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PELIN TAVOITE

Tavoitteena on ansaita eniten rahaa! 

•  Kierrä pelilautaa ja osta tontteja. 

Kun muut pelaajat osuvat tonteillesi, 

saat periä heiltä vuokraa. 

•  Kun panet kortin raha-automaattiin, 

saat rahaa tai Sattuma-kortteja. 

•  Peli loppuu, kun raha-automaatti on 

tyhjä tai joltain pelaajalta 

loppuvat rahat, 

eikä hän pysty 

maksamaan 

velkojaan.

•  Pelin voittaa pelaaja, 

jolla on eniten rahaa!
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TÄRKEÄÄ TIETOA PARISTOISTA!

Säilytä nämä ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta 

varten. Aikuisen tulee vaihtaa laitteen paristot.

PARISTOJEN KÄYTTÖOHJEET:

1.  Noudata aina ohjeita huolellisesti. Käytä vain 

mainitunlaisia paristoja ja aseta paristot paristokoteloon 

niin, että niiden navat (+) ja (-) ovat oikeinpäin.

2. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai tavallisia 

(hiili-sinkki) paristoja ja alkaliparistoja keskenään.

3. Poista tyhjät ja loppuun käytetyt paristot tuotteesta.

4. Poista paristot tuotteesta, jos se on käyttämättömänä 

pitkän aikaa.

5. Päitä ei saa yhdistää oikosulkuvaaran vuoksi.

6. Jos tuote aiheuttaa sähköhäiriöitä tai muut laitteet 

aiheuttavat siihen sähköhäiriöitä, siirrä se kauemmas 

muista sähkölaitteista. Käynnistä lelu tarvittaessa 

uudelleen (sammuta ja käynnistä tai poista paristot ja 

aseta ne takaisin paikalleen).

7. ÄLÄ KÄYTÄ LADATTAVIA PARISTOJA. 
ÄLÄ YRITÄ LADATA MITÄÄN MUITA PARISTOJA KUIN 
LADATTAVIA PARISTOJA.

Tätä tuotetta ja sen paristoja ei saa hävittää 
normaalien talousjätteiden mukana, vaan ne on 
toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen 
hävitettäviksi.
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SÄÄNNÖT VANHEMMILLE PELAAJILLE
Jos kaikki suostuvat, voitte vaihtaa tontteja 
keskenänne pelin aikana. 

Solmi kauppa! Vaihda tontteja rahaan tai muihin 
tontteihin. Pyri saamaan vaihtokaupoilla samanvärisiä 
tontteja, jolloin saat kaksinkertaisen vuokran!

Pelin päättäminen
Peli päättyy normaalisti yhden pelaajan tehdessä 
konkurssin tai raha-automaatin tyhjennyttyä.

1. Laske kaikki rahasi.

2.  Laske yhteen tonttiesi arvo. Tontin 
arvo on summa, jonka toinen pelaaja maksaisi 
sinulle, jos hän päätyisi kyseiselle tontille.

3. Laske yhteen rahat ja tonttien arvo.

4.  Pelin voittaa pelaaja, jonka omaisuuden 
kokonaisarvo on suurin.

Vaikka sinulla ei olisi jäljellä yhtään käteistä, 
voit silti voittaa!

c Nopean sijoittajan kiinteistöpeli  c

 Peli loppuu, kun
•  raha-automaatti tyhjenee

TAI
•  yhdellä pelaajalla ei ole varaa maksaa maksuja. 

Hän on mennyt silloin konkurssiin!

•  Jos olet konkurssissa, anna loput rahasi 
pelaajalle, jolle olet velkaa. Kyseessä voi olla 
myös pankki.

Pelaajat laskevat kaikki rahansa. Pelin voittaa 
pelaaja, jolla on eniten rahaa!

PELIN VOITTAMINEN

SISÄLTÖ
Pelilauta, 4 pelinappulaa, 

noppa, pakkaus MONOPOLY-rahaa, Sattuma-kortit, 16 taloa ja 8 
hotellia, 16 kiinteistökorttia, 

raha-automaatti ja 2 pankkikorttia (toinen 
on varakortti).

2–4
PELAAJAA

IKÄ
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1.  Aseta pelilauta pelaajien 
keskelle, jotta kaikki 
ylettyvät siihen. 

2.  Aseta raha-automaatti 
ja yksi pankkikortti 
lähettyville. 

3.  Laita talot ja 
hotellit 
pelilaudan 
viereen.

4.  Anna jokaiselle
pelaajalle: 

5.  Sekoita 45 a1-, 10 a2- ja 5 a5-seteliä sekä kaikki Sattuma-kortit 
keskenään. Varmista, että pakka on sekoitettu kunnolla. Pane pakka 
raha-automaatin sisään mallin mukaisesti. Loput rahat laitetaan pankkiin.

6.  Valitkaa yksi pelaaja pankkiiriksi. Pankkiiri vastaa pankin rahoista ja 
kiinteistökorteista. Pankkiiri ei saa sekoittaa pankin rahoja 
omiin rahoihinsa!

7. Jokainen pelaaja valitsee pelinappulan ja panee sen lähtöruutuun.

8.  Kaikki heittävät noppaa. Suurimman silmäluvun heittänyt pelaaja saa 
ensimmäisen vuoron.

1 x a52 x a26 x a1

RUUDUT
Vapaa tontti 
Sinun on ostettava tontti, jos 
sinulla on riittävästi rahaa.

