
Made in
China
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TOIMINTOKORTTI

KAVALA
KAUPPA

Kaappaa kiinteistö 
valitsemaltasi pelaajalta.

(Ei voi olla osa 
valmista kokonaisuutta.)

Käytä laittamalla kortti keskelle.
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M

TOIMINTOKORTTI

PAKOTETTU
KAUPPA

Vaihda kiinteistöä 
toisen pelaajan kanssa.

(Ei voi olla osa
valmista kokonaisuutta.)

Käytä laittamalla kortti keskelle.

© 1935, 2008 HASBRO.

TOIMINTOKORTTI

b
5

M

b
5

M

NEUVOTTE-
LUVALTTI

Kaappaa valmis 
kiinteistökokonaisuus

keneltä tahansa pelaajalta.
(Rakennukset mukaan lukien.)
Käytä laittamalla kortti keskelle.
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b
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M

KIELTÄYDY!

Käytä milloin tahansa, kun
toimintokortti pelataan 

sinua vastaan.
Käytä laittamalla kortti keskelle.

TOIMINTOKORTTI
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b
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TOIMINTOKORTTI

VELKOJEN
KERÄÄMINEN

Pakota kuka tahansa pelaaja 
maksamaan 5 miljoonaa.

Käytä laittamalla kortti keskelle.
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b
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M

ON
SYNTYMÄP-

ÄIVÄNI 

Kaikki pelaajat antavat 

sinulle lahjaksi 2 miljoonaa.

Käytä laittamalla kortti keskelle.

TOIMINTOKORTTI
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RENT

b
3

M

b
3

M

Force one player to pay

you rent for properties you

own in one of these colours.

Play into centre to use.

ACTION CARD
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RENT

b
1

M

b
1

M

All players pay you rent

for properties you own

in one of these colours.

Play into centre to use.

ACTION CARD

© 1935, 2008 HASBRO.

KAKSINKER-
TAISTA

VUOKRA!

Pelattava vuokrakortin 

yhteydessä.

Käytä laittamalla kortti keskelle.

b
1

M

b
1

M

TOIMINTOKORTTI

© 1935, 2008 HASBRO.

OHITA
LÄHTÖRUUTU

Ota 2 ylimääräistä korttia.

Käytä laittamalla kortti keskelle.

b
1

M

b
1

M

TOIMINTOKORTTI
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b4M

b4M PROPERTY

 3 b7M

 2  .....................

 .....................

 ..                  ..

b4M

 1 b2M

b8M  2

 .....................

 ..                  ..

 1b3M

PROPERTY

KIINTEISTÖJOKERI
PROPERTY

(Voit käyttää kortin kummin päin tahansa.)

KIINTEISTÖJOKERI
PROPERTY

(Voit käyttää kortin kummin päin tahansa.)

 VUOKRA

 VUOKRA

VALMIS
KOKONAISUUS

VALMIS
KOKONAISUUS

b
1

M
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b8M

 ..................... 1 b3M

b4M

EROTTAJA

 VUOKRA
 (Kokonaisuudessa omistettavien

kiinteistöjen määrä)

 2  ..                   ..VALMIS KOKONAISUUS
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TALO
Lisää mihin tahansa omistamaasi

valmiiseen kokonaisuuteen ja 
vuokra-arvoon lisätään 3 miljoonaa.

(Asemia ja laitoksia lukuun ottamatta.)

b
3

M

b
3

M

TOIMINTOKORTTI

© 1935, 2008 HASBRO.

HOTELLI
Lisää mihin tahansa omistamaasi 
valmiiseen kokonaisuuteen ja 

vuokra-arvoon lisätään 
4 miljoonaa. 

(Asemia ja 
laitoksia lukuun ottamatta.)

HOTELLI

b
4

M

b
4

M

TOIMINTOKORTTI

© 1935, 2008 HASBRO.

KIINTEISTÖJOKERI

Tämä kortti voidaan
käyttää minkä tahansa 

kiinteistökokonaisuuden osana. 
Kortilla ei ole rahallista arvoa.

Tämä kortti voidaan

8+
IKÄ

2-5
PELAAJAA

b
1

M
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b8M

 .....................

 1
b3M

b4M

EROTTAJA

 
VUOKRA

 (Kokonaisuudessa omistettavien

kiinteistöjen määrä)

 2  ..                   ..

