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Unien oivallukset: 
lähdeteos Itran kaupunki -roolipeliin 
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Esipuhe 
 
Itran kaupunki (alkup. Itras by, 2008) julkaistiin suomeksi vuonna 2009. Olen käyttänyt peliä etenkin 
sellaisten aloittelijoiden kanssa pelatessani, joille perinteiset fantasia- tai scifi-aiheet eivät ole tuntuneet 
sopivilta. Vuosien saatossa olen askarrellut pelin kanssa useampaan otteeseen. Niinpä vuonna 2013 ky-
syin Pohjoismaisen roolipelaamisen seuran puheenjohtaja Petterssonilta josko hänelle sopisi, että kirjoit-
taisin Itran kaupunkiin vähän lisämateriaalia. Vastaus oli myöntävä, mutta muiden kiireideni vuoksi 
vuosi ehti vaihtua pariinkin otteeseen ennen kuin olemme tässä. Mutta nyt vihdoin, vuonna 2016, tämä 
minilähdeteokseni on valmis. Käyn siinä läpi asioita, mitä olen oppinut Itran kaupungin parissa ja miten 
itse tapaan sitä pelata. 
 
Olen pelatessani Itran kaupunkia toiminut pääasiassa pelinjohtajana, joten tämä lähdeteos on kirjoitettu 
pitkälti siitä näkökulmasta. Oletan myös, että lukijani on pelinjohtaja – valitettavan harvoin pelaajat pa-
neutuvat edes sääntökirjan lukemiseen, lisämateriaalista puhumattakaan. Tästä huolimatta uskon, että 
tekstissäni on paljon hyödyllistä myös Itran kaupungin pelaajan näkökulmasta, koska se auttaa ymmär-
tämään millaista peliä ollaan pelaamassa. 
 
Ja aivan kuten muunkin Itran kaupungin materiaalin kanssa: ”leikkaa ja liimaa, pyyhi ja pese, tee siitä 
omasi!” 
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kaasta palautteesta ja kannustavista kommenteista. 
 
Kansikuva on Patrick Shannonin teos The Muse. Se ilmentää surrealismia siinä muodossa, josta minä 
pidän: kuva on epätodellinen, mutta silti se sanoo jotain taiteilijan ja taideteoksen suhteesta. Teos kut-
suu katsojan ajatusten ja tulkintojen löytöretkelle. 
Syberpat (Patrick Shannon) - https://www.flickr.com/photos/evilpatrick/3325212814/, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1446997 
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Surrealistisesta fantasiasta 
 
Itran kaupunki on kirjallisen genrensä puolesta väljästi ottaen fantasiaa eli mielikuvituksellista kirjalli-
suutta. Se ei kuitenkaan myötäile sitä tutumpaa tolkienistista fantasiaa, jossa pyrkimyksenä on luoda 
jokseenkin uskottava kuvaus taikuuden ja taruolentojen täyttämästä maailmasta. Itran kaupungin edus-
taman fantasian taustana ovat symbolismi ja surrealismi. Ne eivät pyri kuvitteellisen maailman elävöit-
tämiseen, vaan tuttujen asioiden vieraannuttamiseen. Siksi sitä on hyvä käsitellä jokseenkin eri tavalla 
kuin roolipelikulttuurille perinteisempää fantasiagenreä. 
 
Suhtaudu outoon normaalina 
 
Surrealistinen vaikutelma syntyy siitä, että ihmiset käyttäytyvät epätavallisesti. Tämä voi tarkoittaa, että 
normaaleissa tilanteissa ihmiset toimivat epänormaaleilla tavoilla. Itran kaupunkia pelatessa tämä tosin 
johtuu yleisemmin siitä, että epänormaaleissa tilanteissa ihmiset käyttäytyvät normaalisti. Jos juhliin saa-
puu kauniiseen iltapukuun laittautunut jättiläistorakka, totta kai häntä tervehditään ja tarjotaan juotavaa, 
vaikkei tällä suuta olisikaan. Kyse on ikään kuin äärimmäisen vieraasta kulttuurista, jossa jokainen kult-
tuuriin kuuluva (so. kuka tahansa Itran kaupungin asukas) kyllä tajuaa, mikä on jutun juoni, mutta ulko-
puolisille (so. pelaajat ja pelinjohtaja) se jää täysin vieraaksi. 
 
Tämä ei tarkoita sitä, että Itran kaupungin väen pitäisi suhtautua kaikkeen huolettomasti tai välinpitä-
mättömästi. Pelinjohtajan on hyvä tasapainotella tutun ja vieraan rajamailla. Siksi sivuhahmot voivat 
kyllä pelätä ja inhota asioita, kunhan siinäkin on jotain outoa. Se, että joku on vanha, voi olla syy vältellä 
häntä. Tai jos takapihan puhuva leijona uhkaa nostaa oikeusjutun, niin onhan siinä syytä huolestua 
oman oikeusturvansa puolesta. 
 
Ihmiset tapaavat lukea ympäristöstään oikeita käyttäytymismalleja, joten pelaajilta menevät pasmat se-
kaisin, kun sivuhahmot eivät reagoikaan siten kuin luulisi. Se luo tuntua siitä, että he eivät oikeastaan 
näe samoja asioita kuin pelaaja(hahmo)t, mikä joko stressaa tai saa pohtimaan mistä tilanteessa on var-
sinaisesti kysymys. 
 
Älä yritä selittää asioita johdonmukaisiksi 
 
Surrealismi näyttää asioita ja jättää niiden välisen yhteyden löytämisen alitajunnan ongelmaksi, kun taas 
allegorismi pyrkii rakentamaan vertauskuvilla suoran yhteyden asioiden välille. Kaksipäinen kotka jah-
taamassa vaaleahiuksista kansanperinnepukuista naista on allegoria Suomen ja Venäjän suhteesta. Siive-
käs kita jahtaamassa vaaleahiuksista alastonta naista on surrealismia. Yritän itse Itran kaupunkia pelates-
sani välttää allegorismin ansaa, jossa ikään kuin ajattelen liian tarkkaan, mitä peliin sijoitan. Surrealisti-
nen tunnelma säilyy paremmin, kun pelissä vastaan tulevat olennot ja tilanteet eivät sovi saumattomasti 
yhteen. 
 