•  Katso ostohinta pelilaudasta ja 
anna rahat pankkiirille.

•  Aseta tontin kiinteistökortti eteesi 
tietopuoli ylöspäin.

•  Ota talo ja aseta se pelilaudalle ostamallesi tontille. 
Laita vain yksi talo yhdelle tontille.

Toisen pelaajan omistama tontti 
Maksa vuokra tontin omistamalle 
pelaajalle. Katso vuokran määrä 
kiinteistökortista.

Jos toinen pelaaja päätyy 
sinun tontillesi, 

huuda ”Vuokra!”, 
jotta hän muistaa 

maksaa. Jos torkut, menetät rahaa! 
Jos seuraava pelaaja ehtii heittää 
noppaa ennen kuin pyydät vuokraa, 
menetät tilaisuutesi! 

Kaksi samanväristä tonttia?
Jos omistat kaksi samanväristä 
tonttia (esimerkiksi Haikadun 
ja Valasväylän), voit periä 
kaksinkertaisen vuokran, kun 
joku päätyy näille tonteille.

Uusi heitto
Heitä noppaa ja siirrä pelinappulaasi 
silmäluvun osoittama määrä.

Mene vankilaan 
Siirry VANKILASSA-

ruutuun. Onko sinulla 
Vapaudut vankilasta 

ilmaiseksi -kortti? 

•  Ei. Vuorosi päättyy. Maksa 
seuraavalla vuorolla pankille sakkoa 
a2 ja heitä sen jälkeen noppaa ja siirrä 
pelinappulaasi normaalisti.

•  Kyllä. Laita Vapaudut vankilasta ilmaiseksi 
-kortti käytettyjen Sattuma-korttien pinoon. 
Siirrä pelinappulasi Vankilassa käynti -ruutuun. 
Seuraavalla vuorolla heitä noppaa ja siirrä 
pelinappulaasi normaalisti.

Vankilassa käynti
Tässä ruudussa sinun ei tarvitse tehdä 
mitään. Jos vankilassa on ystäviäsi, 
vilkuta heille. 

Ilmainen pysäköinti
Tässä ruudussa sinun ei 

tarvitse tehdä mitään − rentoudu. 

LÄHTÖ
Saat pankista a2 
joka kerta, kun ohitat 
lähtöruudun.

RAHA-AUTOMAATTI
•  Pane pankkikortti 

raha-automaatin etupuolella 
olevaan aukkoon. 

•  Raha-automaatti antaa neljä 
seteliä, jotka voivat olla rahaa tai Sattuma-kortteja. 

•  Poista pankkikortti raha-automaatista.

Mitä sait?
Rahaa
Lisää automaatista saamasi rahat muihin rahoihisi.

Sattuma-kortteja
•  Jos sait Sattuma-kortin, toimi kortin ohjeen 

mukaan, esim. ”Siirry Aurinkokujalle”.

•  Jos sait useamman Sattuma-kortin, valitse niistä 
paras ja toimi sen mukaan. Laita muut käytettyjen 
korttien pinoon.

•  Joissain Sattuma-korteissa on kaksi vaihtoehtoa. 
Valitse niistä mieluisampi.

Pane käytetty Sattuma-kortti käytettyjen 
korttien pinoon.

Kun raha-automaatti on tyhjä, peli päättyy.

TALOT JA 
HOTELLIT
Joka kerta kun ostat 
tontin, saat talon 
ilmaiseksi. 

Kierrettyäsi koko pelilaudan voit vaihtaa millä 
tahansa tontilla olevan talon hotelliin, jos maksat 
siitä. Näin muut pelaajat joutuvat maksamaan 
enemmän vuokraa, jos he päätyvät 
kyseiseen ruutuun.

•   Poista talo tontilta ja vaihda se 
hotelliin. Maksa pankille a1.

•   Voit rakentaa vain yhden 
hotellin kierrosta kohti.

•   Ole nopea! Pelissä on vain 
8 hotellia. 

OMALLA VUOROLLA
1.   Heitä noppaa ja siirrä pelinappulaasi nuolen 

osoittamaan suuntaan nopan silmäluvun verran. 

 •  Jos päädyt vapaalle tontille ja ostat sen, saat 
ilmaisen talon. 

 •  Jos päädyt raha-automaatti-ruutuun, pane 
kortti laitteen sisään ja katso, mitä saat! 

Katso kohdasta RUUDUT, mitä missäkin 
ruudussa tehdään.

2. Voit halutessasi vaihtaa talon hotelliin.
Kun olet kiertänyt pelilaudan kerran, voit ostaa 
hotelleja. Katso kohdasta TALOT JA HOTELLIT, 
miten sinun tulee toimia.

3.  Vuorosi päättyy. Anna noppa vasemmalla 
puolella olevalle pelaajalle.

Jatkakaa vuorotellen, kunnes raha-automaatti on 
tyhjä TAI joltain pelaajalta loppuvat rahat, eikä hän 
pysty maksamaan velkojaan. Katsokaa sitten ohjeet 
takasivulta kohdasta PELIN VOITTAMINEN.
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Talo Hotelli

Pankkikortti

Asenna paristot raha-automaattiin 
takasivulla olevan ohjeen mukaisesti.

PELIIN VALMISTAUTUMINEN
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