VALMIS KOKONAISUUS
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OHITALÄHTÖRUUTU

Ota 2 ylimääräistä korttia.

Käytä laittamalla kortti keskelle.

b
1

M

b
1

M

TOIMINTOKORTTI

VOITTAMINEN
KERÄÄ ENSIMMÄISENÄ PELAAJANA 3 VALMISTA, 
ERIVÄRISTÄ KIINTEISTÖKOKONAISUUTTA.

PELIIN VALMISTAUTUMINEN
1. Poista 4 Pikaohjeet-korttia pakasta ja anna ne pelaajille sääntöjen 

tarkastamista varten.

2. Sekoita loput kortit ja jaa jokaiselle pelaajalle 5 korttia kuvapuoli alaspäin.

3. Pelaajat katsovat korttinsa, mutta pitävät ne salassa.

4. Laita loput kortit kuvapuoli alaspäin pöydän keskelle nostopakaksi.  
5. Päättäkää aloittaja. Peli jatkuu myötäpäivään.

OMALLA VUOROLLA
1. NOSTA 2 KORTTIA 

nostopakasta ja lisää ne käteesi. Jos myöhemmin käytät kaikki korttisi, nosta 5 korttia 2 
sijasta. 

2.   PELAA ENINTÄÄN 3 KORTTIA  
   kädestäsi eteesi pöydälle. Voit jättää kortit pelaamatta, jos et halua pelata niitä. Pelaa 3 

korttiasi siten, että ne muodostavat jonkin seuraavista yhdistelmistä: A, B ja/tai C missä 
tahansa järjestyksessä.

 A LAITA RAHA- TAI TOIMINTOKORTIT OMAAN PANKKIISI
  Pelaajat voivat veloittaa toisiltaan muun muassa vuokrasta ja syntymäpäivistä. 

Tee eteesi Pankki – pino Raha – ja/tai Toimintokorteilla.

 ◆ Jos laitat Pankkiisi Toimintokortin, sitä ei enää käytetä Toimintokorttina pelin 
jatkuessa. Jos maksat kortilla toiselle pelaajalle, kortti on laitettava suoraan toisen 
pelaajan pankkiin, eikä kortin Toimintoa voi käyttää.

JA/TAI

 B LAITA KIINTEISTÖJÄ OMAAN KOKOELMAASI
  MUISTA, ETTÄ PELI VOITETAAN 3 ERIVÄRISELLÄ KIINTEISTÖKOKONAISUUDELLA!

 ◆ Laita Kiinteistökortit eteesi Kiinteistökokonaisuuksien rakentamista varten.  

 ◆ Jokaisessa kortissa näytetään, miten monta kiinteistöä kyseiseen 
värikokonaisuuteen kuuluu.

 ◆ Voit kerätä niin montaa kiinteistökokonaisuutta kuin haluat, mutta pelin 
voittamiseen tarvitset 3 valmista kokonaisuutta (eri väreissä).

 ◆ Voit järjestää kiinteistökokoelmaasi uudelleen vain omalla vuorollasi. Jos huomaat 
voittaneesi pelin toisen pelaajan vuorolla, sinun on odotettava omaa vuoroasi, jotta 
voit julistautua pelin voittajaksi!

JA/TAI

 C PELAA TOIMINTOKORTTEJA PÖYDÄN KESKELLE
  NOUDATA TOIMINTOKORTEISSA OLEVIA OHJEITA!  

 ◆ Toimintokorteilla voit tehdä monenlaisia asioita, kuten kerätä toisilta pelaajilta 
vuokraa, kaapata kortteja ja vaatia rahaa syntymäpäivälahjaksi. 

 ◆ Jos nostat Toimintokortin omalla vuorollasi, voit pelata sen heti yhtenä kolmesta 
kortistasi tai käyttää sen myöhemmin.

 ◆ Toimintokortteja voi käyttää myös rahana. Kortin arvo näytetään kulmassa, 
punaisessa ympyrässä.

(Katso lisätietoja kohdasta Lisätietoja korteista.) 
TÄRKEÄÄ! TOISILLE PELAAJILLE MAKSAMINEN

 ◆ Kortit eivät KOSKAAN siirry takaisin pelaajan käteen.