Toki surrealistisissa kuvaelmissa voi olla tolkkuakin. Kun asiaa pohtii ajan kanssa, voi oudoilta näyttävil-
le asioille löytää merkityksen. (Onko naista jahtaavassa siivekkäässä kidassa kyse ilkeistä juoruista tai 
vanhempien äänestä, joka uhkaa musertaa naisen oman identiteetin?) Pelin tapahtumien ja juonenkään-
teiden tulkitseminen on usein antoisaa, mutta sitä kannattaa tehdä vasta pelaamisen jälkeen. Oman ko-
kemukseni mukaan peli latistuu, jos pysähdymme jo pelin aikana sovittelemaan pelin kaoottista sisältöä 
järjestykseen. On siksi parempi vain antaa mennä ja jättää epäjohdonmukaisuudet omaan arvoonsa, 
osaksi surrealistista tarinaa. Jos siis pelissä vaikkapa käy ilmi, että hahmon synnyttämä lapsi onkin hänen 
oma isänsä, jatkakaa pelaamista. 
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Seuraa alitajuntaa ja mielijohteita 
 
Surrealismi voi kuulostaa hienolta taiteenlajilta, johon kuuluvat Dalin valuvat kellot, Picasson oudot 
hahmot ja Franz Kafkan mielivaltainen oikeusprosessi. Olen huomannut joidenkin pelaajien sortuvan 
pelissä liialliseen nokkeluuteen, ikään kuin hän kokisi tarpeelliseksi kilpailla surrealismin mestareiden 
kanssa. Tämä johtaa kuitenkin usein itsetarkoituksellisiin ja siten tarpeettoman monimutkaisiin viritel-
miin – niin hassulta kuin se surrealismista puhuttaessa kuulostaakin. 
 
Niinpä tapaan kannustaa sekä itseäni että kanssapelaajiani seuraamaan omia mielijohteita eikä genren 
klassikoita. Ensimmäinen mieleen tuleva idea on monesti aivan riittävän surrealistinen: se tapaa usein 
liittyä jotenkin edellä nähtyyn, mutta saattaa silti olla jokseenkin oudoksuttava käänne. Tai jos siihen ei 
liity mitään outoa, niin aina parempi – surrealismin ei tarvitse olla läsnä joka hetki. Tämä auttaa myös 
pitämään pelin käynnissä, kun kenenkään ei tarvitse pysähtyä erityisesti miettimään mitään, vaan seurata 
vain oman alitajuntansa impulsseja. Mitä sinulle tulee mieleen siitä iltapukuisesta torakasta? Minun mie-
leeni juolahtaa, että hän asuu juhlapaikan kellarissa ja on poikkeuksellisen perso viinalle. 
 
Käytä arkkityyppejä, älä populaarikulttuuria 
 
Symbolismi toimii parhaiten silloin, kun pelissä käytettävät elementit ovat riittävän monitulkintaisia. Ne 
jättävät enemmän tilaa alitajunnalle ja tulkinnalle, toisin kuin yksityiskohtaiset hahmot ja tilanteet, joilla 
on tietty merkityskenttä. Siksi ei ole hyvä idea tuoda peliin Hämähäkkimiestä tai Berliinin muurin mur-
tumista. Vanhus, käärme tai syntymä ovat sen sijaan paljon toimivampia. Edellisissä aiempi rationaali-
nen tieto alkaa tehdä työtään ja rajata sitä, miten asioita voidaan käsitellä pelissä. Arkkityyppisemmissä 
elementeissä on yksinkertaisesti enemmän tilaa mielikuvitukselle. 
 
Tässä tietysti Itran kaupungin miljöömateriaali tulee avuksi: se esittelee kokonaan uusia elementtejä, 
joten kenelläkään pelaajalla ei ole ongelmia aiemman tiedon suhteen. Tietysti tarkka pelinjohtaja huo-
maa, että itse asiassa Itran kaupungilla on sekavasta esityksestään huolimatta historiansa. On tärkeää, 
ettei hän käytä tätä pelaamisen aikana pelaajien luovuuden torppaamiseksi. Taustatarina on totta vain 
niin kauan kunnes pelissä käy ilmi jotain muuta. 
 
Hyväksy toisten pelaajien ideat 
 
Jotta Itran kaupunki olisi todella surrealistinen paikka, olisi hyvä että kaikki sen tarinoissa esiintyvät 
hahmot olisivat yhtälailla surrealistisia. Tarkoitan tällä sitä, että surrealismi ei synny sillä, että pelinjohtaja 
kuvailee pelaajille outoja tapahtumia, joihin heidän hahmonsa suhtautuvat toisin kuin muut pelimaail-
man asukkaat. Tällaista tosiseikoista kieltäytymisen ongelmaa näkee joskus peleissä, joissa ”salattu todel-
lisuus” paljastuu hahmoille, olipa kyse sitten siitä, että unet olevan totta tai että vampyyrit hallitsevat 
maailmanhistoriaa. Itran kaupungissa pelaajahahmot eivät ole ulkopuolisia vaan osa surrealismia. 
 
Pelaajat eivät voi tietää pelinjohtajan suunnitelmista, ja hyvä niin. Siksi he voivat tehdä yllättäviä ratkai-
suja, jotka suistavat pelinjohtajan suunnitelmat raiteiltaan. Itran kaupungissa pelinjohtajan ei itsekään 
tarvitse tietää, mitä hänen peliin tuomansa elementit tarkoittavat. Ja juuri siitä se surrealistinen tunnelma 
syntyy, kun kukaan peliin osallistujista ei tiedä, mihin tapahtumat johtavat tai mitä seuraavaksi tapahtuu. 
Itran kaupunki ei omassa käytössäni ole pelinjohtajan hallitsema surrealistinen maailma, vaan koko peli-
porukan yhteinen surrealistinen temmellyskenttä. 
 
