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Iso-Br

Monopoly-Eurooppa
-erikoispainoksen peliohjeet

Lontoos
ylä- ja a
-nähtäv
-kello, j

Nyt voit pelata maailman suosituinta lautapeliä, ostaa ja myydä kiinteistöjä eri puolilla
Euroopan unionia ja käyttää maksuvälineenä euroja! Nykyajan vaatimuksiin mukautettu
Monopoly-pelin Eurooppa-versio antaa pelaajalle mahdollisuuden tehdä kauppoja
Euroopan maiden pääkaupunkien kiinteistökohteiden ja lentokenttien parissa sekä
keskushallinnon toimielinten kanssa.

Pariisin
valtiota
sopimu
pidetää

Ransk

AIEMMISTA VERSIOISTA SÄILYVÄT OMINAISUUDET

Gustave
torni on
järjestet
tullut Ra
vaihtoe

Pelin perussäännöt ovat tavallisen Monopolyn mukaiset ja ne heijastelevat pelin
60-vuotista historiaa. Jos Monopoly ei ole ennestään tuttu, pelin sääntöihin
tutustuminen kannattaa aloittaa sivulta 5 alkavista perussäännöistä.

UUDET OMINAISUUDET
Jos tunnet perinteisen Monopolyn hyvin, pelkkä Eurooppa-version sääntöjen
lukeminen riittää. Monopoly-Eurooppa sisältää uusia, hauskoja ominaisuuksia:

Euroop
1957 Eu
ja Euroo
Energy

Peliraha: Kohteiden arvot on esitetty euroina, ja pelaajat käyttävät uutta,
euroja muistuttavaa Monopoly-rahaa.
Pelinappulat: Kahdeksan tinanväristä pelinappulaa kuvaa Euroopan tunnetuimpia
nähtävyyksiä: Lontoon Houses of Parliament, Pariisin Eiffel-torni, Berliinin Brandenburgin
portti, Pisan torni, hollantilainen tuulimylly, Manneken Pis -patsas, Barcelonan Sagrada
Familia -kirkko ja Ateenan Parthenon.
Pelilauta ja lainhuudatustodistukset: Toiminta pelilaudalla on periaatteessa samanlaista
kuin ennenkin, mutta pelaajat ostavat katujen sijasta Euroopan unionin jäsenvaltioiden
pääkaupunkeja.
Lentokentät: Monopolyn alkuperäisversion neljä rautatieasemaa on korvattu Euroopan
vilkkaimmilla lentokentillä.
Sähkö- ja vesilaitos: Monopolyn alkuperäisversiosta tuttujen sähkö- ja vesilaitoksen tilalla
ovat Euroopan parlamentti ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuin.

LIIKKUMINEN PELILAUDALLA
Maat on järjestetty sen mukaan, milloin ne ovat liittyneet Euroopan unioniin. Kalleimmat
omaisuuskohteet ovat lähellä EU:hun ensiksi liittyneitä maita, ja myöhemmin liittyneet
maaryhmät on järjestetty sen mukaan, kuinka suuria niiden pääkaupunkien asukasluvut
ovat. Eräät pelilaudan maat eivät vielä ole Euroopan unionin jäsenvaltioita, ja niiden
sijainnit pelilaudalla vastaavat niiden jäsenhakemuksen jättövuotta. Norja ei toistaiseksi
ole tehnyt EU-jäsenhakemusta, mutta se on kuitenkin Pohjoismaana otettu mukaan peliin.

EUROOPAN MUUTTUVAT KASVOT
Tällä hetkellä Euroopan kansat lähentyvät toisiaan entistä voimakkaammin sitä mukaa kuin yhä
useammat valtiot liittyvät EU:hun. Kullakin maalla on kuitenkin omat ominaispiirteensä ja pelin
8 erilaista pelinappulaa kuvaa juuri niitä.

