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Noin 250 000 neliökilometrin pinta-alan kattavat viisi suurta järveä 
ovat Pohjois-Amerikan merkittävä maamerkki. Eri yhtiöiden 

höyrylaivat kuljettavat matkustajia Yläjärven, Huronjärven, 
Michiganjärven, Eriejärven ja Ontariojärven poikki ja alueen 

lukuisten satamien välillä. Nauti Chicagon satamassa Michiganjärven 
auringonlaskusta, ihastu Yläjärven viileään kauneuteen ja seuraa 

wyandotien salaisia polkuja voittoon…

Sisältö 
Pelissä on seuraavat osat:

u 1 suurten järvien karttaa kuvaava pelilauta

● 140 kulkuneuvokorttia:

● 55 menolippua 

u  165 värillistä junanvaunua (33 jokaista väriä: sininen, 
punainen, vihreä, keltainen ja musta)

u  160 värillistä laivaa (32 jokaista väriä)
u  15 satamaa (3 jokaista väriä)
u  5 pistemerkkiä

Alkuvalmistelut
Asettakaa pelilauta keskelle pöytää ➊.

Sekoittakaa junakortit ja laivakortit kummatkin omassa pakassaan. 
Jakakaa jokaiselle pelaajalle aluksi kaksi korttia junapakasta ja kaksi 
korttia laivapakasta ➋. Kääntäkää kummastakin pakasta pöydälle 
kuvapuoli ylöspäin kolme korttia ➌.

Jokainen pelaaja saa pelin alussa viisi menolippua, joista heidän tulee 
pitää ainakin kolme ➍. Pois heitetyt menoliput pannaan aina pakan pohjalle.

Jokainen pelaaja saa yhdenväriset 33 junanvaunua ja 32 laivaa. Kun pelaaja on valinnut haluamansa menoliput, hän valitsee juna- 
ja laivanappuloista yhteensä 50 käytettäväksi pelin aikana. 
Nappuloiden suhteella ei ole väliä, kunhan niitä on yhteensä 
50 (esimerkiksi 33 junanvaunua ja 17 laivaa). Ylimääräiset 
junanvaunut ja laivat palautetaan laatikkoon. Pelaajat tekevät 
valintansa salassa ja paljastavat nappulansa muille vasta, kun 
kaikki ovat valinneet omansa. Jos mukana on yksi tai useampi 
ensikertalainen, kaikkien pelaajien kannattaa aloittaa yhdistelmällä 
27 junanvaunua ja 23 laivaa. Pelaajalla ei voi koskaan olla enempää 
kuin 33 junanvaunua tai 32 laivaa. ➎.

Jokainen pelaaja saa myös 3 satamaa ➏. Nyt peli voi alkaa.

Pelin tavoite 
Pelin tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon pisteitä. 
Pelaaja saa pisteitä: 

u rakentamalla reitin kahden vierekkäisen kaupungin välille

u  rakentamalla katkeamattoman reitin menolipussa mainit-
tujen kaupunkien välille

u  rakentamalla sataman menolipussa mainittujen kaupun-
kien välille.

Pelaaja menettää pisteitä, jos hän ei onnistu rakentamaan 
itsellään olevan menolipun mukaista katkeamatonta reittiä.

 

Pelin kulku
Kokenein matkustaja aloittaa. Tämän jälkeen peli jatkuu 

myötäpäivään. Pelaajan tulee suorittaa vuorollaan yksi (ja 
vain yksi) seuraavista viidestä toiminnosta:

Kulkuneuvokorttien nostaminen – Pelaaja voi nostaa kaksi kulkuneuvokorttia (tai vain yhden, jos hän valitsee kuvapuoli 
ylöspäin olevan jokerikortin, katso kohta ”Jokerikortit”).

Reitin rakentaminen – Pelaaja voi rakentaa pelilaudalle reitin pelaamalla kädestään reitin paikkojen määrää ja väriä vastaavan 
joukon juna- tai laivakortteja. Hän asettaa yhden oman junanvaununsa (tai laivansa) reitin jokaiseen paikkaan ja saa pistetaulukon 
mukaisen pistemäärän reitin pituuden perusteella.

Menolippujen nostaminen – Pelaaja nostaa menolippupakasta neljä päällimmäistä menolippua ja pitää niistä vähintään yhden.

Sataman rakentaminen – Pelaaja rakentaa kaupunkiin sataman (jos hän on jo rakentanut sinne reitin).