Itran kaupunki lukeutuu tunnelmapeleihin, joissa se, miltä asiat tuntuvat on tärkeämpää kuin se, mitä 
tarinassa varsinaisesti tapahtuu. Pelinjohtaja ei pysty yksin luomaan peliin sopivaa surrealistista tunnel-
maa, vaan se onnistuu vain koko peliporukan yhteistyön tuloksena. 
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Mahdollisuuskorttien käytöstä 
 
Olen pelannut Itran kaupunkia lukuisia kertoja, mutta en vieläkään ole löytänyt itselleni mieluisinta ta-
paa käyttää siihen sisältyviä mahdollisuuskortteja. Sääntökirja on asiassa varsin ympäripyöreä: kukin 
peliin osallistuja voi nostaa yhden kortin pelikerran aikana, mieluiten silloin kun peli on ”dramaattisessa 
vaiheessa, mutta on epäselvää, mihin suuntaan pelin pitäisi edetä” (s. 79). 
 
Oma kokemukseni on, että jos mahdollisuuskorttien käyttöön ei aktiivisesti kannusta, ne jäävät käyttä-
mättä. Pelaajilla tapaa olla ihan riittävästi tekemistä pelin kanssa muutenkin. En liioin ole vakuuttunut, 
että yksittäinen mahdollisuus-kortti vaikuttaisi pelin suuntaan merkittävästi. Hieman lisää surrealismia 
niistä kyllä voi saada, mutta juonenkulkua ne harvemmin edistävät. 
 
Mahdollisuuskorttien uudet käyttötavat 
 
Jos olen halunnut painottaa korttien käyttöä, niin olen tehnyt niiden käytöstä säännöllistä. Tämä on 
tarkoittanut sitä, että pelissä käännetään uusi kortti tietyn aikamäärän välein, esimerkiksi puolen tunnin 
välein. Kortti vaikuttaa tällöin juuri käsillä olevaan tilanteeseen ja kukin pelaaja joutuu nostamaan ja 
tulkitsemaan kortin vuorollaan. Korttien nostamistiheys varmaan vaikuttaa siihen, miten kiharaiseksi 
tarina menee – tuo 30 minuutin tahti tuntuu ainakin oman kokemukseni mukaan tuottavan sopivan 
vaiherikkaan tarinan. 
 
Olen kokeillut myös toista vaihtoehtoa, jossa jokaiselle pelaajalle jaetaan pelin alussa kolme mahdolli-
suuskorttia. Heidän tehtävänsä on käyttää niistä kaksi sopivaksi katsomallaan hetkellä ennen pelikerran 
päättymistä. Yhden kortin pelaamisen jälkeen on saanut halutessaan vaihtaa kaksi jäljellä olevaa korttia 
saadakseen enemmän vaihtoehtoja. Näin pelaajalla on aikaa harkita, mihin väliin korttinsa pelaa ja siten 
ne sopivat peliin tyypillisesti paremmin. Aikaraja pakottaa kuitenkin jokaisen käyttämään korttinsa, joten 
vähintäänkin sillä saadaan aikaan railakas viimeinen varttitunti, kun kaikki puskevat viimeiset korttinsa 
peliin. 
 
Vähemmän voi olla enemmän 
 
Kaikkiaan olen pelannut hyviä pelikertoja ilman korttejakin. Peli tapaa pysyä vähän maltillisempana il-
man niitä, mikä ei niinkään vähennä surrealismin määrää, vaan peliin sisältyvien elementtien määrää. 
Surrealismi virtaa peliin usein skenaarion lähtötilanteesta, pelihahmoista ja heidän toimistaan. Pahimmil-
laan mahdollisuuskortit tuottavat vain toisiinsa liittymättömiä surrealistisia elementtejä, jotka jäävät ko-
konaisuuden kannalta irrallisiksi langanpäiksi. Peli usein pysyy ikään kuin paremmin koossa ilman kort-
teja. Kafkan novellit osoittavat hyvin, ettei surrealistiseen tunnelmaan tarvita ylenpalttisesti erikoisuuk-
sia. Kyse on siitä, miten niitä elementtejä käytetään. 
 
Jos mahdollisuuskortteja siis käytetään, kannattaa niiden tuomista käänteistä ottaa kaikki mehut irti. Ne 
ovat keskeisiä juonenkäänteitä, kun niiden annetaan kunnolla vaikuttaa tapahtumiin. Mahdollisuuskortin 
aikaansaamiin vaikutuksiin voidaan myös palata myöhemmin pelaamisen aikana. Näin peliä rakennetaan 
tämän käänteen varaan. Jos annat mahdollisuuskorttien sotkea suunnitelmasi, lopputulos on usein sur-
realistinen. 
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Itran kaupungin selitysteos 
 
Miljöökuvaus on kuulemma "kuin lukuisia työkaluja sisältävä työkalulaatikko" (s. 8). Valitettavasti tuo 
työkalulaatikko on täytetty varsin sekavasti. Ymmärrän kyllä, että tarkoituksena on tarjoilla pelaajille ja 
pelinjohtajalle sirpaleita, joista rakentaa oma visio Itran kaupungista. Valmista taustahistoriaa ei ole tar-
koitus käyttää kaanonina, joka estää pelinjohtajaa ja pelaajia käyttämästä omaa luovuuttaan. Silti sirpa-
leiden joukosta on mahdollista löytää Itran kaupungin historia ja monia toisiinsa liittyviä elementtejä. 
Tämän selventäminen auttoi minua keksimään pelimaailmaan sopivia skenaarioideoita (vrt. lopun esi-
merkkiskenaariot). Taustahistoria on jotain, jota voi tarvittaessa käyttää oman inspiraation apuvälineenä. 
 

