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Alko palvelee
koko Suomessa

• Kolme neljästä suomalaisesta
asuu alle 4 km päässä
Alkon palveluista

• 361 myymälää

• n. 90 noutopistettä

• Verkkokaupasta voi tehdä
ostoksia yli 9 000 tuotteen valikoimasta
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ARVIOMME JA KARTOITAMME 
SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN 
LIIKEPAIKKOJEN SIJAINTEJA 
MUUTTUVIEN 
ASIAKASTARPEIDEN 
NÄKÖKULMASTA
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Liikepaikkapäätökset
asiakaslähtöisiä ja vastuullisia
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TEHOKAS ERIKOISLIIKEKETJU
Myymälöiden ja noutopisteiden lukumäärä sekä 

myymälöiden pinta-ala suhteessa myynnin määrään

VASTUULLINEN TOIMIJA 
YHTEISKUNNASSA
Huolehtii vastuullisesta 
alkoholinmyynnistä ottaen
huomioon kestävän kehityksen

HENKILÖKUNNALLA 
Turvallinen ja viihtyisä myymälä

ALKO.FI
-VERKKOKAUPPA
Huippuasiakaspalvelua

myös verkossa

MONIPUOLISET
JA LAADUKKAAT TUOTTEET

Visiona 10 000 
tuotteen valikoima

PARAS
ASIAKASKOKEMUS

Keskeinen sijainti 
muiden palveluiden 
läheisyydessä sekä 

helppo 
saavutettavuus
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LIIKEPAIKKOJEN 
VALINTAKRITEERIT
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Haluamme sijaita siellä missä asiakkaammekin 
– lähellä pysäköintipaikkoja, näkyvällä paikalla, 
kauppakeskuksessa tai paikkakunnan 
palvelukeskittymässä
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LIIKEPAIKOILLA ON 
SELKEÄ TAVOITE SEKÄ 
TÄNÄÄN ETTÄ 
TULEVAISUUDESSA
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Sijainti eri
kauppapaikkojen

yhteydessä
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Liiketilan muoto ja tekninen taso ratkaisee
– voidaanko tilaan rakentaa Alkon käytössä
oleva myymäläkonsepti
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TILAN TULEE
SOVELTUA
TARPEISIIMME
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Tavarakuljetusten tulee onnistua vaikeuksitta 
suurillakin jakeluautoilla – jakeluauton pituus 
takalaitanostimen kanssa 12 m ja leveys 2,6 m
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MYYMÄLÖIDEN 
TAVARAHUOLLON TULEE 
OLLA TOIMIVAA
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Alkoholilain
mukainen
soveltuvuus
• Uusi myymälä vaatii alkoholiluvan, päätöksen 

luvasta tekee aluehallintovirasto (AVI)

• Myynninvalvonnan tulee olla sujuvaa

• Myymälän sijainnilla pyritään varmistamaan 
lähialueen järjestyksenpito sekä turvallisuus 
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Valintaan
vaikuttaa myös
• Liiketilan ekologisuus

• Yhteinen pullonpalautus, jätehuolto
ja vartiointimahdollisuus kumppanin kanssa

• Kierrätysmahdollisuudet

• Vuokrasopimusehtojen pitää olla 
liiketoiminallisesti kannattavia

• Työskentelyolosuhteiden tulee olla
viihtyisät ja turvalliset

• Otamme huomioon myös sijainnin vaikutuksen 
päivittäistavarakaupan kilpailutilanteeseen
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Noutopisteverkosto
• Noutopisteet ovat paikkakunnilla

toimivia sopimuskumppaneita

• Asiakkaat noutavat verkkokaupasta
tilaamansa tuotteet valitsemastaan
myymälästä tai noutopisteestä

• Noutopisteet täydentävät
Alkon myymäläverkostoa
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Historiallisia virstanpylväitä
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