Saksa

Berliinin
vuosina
ristiriito
symbol
veistos
myöhem

Kolme
tammik

Italia:

Torni, jo
jo raken
Tästä hu
vuonna
monet
Tiedem
tutkimu
metriä,
korjauks

Kreikast
1986 ta
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Iso-Britannia: The Houses of Parliament
Lontoossa sijaitseva Palace of Westminster on vuodesta 1550 ollut Ison-Britannian parlamentin
ylä- ja alahuoneen toimitalo. Rakennuksen kuuluisa kellotorni on Houses of Parliament
-nähtävyyden olennainen osa, sillä tornissa on kuuluisa 14 tonnin painoinen Big Ben
-kello, joka soi aina tasatunnein.

lla
ettu

Pariisin sopimuksen allekirjoittivat huhtikuussa 1951 seuraavat kuusi
valtiota: Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Luxemburg ja Hollanti. Pariisin
sopimuksen tuloksena syntyi Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, jota
pidetään nykyisen Euroopan unionin edeltäjänä.

Ranska: Pariisin Eiffel-torni
Gustave Eiffelin suunnittelema ja vuonna 1889 rakennettu 300 metriä korkea
torni on maailman kuuluisimpia rakennuksia. Se rakennettiin samana vuonna
järjestettyä Pariisin maailmannäyttelyä varten, ja siitä on sen jälkeen
tullut Ranskan pääkaupungin tunnusmerkki. Torniin voi mennä hissillä tai
vaihtoehtoisesti nousemalla 1 652-askelmaista portaikkoa pitkin ylös asti!

Euroopan unionin kuusi perustajavaltiota muodostivat vuonna
1957 Euroopan talousyhteisön (EEC eli European Economic Community)
ja Euroopan atomi-energiayhteisön (EURATOM eli European Atomic
Energy Community).

gin
a

a

alla

Saksa: Berliinin Brandenburgin portti
Berliinin Brandenburgin portti rakennettiin Saksan Fredrik Vilhelm II -kuninkaan kunniaksi
vuosina 1788 - 1791. Siitä on eri aikakausina tullut milloin suuruuden, milloin
ristiriitojen, milloin maan jakautumisen ja milloin sen uudelleenyhdistymisen
symboli. Neljän hevosen vetämiä vaunuja ajavan voiton jumalattaren
veistos sijoitettiin alunperin portin yläosaan alastomana, mutta
myöhemmin se on verhottu ohuesta kuparilevystä taottuun vaatteeseen.

Kolme uutta valtiota liittyi Euroopan talousyhteisöön vuoden 1973
tammikuussa. Nämä maat olivat Tanska, Irlanti ja Iso-Britannia.

Italia: Pisan kalteva torni

.
yhä
pelin

S2756CV

Torni, jota ryhdyttiin rakentamaan valkoisesta marmorista vuonna 1173, alkoi vajota toiselta laidaltaan
jo rakennusvaiheessa ennen kuin sille oli kertynyt kymmentäkään metriä korkeutta.
Tästä huolimatta rakennustöitä jatkettiin kunnes torni tuli lopullisesti valmiiksi
vuonna 1350. Koska torni näyttää uhmaavan painovoimaa ja fysiikan lakeja,
monet arvokkaat vieraat ovat vuosisatojen varrella käyneet katsomassa sitä.
Tiedemies Galileo Galilei suoritti esineiden putoamisnopeutta koskeneita
tutkimuksiaan juuri Pisan tornissa. Tornin kallistuma on nykyisin noin viisi
metriä, ja sen on tällä hetkellä suljettu entisöintitöiden ja perustuksen
korjauksen vuoksi.

Kreikasta tuli vuoden 1981 tammikuussa EEC:n kymmenes jäsenvaltio, ja vuoden
1986 tammikuusta alkaen myös Espanja ja Portugali ovat sen jäseniä.
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PAKK

Hollanti: tuulimylly
Ensimmäiset tuulimyllyt otettiin käyttöön vuoden 1350 tienoilla. Niitä käytettiin veden
pumppaamiseen pois hollantilaisilta vesijättömailta eli poldereilta. Toinen ja laajemmalle
levinnyt tuulimyllyjen käyttötarkoitus oli viljan hienontaminen jauhoiksi. Eräiden tuulimyllyjen
voimaa käytettiin puutavaran sahaamiseen ja paperin valmistukseen. Sitä mukaa
kuin tuulimyllyjä rakennettiin yhä enemmän ja niitä nousi hollantilaisen
tasankomaiseman joka puolelle, niitä alettiin pitää Alankomaiden omana
tunnusmerkkinä.