Itran kaupungin historia 

 
Sääntökirjan mukaan jumalatar Itra loi kaupungin ja taisteli painajaisiaan vastaan. Hänen apunaan oli 
joukko sotureita, jotka hän voiton jälkeen aateloitsi ja antoi heidän hallita maahantuonnista vastaavia 
mustia laivoja. Itra antoi heille myös maata kaupungin ulkopuolelta, jonne aateliset rakensivat kartanoi-
taan. (s. 26, 57–58) 
 
Aatelisten tehtäviin kuului kaupungin keskustassa olevan Kuutornin Univalon puolustaminen. Vuosisa-
tojen kuluessa nämä maahantuoja-aateliset kuitenkin unohtivat tämän jalon tehtävänsä ja korruptoitui-
vat. (s. 26–27) Kun jumalatar Itra sitten katosi, Univalo sammui ja syttyi verinen sota Itran perijöiden 
kesken. (s. 39) Taisteluissa Konejumala haavoittui ja vajosi horrokseen. (s. 51) Juonikkuudellaan Nindra 
kaappasi vallan, riisti maahantuoja-aatelisilta aatelisarvot ja antoi ne omille tukijoilleen. Kuutorniin kii-
vennyt Nindra muuttui kuitenkin itse hämähäkkihirviöksi. (s. 27, 39–41) 
 
Nykyään maahantuoja-aateliset on lyöty hajalleen. Muinainen sankari Moherat on tosin edelleen kau-
pungin ulkopuolella erämaassa taistelemassa painajaisia vastaan, mahdollisesti jonkinlaisessa aikaluupis-
sa. (s. 61) Jeremy Finkelton puolestaan on johtanut pientä aatelisjoukkoa, joka on jo useamman sadan 
vuoden ajan kapinoinut Nindran valtaa vastaan. (s. 26–27) 
 
Myös Konejumala on herännyt horroksestaan ja kerää voimiaan imemällä sitä ihmisistä. Konejumalan 
tavoitteena on syrjäyttää Nindra ja hallita itse Itran kaupunkia. (s. 51) Futuristit tekevät kuitenkin par-
haansa tuhotakseen Konejumalan tehtaat. (s. 22) 
 

Itran kaupunginosien väki 

 
Itran kaupungin tekijät ovat ensin kuvanneet kaupunginosat asukkaineen ja paikkoineen ja sitten tarjon-
neet lisää ideoita samoista asioista kirjan loppupuolella. Näin tietoa on hajallaan ympäri kirjaa, mikä 
tekee materiaalin käyttämisestä ja muuntelemisesta ainakin itselleni vain vaikeampaa. Oman sääntökirja-
ni sivumarginaalit ovatkin täynnä selitystekstejä ja viittauksia eri sivuille. 
 
Seuraavilla sivuilla on yhteenveto jokaisesta kaupunginosasta: sen esitellyistä paikoista, ryhmittymistä ja 
siellä asuvista nimetyistä henkilöistä. Ryhmittymien agenda on mainittu suluissa, jos ryhmittymällä sel-
laista ylipäänsä tuntuu olevan. Mukana ovat myös sääntökirjaan viittaavat sivunumerot, jotta voit itse 
lukea tarkemmin kyseisistä fiktioelementeistä. 
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KIRKONMÄKI (yleiskatsaus s. 13) 
 
Tuhannet kapakat, s. 13, 100 

Kirkonmäen kirkko, s. 14 

Kyynelpuisto, s. 15 

A ja ei-A –katu, s. 16, 100 
 

Churchilliaanit (anarkistit), s.13, 100 
• Winny, churchilliaanien johtaja, s. 13 

Ka-henget, s.15 
 

Jenina Henkel, mytologi, s. 14 

Hubert Menkel, tutkimusavustaja, s. 14 

Mestari Wu, ooppiumiluolan ja sinisen lohi-
käärmeen omistaja, s. 14, 100 

Juliet Forbes, elämäntaiteilija, s. 14 

Anthony Pax, antikvariaattori, s. 15–16 

Ramanuja, phon-huumeen valmistaja, s. 16
 
 
MUSTALAHTI (yleiskatsaus s. 20) 
 
Hirttomäki, s. 23 

Konejumalan salainen tehdas, s. 105 
 

Futuristit (kapinalliset), s. 22 
• Barbara Beauchump, futuristi, s. 30, 102 

Takapihan leijonat (kulkurit), s. 22 
• Meripihkasilmä, leijonien johtaja, s. 100 
• Willifred Muna, leijonanmetsästäjä, s. 100 

Naamanvääntelijät (rikolliset), s. 22–23 
• Seymour, naamanvääntelijöiden johtaja,  

s. 23 

Hopeapuukottajat (salamurhaajat), s. 23, 101 
• Kenura, hopeapuukottajien kulttijohtaja, 

s. 101 

Kaupunkiapinat (slumeissa), s. 26 
 

Jonas, mahalaukkukauppias, s. 20–21 

Vanja, tatuoija, s. 23, 101
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MINTTUMÄKI (yleiskatsaus s. 26, 101) 
 
Apinapuisto, s. 26, 102 

Katakombit, s. 29, 102 

Vaeltajien Ikivanhan ja Korkealle Arvostetun 
Yhdistyksen päämaja, s. 31, 102 
 

Puistoapinat (traditionalistit), s. 26, 46 

Maahantuoja-aateliset (kapinalliset), s. 26–27, 
58, 101, 105 
• Jeremy Finkelton, maahantuoja-aatelisten 

johtaja, s. 27 
• Victor Oppheimer, maahantuoja-

aatelinen, s. 28 

Pimeyden hallitsijoiden salonki (luolasto-
komppaajat), s. 28–29 

Uusaateliset, s. 101 

Mitranpalvojat (salaseura), s. 30 

Draumlingit (vaeltavat unet), s. 31 
 

Araxagras, radiotoimittaja, s. 38

 
 
KESKUSTA (yleiskatsaus s. 34) 
 
Akeron-joki, s. 34, 102 

Basaari, s. 34, 102–103 

Maanalainen, s. 35–36, 103 

Perjantaikatu, s. 36, 103 

Maahantuontifirma Ulbrecht & Pojat, s. 36 

Ravintola Herkku, s. 36 

Club Apocalypso, s. 36–37 

Hotelli Varjokatto, s. 39, 103–104 

Kuutorni, s. 39–41 
 

Unituomarien veljeskunta (elämystarjoajat), 
s. 37–38, 103 

Araknidit (viranomaiset), s. 41 
• J’ussch, ylituomari, s. 42 
• Tss’ch, kaartinkapteeni, s. 42 
• Izzt’r, alkuperäisoikeuksien johtaja, s. 101 

