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KAUSITUOTTEET JOULU- JA TALVIOLUET SEKÄ SIIDERI 

 
HUOM! 
Kumppaniverkkouudistuksesta johtuen näihin hakuihin voi jättää tarjouksia 
aikaisintaan 4.1.2016. 
 

 
 
Oluet 
 
Joulu- ja talvioluet 
 

TAMMIKUU 

hakunumero KB160101 
tuotetyyppi pinta- tai pohjahiivaolut 
täydentävä tuotetyyppi pienpanimo-olut 
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,75 litraa 
alkuperämaa Suomi 

 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 
alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa 
tarjouksen lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 
saatavuus pääsääntöisesti 5000–30000 pulloa/laatu 
muut vaatimukset – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä katsotaan 

eduksi. 

 – Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksessa. 
 – Haku sisältää kaikki kotimaisten pienpanimoiden 

oluttyylit. 
 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 
 
Tarjouksen voi tehdä 4.1.2016 alkaen. 

 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.1.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 
19.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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TAMMIKUU 
hakunumero KB160102 
tuotetyyppi pohjahiivaolut 
täydentävä tuotetyyppi vaalea lager 

alkoholipitoisuus enintään 5,7 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo 
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 pääsääntöisesti 5000–30000 pulloa/laatu 
muut vaatimukset – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä katsotaan 

eduksi. 
 – Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksessa. 

 – Vaalea lager-olut sisältäen tässä tapauksessa myös 
pils-tyyppiset oluet. 

 – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa voidaan 

katsoa eduksi. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 
 
Tarjouksen voi tehdä 4.1.2016 alkaen. 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

29.1.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 
19.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
 
TAMMIKUU 

hakunumero KB160103 
tuotetyyppi pohjahiivaolut 
täydentävä tuotetyyppi tumma lager 
alkoholipitoisuus 4,8 – 6,9 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo 
alkuperämaa Suomi 
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa 
tarjouksen lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 
saatavuus vähintään 100 000 pulloa 
muut vaatimukset – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä katsotaan 

eduksi. 

 – Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksessa. 
 – Muu kuin bock-, doppelbock-, tai eisbock-tyyppinen 

olut. 
 – Hausta voidaan ostaa myös monipakkaus, jolloin siitä 

tarvitaan oma tarjous. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 
 

Tarjouksen voi tehdä 4.1.2016 alkaen. 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.1.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 
19.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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TAMMIKUU 
hakunumero KB160111 
tuotetyyppi pohjahiivaolut 
täydentävä tuotetyyppi tumma lager 

alkoholipitoisuus 4,8 – 6,9 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo 
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 pääsääntöisesti 5000–30000 pulloa/laatu 
muut vaatimukset – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä katsotaan 

eduksi. 
 – Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksessa. 

 – Tumma lager sisältäen myös dunkel- ja schwartzbier-
alatyypit. 

 – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa voidaan 

katsoa eduksi. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 
 

Tarjouksen voi tehdä 4.1.2016 alkaen. 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

29.1.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 
19.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
 

TAMMIKUU 
hakunumero KB160104 
tuotetyyppi pohjahiivaolut 
täydentävä tuotetyyppi vahva lager 
alkoholipitoisuus vähintään 5,7 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,75 litran lasipullo 
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 pääsääntöisesti 5000–30000 pulloa/laatu 
muut vaatimukset – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa 

katsotaan eduksi. 

 – Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksessa. 
 – Vahva lager sisältäen myös bock-, doppelbock-, ja 

eisbock-tyyppiset oluet. 
 – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä voidaan katsoa 

eduksi. 
 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 
 

Tarjouksen voi tehdä 4.1.2016 alkaen. 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.1.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 
19.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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TAMMIKUU 
hakunumero KB160105 
tuotetyyppi vehnäolut 

täydentävä tuotetyyppi hefeweizen 
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo 
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 pääsääntöisesti 5000–30000 pulloa/laatu 
muut vaatimukset – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä katsotaan 

eduksi. 

 – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa 
katsotaan eduksi. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Tarjouksen voi tehdä 4.1.2016 alkaen. 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.1.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 

19.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
 
TAMMIKUU 
hakunumero KB160112 

tuotetyyppi pintahiivaolut 
täydentävä tuotetyyppi vehnäolut: muu kuin hefeweizen 
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo 
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 pääsääntöisesti 5000–30000 pulloa/laatu 
muut vaatimukset – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa 

katsotaan eduksi. 
 – Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksessa. 
 – Vehnäolut sisältäen vehnäale-, dunkelweizen ja 

weizenbock–tyyppiset oluet. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Tarjouksen voi tehdä 4.1.2016 alkaen. 
 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.1.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 
19.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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TAMMIKUU 
hakunumero KB160106 
tuotetyyppi pintahiivaolut 

täydentävä tuotetyyppi ale: miedosti tai keskiasteisesti humaloitu 
alkoholipitoisuus vähintään 5,0 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,75 litran lasipullo 
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 pääsääntöisesti 5000–30000 pulloa/laatu 
muut vaatimukset – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa 

katsotaan eduksi. 

 – Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksessa. 
 – Ale sisältäen esim. mild ale, pale ale, brown ale, ESB, 

strong ale, old ale, golden ale. 

 – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä voidaan katsoa 
eduksi. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 
 

Tarjouksen voi tehdä 4.1.2016 alkaen. 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.1.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 
19.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 

 
TAMMIKUU 
hakunumero KB160107 
tuotetyyppi pintahiivaolut 
täydentävä tuotetyyppi ale: voimakkaasti tai erittäin voimakkaasti humaloitu 
alkoholipitoisuus vähintään 5,0 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,75 litran lasipullo 

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 pääsääntöisesti 5000–30000 pulloa/laatu 
muut vaatimukset – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa 

katsotaan eduksi. 
 – Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksessa. 

 – Sisältää esim. ESB-, pale ale-, IPA- ja double IPA -
tyyppiset oluet. 

 – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä voidaan katsoa 
eduksi. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 
 

Tarjouksen voi tehdä 4.1.2016 alkaen. 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

29.1.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 
19.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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TAMMIKUU 
hakunumero KB160108 
tuotetyyppi pintahiivaolut 
täydentävä tuotetyyppi trappisti/abbey/luostari -tyyppinen 

alkoholipitoisuus vähintään 6,0 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,75 litran lasipullo 
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 pääsääntöisesti 5000–30000 pulloa/tuote 
muut vaatimukset – Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksessa. 
 – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä voidaan katsoa 

eduksi. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 
 

Tarjouksen voi tehdä 4.1.2016 alkaen. 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.1.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 
19.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 
 
TAMMIKUU 
hakunumero KB160109 
tuotetyyppi pinta- tai pohjahiivaolut 
täydentävä tuotetyyppi stout tai porter 

alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,75 litran lasipullo 
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 pääsääntöisesti 5000–30000 pulloa/tuote 
muut vaatimukset – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa 

katsotaan eduksi. 
 – Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksessa. 
 – Sisältää kaikki stout ja porter –alatyypit. 

 – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä voidaan katsoa 
eduksi. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Tarjouksen voi tehdä 4.1.2016 alkaen. 
 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.1.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 
19.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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TAMMIKUU 
hakunumero KB160110 
tuotetyyppi pinta- tai pohjahiivaolut 

täydentävä tuotetyyppi erikoisuus 
alkoholipitoisuus yli 4,7 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 määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 
saatavuus pääsääntöisesti 5000–30000 pulloa/tuote 
muut vaatimukset – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa 

katsotaan eduksi. 

 – Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksessa. 
 – Esimerkiksi kellerbier-, savu-, ruis-, hedelmä-, 

steinbier-, tai barley wine –tyyppinen olut. 

 – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä voidaan katsoa 
eduksi. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 
 

Tarjouksen voi tehdä 4.1.2016 alkaen. 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
29.1.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 
19.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 

 
 
TAMMIKUU 
hakunumero KB160113 
tuotetyyppi pinta- tai pohjahiivaolut 
alkoholipitoisuus vähintään 10,0 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,75 litran lasipullo 

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 pääsääntöisesti 5000–30000 pulloa/laatu 
muut vaatimukset – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa 

katsotaan eduksi. 
 – Tarkka oluttyyppi mainittava tarjouksessa. 

 – Vahva pinta- tai pohjahiivaolut sisältäen esim. 
eisbock-, barley wine- ja strong ale -tyyppiset oluet. 

 – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä voidaan katsoa 
eduksi. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 
 

Tarjouksen voi tehdä 4.1.2016 alkaen. 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

29.1.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 
19.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Siiderit 
 
Joulusiideri 
 

TAMMIKUU 
hakunumero KB160114 
tuotetyyppi siideri 
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia 
pakkaus enintään 0,75 litran lasipullo 
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 pääsääntöisesti 5000–30000 pulloa/laatu 

muut vaatimukset – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa 
katsotaan eduksi. 

 – Jouluisuus ja/tai talvisuus etiketissä voidaan katsoa 

eduksi. 
valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 
 

Tarjouksen voi tehdä 4.1.2016 alkaen. 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

29.1.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 
19.2.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
 


