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PELIIN VALMISTAUTUMINEN:

PANKKI
◆ Pitää hallussaan kaikkia rahoja* 

ja lainhuudatustodistuksia, jotka 
eivät ole pelaajien omistuksessa.

◆ Maksaa pelaajille palkat ja bonukset.

◆ Perii pelaajilta veroja ja maksuja.

◆ Myy ja huutokauppaa tontteja.

◆ Myy taloja ja hotelleja.

◆ Lainaa rahaa pelaajille, jotka kiinnittävät tonttejaan.

Pankki ei voi koskaan mennä konkurssiin. Jos rahat loppuvat pankista, 
pankkiiri saa valmistaa tarvittavan määrän rahaa kirjoittamalla rahasummat 
tavalliselle paperille.

* a1 = 1 MONOPOLY-dollari.

PANKKIIRI
Valitkaa joku pelaajista pankkiiriksi, joka huolehtii 
pankista ja huutokaupoista.

Pankkiirin on tärkeä pitää omat rahansa ja tonttinsa 
erillään pankin ra hoista ja tonteista.

Jokainen pelaaja valitsee itselleen 

pelinappulan ja asettaa sen lähtöruutuun.

Sekoita YHTEISMAA-kortit 

ja aseta ne tekstipuoli 

alaspäin tähän.

Jokaiselle 
pelaajalle 

annetaan aluksi

© 2008 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Jakelija Pohjoismaissa: Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark.
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HALUATKO PELATA NOPEASTI?
PIKANOPPA
Jos haluat lisätä peliin vauhtia, noudata näitä ohjeita.

1. Pelin alussa jokainen pelaaja saa a1000 rahaa.

2. Käytä pikanoppaa vasta, kun olet ohittanut 

lähtöruudun ensimmäisen kerran.

3. Kun käytät pikanoppaa, heitä sitä 

kahden valkoisen nopan kanssa 

omalla vuorollasi. Noudata sen 

jälkeen seuraavia ohjeita sen 

perusteella, mitä heitit.

 ◆  1, 2 tai 3: Lisää tämä kahden valkoisen 

nopan silmälukuun. 

 ◆  Linja-auto: Voit valita, siirrytkö yhden vai 

kahden valkoisen nopan silmäluvun verran. 

Jos heitit 1 ja 5, voit siirtyä joko yhden 

ruudun, viisi ruutua tai kuusi ruutua.

 ◆  Herra Monopoly: Siirrä pelinappulaasi 

valkoisten noppien osoittaman silmäluvun 

verran ja suorita tarvittavat toimenpiteet 

ruudussa, johon pysähdyt. Siirry sen jälkeen 

seuraavalle vapaana olevalle tontille ja joko osta 

tai huutokauppaa se. Jos yhtään tonttia ei ole 

enää vapaana, siirry seuraavalle jonkun toisen 

pelaajan omistamalle tontille ja maksa vuokra.

Mitä muuta?
Vain valkoiset arpakuutiot lasketaan, kun heität ”tuplat”.

Jos heität kolme samaa eli saman luvun jokaisella 

nopalla, voit siirtää pelinappulasi mihin tahansa 

pelilaudan ruutuun.

Jos sinut lähetetään vankilaan siirtosi 

aikana, vuorosi päättyy etkä voi käyttää 

pikanopan tulosta.

Heitä vain valkoisia noppia, kun yrität 

päästä pois vankilasta.

Laitoksen vuokra määräytyy kaikkien 

kolmen nopan heittotuloksen 

perusteella. Linja-auto ja herra 

Monopoly lasketaan nolliksi.

SISÄLTÖ

Pelilauta, 
8 pelinappulaa. 

28 lainhuudatustodistusta, 
16 Sattuma-korttia, 

16 Yhteismaa-korttia, 
1 pakkaus MONOPOLY-
rahaa, 32 vihreää taloa, 

12 punaista hotellia, 
2 noppaa ja 1 pikanoppa

Sekoita SATTUMA-kortit 

ja aseta ne tekstipuoli 

alaspäin tähän.

C Nopean sijoittajan kiinteistöpeli C

PELAA OIKEIN!
Monet pelaajat keksivät mielellään omia Monopoly-
sääntöjä. Se on täysin hyväksyttävää, mutta tällaiset 
säännöt saavat usein pelin kestämään pidempään. 
Virallisissa säännöissä pelaajat eivät koskaan saa lainata 
toisilleen rahaa tai tehdä vaihtokauppoja lupauksilla olla 
perimättä jatkossa vuokraa jne. Kaikki verot ja sakkomaksut 
on maksettava pankkiin, eikä niitä saa tallettaa Vapaa 
pysäköinti -ruudun alle tai minnekään muualle!