Nappuloiden vaihtaminen  – Pelaaja voi vaihtaa junanvaunuja laivoihin tai toisin päin.

HUOMIO
Jos olette jo pelanneet Maailma‑versiota, lukekaa 
ohjeista vain Suuret järvet ‑kuvakkeella merkityt 

kohdat. Muilta osin säännöt ovat samat.

80 junakorttia, joihin kuuluu
11 jokaista väriä: violetti, keltainen, vihreä, punainen, musta ja valkoinen

60 laivakorttia, joihin kuuluu
24 yksittäiskorttia (4 jokaista väriä)

36 tuplakorttia (6 jokaista väriä)

14 jokerikorttia
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Kulkuneuvokortit
Kulkuneuvokortit on jaettu kahteen pakkaan: junakorttien ja laivakorttien pakkaan. 

Kulkuneuvokortit ovat pelilaudan eri reittien värisiä: violetteja, keltaisia, vihreä, punai-
sia, mustia ja valkoisia.

Jos pelaaja päättää nostaa kulkuneuvokortteja, hän voi nostaa vuorollaan kaksi kort-
tia. Kortit nostetaan joko pelilaudan vieressä kuvapuoli ylöspäin olevien kuuden kor-
tin joukosta tai jommastakummasta pakasta (sokkona). Jos pelaaja nostaa kuvapuoli 
ylöspäin olevan kortin, hänen on heti korvattava se jommastakummasta pakasta otetulla 
kortilla. Kuusi kuvapuoli ylöspäin olevaa korttia voivat siis pelin aikana olla kaikki juna-
kortteja tai laivakortteja, kolme kumpaakin, kaksi toista tyyppiä ja neljä toista tyyppiä 
tai yksi toista tyyppiä ja viisi toista tyyppiä.

Jos pelaaja valitsee kuvapuoli ylöspäin olevista korteista jokerikortin, hän saa ottaa 
vuorollaan ainoastaan sen (katso kohta ”Jokerikortit”).

Jos jossain pelin vaiheessa kolme kuudesta kuvapuoli ylöspäin olevasta kortista on 
jokerikortteja, kaikki kuusi pannaan pois ja niiden tilalle nostetaan uudet (kolme kum-
mastakin pakasta).

Jos pakassa ei ole enää kortteja ja pelaajat ovat pitäneet kaikki kortit kädessään, joten uutta pakkaa ei voida sekoittaa, 
pelaaja ei voi nostaa kulkuneuvokortteja. Silloin on rakennettava reitti, nostettava menolippukortteja, rakennettava satama 
tai vaihdettava nappuloita.

Kädessä olevien kulkuneuvokorttien määrää ei ole rajoitettu. Kun pakka on käytetty loppuun, pelaajien pois heittämistä 
korteista sekoitetaan uusi nostopakka. Kortit pitää sekoittaa hyvin, sillä ne on heitetty pois samanväristen korttien sarjoina.  

Jokerikortit
Jokerikortit ovat erityisiä junakortteja. Niitä voidaan käyttää reitin rakentamisessa 

minkä tahansa kulkuneuvokorttien (myös laivakorttien) kanssa.

Jos pelaaja valitsee kulkuneuvokortteja nostaessaan kuvapuoli ylöspäin olevan 
jokerikortin, hän ei saa nostaa samalla vuorolla toista korttia. Jos pelaaja valitsee 
ensimmäiseksi kortiksi kuvapuoli ylöspäin olevan kortin ja pakasta tulee sen tilalle 
jokerikortti tai jos jokerikortti on pöydällä kuvapuoli ylöspäin, mutta sitä ei valittu 
ensimmäiseksi kortiksi, jokerikorttia ei voi enää valita. Jos pelaaja sattuu nostamaan 
jokerikortin pakasta sokkona, hän saa ottaa samalla vuorolla toisenkin kortin. 

Huomio: jokerikortteja voidaan käyttää myös satamiin (katso kohta ”Satamat” ). 

Reittien rakentaminen
Suorakulmion muotoisista paikoista koostuvat reitit ovat junareittejä, ja ne on täytettävä 

junanappuloilla. Soikion muotoisista paikoista koostuvat reitit ovat laivareittejä, ja ne on 
täytettävä laivanappuloilla. Samalla reitillä ei saa koskaan käyttää sekä junanvaunuja että laivoja, 
eikä reitillä saa käyttää vääriä nappuloita (kuten junanvaunuja laivareitillä). 

