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Joskus 90-luvun loppupuolella koulukaverini innosti minut 
strategiapelien pariin. Siitä eteenpäin 15 vuotta on vierähtänyt 
harrastuksen parissa tiiviisti. Harrastus on laajentunut siinä 
ajassa autotallissa pelatuista peleistä useisiin ulkomaan peli-
matkoihin. Samassa ajassa myös pelit ja niissä käytettävät pie-
noismalliarmeijat ovat vallanneet yhä enemmän tilaa hyllystä. 
Tosin nykyisin nämä armeijat joutuvat taistelemaan kiivaasti 
hyllytilasta 1-vuotiaan tyttären tehdessä valloitusretkiä alim-
mille hyllyille.

Yhtenä strategiapelien syntypaikkana voidaan pitää 1800-lu-
vun Preussia, jossa kartoilla ja pienoismalleilla pelattavat pelit 
kehitettiin alunperin armeijan käyttöön upseerien koulutusta 
varten. Näistä ajoista harrastus on muuttunut, mutta perusidea 
on kuitenkin vielä sama.

Kokonaisuutena historiallisten sotapelien harrastus on laajem-
pi kuin päälle päin näyttää. Nykypäivänä pelejä löytyy tuhan-
sia erilaisia aina antiikin taisteluista viimeisimpiin Lähi-idän 
konflikteihin. Kun itse siirryin pelaamaan antiikin ja keksiajan 
taisteluita käsittäviä pelejä, niin tietämykseni noista ajoista oli 
hyvin vähäistä. Nyt kirjahyllyyn on karttunut useampi hyllyrivi 
historian kirjoja. Näistä on pitänyt ammentaa tietoa armeijoi-
den maalaukseen ja myös lueskella pelejä varten taisteluissa 
käytettyjä strategioita.

Peleihin liittyen harrastuksessa on pääsääntöisesti kaksi eri 
muotoa. Historiallisten (tai myös fiktiivisten) taisteluiden 
pelaaminen/simulaatiot ovat hyvä tapa tutustua aikakauden 
historiaan ja tapahtumiin. Tästä esimerkkinä tässä lehdessä 
kirjoitettu artikkeli Kööpenhaminassa pelatusta 1801-vuoden 
meritaistelusta. 

Toinen pelaamisen muoto on kilpapelaaminen. Turnauksissa 
jokainen pelaaja tuo oman armeijansa, jolloin pelaajien väliset 
pelit eivät perustu mihinkään tiettyyn taisteluun. Tämä harras-
tuksen muoto muistuttaa enemmän urheiluharrastusta. Omalla 
armeijalla pelataan useita harjoituspelejä ja strategiat hiotaan 
kuntoon ennen turnausta. Viime vuosien aikana harrastus on 
vienyt minutkin useisiin isoihin kilpailuihin ympäri maailmaa.

FiWA (Suomen historiallisten sotapelien liitto) on perustettu 
tukemaan harrastusta ja auttamaan sen aloittamisessa. Tämä 
lehti on perustettu osaksi edellä mainittua toimintaa ja tulee il-
mestymään harrastajien ahkeruudesta riippuen epäsäännöllisin 
väliajoin ladattavaksi osoitteessa www.strategiapelit.org. Samas-
ta osoitteesta löytyy tietoa myös tulevista FiWA:n tapahtumista.

Hannu Uusitalo
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2.4.1801 Iso-Britannian laivasto aloitti hyökkäyksen Tanskan laivas-
to vastaan, joka oli ankkuroitu suojaamaan Kööpenhaminaa. Taistelu 
oli osa Napoleonin sotia ja Ison-Britannian tarkoituksena oli estää 
Tanskan, Norjan, Ruotsin, Preussin ja Venäjän laivastojen liitto, jonka 
tarkoituksena oli turvata kauppasuhteet Rans-
kaan. Iso-Britannian laivaston komentajana 
toimi amiraali Sir Hyde Parker, joka kui-
tenkin jäi reserviin isompien lai-
vojen kanssa. Kööpenhaminan 
edustan matalikot vaikeuttivat 
isompien laivojen osallistumista 
taisteluun. Lord Nelson johti eng-
lantilaisten pienemmistä laivoista 
koottua hyökkäysosastoa.

Päätimme tanskalaisten kanssa järjestää 
tämän taistelun pohjalta strategiapelita-
pahtuman Kööpenhaminaan. Mikäs sen 
parempi paikka tapahtumalle kuin Lord 
Nelson Bar kaupungin keskustassa. Kysei-
nen baari on englantilaisen Richard Dar-
byn omistama, joka on innokas strategiapelien harrastaja. Baa-
rin seiniä koristaa useat Nelsonin taisteluista kertovat taulut. 

Alkujaan tarkoituksena oli pelata peli alkuperäisen taistelun läh-
tötilanteesta, mutta hyvin pian todettiin että tämä johtaisi kovin 
yksipuoliseen peliin. Englannin laivasto oli reilusti tanskalaisten 

laivastoa vahvempi. Pohdintojen jälkeen päädyttiin skenaari-
oon, missä ruotsalaiset ovat lähettäneet osan Karlskronassa ol-
leesta laivastostaan apuun. Myös englantilaisille otettiin mukaan 
Parkerin reservi, vaikkakin ne voisivat juuttua karille mikäli pää-
tyvät lähelle matalikkoja.