Jos olet kokenut 

MONOPOLY-pelaaja ja 

haluat nopeamman pelin, 

kokeile takasivulla olevia sääntöjä!
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© 1935, 2008 HASBRO.
If a player owns all the sites of any colour group,

the rent is doubled on unimproved sites in that group.

TITLE DEEDS

OXFORD STREET

RENT b26

With 1 House 
A130

With 2 Houses
A390

With 3 Houses
A900

With 4 Houses A1100

With HOTEL 
A1275

Mortgage Value b150

Houses cost A200 each

Hotels, A200 each

plus 4 houses

KINGS CROSSSTATION

a200
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TAX
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Card must be turned this side up
if property is mortgaged.
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ruutuun pysähdyt. Katso alla kohta 

Mihin ruutuun pysähdyit?

4) Jos siirtosi vie sinut 

lähtöruutuun tai sen ohi, 

saat pankista a200.

5) Jos heitit ”tuplat” eli 

kummallakin nopalla saman 

silmäluvun, heitä noppia 

uudelleen ja siirrä pelinappulaasi 

uudestaan eteenpäin (vaiheet 

1–4). Varo! Jos heität ”tuplat” kolme kertaa 

samalla heittovuorolla, joudut vankilaan.

6) Kun olet lopettanut vuorosi ja suorittanut kaikki 

toimenpiteet, anna nopat vasemmalla puolellasi 

olevalle pelaajalle.

1) VAPAA TONTTI
Tontteja on kolmenlaisia:

 Tontit  Asemat  Laitokset

 (väriryhmät)

Voit ostaa tontin, johon pysähdyit, peliruudussa 

näkyvään listahintaan.

Maksa pankille, ota tontin lainhuudatustodistus ja 

aseta se lähellesi tietopuoli ylöspäin.

Jos et halua maksaa peliruudussa 

ilmoitettua listahintaa, tontti menee 

huutokaupattavaksi.

Kun ostat tontteja, sinun pitäisi pyrkiä 

hankkimaan ryhmiä. Jos esimerkiksi 

ostat vihreän tontin, sinun kannattaa yrittää 

saada kaksi muuta vihreää tonttia pelin 

aikana. Kun omistat ryhmiä, saat perittyä 

suurempia vuokria muiden pysähtyessä 

niihin. Lisäksi saat laittaa tonteille 

rakennuksia, joilla ansaitset vielä 

enemmän rahaa.

ÄLÄ ODOTA NOPPIA!
Jos olet velkaa pankille tai toiselle pelaajalle enemmän 
kuin sinulla on käteistä, yritä saada lisää rahaa 
myymällä rakennuksia ja/tai kiinnittämällä tontteja.

Jos olet edelleen velkaa enemmän kuin sinulla on 
rahaa, olet KONKURSSISSA ja joudut pois pelistä! 

◆ Maksa millä tahansa rahalla, jonka saat kerätyksi.

◆ Jos olet velkaa toiselle pelaajalle, anna hänelle 
kaikki kiinnitetyt tonttisi ja Vapaudut vankilasta 
ilmaiseksi -kortit. Pelaajan on maksettava 
10 prosentin korko jokaisesta kiinnitetystä tontista, 
vaikka hän ei vielä halua maksaa pois kiinnitystä.

◆ Jos olet velkaa pankille, kaikki kiinnitetyt tonttisi 
on huutokaupattava. Nämä on myytävä 
kiinnittämättöminä (tietopuoli ylöspäin). 
Laita Vapaudut vankilasta ilmaiseksi -kortit 
korttipinon alimmaiseksi.

2) TOISEN PELAAJAN OMISTAMA TONTTI
Jos pysähdyt toisen pelaajan omistamalle tontille, sinun on 

maksettava hänelle vuokraa, jonka suuruuden näkee 

lainhuudatustodistuksesta. Vuokraa ei tarvitse maksaa, jos tontti 

on kiinnitetty (sen lainhuudatustodistus on tietopuoli alaspäin).

Tärkeää: Tontin omistajan on pyydettävä vuokraa, ennen kuin 

vasemmalla puolellasi oleva pelaaja ehtii heittää noppia. Jos hän 

unohtaa kysyä, sinun ei tarvitse maksaa!

Tontti
Rakentamattoman tontin vuokra lukee lainhuudatustodistuksessa. 

Vuokra kaksinkertaistuu, jos tontin omistaja omistaa kaikki tämän 

väriryhmä tontit eikä yksikään niistä ole kiinnitetty.

Jos tontille on rakennettu taloja tai hotelleja, vuokra on paljon 

suurempi, kuten lainhuudatustodistus osoittaa.

Asema
Vuokran suuruus määräytyy sen mukaan, kuinka monta 

asemaa pelaaja omistaa.