Vuonna 1992 jatkettiin Euroopan taloudellisen ja poliittisen
yhdentymisen prosessia hyväksymällä niin kutsuttu Maastrichtin
sopimus, jonka myötä Euroopan unioni on saanut nykyisen muotonsa.

Pelilauta
8 kpl Eu
12 kpl h

HUOM

ominais
ne on e

PELIN

MONO
omaisu
heittävä
suuntaa
pankilta
saa kad
Vuokrat
Mikäli ra

Belgia: Manneken Pis
Brysselin kaupunki tilasi vuonna 1619 Jerome Duquesnoy -nimiseltä kuvanveistäjältä
uuden pronssiveistoksen korvaamaan entisen Manneken Pis -patsaan, joka oli
jo hyvin vanha ja kulunut. Monille erilaisille tarinoille aiheen antaneen pienen
pojan patsaan varsinainen alkuperä on jäänyt hämärän peittoon. Belgiassa
on juhlapäivinä tapana vaatettaa Manneken Pis -patsas ajankohtaisiin
erikoisasuihin – ainakin 600 erilaista pukua maan kansallispuvusta joulupukin
pukuun on jo sovitettu Manneken Pisille!

Pelaajie
voi jout

MONO

Kun jäsenvaltiot olivat kukin ratifioineet Maastrichtin sopimuksen,
se astui lopullisesti voimaan 1. marraskuuta 1993.

PELIN

Espanja: Sagrada Familia -kirkko

PELIN

Olla ain

1. Järje
2. Erott

Tämän suuren katedraalin rakennustyöt aloitettiin Barcelonassa vuonna 1882. Samalta
seudulta kotoisin oleva kuuluisa arkkitehti Gaudí otti hankkeen hoitaakseen
seuraavana vuonna eli 1883. Merkittävä osa Gaudín arkkitehdinurasta kului
tämän kirkon rakennustyöhön, mutta Gaudí itse ei päässyt näkemään rakennuksen
valmistumista, sillä hän kuoli raitiovaunuonnettomuudessa vuonna 1926.
Sagrada Familia -kirkko ei vielä nykyisinkään ole täysin valmis, vaan sen
viimeistelytyöt ovat edelleen meneillään.

selkä

3. Pelaa
4. Pan

Pelaa
viisi,
€1

Itävalta, Suomi ja Ruotsi liittyivät kolmen uuden jäsenvaltion ryhmänä EU:hun
3. päivänä tammikuuta 1995. Siitä lähtien jäsenvaltioiden määrä on ollut nykyiset 15.

Kreikka: Parthenonin temppeli
Ateenan Akropolis-kukkulalle vuonna 447 eKr aloitetun rakennustyön tarkoituksena oli rakentaa
neitsyyden jumalattaren Athenan temppeli. Tämän tärkeän arkkitehtonisen muistomerkin
nimitys “Parthenon” tarkoittaa “neitsyen huonetta”.
Kun turkkilaisia vastaan taistelleet venetsialaiset pommittivat Akropolista vuonna
1687, rakennukseen sijoitettu ruutivarasto räjähti, ja klassisen arkkitehtuurin
tärkeimpänä muinaisjäännöksenä tunnettu Parthenon vaurioitui pahasti.

Ranska, Belgia, Saksa, Luxemburg, Hollanti ja Italia alkoivat 1.1.1999
alkaen käyttää euroja keskinäisessä kaupankäynnissään. Irlanti, Espanja,
Portugali, Itävalta ja Suomi ovat ensimmäisiä valtioita, jotka ottivat euron omaksi valuutakseen.

Raho
myy
oma
ja ho
sekä
toim
velka
kätei
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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Pelilauta, 28 kpl lainhuudatustodistuksia, 16 kpl Yhteismaa-kortteja, 16 kpl Sattuma-kortteja,
8 kpl Eurooppa-pelinappuloita, Pankkiirin rahalokero, 1 pakkaus Monopoly-euroja, 32 kpl taloja,
12 kpl hotelleja, 2 kpl tavallisia arpakuutioita.

