
Tunnelit
Tunnelit ovat erikoisreittejä, jotka erottuvat muista
reiteistä siten, että tunneleiden ruutujen päädyt on
tummennettu ja reittien ääriviivat ovat erilaiset.
Kun pelaaja rakentaa tunnelireitin, hän ei ikinä voi olla
varma siitä, kuinka pitkää reittiä hän on viime kädessä
rakentamassa.
Yrittäessään rakentaa tunnelireitin, pelaajan tulee ensin
pelata kädestään reitin pituutta ja väriä vastaava määrä
junakortteja. Tämän jälkeen junakorttien nostopakasta
käännetään kolme päällimmäistä junakorttia. Jokaista
nostopakasta nostettua junakorttia kohden, joka on
samanvärinen kuin pelaajan kädestä pelaamat kortit,
pelaajan tulee pelata kädestään ylimääräinen
samanvärinen junakortti (tai veturikortti). Vasta tämän
jälkeen pelaaja saa rakentaa itselleen kyseisen
tunnelireitin.  
Jos pelaajalta ei löydy vaadittua määrää ylimääräisiä
junakortteja (tai hän ei halua pelata niitä), hän saa ottaa
kaikki kyseisellä kierroksella pelaamansa kortit takaisin
käteensä. Hänen vuoronsa päättyy tähän.
Pelaajan vuoron päätteeksi nostopakasta tunnelia varten
käännetyt kolme korttia siirretään poistopakkaan. 
Seuraavat seikat tulee muistaa tunneleita rakennettaessa:

� Veturikortit ovat monivärisiä jokereita. Tästä
syystä kaikki veturikortit, jotka käännetään
nostopakasta tunnelin rakentamisen yhteydessä,
täsmäävät pelaajan kädestä pelaamiin kortteihin.
Pelaajan on siten aina pelattava kädestään
ylimääräinen junakortti jokaista nostopakasta
käännettyä veturikorttia kohden.
� Jos pelaaja aikoo rakentaa tunnelin pelkkiä
veturikortteja käyttäen, hänen on pelattava
kädestään ylimääräisiä junakortteja vain jokaista
nostopakasta käännettyä veturikorttia kohden! Jos
kolmen käännetyn kortin joukossa kuitenkin on
veturikortteja, täytyy pelaajan pelata jokaista
käännettyä veturikorttia kohden uusi veturikortti.

Reittien 
pistetaulukko
Kun pelaaja rakentaa reitin, tulee hänen merkitä
reitistä saamansa pisteet siirtämällä pistemerkkiään pisteasteikolla retin
arvon verran eteenpäin.  

Menolippujen nostaminen
Nostamistaan kolmesta menolipuista hänen täytyy pitää vähintään yksi,
mutta halutessaan hän voi pitää kaksi tai vaikka kaikki kolme. Menoliput,
joita pelaaja ei halua pitää, poistetaan pelistä ja laitetaan takaisin
pelilaatikkoon. Menoliput, jotka pelaaja päätti pitää, on pidettävä pelin
loppuun saakka. Niitä ei voi heittää pois pelin myöhemmässä vaiheessa.
Jokaisessa menolipussa on kahden kaupungin nimi ja pistearvo. Jos
pelaaja rakentaa omia reittejään siten, että menolipussa mainitusta
kaupungista toiseen menee pelaajan rakentama yhtenäinen muovisten
junavaunujen kuvaama reitti (mitä kautta pelilautaa hyvänsä), hän saa
menolipussa mainitun pistemäärän pelin lopussa. Jos yhdistäminen ei

onnistu, pelaaja menettää menolipun pistearvon verran pisteitä.
Menoliput pidetään salassa muilta pelaajilta pelin loppuun asti. Pelaajien
menolippujen lukumäärälle ei ole rajoituksia pelin aikana.

Pelin päättyminen
Kun jollain pelaajista on vain 0, 1 tai 2 muovista
junavaunua jäljellä vuoronsa lopussa, kaikki pelaajat
(mukaan lukien tämä pelaaja) pelaavat vielä yhden
vuoron. Sen jälkeen peli päättyy ja pisteet lasketaan.  