 ◆ ÄLÄ KOSKAAN maksa kädessäsi olevilla korteilla; voit maksaa vain edessäsi 
olevilla korteilla.

 ◆ Voit maksaa pankista, kiinteistöistä tai niiden yhdistelmistä saatavilla korteilla. 
Valitset itse maksutavan, maksun saaja ei valitse maksutapaa!

 ◆ Vaihtorahaa ei anneta! Jos pelaaja kerää sinulta esimerkiksi 2 miljoonaa vuokraa 
ja pankissasi on vain 3 miljoonan kortti, et saa vaihtorahaa. Huonompi juttu!

 ◆ Jos maksat kiinteistökorteilla, kortit on laitettava toisen pelaajan kiinteistökokoelmaan.

 ◆ Jos edessäsi ei ole kortteja, joilla voisit maksaa, et joudu maksamaan ollenkaan!

3. OMAN VUORON PÄÄTTÄMINEN
Jos kädessäsi on yli 7 korttia (pöydällä olevia kortteja ei lasketa), laita ylimääräiset 
kortit nostopakan alimmaiseksi, jotta kädessäsi on enää 7 korttia. Jos kädessäsi ei ole 
kortteja, nosta 5 korttia seuraavan vuorosi aluksi.

PELIN TAVOITE
Monopoly Dealissä tavoitteena on kerätä kiinteistöjä ja kaapata niitä 
vastustajilta. Kerää muun muassa vuokraa, vaihda kortteja ja vaadi 
syntymäpäivärahaa Toimintokorteilla. Muista pistää reilusti rahaa 
omaan pankkiisi, sillä muut pelaajat kaappaavat myös sinulta!

© 1935, 2008 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään.
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MONOPOLY DEAL INSTRUCTIONS (FI)

ALOITA PELAAMINEN JA SÄÄNNÖT SELKIYTYVÄT!

MILTÄ PELI NÄYTTÄÄ

NOSTOPAKKA HYLÄTYT 
Pelaa toimintokortit tähän 
kuvapuoli ylöspäin.

Vastapelurin raha- 
ja kiinteistöpinot.

OMA 
PANKKIPINOSI

OMAT 
KIINTEISTÖKOKONAISUUTESI

Aseta nämä eteesi.

VOITTAJA
VOITTAJA ON PELAAJA, JOKA ON ENSIMMÄISENÄ KERÄNNYT 3 VALMISTA, 
ERIVÄRISTÄ KIINTEISTÖKOKONAISUUTTA.

LISÄTIETOJA KORTEISTA
Kavala Kauppa –
Kaappaa kiinteistö toiselta 

pelaajalta ja lisää se omaan 

kiinteistökokoelmaasi. 

Korttia ei voi kaapata valmiista 

kiinteistökokonaisuudesta. Kortti 

voidaan myös lisätä pankkiin rahaksi.

Neuvotteluvaltti –
Kaappaa valmis kiin-

teistökokonaisuus toiselta 

pelaajalta ja lisää se omaan 

kiinteistökokoelmaasi. Julmaa! 

Kortit voidaan myös lisätä 

pankkiin rahaksi.

Velkojen kerääminen – 
Vaadi toiselta pelaajalta 

5 miljoonaa tällä kortilla! 

Kortti voidaan myös lisätä 

pankkiin rahaksi.

Kaksinkertaista vuokra –
Pelaa tavallisen Vuokrakortin 

yhteydessä vuokrasumman 

kaksinkertaistamiseksi. Kortti 

voidaan myös lisätä 

pankkiin rahaksi.

Talo/Hotelli –
Lisää nämä kortit valmiiseen 
kiinteistökokonaisuuteen 
vuokra-arvon nostamiseksi.

◆   Kokonaisuudessa voi olla vain 
yksi talo ja yksi hotelli.  

◆   Hotellin voi lisätä kiin-
teistökokonaisuuteen sen 
jälkeen, kun siihen on lisätty 
talo.  

◆   Taloja tai hotelleja ei voi lisätä 
Asema- tai 
Laitoskokonaisuuksiin.

Kortti voidaan myös lisätä 
pankkiin rahaksi.

Monivärinen Vuokrakortti –
Kerää valitsemaltasi pelaajalta 

vuokraa mistä tahansa kiinteistöstä-

si. Kortti voidaan myös lisätä pankkiin 

rahaksi.