Jotta pelaaja voi rakentaa reitin, hänen on pelattava kädestään reitin paikkojen mukainen määrä 
oikeanlaisia kortteja. Korttien on oltava samaa tyyppiä ja väriä. Useimpiin reitteihin tarvitaan 
tietynlaiset kortit. Esimerkiksi sininen junareitti voidaan rakentaa vain sinisillä junakorteilla. 
Harmaan reitin voi rakentaa minkä värisillä junakorteilla tahansa, mutta silloinkin kaikkien 
junakorttien on oltava yhdenvärisiä (tai korvattu jokereilla). 

Huomio:  Monet laivakortit ovat tuplakortteja. Kun pelaaja rakentaa laivareittiä 
tuplakorteilla, hän saa täyttää kaksi paikkaa yhdellä kortilla. Jos pelaaja rakentaa 
esimerkiksi viisipaikkaisen laivareitin, hän voi käyttää kaksi tuplakorttia ja yhden 
yksittäiskortin tai halutessaan kolme tuplakorttia (ylimääräistä laivaa ei kuitenkaan 
saa takaisin, vaikka pelilaudalle asetetaan vain viisi nappulaa).

Kun reitti rakennetaan, pelaaja asettaa reitin jokaiseen paikkaan yhden junanappulan (tai laivanappulan). Reitin ra-
kentamiseen käytetyt kortit heitetään pois. Tämän jälkeen pelaaja katsoo saamansa pistemäärän pelilaudassa olevasta 
taulukosta ja päivittää heti pisteensä siirtämällä pistemerkkinsä oikeaan kohtaan pisteradalla.

Pelaaja saa rakentaa minkä tahansa vapaan reitin. Uuden reitin ei tarvitse olla yhteydessä pelaajan aiemmin rakenta-
miin reitteihin. Kullakin vuorolla saa kuitenkin rakentaa vain yhden reitin.

Rinnakkaiset reitit
Joidenkin kaupunkien välille on mahdollista rakentaa rinnakkaiset reitit. Sama pelaaja ei voi ra-

kentaa kumpaakin reittiä.

Huomio:  Kahden ja kolmen pelaajan peleissä käytetään rinnakkaisista reiteistä vain toista. Pe-
laaja voi rakentaa kumman reitin tahansa, mutta tämän jälkeen kukaan ei saa enää rakentaa toista.

Monien kaupunkien välillä on sekä juna- että laivareitti (Duluthista Thunder Bayhin ja Mu-
skegonista Traverse Cityyn). Näitä EI lasketa rinnakkaisiksi reiteiksi.

Menolippujen nostaminen
Pelaaja voi käyttää vuoronsa myös menolippujen nostamiseen. Tällöin hän nostaa menolippupakan neljä päällimmäistä 

korttia. Jos menolippupakassa on jäljellä vähemmän kuin neljä korttia, pelaaja nostaa jäljellä olevat kortit.

Pelaajan on pidettävä ainakin yksi nostamistaan menolipuista. Hän voi myös päättää pitää kaksi, kolme tai kaikki neljä 
menolippua. Pois heitetyt menoliput asetetaan menolippupakan pohjalle. Pelaajan on säilytettävä kädessä pitämänsä 
menoliput pelin loppuun asti. Niitä ei voi heittää pois myöhempien nostojen yhteydessä.

Menolippuun merkityt kaupungit ovat pelaajan matkakohteita, ja pelaaja voi saada tai menettää niiden vuoksi pisteitä. 
Jos pelaaja on pelin loppuun mennessä rakentanut värillisistä nappuloistaan katkeamattoman reitin menolipussaan mai-
nittujen kahden kaupungin välille, hän saa menolipun mukaisen määrän pisteitä. Jos pelaaja ei onnistu rakentamaan 
katkeamatonta reittiä kaupunkien välille, menolipun mukainen pistemäärä vähennetään hänen kokonaispisteistään.

Menoliput pidetään salassa muilta pelaajilta lopun pisteenlaskuun asti. Pelaajien menolippujen lukumäärää pelin ai-
kana ei ole rajoitettu.

Laivareitti

Junareitti

Junakortti

Laivakortti

Pelaaja käyttää kolmipaikkaisen sinisen junareitin 
rakentamiseen kolme sinistä junakorttia. Junakortteja voi 

tarpeen mukaan korvata jokerikorteilla.