HUOMAUTUS: Pelinappulat on valmistettu laadukkaasta tinaseoksesta. Se on
ominaisuuksiltaan pehmeää, ja siksi pelinappulat voivat vääntyä. Jos näin tapahtuu,
ne on erittäin varovasti vääntämällä palautettava alkuperäiseen muotoonsa.

PELIN IDEA
MONOPOLY on kiinteistöpeli, jossa raha ratkaisee. Pelissä ostetaan, vuokrataan ja myydään
omaisuutta. Varakkain pelaaja on voittaja. Pelaajat lähtevät liikkeelle “LÄHTÖ”-ruudusta,
heittävät noppia ja siirtävät pelinappulaansa silmäluvun mukaisesti nuolen osoittamaan
suuntaan. Mikäli pelaaja tulee kadulle, joka ei ole kenenkään omistama, hän saa ostaa sen
pankilta. Ellei hän halua ostaa kyseistä katua, katu huutokaupataan. Korkeimman huudon tehnyt
saa kadun itselleen. Kun pelaaja tulee jonkun toisen omistamalle kadulle, hän maksaa vuokraa.
Vuokrat ovat korkeammat, mikäli kadulla on taloja tai hotelli. Rakentaminen on siis kannattavaa.
Mikäli rahat ovat lopussa, pankilta saa lainaa lainhuudatustodistusta vastaan.
Pelaajien pitää noudattaa Sattuma- ja Yhteismaa-korteissa annettuja ohjeita. Toisinaan pelaaja
voi joutua vankilaan.
MONOPOLY on terävien liikemiesten ja -naisten hauska ja jännittävä kiinteistöpeli!

PELIN PÄÄMÄÄRÄ
Olla ainoa pelaaja, joka ei joudu konkurssiin.

PELIN VALMISTELUT
1. Järjestä talot, hotellit, lainhuudatustodistukset ja rahat (arvojärjestyksessä) omille paikoilleen.
2. Erottele Sattuma- ja Yhteismaa-kortit. Sekoita ne ja aseta ne pelilaudalle merkittyihin kohtiin
selkäpuoli ylöspäin.

3. Pelaajat valitsevat itsellensä pelinappulan ja asettavat sen “LÄHTÖ”-ruutuun.
4. Pankkiiri ja pankki
Pelaajat valitsevat keskuudestaan hyvämaineisen pankkiirin. Jos pelaajia on enemmän kuin
viisi, pankkiiri voi erikoistua vain pankkiirina toimimiseen. Pankkiiri jakaa jokaiselle pelaajalle
€ 1 500:n arvosta pelirahaa seuraavasti:
2 × € 500

4 × € 100

1 × € 50

2 × € 10

1×€5

5×€1

1 × € 20

Rahojen lisäksi pankki hallitsee lainhuudatustodistuskortteja, taloja ja hotelleja, ennen kuin se
myy ja luovuttaa niitä pelaajien käyttöön. Pankki maksaa ja kerää palkkiot pelaajilta. Pankki myy
omaisuutta ja järjestää omaisuudenhuutokauppoja, luovuttaa lainhuudatustodistuskortit, myy talot
ja hotellit sekä lainaa rahaa vakuuksia vastaan. Pankki kerää kaikki verot, sakot, lainat ja korot
sekä maksut suoraan tai huutokaupalla myymästään omaisuudesta. Huutokaupassa pankkiiri
toimii meklarina. Pankki ei voi mennä vararikkoon. Jos pankilta loppuvat rahat, se kirjoittaa
velkakirjan. Paperille kirjoitetaan “velkakirja” ja rahasumma. Pelaaja voi vaihtaa velkakirjansa
käteiseksi heti, kun pankilla on rahaa.

kseen.

S2756CV
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5. Pelaajat heittävät noppia aloittajan selvillesaamiseksi. Korkeimman silmäluvun saanut
aloittaa. Vuorot vaihtuvat myötäpäivään.