Laivojen rakennus
Skenaario sisälsi yhteensä noin 70 purjelaivaa ja päädyimme 

hankkimaan nämä 1/1200 skaalassa. Laivat olivat pääosin Lang-
tonin ja Skytrexin valmistamia. Langtonin laivat ovat yli kak-

si kertaa kalliimpia, mutta ovat myös vastaavasti reilusti 
tarkempia malleja. Laivojen kokoaminen ja maalaa-

minen oli kohtuullisen nopeata touhua. Lang-
tonilta saa tilattua kirjan, jossa on oikeastaan 

kaikki tarvittava tieto tätä varten. Kirjasta 
löytyy myös useita esimerkkejä laivojen 
värityksistä. Enemmän aikaa ja hermoja 
kysyi harusten laittaminen laivoihin.

Pelin säännöt
Sääntökirjana päätettiin muutaman 
koepelin jälkeen käyttää ”Form Line of 

Battle”-säännöstöä. Nämä säännöt katsottiin sopivan parhai-
ten isoon peliin, koska ne ovat riittävän yksinkertaiset, mutta 
silti historiallisesti tarkat. Sääntökirja sisältää reilusti pienem-
piä lisäsääntöjä muutaman laivan välisiin taisteluihin. Tavoit-
teena oli kuitenkin saada skenaario pelattua alle 8 tunnissa, 
joten suurin osa lisäsäännöistä jätettiin käyttämättä. 

KÖÖPENHAMINAN 
MERITAISTELU 

2.4.1801
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Taistelu 
Kauan odotettu ja huolella valmisteltu peli aloitettiin 9:00 Köö-
penhaminassa 31.3. kun Richard avasi baarinsa ovet (normaa-
lia lauantaita hieman aikaisemmin). Tuttuja naamoja kerääntyi 
paikalle ja pelaajille jaettiin laivastot. Molemmat puolet saivat 
kehitellä strategiansa salaa toisiltaan pelin aluksi. Tanskalaiset 
päätyivät strategiaan, jossa tanskan laivasto iroittaa Sten Bil-
len osaston hyökkäämään Parkerin reservin kimppuun yhdessä 
ruotsalaisten laivaston kanssa. Yhdessä nämä voisivat kyetä yl-
lättämään Parkerin. Tämä jätti tanskalaisten ankkuroidun linjan 
oman onnensa varaan taistelemaan mahdollisimman urhoolli-
sesti. Englantilaisten strategia noudatteli pääosin historian ta-
pahtumia. Lord Nelson aloitti kiivaan hyökkäyksen ylivoimalla 

tanskalaisten linjaa vastaan. Parkerin reservi lipui hiljakseltaan 
sivutuulessa eteenpäin ja seurasi tarkoin ruotsalaisten aikeita. 
Tankalaisten linja pärjäsi ensimmäisiä Nelson laivoja vastaan 
odotettua paremmin. Rannikkopatterit ja linjan ensimmäiset 
laivat saivat aiheutettua useita kriittisiä osumia englantilaisille. 
Englannin ensimmäisten laivojen rohkean hyökkäyksen tarkoi-
tuksena olikin saada tanskalaiset avaamaan tulensa mahdolli-
simman monella laivalla. Ensimmäiset laukaukset ovat tehok-
kaampia kuin seuraavat, koska silloin tykit ovat vielä puhtaat.

Tanskalaisten linjan pohjoispuolella oli vielä rauhallisempaa. 
Ruotsalaisten laivasto saapui kentälle ja jakautui kahteen linjaan 
tarkoituksena käydä Parkerin osaston kimppuun kahdesta koh-
dasta. Steen Billen osasto hyökkäsi myös kohti Parkeria, mutta 
tuulen suunta oli heille huono, joten eteneminen oli hidasta. Tuuli 
ei missään vaiheessa skenaariota kääntynyt tanskalaisten kannal-
ta paremmaksi, vaan pysyi koko ajan suotuisana Nelsonille.

Hyvästä alkumenestyksestä huolimatta tanskalaisten linja ru-
pesi heikentymään, kun englantilaisten 30 laivan osastosta 

seurasi aina vain uusia laivoja vaurioituneiden tilalle. Tanska-
laiset saivat täydentää/huoltaa linjaan ankkuroituja 18 laivaa, 
mutta tämä ei riittänyt paikkaamaan menetyksiä Englannin 
ylivoimaisessa tulituksessa. Tanskalaisten laivojen menetettyä 
riittävästi miehistöä ja tulivoimaa jäljempänä seuranneet eng-
lantilaisten laivat ryhtyivät valtaamaan tanskalaisten laivoja. 
Päälinjan osalta tilanne rupesi olemaan ratkaistu.
Tällä välin ruotsalaiset ja Steen Billen osasto olivat päässeet tu-
lietäisyydelle Parkerin reservistä. Ruotsalaiset onnistuivat hä-

määmään Parkerin isompia 98-tykkisiä laivoja fregatillansa, jol-
loin nämä (London ja St. George) myöhästyivät ensimmäisistä 
laukausten vaihdoista. Molemmat osapuolet kärsivät tappioita 
tasaisesti. Tuuli painoi taistelua kohti matalikkoa, joten tanska-
laiset rupesivat ankkuroimaan laivojaan paikoilleen. Englannin 
laivastosta yksi 74-tykkinen linjalaiva juuttui karille.