Asemia 1 2 3 4

Vuokra a25 a50 a100 a200

Laitos
Heitä noppia ja kerro tulos neljällä, 

niin saat vuokrasumman, joka sinun 

on maksettava.

Jos pelaaja omistaa molemmat laitokset, 

tulos on kerrottava kymmenellä!

3) SATTUMA tai YHTEISMAA
Ota kyseisen pakan päällimmäinen kortti, toimi 

välittömästi sen ohjeiden mukaan ja laita kortti takaisin 

pakan alimmaiseksi.

Jos kyseessä on Vapaudut vankilasta ilmaiseksi 

-kortti, säilytä se niin kauan, että tarvitset sitä itse tai myyt 

sen toiselle pelaajalle.

4) TULOVERO/LISÄVERO
Jos pysähdyt jompaankumpaan näistä 

ruuduista, sinun on maksettava pankille 

ruudussa näkyvä summa.

5) MENE VANKILAAN
Jos pysähdyt tähän ruutuun, sinun on siirrettävä 

pelinappulasi vankilaan välittömästi.

Tärkeää: Et saa a200 lähtöruudun 

ohittamisesta, jos sinut lähetetään vankilaan. 

Vuorosi loppuu saman tien, kun sinut 

lähetetään vankilaan – anna nopat 

seuraavalle pelaajalle!

Muita tapoja joutua vankilaan…

◆ Nostat Sattuma- tai Yhteismaa-kortin, 

jossa sanotaan Mene vankilaan.

◆ Heität ”tuplat” kolme kertaa samalla 

heittovuorolla.

K: Miten pääsen pois vankilasta? 
V: Sinulla on kolme vaihtoehtoa.
i) Maksa a50 seuraavan vuorosi alussa ja heitä sen jälkeen noppia 

ja siirrä pelinappulaasi normaalisti.

ii) Käytä Vapaudut vankilasta ilmaiseksi -korttia, jos sinulla on 

sellainen, tai osta kortti toiselta pelaajalta. Laita kortti pakan 

alimmaiseksi, heitä noppia ja siirrä pelinappulaasi.

iii) Odota kolme heittokierrosta. Heitä jokaisella vuorollasi noppia. 

Jos saat ”tuplat”, siirry pois vankilasta ja jatkaa matkaa pelilaudalla 

tämän heiton silmäluvun verran. Jos et saa ”tuplia” kolmannella 

heittokierroksella, sinun on maksettava pankille a50. Siirrä sen 

jälkeen pelinappulaasi noppien osoittaman silmäluvun verran.

6) VANKILA (VAIN KÄYMÄSSÄ)
Älä huolestu! Jos normaali siirtosi päättyy 

vankilaruutuun, mitään ei tapahdu. 

Varmista, että laitat pelinappulasi VAIN 

KÄYMÄSSÄ -osaan.

7) ILMAINEN 
PYSÄKÖINTI

Rentoudu! Mitään pahaa 

(tai hyvää) ei tapahdu.

8) TONTTI, JONKA OMISTAT ITSE
Mitään ei tapahdu, mutta et myöskään 

saa rahaa!

Voit tehdä seuraavia toimenpiteitä, vaikka ei olisikaan oma vuorosi 
tai vaikka olisit vankilassa.

1) PERIÄ VUOKRIA
Jos toinen pelaaja pysähtyy omistamallesi, kiinnittämättömälle 
tontille, voit periä häneltä lainhuudatustodistuksen mukaisen 
vuokran. Katso alla kohta Toisen pelaajan omistama tontti.

2) OSALLISTUA HUUTOKAUPPAAN
Pankkiiri järjestää huutokaupan, kun

◆ pelaaja pysähtyy vapaalle tontille 
ja päättää olla ostamatta tonttia 
peliruudussa näkyvään listahintaan

◆ pelaaja menee konkurssiin ja luovuttaa 
kaikki kiinnitetyt tontit pankille huutokaupattavaksi 
kiinnittämättöminä (tietopuoli ylöspäin)

◆ rakennuksista on pula ja vähintään kaksi pelaajaa haluaa ostaa 
samoja rakennuksia.

Huutokauppatarjoukset voi tehdä vain käteisellä. Kuka tahansa 

pelaaja saa aloittaa huutamisen M1:stä. Jos kukaan ei tee 
korkeampaa tarjousta, viimeisen tarjouksen tehneen pelaajan 
on ostettava tontti.