PELIN KULKU
Vuorollasi heitä noppia ja siirrä pelinappulaasi silmäluvun verran nuolen osoittamaan suuntaan.
Pelaajan toiminta riippuu ruudusta, johon hän joutuu. Samassa ruudussa saa olla useampia
nappuloita. Ruudussa pelaaja voi
ostaa tontteja tai muuta omaisuutta
joutua maksamaan vuokraa (jos joku toinen omistaa tontin)
joutua maksamaan veroja
nostaa Sattuma- tai Yhteismaa-kortin
joutua vankilaan
pysäköidä ilmaiseksi

Omais

Tonttien
Vuokra
tontit, e

Omist

Kun pe
Vuokra
seuraav
vuokra
Mikäli p
tonteist
ja se on

Laitok

saada € 200 palkkaa.
Jos heitit kummallakin nopalla saman silmäluvun, siirrä nappulaasi ja toimi saavuttamasi ruudun
mukaisesti. Tämän jälkeen saat uuden vuoron eli heitä noppia uudelleen. Jos heität tuplat vielä
kolmannellakin kerralla, sinun pitää siirtyä suoraan vankilaan ja vuoro päättyy tähän.

Jos pys
pankilta
riippuu
laitokse
laitokse
Sattuma

Lähtöruudun ohittaminen

Asem

Tuplat

Aina, kun tulet lähtöruutuun tai ohitat sen, saat pankilta pelirahaa € 200. Saman vuoron aikana
on mahdollista saada tämä raha kaksi kertaa, jos esim. ohitat lähtöruudun ja menet Sattumaruutuun: saatat nostaa siellä kortin, jossa käsketään menemään suoraan lähtöruutuun.

Vapaat tontit
Kun tulet vapaalle tontille (lainhuudatustodistus ei ole kenenkään hallussa), saat ostaa
sen pankilta pelilaudassa ilmoitetulla hinnalla. Jos päätät ostaa tontin, maksa pankille kyseinen
summa ja saat lainhuudatustodistuksen osoituksena omistusoikeudestasi.
Aseta lainhuudatustodistus eteesi. Jos et halua ostaa tonttia, pankkiiri pitää välittömästi
huutokaupan. Korkeimman tarjouksen tehnyt maksaa tarjoamansa summan pankille ja saa
lainhuudatustodistuksen. Kaikki pelaajat saavat osallistua huutokauppaan, myös sinä. Tarjoukset
saavat alkaa mistä summasta tahansa.

Asemar
aseman

Kaikki p
on mak
omistam

Sattu

Kun pe
Voit

joutu

joutu

saad

joutu

pääs

Kortin o
alimma
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Omaisuuden omistaminen
Tonttien omistaminen antaa oikeuden periä vuokraa muilta ruutuun pysähtyviltä pelaajilta.
Vuokra on merkitty lainhuudatustodistukseen. Pelaajan on omistettava saman väriryhmän kaikki
tontit, ennen kuin hän voi rakentaa tonteille. Kannattaa siis omistaa monopoli.

Omistetut tontit
Kun pelaaja joutuu toisen omistamalle tontille, hänen on maksettava vuokraa omistajalle.
Vuokra on merkitty lainhuudatustodistukseen. Jos omistaja unohtaa pyytää vuokraa ennen kuin
seuraava pelaaja on heittänyt, kyseisen kierroksen vuokraa ei tarvitse maksaa. Rakennetulla tontilla
vuokra on korkeampi kuin rakentamattomalla. Saman väriset tontit muodostavat tonttiryhmän.
Mikäli pelaaja omistaa tonttiryhmän, hän saa periä vuokran kaksinkertaisena, mutta yksikään
tonteista ei kuitenkaan saa olla kiinnitetty. Jos tontilla on taloja tai hotelli, vuokra on korkeampi
ja se on merkitty lainhuudatustodistukseen. Jos tontti on kiinnitetty, vuokraa ei tarvitse maksaa.

Laitokset
Jos pysähdyt laitosruutuun ja se ei ole vielä kenenkään toisen omistama, voit ostaa sen
pankilta. Maksa pankille laitoksen hinta. Jos laitoksen omistaa joku toinen, maksamasi vuokra
riippuu juuri heittämiesi noppien silmäluvusta. Mikäli sama pelaaja omistaa vain toisen
laitoksen, vuokra on 4 kertaa noppien silmäluku. Jos sama pelaaja omistaa molemmat
laitokset, sinun on maksettava noppien silmäluku 10-kertaisena. Jos tulit laitosruutuun
Sattuma- tai Yhteismaa-kortin lähettämänä, heitä noppia maksun määrittämiseksi.

