen ulkoasu katsotaan eduksi.  
 – Jakeluaika 24.5.2018–18.8.2018. 
valikoimaantuloarvio toukokuu 2018 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.12.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.5.2018 asti. 
15.1.2018 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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MARRASKUU 
hakunumero KB171105 
tuotetyyppi lager tai pils 
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,5 litraa 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 
lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta enintään 2,99 euroa 
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Kesäinen ulkoasu. 
 – Jakeluaika 24.5.2018–18.8.2018. 
valikoimaantuloarvio toukokuu 2018 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.12.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.5.2018 asti. 
15.1.2018 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
MARRASKUU 
hakunumero KB171106 
tuotetyyppi pohja- tai pintahiivaolut 
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 
pakkaus 3 tai 5 litran tynnyri 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 
lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta enintään 8,50 euroa/litra 
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Kesäkauteen sopiva ulkoasu katsotaan eduksi. 
 – Edullinen hinta katsotaan eduksi. 
 – Jakeluaika 24.5.2018–18.8.2018. 
valikoimaantuloarvio toukokuu 2018 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.12.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.5.2018 asti. 
15.1.2018 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Siiderit 
 
Kesäsiideri 
 
MARRASKUU 
hakunumero KB171107 
tuotetyyppi siideri 
täydentävä tuotetyyppi maustettu siideri 
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,33 litraa 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 
lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Kesäinen ulkoasu. 
 – Edullinen hinta katsotaan eduksi. 
 – Jakeluaika 24.5.2018–18.8.2018. 
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2018 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.12.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.5.2018 asti. 
15.1.2018 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
MARRASKUU 
hakunumero KB171108 
tuotetyyppi siideri 
täydentävä tuotetyyppi erittäin kuiva, kuiva tai puolikuiva 
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,5 litraa 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 
lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta enintään 3,99 euroa 
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Kesäinen ulkoasu. 
 – Edullinen hinta katsotaan eduksi. 
 – Jakeluaika 24.5.2018–18.8.2018. 
 
valikoimaantuloarvio toukokuu 2018 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.12.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.5.2018 asti. 
15.1.2018 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 (4) 

 

Long drinkit 
 
Kesä-long drink 
 
MARRASKUU 
hakunumero KB171109 
tuotetyyppi long drink 
täydentävä tuotetyyppi etyylipohjainen 
alkoholipitoisuus vähintään 4,0 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,33 litraa 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 
lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta enintään 3,99 euroa 
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Uusi makuvariantti Alkon vakiovalikoimassa. 
 – Kesäkauteen sopiva etiketti katsotaan eduksi.  
 – Tunnettu merkki suomalaisille kuluttajille katsotaan eduksi. 
 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta.  
 – Jakeluaika 31.5.2018–18.8.2018. 
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2018 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.12.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.6.2018 asti. 
15.1.2018 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 

Alkoholittomat oluet 
 
Kesäolut 
 
MARRASKUU 
hakunumero KB171110 
tuotetyyppi alkoholiton olut 
alkoholipitoisuus 0 – 0,5 tilavuusprosenttia  
pakkaus enintään 0,5 litraa 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 
lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 
muut vaatimukset – Muu kuin lager.   
 – 0,0% katsotaan eduksi.  
 – Kauteen sopiva ulkoasu katsotaan eduksi. 
 – Jakeluaika 24.5.2018–18.8.2018.  
valikoimaantuloarvio toukokuu 2018 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.12.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.5.2018 asti. 
15.1.2018 mennessä näytteiden on oltava Alkossa  
 