Marimorindit (tilastoijat), s. 37, 103 

Atu, painajaismyyjä, s. 15 

Gitte Sahrami, toimittaja, s. 35 

Seesami, ravinto Herkun kokki, s. 39 

Josephine Buckle, toimistosihteeri, s. 36, 103 

Jerome Mulholland, ruumiinosamyyjä,  
s. 37, 103 

Runo Valle, radiotoimittaja, s. 38 

Edvard Fure, hotelli Varjokaton johtaja, s. 39 

Nindra, Itran kaupungin hallitsija,  
s. 39–41, 105 

Sisyfos, Kuutornin hissikonduktööri,  
s. 41–42 
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SUURNIITTY (yleiskatsaus s. 46) 
 
Itran eläintarha, s. 46 

Yliopisto, s. 47–48, 104 

Domus Tempus, s. 48, 104–105 

Kahvila Päivänvarjo, s. 50 

ITK (Ihmisten tutkimuskeskus), s. 51, 105 
 

Puistoapinat (näyttelyryhmä), s. 46 
 

Eläintenhoitaja, eläintarhan nähtävyys, s. 46 

Sapelihammastiikeri, uros,  
s. 46–47 

Gilbert Mogens, postinlajittelija, s. 48–50 

Peter Torvi, ITK:n johtaja, s. 51 

Konejumala, vallantavoittelija, s. 51 
• Konejumalan kannattajat, s. 52 
• Saksimiehet, palkkamurhaajat, s. 105

 
 
REUNA-ALUEET (yleiskatsaus s. 57) 
 
Meri, s. 57 

Erämaa, s. 58 

Maahantuoja-aatelisten maatilat, s. 58, 105 

Kinkelbraumin laboratorio, s. 58 

Moheratin muuri, s. 26, 41, 59, 105 

Kettinkipilvet, s. 59–60 

Vaeltajien Ikivanha ja Korkealle Arvostettu 
Yhdistys (tutkijat), s. 31 

Merenneidot, s. 57 

Mustat laivat (maahantuojat), s. 26, 36, 57 

Gourmetistit (kannibaalit), s. 59 

Kahleratsastajat, s. 59–60 

Sapelihammastiikeri, naaras,  
s. 46–47 

Tohtori Kinkelbraum, Alkuaineen tutkija,  
s. 58 
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Tilannevetoinen skenaariosuunnittelu  
 
Itran kaupunki –roolipelin seikkailunsuunnitteluosat on kirjoitettu kampanjapelaamista ajatellen. Olen 
itse pelannut Itran kaupungilla vain kertapelejä, joten lähestyn koko suunnitteluprosessia jokseenkin 
erilaisesta lähtökohdasta. En esimerkiksi voi ajatella, että auki jäävät juonenpätkät ratkotaan joskus 
myöhemmin tai että seikkailussa olisi toisiinsa liittymättömiä irrallisia osia. 
 
Kiinnostava vastakkainasettelu 
 
Tekstin mukaan homma alkaa pelaajien hahmonluonnilla, jonka jälkeen on pelinjohtajan tehtävä kehit-
tää seikkailullisia käänteitä, jotka sopivat pelaajien hahmoille. Lähden itse toisesta suunnasta liikkeelle: 
kehitän ensin skenaarion raamit ja annan pelaajien luoda hahmonsa näiden suuntaviivojen pohjalta. 
 
Aloitan tutkimalla valmista maailmamateriaalia, jotta keksin siitä jotain itseäni inspiroivaa. Tyypillisesti 
kyse on jonkinlaisesta ristiriidasta parin eri tahon välillä, eli yhdistän eri elementtejä niin, että ne muo-
dostavat kiinnostavan jännitteisen tilanteen. (Tämän takia koen pelimiljöön elementtien erottelun itsel-
leni hyödylliseksi.) Skenaarion pelaaminen on pitkälti tämän ytimessä olevan ristiriidan ratkaisemista – 
skenaario päättyy, kun tilanne on ratkaistu tavalla tai toisella. 
 
Selkein vastakkainasettelu Itran kaupungissa on valtataistelu kaupungin hallinnasta: valta on tällä hetkel-
lä Nindralla, mutta Konejumala haluaa haastaa hänet. Maahantuoja-aateliset voisivat muodostaa yhden 
kapinaliikkeen ja futuristit puolestaan käyvät sotaa Konejumalaa vastaan. Jos haluaisin pelata Itran kau-
pungissa kampanjan, lähtisin varmaan käsittelemään tätä valtataistelua joltain kannalta. 
 
Lihaa luiden päälle 
 
Kun skenaarion keskeinen ristiriita on selvillä, kehitän hahmot, jotka ovat ristiriidan ratkaisemisen kan-
nalta keskeisissä asemissa. Hahmojen tärkein ominaisuus on heidän tavoitteensa (joka siis liittyy siihen 
ristiriitaan) ja heidän keinonsa, jolla he voivat tavoitettaan edistää. Kehitän hahmojen välille myös suh-
teita, jotka vaikuttavat sekä heidän tavoitteisiinsa että heidän toimintakeinoihinsa. Suhteet ovat tärkeitä 
myös sen varmistamiseksi, että hahmot päätyvät luontevasti tekemisiin toistensa kanssa. Sitten mietin, 
mitkä hahmoista sopivat pelaajahahmoiksi ja mitkä sivuhahmoiksi: pelaajien hahmojen tulee aina olla 
ratkaisevassa asemassa, jotta pelaajilla on mahdollisimman suuri vaikutusvalta seikkailun kulkuun. 
 