Asemat
Asemaruudussa voit ostaa aseman, jos sitä ei vielä kukaan omista. Pankki huutokauppaa
aseman, jos et halua ostaa sitä.
Kaikki pelaajat saavat osallistua huutokauppaan. Jos asema on jo jonkun omistuksessa, sinun
on maksettava lainhuudatustodistukseen merkitty summa. Maksettava summa riippuu kilpailijasi
omistamien asemien määrästä.

Sattuma- ja Yhteismaa-ruudut
Kun pelaaja pysähtyy näihin ruutuihin, hän ottaa päällimmäisen kortin kyseisestä pakasta.
Voit
joutua siirtämään pelinappulaasi
joutua maksamaan rahaa – esim. veroja
saada rahaa
joutua vankilaan
päästä ilmaiseksi vankilasta.
Kortin ohjeita ja määräyksiä on noudatettava välittömästi. Käytön jälkeen kortti pannaan pakan
alimmaiseksi.
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Pelaaja saa kuitenkin pitää “VAPAUDUT VANKILASTA”-korttia, kunnes tarvitsee sitä. Pelaaja
saa myydä kortin kenelle tahansa sovitusta summasta. Käytön jälkeen kortti on pantava
pakan alimmaiseksi.

Huomaa: Kortti voi määrätä siirtymään toiseen ruutuun. Jos ohitat lähtöruudun matkalla, nosta
€ 200. Vankilaan joutuessasi et ohita lähtöruutua.

Hotel

Sinulla
hotellin
Saat ase
pankille

Kullekin

Veroruudut
Näissä ruuduissa maksa vaadittu summa pankille.

Taloje

Vapaa pysäköinti -ruutu

Jos rake
rakentaa
hotellie

Kun pelaaja saapuu “Vapaa pysäköinti”-ruutuun, hän ei joudu maksamaan mitään maksuja.
Se on todella “vapaa” lepopaikka. Voit kuitenkin rakentaa omistamillesi tonteille, periä
vuokraa jne.

Vankila
Joudut vankilaan, jos

Jos halu
talot hu
lainhuu

Omais

pysähdyt “Mene vankilaan”-ruutuun tai

Rakenta
milloin
tonteist
myydä.

nostat “Mene vankilaan”-kortin tai
heität tuplat kolme kertaa peräkkäin.
Vaikka pelaaja kulkisi “LÄHTÖ”-ruudun kautta vankilaan, hän ei saa pankilta € 200:a.

Jos pel
rakennu

Vapaudut vankilasta, jos
maksat € 50 sakkoa ennen noppien heittämistä tai
ostat “Vapaudut vankilasta”-kortin toiselta pelaajalta sovitulla summalla ja käytät sen tai
käytät “Vapaudut vankilasta”-kortin tai
odotat kolme vuoroa heittäen kuitenkin vuorollasi noppia. Jos onnistut saamaan tuplat
vapaudut vankilasta. Siirrä nappulaasi heti silmälukujen mukaisesti.
Jos et vielä kolmannellakaan vankilakierroksella saanut tuplia, sinun pitää maksaa € 50 sakkoa ja
siirtää nappulaasi kolmannen heiton silmäluvun mukaisesti. Vankilassakin pelaaja saa periä
vuokria, ostaa ja myydä omaisuutta muiden pelaajien tavoin.
Jos pelaaja pysähtyy “Käynti vankilassa” -ruutuun, hän vierailee vankilassa ja jatkaa matkaansa
seuraavalla vuorollaan.

Talot
Sinun pitää omistaa saman väriryhmän kaikki tontit ennen kuin voit ostaa ja asettaa taloja
tonteillesi. Talojen hinnat on ilmoitettu lainhuudatustodistuskorteissa. Saat suorittaa ostoja
omalla vuorollasi tai toisten pelaajien vuorojen välissä.
Taloja pitää sijoittaa tonteille tasaisesti. Et saa asettaa toista taloa tontille ennen kuin kaikilla
muilla tonteilla on yksi talo. Talojen myyminen pitää tapahtua myös tasaisesti.