3) RAKENTAA
Kun omistat väriryhmän kaikki tontit, voit ostaa pankilta taloja ja 
laittaa ne mille tahansa kyseisen väriryhmän tontille.

i) Jokaisen talon listahinta lukee tontin 
lainhuudatustodistuksessa.

ii) Sinun on rakennettava tasaisesti. Et voi 
rakentaa tontille toista taloa, ennen kuin 
olet rakentanut yhden talon väriryhmän jokaiselle tontille.

iii) Yhdellä tontilla voi olla enintään neljä taloa.

iv) Kun sinulla on neljä taloa, voit vaihtaa ne hotelliin maksamalla 
lainhuudatustodistuksessa olevan hinnan. Yhdellä tontilla voi 
olla vain yksi hotelli, eikä tontille voi rakentaa muita taloja, jos 
siinä on hotelli.

Tärkeää: et voi rakentaa tontille, jos jokin kyseisen väriryhmän 
tonteista on kiinnitetty.

Pula rakennuksista?
Jos rakennukset ovat loppuneet pankista, sinun on odotettava, 
että muut pelaajat myyvät rakennuksiaan, ennen kuin voit ostaa 
niitä. Jos rakennuksia on jäljellä vain muutama ja vähintään kaksi 
pelaajaa haluaa ostaa ne, pankkiirin on myytävä ne huutokaupalla 
korkeimman tarjouksen tehneelle.

4) MYYDÄ RAKENNUKSIA
Rakennukset voi myydä takaisin pankille puoleen listahintaan.

Talot on myytävä tasaisesti samalla tavoin, kuin ne ostettiinkin. 
Hotellit myydään puoleen listahintaan ja vaihdetaan heti 
neljään taloon. 

5) KIINNITTÄÄ TONTTEJA
Jos sinulla on vähän käteistä tai sinulla ei ole tarpeeksi 
rahaa maksaa velkaa, voit kiinnittää minkä tahansa 
rakentamattomista tonteistasi. Sinun on myytävä kaikki 
väriryhmän rakennukset pankille, ennen kuin voit 
kiinnittää yhden sen tonteista.

NÄIN PELIÄ PELATAAN
KUKA VOITTAA PELIN?
Pelin voittaa pelaaja, joka on 

jäänyt ainoana jäljelle muiden 

mentyä konkurssiin.

Tämä onnistuu siten, että ostat 

tontteja ja kiinteistöjä ja perit 

muilta pelaajilta vuokraa, kun 

he pysähtyvät niihin.

Kerää tonttiryhmiä vuokran 

korottamiseksi ja rakenna sitten 

taloja ja hotelleja, joilla saat tulosi 

todella kasvamaan.

KUKA ALOITTAA?
Kukin pelaaja heittää kahta valkoista 

noppaa. Suurimman silmäluvun heittänyt 

pelaaja saa ensimmäisen vuoron.

OMALLA VUOROLLA
1) Heitä kahta valkoista noppaa.

2) Siirrä pelinappulaasi myötäpäivään 

pelilaudan ruuduissa 

noppien osoittaman 

silmäluvun verran.

3) Sinun on 

ryhdyttävä 

toimenpiteisiin sen 

perusteella, mihin 

APUA!
OLEN VELKAANTUNUT!

Kun haluat kiinnittää tontin, käännä sen lainhuudatustodistus 
tietopuoli alaspäin ja peri kortin takana lukeva summa pankista. 
Jos haluat maksaa kiinnityksen takaisin, maksa kortissa lukeva 

summa ja lisää siihen 10 prosenttia. Sen jälkeen voit kääntää 
lainhuudatustodistuksen tietopuoli päällepäin. Kiinnitetyistä 
tonteista ei voi periä vuokraa.

6) TEHDÄ KAUPPOJA
Voit sopia toisen pelaajan kanssa 
rakentamattoman tontin ostamisesta tai 
myymisestä. Sinun on myytävä kaikki väriryhmän 
rakennukset pankille, ennen kuin voit myydä yhden sen tonteista.

Tontteja voi ostaa käteisellä tai niitä voi vaihtaa muihin tontteihin tai 
Vapaudut vankilasta ilmaiseksi -kortteihin. Kaupantekoon 
osallistuvat pelaajat päättävät itse kauppasumman.

Kiinnitetyn tontin voi myydä toiselle pelaajalle mihin tahansa 
sovittuun hintaan.

Kun olet ostanut kiinnitetyn tontin, sinun on joko maksettava 
se heti takaisin tai maksettava 10 prosenttia 
lainhuudatustodistuksessa olevasta arvosta ja pidettävä kortti 
tietopuoli alaspäin. Jos päätät myöhemmin maksaa kiinnityksen 
takaisin, sinun on maksettava 10 prosenttia uudelleen.

Muista: Tavoitteesi ei ole ainoastaan tulla rikkaaksi. Voittaaksesi 
pelin sinun on saatava kaikki muut pelaajat KONKURSSIIN!
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