Tämän jälkeen kirjoitan ylös kohtausideoita, joiden oletan pelissä tulevan vastaan tai joita seikkailun 
eteneminen vaatii. Nämä ovat usein kirjaimellisesti kohtaamisia: eri hahmot kohtaavat toisensa tai saavat 
tietää toisistaan uutta tietoa. Suunnittelen usein myös pari kohtausta, joilla voin auttaa pelaajia, jotka 
eivät keksi mitä hahmollaan tekisivät tai jotka uhkaavat ajaa hahmonsa ulos ristiriitatilanteen käsittelystä. 
 
Näin lopputuloksena on siis joukko hahmoja, jotka ovat törmäyskurssilla ja rypäs ideoita siitä, millaisia 
tilanteita peliin voisi heittää. Tällainen taustamateriaali auttaa pitämään skenaarion kasassa. Varsinainen 
pelaaminen eli seikkailun kulku on kuitenkin pelaajien hahmoillaan tekemistä valinnoista kiinni. 
 
Aktiivista luomistyötä 
 
Kun pelaamisen aikana pelinjohtajana (ja joskus pelaajanakin) raamitan kohtauksia, pyrin siihen, että ne 
ovat merkityksellisiä tilanteen kannalta. Ne ovat kuitenkin muutoin avoimia, jotta pelaajilla on mahdolli-
suus vaikuttaa tarinan kulkuun. En Itran kaupunkia pelinjohtaessani ole kertomassa pelaajille etukäteen 
laatimaani surrealistista visiotani, vaan tarjoamassa heille tilaa kehittää käsillä olevaa surrealistista tarinaa. 
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Esimerkkiskenaario: Mustan taivaan alla 

 
Tämä skenaario on verrattain tyypillinen hahmokeskeinen draamaskenaario. Sen surrealistisuus liittyy 
lähinnä asetelman puitteisiin ja hahmojen yksityiskohtiin, ei sisältöön sinänsä. Hahmot ovat hieman 
erikoisia, mutta fantasiaan tottuneille pelaajille täysin ymmärrettäviä. Voi ajatella, että tässä skenaariossa 
surrealismi on draaman mausteena. 
 
Ydintilanne: Paroni Willifred Muna metsästää takapihan leijonia. Hän on päättänyt hankkia naaman-
vääntelijöiden jengin johtajan Seymourin lemmikkileijonan, jotta voi sen avulla houkutella takapihan 
leijonia esille. (s. 22–23, 100) Samaan aikaan kaartin (s. 42) etsivä koittaa saada Seymourin telkien taakse. 
 
Pelin keskeiset hahmot 
 
Paroni Willifred Muna: 
Paroni on Itran eläintarhasta karanneiden leijonien innokas metsästäjä. Hän vainoaa erityisesti takapihan 
leijonaa nimeltä Meripihkasilmä, joka aiheutti Willifredin jalan menetyksen. Hänen suunnitelmansa on 
hankkia Seymourilta leijona, jolla houkutella Meripihkasilmä esille. 
 
Tehdastyöläinen, joka muuttui hiljan naamanvääntelijäksi: 
Hän menetti aiemman työpaikkansa rujoutensa vuoksi ja on nyt tyhjän päällä. Hän on kuitenkin kuullut, 
että Seymour kokoaa naamanvääntelijöitä omaan jengiinsä. Hän on joskus antanut takapihan leijonille 
tähteitä ja tuntee niiden kodittomuudesta johtuvan ahdingon. 
 
Seymour: 
Seymour on naamanvääntelijöistä koostuvan rikollisjengin johtaja. Hän uskoo, ettei yhteiskunta koskaan 
hyväksy naamanvääntelijöitä ja ottaa siksi väkisin sen, mitä hänen joukkonsa tarvitsee. Seymour pitää 
jengilleen kovaa kuria, koska uskoo väkensä selviävän siten paremmin elämässä. Johtajan uskottavuutta 
lisää hänen lemmikkinsä, takapihan leijonien johtajan puoliso, jonka Seymour nimesi Verihampaaksi. 
 
Etsivä, joka on Seymourin jäljillä: 
Etsivä on kaupungin Kaartin palveluksessa. Hän haluaa tuhota Mustalahtea vaivaavan naamanväänteli-
jöiden rikollisjärjestön. Etsivä on jahdannut Seymouria jo pitkään, mutta tarvitsee jonkun naamanvään-
telijän apua päästäkseen riittävän lähelle. 
 
Meripihkasilmä: 
Takapihan leijonien laumanjohtaja. Meripihkasilmä on pitänyt laumansa turvassa välttelemällä ihmisiä. 
Se käski jopa hylätä kiinnijääneen puolisonsa (Verihampaan) lauman turvallisuuden vuoksi. Menetetty-
ään puolisonsa Meripihkasilmä on alkanut muuttua yhä villimmäksi eikä se aio perääntyä loputtomasti. 
 
Hahmonluonti 
 
Kirjoitin tämän skenaarion 2-5 pelaajalle. Tarkoitus on siis jakaa pelin keskeisiä hahmoja pelaajille järjes-
tyksessä, eli jos pelaajia on kolme, niin heidän valittavanaan ovat paroni, tehdastyöläinen ja Seymour. 
Loput jäävät sivuhahmoina pelinjohtajan pelattaviksi. 
 
Kun pelaajat ovat valinneet hahmonsa, he kirjoittavat jotain hahmonsa (1) perhesuhteista, (2) ulkonäös-
tä ja (3) taustasta. Lause jokaisesta aiheesta riittää, mutta enemmänkin saa toki kirjoittaa. Tämän on tar-
koitus avata lyhyttä hahmokonseptia eli esimerkiksi selittää miksi Willifred metsästää leijonia tai kuvata 
millaisia rikoksia Seymour on tehnyt jenginsä hyväksi. Hahmolle pitää antaa myös nimi, jos siltä sellai-
nen vielä puuttuu. 
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Kohtausideoita pelaamista varten 
 
Tapaan itse suunnitella jokaiselle hahmolle avauskohtauksen, jotta peli lähtee napakasti käyntiin. Se on 
tarkoitettu lähtötilanteen esittelemiseksi, jotta peli lähtee osapuilleen haluttuun suuntaan. Avauskohtaus 
on puoliksi pelaamiseen virittäytymistä ja puoliksi tarinan kannalta tärkeiden asioiden kertaamista. An-
nan yleensä pelaajan itse kertoa (vastata kysymykseen) ja sitten käyn kiinni varsinaiseen pelaamiseen eli 
avauskohtauksen sisällön käsittelemiseen. 
 