Pisteiden lasku 
Pelin päättyessä, pelaajilla tulisi jo olla laskettuna pisteet
rakentamistaan reiteistä. Voi kuitenkin olla hyvä
tarkistaa, ettei pelin aikana ole sattunut laskuvirheitä ja
laskea reiteistä ansaitut pisteet uudelleen.
Tämän jälkeen pelaajat paljastavat menolippunsa ja
lisäävät tai vähentävät niiden pistearvon, riippuen siitä,
onnistuiko yhtenäisen reitin rakentaminen menolipun
kaupunkien välille vai ei.
Lopuksi, pelaaja, joka on toteuttanut eniten menolippuja
saa ”maailmanmatkaaja” bonuskortin, joka tuo
kymmenen lisäpistettä. Jos kahdella tai useammalla
pelaajalla on yhtä monta toteutettua menolippua, saavat
kaikki eniten menolippuja toteuttaneet pelaajat täydet
kymmenen pistettä. 
Pelaaja, jolla on eniten pisteitä voittaa. Jos kahdella tai
useammalla pelaajalla on yhtä monta pistettä, voittaa
pelaaja, jolla on eniten suoritettuja menolippuja. Jos
suoritettuja menolippuja on myös yhtä monta, on voittaja
näistä pelaajista se pelaaja, joka on rakentanut pisimmän
yhtenäisen junareitin pelilaudalle.

Reitin pituus Pisteet 
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käännetyt kortit

Esimerkki 4

2 vihreää junakorttia pelattu, 1 vihreä nousee
pakasta = vaaditaan 1 vihreä junakortti lisää

käännetyt kortit

Esimerkki 6
2 veturikorttia pelattu, 1 veturikortti nousee

pakasta = vaaditaan 1 veturikortti lisää

käännetyt kortit

Esimerkki 5
2 vihreää junakorttia pelattu, 1 veturikortti nousee

pakasta = vaaditaan 1 vihreä junakortti lisää

“Days of Wonder”, “Menolippu” ja “Menolippu Pohjoismaat” ovat Days of Wonder, Inc:n 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidetään.

Tässä on sinun Days of
Wonder verkkokoodisi:

www.daysofwonder.com

Koodilla pääset pelaamaan
Menolippu pelien

verkkopeliversioita (verkkopelit
ovat tarjolla vain englanniksi,

ranskaksi ja saksaksi). 
Pelit löydät osoitteesta

www.ticket2ridegame.com.
Aloita rekisteröityminen sivuille

klikkaamalla "New Player"
kuvaketta. Muihin Days of

Wonderin peleihin voit tutustua
sivuilla www.daysofwonder.com 

Online Pelaaminen
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M enolippu Pohjoismaat kuljettaa pelaajat Suomeen,
Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan! Matkalla voi tutustua Norjan
rannikon vuonoihin ja Ruotsin kauniisiin satamakaupunkeihin.

Tanskassa juna kuljettaa Själlannin saarelta Jyllannin niemimaalle ja
Suomessa pohjoiselta napapiiriltä Tampereen  kautta Helsinkiin ja Turkuun. 

2 – 3 pelaajalle
ikäsuositus 8+

peliaika 30 – 60 min.

PELIN 
TOTEUTUS

Suunnittelija: Alan R. Moon
Kuvitus: Julien Delval 

Käännös: Markus Bremer

Copyright © 2007-2008 Days of Wonder, Inc.

“Days of Wonder”, “Menolippu” ja “Menolippu
Pohjoismaat” ovat Days of Wonder, Inc:n tavaramerkkejä tai

rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidetään.
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Pelitarvikkeet
� 1 pelilauta  
� 157 pelikorttia: 

� 120 värillistä junavaunua (40 jokaista väriä, jonka lisäksi viisi varavaunua jokaista väriä kohden) 
� 3 puista pistemerkkiä (1 jokaiselle pelaajalle) 
� 1 sääntökirja 
� 1 Days of Wonder Online verkkokoodi (sääntökirjan takakannessa) 