Pelaaja käyttää nelipaikkaisen keltaisen laivareitin rakentamiseen 
kaksi keltaista tuplalaivakorttia. Hän olisi myös voinut 

käyttää neljä keltaista yksittäislaivakorttia, kaksi keltaista 
yksittäislaivakorttia ja yhden keltaisen tuplalaivakortin tai 
minkä tahansa muun väriltään ja lukumäärältään sopivan 

korttiyhdistelmän (tarvittaessa myös jokerikortteja).

Rinnakkaiset 
reitit
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Satamat
Sataman voi rakentaa vain sinisiin kaupunkeihin. Kun 

kaupunkiin on rakennettu satama, sinne ei voi rakentaa 
enää toista. Pelaajan on pitänyt rakentaa kaupunkiin 
ainakin yksi reitti (juna‑ tai laivareitti), jotta hän voi 
rakentaa sinne sataman.

Sataman rakentamiseen tarvitaan kaksi junakorttia JA kaksi laivakorttia, jot-
ka ovat kaikki samaa väriä ja joissa kaikissa on satamamerkki. Mitkä tahansa 
korteista voidaan korvata jokerikorteilla.

Jokaisesta väristä on olemassa neljä satamamerkillä merkittyä junakorttia ja 
neljä satamamerkillä merkittyä laivakorttia (kaikki yksittäiskortteja).  

Pelin lopussa jokaisesta satamasta saa pisteitä seuraavasti: 

✦  10 pistettä, jos sataman omistajalla on yksi menolipun katkeamaton 
reitti sinne.

✦20 pistettä, jos sataman omistajalla on kaksi menolipun katkeama-
tonta reittiä sinne.

✦30 pistettä, jos sataman omistajalla on kaksi tai useampi menolipun 
katkeamaton reitti sinne.

Jos pelaajalla on useampi kuin yksi samassa menolipussa mainittu sata-
ma, niistä jokainen saa pisteet menolipusta. 

Satamia ei ole pakko rakentaa, mutta pelaajalta vähennetään pelin lo-
pussa neljä pistettä jokaista rakentamatonta satamaa kohti.

Nappuloiden vaihtaminen
Vuoron voi käyttää myös nappuloiden vaihtamiseen. Junanvaunuja 

voidaan vaihtaa laivoihin tai toisin päin. Pelaaja ottaa uudet nappulat 
laatikosta ja palauttaa sinne ne, joita ei enää halua. Hän menettää 
yhden pisteen jokaista vaihdettua nappulaa kohti. Pelaajat voivat 
vaihtaa nappuloita pelin aikana niin monta kertaa kuin haluavat, mut-
ta se onnistuu vain, jos laatikossa on jäljellä haluttuja nappuloita.

Pelin päättyminen
Kun jollain pelaajalla on värillisiä nappuloita jäljellä kuusi tai vähemmän (niiden tyypistä riippumatta), jokainen pelaaja 

(myös tämä pelaaja) saa vielä KAKSI vuoroa. Tämän jälkeen peli päättyy ja pelaajat laskevat lopullisen pistemääränsä.

Pisimmästä reitistä tai suurimmasta määrästä suoritettuja menolippuja ei saa lisäpisteitä. 

Chicagon satamasta 
saa 30 pistettä, koska 
pelaaja on rakentanut 

kaksi menolipun reittiä 
Chicagoon.

Myös Montrealin 
satamasta saa samasta 

syystä 30 pistettä. Hän on rakentanut seuraavat menolippujen reitit: Chicagosta 
Timminsiin, Chicagosta Montrealiin, Montrealista New Yorkiin.

Punainen on rakentanut yhden sataman 
Chicagoon ja toisen Montrealiin.

Jaana rakentaa sataman Perry Soundiin 
yhdellä jokerikortilla ja yhdellä 

keltaisella laivakortilla sekä kahdella 
keltaisella junakortilla.

Vihreä päättää vaihtaa kaksi laivaa kahteen 
junanvaunuun. Hän menettää vaihdon yhteydessä 

kaksi pistettä, ja vuoro siirtyy seuraavalle.

Reitin Pituus Saatavat Pisteet

Kun pelaaja rakentaa reitin joko junilla tai laivoilla, hän saa 
heti pistetaulukon mukaisen määrän pisteitä.

Jokaisesta väristä on olemassa neljä 
satamamerkillä merkittyä junakorttia ja 
laivakorttia (kaikki yksittäiskortteja).

Lopullisen Pistemäärän Laskeminen

Lopulliset 
Pisteet

+/- Ppisteitä
menolipuista

-4 pistettä jokaisesta 
rakentamattomasta 

satamasta
Saadut pisteet Satamat
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