Hahmojen aloituskohtaukset: 

• Paroni Willifred Munan arki: Miten Willifred normaalisti metsästää takapihan leijonia? Kohtauk-
sessa Willifredille selviää (esimerkiksi kerjäläisen kertomana tai palvelijan tuomasta kirjeestä), että 
Seymourilla on lemmikkileijona, jota voisi käyttää houkuttimena. 

• Tehdastyöläisen mullistus: Mitä hahmo tekee sen jälkeen kun on tajunnut naamansa jääneen py-
syvästi ilveileväksi? Kohtauksessa työläinen kuulee Seymourin jengistä (kenties hänet torjuvilta 
ihmisiltä tai joltain toiselta naamanvääntelijältä). 

• Seymourin arki: Millainen asema Verihampaalla on Seymourin lemmikkinä? Kohtauksessa Sey-
mour joutuu päättämään, mitä tehdään Kaartin kätyrille, joka on jäänyt kiinni hiiviskeltyään ros-
vojen piilopaikkaan. 

• Etsivän arki: Miten etsivä tekee rikostutkimuksiaan? Kohtauksessa etsivä pääsee juttelemaan hil-
jattain naamanvääntelijäksi muuttuneen tehdastyöläinen kanssa ja pyytää tai painostaa tätä avus-
tamaan Seymourin nappaamisessa. 

• Meripihkasilmän arki: Miten takapihan leijonat hankkivat ruokansa ja missä ne nukkuvat yönsä, 
kun eivät halua joutua vastakkain ihmisten kanssa? Kohtauksessa laumanjohtaja joutuu päättä-
mään, mitä tehdä kun pyykkiä noutava palvelustyttö yllättää heidät. 

  
Muita mahdollisia kohtauksia 
 
Jos vauhti alkaa hiipua, tässä skenaariossa riittää kun vain tuo eri hahmoja samaan kohtaukseen. Meri-
pihkasilmä voisi pyytää apua tehdastyöläiseltä, joka auttoi takapihan leijonia aiemminkin tai päinvastoin. 
Paroni ja etsivä voisivat päätyä tekemään yhteistyötä saadakseen kumpikin haluamansa Seymourilta. 
Seymour puolestaan voisi yrittää liittoutua Meripihkasilmän tai paronin kanssa saadakseen etsivän pois 
pelistä. 
 
Tarvittaessa myös muut Mustalahden asukkaat voivat puuttua tapahtumien kulkuun. Kaartinkapteeni 
araknidi Tss'ch voi lähettää etsivälle lisävoimia, naamanvääntelijät voivat kavaltaa Seymourin ja takapi-
han leijonat voivat menettää malttinsa. Pelinjohtajan kannattaa kuitenkin pitää huolta siitä, etteivät sivu-
hahmot varasta parrasvaloja, vaan että he ovat mukaan ainoastaan luomassa pelaajahahmoille kiinnosta-
via tilanteita. 
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Esimerkkiskenaario: Koe-eläimiä 

 
Tämä skenaario on verrattain surrealistinen. On mahdollista, että se uhkaa jossain vaiheessa käydä niin 
pelaajille kuin pelinjohtajallekin liian vaikeaselkoiseksi. Tapaan itse siinä kohtaa vain jatkaa peliä ja jättää 
loogiseen johdonmukaisuuteen liittyvät pohdinnat myöhemmälle. 
 
Ydintilanne: ITK (s. 51) on saavuttamassa läpimurtoa, jolla he voivat hallita ihmisiä. Tulevaisuudessa 
Konejumala hallitsee Itran kaupunkia. Siksi futuristin (s. 22) täytyy matkata menneisyyteen ja estää itse-
ään saavuttamasta ratkaisevaa tieteellistä läpimurtoa. 
 
Seikkailun pelaajahahmot 
 
Professori Ebenhardt: 
Ebenhardt työskentelee yliopistolla matematiikan professorina ja ratkoo vaikeita algoritmeja. Hän tietää, 
että ITK käyttää hänen tutkimustuloksiaan johonkin käytännön sovellukseen. Professorin paras ystävä 
on hänen naapurinsa Gilbert Mogens, joka työskentelee ITK:lla postinlajittelijana. 
 
Gilbert Mogens: 
Mogens työskentelee ITK:ssa postinlajittelijana. Hänen asuntonsa kellarissa asuu hirviö, joka karjuu aina 
öisin. Hänen ainoa ystävänsä on hänen naapurinsa yliopistoprofessori Ebenhardt. 
 
Futuristi Ebenhardt: 
Ebenhardt työskenteli aiemmin matematiikan professorina tietämättään Konejumalan hyväksi. Hän 
tajusi virheensä liian myöhään, joten hän liittyi taistelemaan Konejumalaa vastaan futuristien riveissä. 
Hänen tärkeänä taistelutoverinaan oli punasilmäinen hirviö. Lopulta Ebenhardt keksi matkata ajassa 
taaksepäin vuokra-asunto Domus Tempuksen avulla (s. 104–105) ja estää Konejumalan suunnitelman 
täyttymisen. Sitä varten hän aikoo tuhota ITK:n unienhallintakammion. 
 
Punasilmäinen hirviö: 
Hirviö asuu Mogensin kellarissa, mutta pystyy nykyään ilmestymään minne tahansa, jossa Mogens on. 
Se koostuu Mogensin tukahdutetusta väkivaltaisuudesta ja on siksi suunnattoman vahva ja vain Mogens 
pystyy tukahduttamaan sen. Hirviö on älykäs, mutta sen puhe-elimet ovat kehittymättömät, joten se 
puhuu vain lyhyin sanoin ja lausein. 
 
