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KESÄKAUDEN OLUET 2017 

 

 
 

Oluet 

 

Kesäolut 

 

LOKAKUU 

hakunumero  KB161001 

tuotetyyppi  pinta- tai pohjahiivaolut 

täydentävä tuotetyyppi  pienpanimo-olut 

alkoholipitoisuus  yli 4,7 tilavuusprosenttia 

alkuperämaa  Suomi 

  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  – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa. 

  – Alaoluttyyppi mainittava tarjouksessa.   

  – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.  

  – Yli 5,5% tuote voidaan katsoa eduksi. 

ostomäärä  enintään 3 tuotetta 

valikoimaantuloarvio  kesäkuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

17.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

17.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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LOKAKUU 

hakunumero  KB161002 

tuotetyyppi  vehnäolut 

täydentävä tuotetyyppi  pienpanimo-olut 

alkoholipitoisuus  yli 4,7 tilavuusprosenttia 

pakkaus  0,5 litran pullo 

alkuperämaa  alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

  Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa 

merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee 

tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 

lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta  enintään 4,99 euroa 

saatavuus  pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset  – Muualta kuin Saksasta. 

  – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa. 

  – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

valikoimaantuloarvio  kesäkuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

17.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

17.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

LOKAKUU 

hakunumero  KB161003 

tuotetyyppi  pintahiivaolut 

alkoholipitoisuus  yli 4,7 tilavuusprosenttia 

pakkaus  enintään 0,6 litraa 

alkuperämaa  Eurooppa 

  Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa 

merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee 

tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 

lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta  enintään 4,99 euroa 

saatavuus  pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset  – Muu kuin Suomi. 

  – Alaoluttyyppi mainittava tarjouksessa. 

  – Pienpanimo-olut voidaan katsoa eduksi.  

  – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

  – Yli 5,5% tuote voidaan katsoa eduksi. 

ostomäärä  enintään 2 tuotetta 

valikoimaantuloarvio  kesäkuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

17.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

17.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Siiderit 

 

Kesäsiideri 

 

LOKAKUU 

hakunumero  KB161004 

tuotetyyppi  siideri 

alkoholipitoisuus  yli 4,7 tilavuusprosenttia 

pakkaus  enintään 0,6 litraa 

alkuperämaa  alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava 

tarjouksessa 

  Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa 

merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee 

tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 

lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta  enintään 14,00 euroa/litra 

saatavuus  pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset  – Ns. craft cider. 

  – Pienpanimo katsotaan eduksi. 

  – Kuiva tai puolikuiva makeusaste katsotaan 

eduksi. 

  – Yli 5,5% tuote voidaan katsoa eduksi. 

ostomäärä  enintään 2 tuotetta 

valikoimaantuloarvio  kesäkuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

17.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

17.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Long drinkit 

 

Kesä-longdrink 

 

LOKAKUU 

hakunumero  KB161005 

tuotetyyppi  long drink 

täydentävä tuotetyyppi  etyylipohjainen 

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  – Päämakuna joku muu kesäkauteen sopiva 

makuprofiili kuin greippi. 

  – Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki 

katsotaan eduksi. 

  – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

ostomäärä  enintään 2 tuotetta 

valikoimaantuloarvio  kesäkuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

17.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

17.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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LOKAKUU 

hakunumero  KB161006 

tuotetyyppi  long drink 

täydentävä tuotetyyppi  etyylipohjainen 

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  pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset  – Päämakuna joku muu kesäkauteen sopiva 

makuprofiili kuin greippi. 

  – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

valikoimaantuloarvio  kesäkuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

17.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

17.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

Alkoholittomat oluet 

 

Kesäolut 

 

LOKAKUU 

hakunumero  KB161007 

tuotetyyppi  alkoholiton olut 

alkoholipitoisuus  0,0-0,5 

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  pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset  – Muu kuin lager. 

  – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa. 

  – 0,0% katsotaan eduksi. 

valikoimaantuloarvio  kesäkuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

17.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

17.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 