Valmistelut 
Asettakaa pelilauta keskelle pöytää. Pelaajat ottavat itselleen 40 yhdenväristä junavaunua ja
väriä vastaavan pistemerkin. Jokaiselle värille on 45 vaunua, joista 5 on varaosia. Pistemerkit
asetetaan pelilautaa kiertävän pisteasteikon alkupäähän �. Aina kun pelaaja kerää pisteitä
pelin aikana, hänen pistemerkkiään siirretään pisteasteikolla ansaittuja pisteitä vastaava
määrä eteenpäin.
Sekoittakaa junakortit ja jakakaa jokaiselle pelaajalle 4 kortin aloituskäsi �. Asettakaa
loput junakortit pinoon pelilaudan viereen kuvapuoli alaspäin ja kääntäkää esiin pöydälle
kuvapuoli ylöspäin pakan viisi päällimmäistä junakorttia �.
Asettakaa ”maailmanmatkaaja” bonuskortti pelilaudan viereen �. 
Sekoittakaa menoliput ja jakakaa 5 korttia jokaiselle pelaajalle �. Loput menoliput
jätetään menolippujen nostopakaksi pelilaudan viereen �. Jokaisen pelaajan tulee
valita mitkä viidestä menolipusta he haluavat pitää. Heidän tulee pitää vähintään 2
menolippua, mutta he voivat halutessaan pitää 3, 4 tai kaikki 5. Menoliput, joita pelaajat
eivät halua pitää, laitetaan takaisin pelilaatikkoon näyttämättä niitä muille pelaajille. Ne
menoliput, jotka pelaajat säilyttävät, pidetään salassa muilta pelaajilta aina pelin loppuun
saakka.
Peli voi nyt alkaa. 

Pelin tavoite
Pelaajien tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon pisteitä. Pisteitä saa seuraavista
asioista: 

� rakentamalla reittejä kaupunkien välille;
� rakentamalla katkeamattoman reitin pelaajan menolipussa mainittujen kahden kaupungin
välille; ja
� toteuttamalla suurimman määrän menolippuja.

Pelaajat menettävät pisteitä, jos he eivät kykene rakentamaan katkeamatonta reittiä menolipussaan
mainittujen kahden kaupungin välille.

Pelin kulku
Kokenein junamatkustaja aloittaa pelin. Tämän jälkeen pelivuoro etenee myötäpäivään. Vuorollaan,
pelaajan on tehtävä valintansa mukaan yksi (ja vain yksi) seuraavista kolmesta vaihtoehdosta:

Junakorttien nostaminen – Pelaaja nostaa kaksi junakorttia. Hän voi nostaa minkä tahansa näkyvissä
olevista viidestä junakortista tai nostaa sokkona nostopakan päältä. Mikäli hän valitsee näkyvissä olevan kortin, korvataan nostettu junakortti
heti uudella junakortilla nostopakasta. 
Reitin rakentaminen – Pelaaja rakentaa kartalle reitin pelaamalla reitin pituutta ja väriä vastaavan sarjan junakortteja. Pelattuaan kortit,
pelaaja asettelee yhden oman värisen vaununsa rakentamansa reitin jokaiseen ruutuun. Tämän jälkeen pelaaja siirtää pisteasteikolla pistemerkkiään
rakentamansa reitin pistearvoa vastaavan määrän eteenpäin (ks. reittien pistetaulukko).

110 junakorttia (12 jokaista väriä sekä 14 veturia)

46 menolippua

1 ”maailmanmatkaaja”
bonuskortti pelaajalle,
joka toteuttaa eniten
menolippuja 
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Menolippujen nostaminen – Pelaaja nostaa kolme menolippua menolippupakan päältä. Menolipuista on pidettävä vähintään yksi, mutta pelaaja
voi pitää kaksikin tai kaikki kolme, jos hän haluaa. Menoliput, joita pelaaja ei valitse, palautetaan takaisin pelilaatikkoon.

Junakortit
Junakorteissa on kahdeksaa erilaista vaunutyyppiä (väriä), joiden lisäksi pakassa on veturikortteja. Korttien värit vastaavat eri reittien värejä

pelilaudalla: violetti, sininen, ruskea, valkoinen, vihreä, keltainen, musta ja punainen.
Veturikortit ovat monivärisiä ja toimivat pelissä jokereina rakennettaessa tunneleita ja lauttareittejä. (ks.

kohta ”Tunnelit ja lautat”, alla). Veturikortti voi täydentää tai korvata yhden tai useamman värillisen
vaunukortin, kun pelaaja rakentaa tunnelia tai lauttareittiä. Vetureita ei koskaan voi käyttää tavallisten

reittien rakentamiseen. 
Pelaajan junakorttien käsikokoa ei ole rajattu. 