Seikkailun lisäsäännöt 
 
Kirjoitin tämän skenaarion neljälle pelaajalle, eli kaikki keskeiset hahmot on tarkoitus jakaa pelaajille 
pelattaviksi. On peliryhmän oma mieltymys kuinka pitkään he haluavat pitää hahmojen keskinäiset suh-
teet salaisuutena. Ne paljastuvat kyllä ennen pitkää, joten voi olla hauskaa, jos ne eivät ole heti alussa 
pelaajien tiedossa. Toisaalta jos asia on kaikkien tiedossa jo alusta alkaen, pelaajien voi olla hauskaa leiki-
tellä pelihahmojen tietämättömyydellä jo tarinan alusta saakka. 
 
Jokainen hahmo tietää jotain muista hahmoista kenties saatuaan tiedon jostain tai pystymällä päättele-
mään sen. Pelaaja voi paljastaa tämän tiedonjyvän lausumalla ”Tämä on totta” ja sen jälkeen hahmolle 
annetun tiedon. Näin muut pelaajat tietävät, että kyseessä ei ole toisen pelihahmon mielipide, vaan pe-
limaailmaa koskeva fakta. 

• Professori Ebenhardt tietää, että punasilmäinen hirviö on ITK:n luomus 
• Gilbert Mogens tietää, että futuristi on Ebenhardt tulevaisuudesta 
• Futuristi Ebenhardt tietää, että professori on tietämättään Konejumalan kannattaja 
• Punasilmäinen hirviö tietää, että Ebenhardt ei ole koskaan puolustanut Mogensia 
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Pelautin tämän skenaarion siten, että puolen tunnin välein kukin pelaajista veti vuorollaan pakan päältä 
mahdollisuuskortin ja sovelsi sitä käsillä olevaan tilanteeseen. Jos skenaario kestää 2-3 tuntia, ei kortteja 
ehditä käydä läpi kovin monta. On tällöin tuurista kiinni, miten surrealistiset kortit pakasta nousevat ja 
miten niitä tilanteeseen sovelletaan. Meidän pelissämme erään hahmon identiteetti meni mahdollisuus-
kortin vuoksi kokonaan uusiksi. 
 
Seikkailussa esiintyvät sivuhahmot 
 
Peter Torvi, ITK:n johtaja (s. 51): Ihmiskokeiden ja teknologisten laitteiden avulla Torvi on jo pitkään 
tutkinut, miten ihmisiin voidaan vaikuttaa. Hänen ajankohtaisin tutkimuksensa koskee ihmisten unien 
manipulointia. Unienhallintakammio on tässä vaiheessa vasta koekäytössä. 
 
Saksimiehet, Konejumalan palkkamurhaajat (s. 105): Saksimiehet ovat kyborgeja, jotka näyttävät musta-
pukuisilta miehiltä, mutta joiden ylävartalo avautuu tarvittaessa veitsiksi. Saksimiesten tehtävänä on tu-
hota kaikki Konejumalalle vaaralliset henkilöt. Vaikka Peter Torvi on Konejumalan palveluksessa, hän 
ei voi käskeä saksimiehiä eikä ole turvassa näiltä. 
 
Puutarhuri, Ebenhardtin pihanhoitaja: Puutarhuri huolehtii siitä, että professorin nurmikko on siisti ja 
lehdet on haravoitu pois. Puutarhurilla ei ole tarinassa mitään erityistä asemaa, mutta hän voi toimia 
sekä pelaajahahmojen liittolaisena että surrealistisen sopivasti eri paikkoihin ilmestyvänä hahmona. 
 
Kohtausideoita 
 
Tämän seikkailun painopiste on vahvasti surrealismin puolella, joten sen kulkua on tavallistakin vaike-
ampi ennakoida. Luultavasti futuristi Ebenhardt pyrkii kokomaan joukkojaan ja suuntaa ITK:lle tuhoa-
maan unihallintakammiota. Siellä Peter Torvi ja saksimiehet yrittävät pysäyttää hahmot puhumalla ja 
tarvittaessa väkivallalla. Jos peli tuntuu menettävän suuntansa tai vajoavan tylsyyteen, niin tästä voi 
poimia ideoita, joilla pelin saa taas kulkemaan. 
 

• Futuristi Ebenhardt tarvitsee apujoukkoja voidakseen tunkeutua ITK:n tiloihin. Gilbert Mogens 
työskentelee siellä, joten hän olisi luonteva keino päästä sisään. Professori Ebenhardt voisi myös 
olla luotettava apuri. 

• ITK:n tutkijat tulevat hakemaan punasilmäistä hirviötä tutkimuksia varten. Olento ei tietenkään 
voi lähteä tutkijoiden mukaan, ellei Mogens seuraa perässä. 

• Saksimiehet hyökkäävät futuristi Ebenhardtin kimppuun. 
• Peter Torvi koittaa vakuuttaa professorille, että on älykkäiden tehtävä hallita tyhmiä, muuten 

olemme ikuisesti tulevaisuutemme vankeja – ja siksi professorin on parasta palata työnsä pariin 
matematiikan laitokselle. 

• ITK:n syvyyksissä on tietokoneilla ja suurilla näytöillä varustettu kammio, josta voi seurata ja 
muokata Itran kaupungin asukkaiden unia. Kammio itsessään on Konejumalan unta ja siksi siellä 
Mogens voi toimia vain jos punasilmäinen hirviö sen sallii. 

• Jos punasilmäinen hirviö alkaa riehua, Peter Torvi käskee Mogensia hallitsemaan sitä tai muuten 
hän lähettää saksimiehet polttamaan Mogesin talon ja tuhoamaan kaiken hänelle arvokkaan (jos 
saksimiehet tottelevat, ne tekevät niin Konejumalan tahdosta, eivät Torvin käskystä). 

• Jos pelaajahahmot näyttävät tekevän saumatonta yhteistyötä, saksimiehet koittavat särkeä tämän 
kertomalla, että Ebenhardt ei ystävyydestä huolimatta koskaan puolustanut Mogensia ja että ITK 
loi punasilmäisen hirviön suojelemaan Mogensia. 