Pelaajat
taloista
myytäe
Ryhmän
taloiksi.

Kiinnite

Kiinne

Rakenta
ottoa ka
lainhuu
purkaa
ei voi p
vuokran
sopima
takaisin
heti tak
maksaa

Pelaajalla on oikeus ostaa ja myydä vuorollaan niin monta taloa kuin haluaa, jos pystyy maksamaan.
Pelaaja ei saa rakentaa tontille, mikäli yksikin tonttiryhmän tonteista on kiinnitetty.
Saat periä kaksinkertaista vuokraa tonttiryhmän rakentamattomista tonteista.
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Hotellit
Sinulla pitää olla rakennettuna tonttiryhmän jokaisella tontilla neljä taloa, ennen kuin voit ostaa
hotellin. Hotelli maksaa lainhuudatustodistukseen merkityn hinnan ja tontilla olevat neljä taloa.
Saat asettaa hotellin jollekin ryhmän kaduista. Kyseisen kadun talot poistetaan ja annetaan
pankille.
Kullekin tontille saa rakentaa vain yhden hotellin.

Talojen loppuminen
Jos rakentaminen on kuumeista, talot saattavat loppua pankilta. Tällöin ne, jotka haluavat
rakentaa, voivat joutua odottamaan, kunnes pankilla on jälleen taloja. Sama sääntö koskee
hotellien ostamista.
Jos halukkaita ostajia on enemmän kuin pankilla on mahdollisuus myydä, pankki myy
talot huutokaupalla korkeimman tarjouksen tehneelle. Huutokaupan lähtöhinta on
lainhuudatustodistukseen merkitty alin summa.

Omaisuuden myyminen
Rakentamattomat tontit, asemat sekä sähkö– ja vesijohtolaitos voidaan myydä sovitulla hinnalla
milloin tahansa halukkaalle ostajalle. Pelaaja ei saa kuitenkaan myydä tonttia, jos jollakin ryhmän
tonteista on rakennuksia. Rakennukset pitää myydä ensin pankille, ja vasta sitten tontin voi
myydä. Hotelleja ja taloja ei saa myydä suoraan toiselle pelaajalle.
Jos pelaaja myy talojaan pois, hänen on purettava talot tasaisesti kaikilta tonteilta
rakennusperiaatteen mukaisesti (katso kohtaa TALOT).
Pelaajat saavat myydä taloja ja hotelleja pankille milloin tahansa. Pankki maksaa ostamistaan
taloista ja hotelleista puolet niiden ostohinnasta. Yksi hotelli vastaa viittä taloa. Hotellia
myytäessä pankki siis maksaa pelaajalle summan joka vastaa puolta viiden talon hinnasta.
Ryhmän kaikki hotellit voidaan myydä samalla kerralla. Hotellin voi myös vaihtaa takaisin
taloiksi. Tällöin pankki antaa takaisin viisi taloa yhtä hotellia vastaan.
Kiinnitettyä omaisuutta ei voida myydä pankille, vaan ainoastaan pelaajille.

Kiinnelainat
Rakentamattomia tontteja voidaan kiinnittää milloin tahansa. Ennen yhdenkin tontin kiinnelainan
ottoa kaikki väriryhmän tonteilla olevat rakennukset pitää myydä. Tontin kiinnitysarvo näkyy
lainhuudatustodistuksen takapuolella. Kiinnitetty kortti käännetään väärin päin. Kun haluat
purkaa kiinnityksen, maksa kiinnityssumma takaisin ja 10 % korkoa. Kiinnitetystä omaisuudesta
ei voi periä vuokraa, mutta samaan tonttiryhmään kuuluvasta kiinnittämättömästä tontista
vuokran voi periä normaalisti. Saat halutessasi myydä kiinnitetyn tontin toiselle pelaajalle
sopimastanne hinnasta. Jos kiinnitetty tontti myydään, uusi omistaja voi maksaa lainan heti
takaisin. Hän joutuu maksamaan myös 10 % korkoa. Vaikka uusi omistaja ei maksaisikaan lainaa
heti takaisin, hänen on maksettava pankille välittömästi 10 % korkoa. Kun hän myöhemmin
maksaa lainan takaisin, hän joutuu maksamaan uudelleen 10 % korkoa.

aan.