Kun junakorttipakka loppuu, poistopakka sekoitetaan uudeksi junapakaksi ja peli jatkuu normaalisti.
Kortit tulee sekoittaa huolella, sillä kortit on heitetty poistopakkaan samanväristen korttien
sarjoina. Mikäli kävisi niin, että junakorttipakassa ei ole kortteja, eikä poistopakassakaan ole
mitään (eli pelaajat ovat haalineet kaikki junakortit käsiinsä), junakortteja ei voi nostaa lisää.
Pelaajan täytyy joko rakentaa reitti tai nostaa lisää menolippuja.

Reittien rakentaminen
Rakentaakseen reitin, pelaajan on pelattava kädestään sarja junakortteja,
joiden lukumäärä vastaa rakennettavan reitin ruutujen lukumäärää. Sarjan
junakorttien tulee olla keskenään samanvärisiä. Suurin osa reiteistä
edellyttää tietyn väristen junakorttien pelaamista. Esimerkiksi sinisen
reitin rakentamiseen vaaditaan sinisiä junakortteja. Jotkut reiteistä
(harmaat reitit), voidaan rakentaa käyttämällä mitä tahansa yhtä väriä. 
Murmansk – Lieksa reitti on poikkeus. Tätä reittiä rakennettaessa,
pelaaja voi käyttää mitä tahansa neljää korttia (ml. vetureita) yhtenä
jokerina. Esimerkki: reitin voi rakentaa käyttäen 7 vihreää junakorttia
ja 8 mitä tahansa muuta korttia. 
Kun reitti rakennetaan, pelaaja laittaa yhden oman vaununappulan
reitin jokaiseen ruutuun. Käytetyt junakortit heitetään poistopakkaan. 
Pelaaja voi rakentaa minkä tahansa vapaan reitin. Reitin ei ole pakko olla
yhteydessä johonkin pelaajan omaan aiemmin rakennettuun reittiin.
Yhden vuoron aikana voi rakentaa vain yhden reitin, eli vuoron aikana voi
yhdistää korkeintaan kaksi kaupunkia. Koko reitti on rakennettava
pelivuoron aikana. Pelaaja ei siten esimerkiksi voi rakentaa kolmen
pituisesta reitistä yhdellä vuorolla kahta ruutua ja seuraavalla vuorolla

viimeistä kolmatta. 
Joitakin kaupunkeja yhdistää kaksoisreitti. Sama pelaaja ei voi pelin aikana

rakentaa kaksoisreitin molempia reittejä.
Tärkeä poikkeus: Kahden pelaajan peleissä, vain toinen kaksoisreitin reiteistä

voidaan rakentaa. Pelaaja voi rakentaa kumman reitin tahansa, mutta tämän
jälkeen toinen pelaaja ei voi enää rakentaa kaksoisreitin toista reittiä.

Lautat
Lauttareitit ovat erikoisreittejä, jotka kytkevät kaksi vesistön erottamaa kaupunkia

toisiinsa. Ne on helppo erottaa muista reiteistä, sillä vähintään yhdessä lauttareitin
ruudussa on veturin siluetti. 

Rakentaakseen lauttareitin, pelaajan on pelattava kädestään yksi veturikortti jokaista
lauttareitin sisältämää veturisiluettia kohden

ja lisäksi tavallinen sarja kortteja reitin loppuja
ruutuja kohden.
Lisäksi:

� Pelaaja voi pelata veturikortin minkä tahansa muun kortin tilalla jokerina
� Mitkä tahansa kolme junakorttia voidaan pelata muun kortin tilalla jokerina
veturikortin tapaan 

Esimerkki 2

Esimerkki 1
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Stavangerin ja
Kristiansandin

välisen lauttareitin
rakentamiseen
tarvitaan yksi
veturikortti ja 
kaksi oranssia

junakorttia.

Rakentaakseen tämän harmaan
reitin, pelaaja tarvitsee kolmen

minkä tahansa samanvärisen
junakortin sarjan.

Rakentaakseen tämän keltaisen
reitin, pelaaja tarvitsee kahden

keltaisen junakortin sarjan.

Esimerkki 3
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