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JOULU- JA TALVIOLUET SEKÄ TALVIVÄKEVÄ 2017, OSA 2 

 

Oluet 

 

Jouluolut 

 

TOUKOKUU 

hakunumero KB170501 

tuotetyyppi pohjahiivaolut 

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 2,49 euroa 

saatavuus vähintään 10 000 pakkausta; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksessa.  

 – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä katsotaan 

eduksi.  

 – Jakeluaika 2.11. - 23.12.2017. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

31.5.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

15.6.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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TOUKOKUU 

hakunumero KB170502 

tuotetyyppi ale 

täydentävä tuotetyyppi IPA 

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 3,49 euroa 

saatavuus vähintään 10000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä katsotaan 

eduksi. 

  – Jakeluaika 2.11. - 23.12.2017. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

31.5.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

15.6.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

TOUKOKUU 

hakunumero KB170503 

tuotetyyppi pinta- tai pohjahiivaolut 

alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,5 litraa 

alkuperämaa Suomi 

 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa 

merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee 

tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 

lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 10000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Pienpanimo-olut.  

 – Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksessa.  

 – Muu kuin voimakkaasti tai erittäin voimakkaasti 

humaloitu ale tai vahva lager katsotaan eduksi.  

 – Erikoisuus-oluttyypin alle kuuluva olut voidaan 

katsoa eduksi. 

 – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä voidaan 

katsoa eduksi.  

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

 – Jakeluaika 2.11. - 23.12.2017. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

31.5.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

15.6.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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TOUKOKUU 

hakunumero KB170504 

tuotetyyppi stout & porter 

alkoholipitoisuus enintään 6 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 vähintään 10000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Suklaisuus katsotaan eduksi. Tällöin tämän 

tulee ilmetä tuotteen etuetiketistä.  

 – Jakeluaika 2.11. - 23.12.2017. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

31.5.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

15.6.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

TOUKOKUU 

hakunumero KB170505 

tuotetyyppi pintahiivaolut 

alkoholipitoisuus vähintään 6 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,75 litraa 

alkuperämaa Belgia 

 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa 

merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee 

tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 

lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 10000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä katsotaan 

eduksi. 

 – Jakeluaika 2.11. - 23.12.2017. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

31.5.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

15.6.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Siiderit 

 

Joulusiideri 

 

TOUKOKUU 

hakunumero KB170506 

tuotetyyppi siideri 

alkoholipitoisuus vähintään 7,5 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,75 litraa 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa 

merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee 

tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 

lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta enintään 6,49 euroa 

saatavuus vähintään 6000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Maustettu siideri. 

 – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä katsotaan 

eduksi. 

 – Jakeluaika 16.11.2017 - 23.2.2018. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

31.5.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 28.2.2018 asti. 

15.6.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

 

Liköörit 

 

Talviväkevä 

 

TOUKOKUU 

hakunumero KS170501 

tuotetyyppi  

alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,5 litran pullo tai 0,7 litran pullo 

alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

vähittäismyyntihinta enintään 40 euroa/litra 

muut vaatimukset – Talvikauteen sopiva ulkoasu katsotaan eduksi. 

 – Hausta voidaan ostaa enintään kaksi tuotetta.  

 – Uusi tuote valikoimaamme, ei valikoimassa jo 

olevan tuotteen lisäpullokoko. 

 – Jakeluaika 2.11. - 23.12.2017. 

ostomäärä enintään 2 tuotetta 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

31.5.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

16.6.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 