S2756CV
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Konkurssi

SÄÄN

Jos et pysty maksamaan pankille velkojasi, vaikka myisit rakennuksesi ja kiinnittäisit omaisuutesi,
teet konkurssin ja joudut poistumaan pelistä.

Seuraav

Jos velkasi on pankille, pankki ottaa haltuunsa kaikki rahat ja lainhuudatustodistukset.
Huutokaupalla pankki myy tontit yksitellen korkeimman tarjouksen tehneelle. “Vapaudut
vankilasta” -kortti palautetaan pakkaan. Pelaaja tekee konkurssin, kun hänen velkansa ylittävät
omaisuuden arvon. Hänen on jätettävä koko omaisuutensa velkojilleen. Talot ja hotellit on
myytävä puoleen hintaan pankille ja rahat annettava velkojille. Jos pelaaja antaa velkojalleen
kiinnitettyä omaisuutta, velkojan on maksettava välittömästi 10 % korkoa kiinnityksen määrästä.
Halutessaan velkoja voi samalla maksaa kiinnelainan tai antaa tontin olla edelleen kiinnitettynä.

Huomioitavaa
Jos pelaaja ei pysty maksamaan vuokraa käteisellä, hän voi maksaa osan käteisellä ja osan
omaisuudellaan. Velkoja saa määrätä myytävän omaisuuden arvon (saa olla kiinnitettyäkin).
Näin velkoja voi lisätä omaisuuttaan tai estää muita pelaajia hankkimasta kyseistä tonttiryhmää.
Pelaajien pitää muistaa kerätä vuokrat.

1. ALU

maks

2. Täss
Vuo

Hote
taloa

3. PELI

konk
velko

Pelis

1

2

3

Pankki lainaa rahaa vain kiinnitettyä omaisuutta vastaan.

4

Pelaajat eivät saa lainata rahaa tai omaisuutta toisilleen.

5

Voittaja

Rikk

Voittaja on pelaaja, joka on viimeisenä pelissä mukana.

AIKAR

Peliä pe
pankkiir
maksav
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SÄÄNNÖT LYHYEMPÄÄ PELIVERSIOTA VARTEN
Seuraavassa kolme kohtaa peliajan lyhentämiseksi:

1. ALUKSI pankkiiri sekoittaa lainhuudatustodistukset ja jakaa jokaiselle 2 todistusta. Pelaajat
maksavat korteistaan käyvän hinnan. Peli jatkuu alun jälkeen normaalisti.

2. Tässä versiossa pelaaja tarvitsee tontilleen vain kolme taloa voidakseen ostaa hotellin.
Vuokrat pysyvät ennallaan.
Hotellin myyntihinta pankille on edelleen puolet ostohinnasta eli tässä tapauksessa yhtä
taloa vähemmän kuin tavallisessa pelissä

3. PELIN LOPETTAMINEN. Ensimmäinen pelaaja tekee konkurssin normaalisti. Kun seuraava
konkurssi tapahtuu, peli päättyy. Konkurssin tehnyt pelaaja antaa kaiken omaisuutensa
velkojalleen. Näin tehdään, olipa velkojana toinen pelaaja tai pankki.
Pelissä mukana olevat pelaajat laskevat omaisuutensa:
1 käteiset rahansa;
2 tontit ja muun omaisuuden pelilautaan merkityin hinnoin;
3 kaikki kiinnitetty omaisuus puolesta arvostaan;
4 talot hankintahinnoin;
5 hotellit täysin hinnoin lisättynä kolmen talon hinnalla.

Rikkain pelaaja on voittaja!

AIKARAJAPELI
Peliä pelataan ennalta sovittu peliaika. Ajan päätyttyä rikkain pelaaja on voittaja. Pelin alussa
pankkiiri sekoittaa lainhuudatustodistukset ja jakaa kullekin pelaajalle kaksi todistusta. Pelaajat
maksavat heti saamansa tontit. Peli jatkuu normaalisti.
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