Rahakortit
Laita rahakortteja pankkipinoosi 

ja maksa korteilla toisille 

pelaajille.

Pakotettu Kauppa –

Vaihda toisen pelaajan 

kiinteistökortti omassa 

kiinteistökokoelmassasi 

olevaan korttiin. Kortti voidaan 

myös lisätä pankkiin rahaksi.

Kieltäydy –
Voit milloin tahansa peruuttaa 
Toimintokortin vaikutuksen, kun 
toinen pelaaja käyttää 
Toimintokorttia sinuun. Jos kyseisellä 
pelaajalla on toinen Kieltäydy-kortti, 
hän voi peruuttaa oman korttisi 
kortillaan. Kortti voidaan myös lisätä 
pankkiin rahaksi.

On Syntymäpäiväni –
Kaikki pelaajat maksavat 
sinulle 2 miljoonaa. Hyvää 
syntymäpäivää! (Rikkaita 
kavereita sinulla!) Kortti voidaan 
myös lisätä pankkiin rahaksi.

Vuokra –
Kerää toisilta pelaajilta 
vuokraa kiinteistöistäsi, jotka 
vastaavat Vuokrakortissa 
olevaa väriä. Kortti voidaan 
myös lisätä pankkiin rahaksi.

Ohita lähtöruutu –
Nosta 2 ylimääräistä korttia 
nostopakasta. Yhden vuoron 
aikana voi pelata useita Ohita 
lähtöruutu -kortteja. Kortti 
voidaan myös lisätä 
pankkiin rahaksi.

Kiinteistöjokerit –
◆  Kiinteistöjokereilla voit 

korvata kortissa olevaa väriä 
olevan kiinteistökortin.

◆  Voit vaihtaa jokereita 
tavallisiksi kokonaisuuksissa 
oleviksi korteiksi omalla 
vuorollasi.

◆  Pakassa on 2 moniväristä 
Kiinteistöjokeria, joita voi 
käyttää minkä tahansa värin 
kiinteistöinä. Jokereilla ei ole 
rahallista arvoa, eikä niitä voi 
käyttää maksamiseen.

Kiinteistökortit –
Jokaisessa kortissa näytetään, 
miten monta kyseistä väriä 
olevaa kiinteistöä tarvitaan 
VALMIIN KOKONAISUUDEN 
aikaansaamiseksi. Tämä koskee 
myös asemia ja laitoksia.

VÄHINTÄÄN 6 PELAAJAA
Jos pelissä on mukana vähintään 6 pelaajaa, sekoita kaksi pakkaa yhteen ja pelaa tavallisten 
sääntöjen mukaisesti! Jos haluat erotella pakat myöhemmin, voit tarkistaa yhden pakan sisällön 
tästä luettelosta:

110 pelikorttia, joista  
◆ 4 sääntökorttia ◆ 28 Kiinteistökorttia (2 ruskeaa, 3 vaaleansinistä, 3 vaaleanpunaista, 3 oranssia, 
3 punaista, 3 keltaista, 3 vihreää, 2 sinistä, 4 asemaa, 2 laitosta) ◆ 11 Kiinteistöjokeria (1 vaaleansininen/
ruskea, 1 vaaleansininen/asema, 2 pinkkiä/oranssia, 2 punaista/keltaista, 1 tummansininen/vihreä, 1 vihreä/
asema, 1 asema/laitos, 2 moniväristä Kiinteistöjokeria) ◆ 37 Toimintokorttia (2 x Neuvotteluvaltti, 
3 x Pakotettu kauppa, 3 x Kavala kauppa, 3 x Kieltäydy, 3 x Velkojen kerääminen, 3 x On syntymäpäiväni, 
2 x Kaksinkertaista vuokra, 6 x Taloa, 2 x Hotellia, 10 x Ohita lähtöruutu) ◆ 13 Vuokrakorttia (2 
vaaleansinistä/ruskeaa, 2 vaaleanpunaista/oranssia, 2 punaista/keltaista, 2 tummansinistä/vihreää, 
2 asemaa/laitosta,3 mikä tahansa vuokra) ◆ 17 Rahakorttia 
(6 x a1M, 5 x a2M, 3 x a3M, 3 x a4M, 2 x a5M, 1 x a10M.)
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