Lopputuloksena voidaan todeta, että Nelsonin osasto saavutti 
selkeän voiton tanskalaisten linjasta. Ruotsalaiset aiheuttivat 
merkittävää vahinkoa Parkerin osastolle, mutta olivat myös 
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itse kärsineet sen verran tappioita, ettei heillä olisi ollut enää 
mahdollisuutta rientää Kööpenhaminan avuksi. 

Historiallisesti taistelu päättyi englantilaisten voittoon. Itse 
asiassa amiraali Parker antoi kesken taistelun Nelsonille vetäy-
tymiskäskyn, koska ei ollut enää perillä taistelun tilanteessa. 
Nelson kuitenkin katsoi olevansa voitolla ja jätti käskyn huo-
mioimatta ja jatkoi taistelua. 

Jälkipelit
Tapahtuma sujui hyvin ja mo-
nella baarin asiakkaalla riitti 
ihmeteltävää. Huomioimisen 
arvoista oli myös naapurira-
vintolan omistaja, joka puolen 
tunnin välein kävi seuraamas-
sa tilanteen kehittymistä ja 
jakamassa tanskalaisille stra-
tegisia neuvoja. Tapahtuman 
puitteista ei muutenkaan jäänyt 
hirveästi valitettavaa, sillä olihin 
baariin hankittu lasit, joissa oli 
tapahtuman logo ja lisäksi ha-
nassa oli oma tapahtumaa var-
ten tehty olut. Illan jälkipeleissä 
pohdittiin jo jatkoa tapahtumalle 
ja varmasti parin vuoden sisäl-
lä tullaan järjestämään samassa 
paikassa jokin toinen Lord Nelso-
nin taisteluista. HU 

1 Tanskalaisten laivasto (Fisher)

Englannin laivasto (Nelson)

Ruotsin laivasto

Englannin reservi (Parker)
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Projektin tausta  
Vuonna 2009 Oulun Talavisota-tapahtuman yhteydessä käytiin 
mielenkiintoinen keskustelu pelaajien kesken keskiajan ajan 
taisteluiden kulusta. Kuunnellesani tätä keskustelua sivusta 
minulle heräsi innostus aloittaa antiikin ja keskiajan taisteluita 
simuloivan sääntösysteemin kehittäminen. Aluksi tarkoitukse-
na oli kehittää sääntöjä lähinnä omaksi iloksi, mutta nälkä kas-
vaa syödessä. Projekti on paisunut parin vuoden aikana yhden 
miehen puuhastelusta laajemmaksi kansainväliseksi kehitys-
projektiksi, jonka seurauksena näyttäisi ilmestyvän sääntökir-
jasta 1.0 version vuoden 2012 aikana. Markkinoilla on toki mo-
nia hyviä sääntökirjoja tähän aikakauteen, joten tavoitteena on 
ollut alusta asti tehdä jotain uutta ja erilaista. Sen lisäksi että 
säännöt tulevat olemaan ladattavissa netistä ilmaiseksi, niin on 
työn alla myös suomenkielinen versio.  

Suunnittelun lähtökohdat  
Pelin kehityksen ensimmäinen ja tärkein lähtökohta on ollut 
kuvata taistelua kenraalin näkökulmasta. Pelaaja asettuu ar-
meijan komentajan saappaisiin, jolloin hänen pitää tehdä pää-
töksiä, jotka tähän rooliin kuuluvat. Samalla pelistä on karsittu 
pois päätöksiä asioista, joihin armeijan komentaja ei voi vai-
kuttaa.   

Kaksi muuta suunnittelun kulmakiveä liittyvät pelattavuuteen. 
Yksi taistelu pitäisi pystyä pelaamaan alle kahdessa tunnissa. 
Tämä on osoittautunut vaativaksi taivoitteeksi, kun turnauspe-
lin pituudeksi on määritelty 15 vuoroa. Kahden tunnin tavoite-

aika otettiin tavoitteeksi, koska silloin olisi mahdollista pelata 
3 tai 4 peliä yhden päviän turnauksissa. Toinen pelattavuuteen 
liittyvä lähtökohta on pelikentän koko. Säännöt mahdollistavat 
kyllä eri kokoiset pelikentät, mutta lähtökohtana on ollut että 
peliä pitää pysty pelaamaan keittiön pöydällä. Peruskentän 
kooksi on määritely 120cm x 80cm.  

Pelimekaniikka  
Pelissä armeijat koostuvat yksiköistä, jotka ovat 40mm leveil-
lä alustoilla. Yhdellä alustalla on 2-4 figuuria riippuen yksikön 
tyypistä. Figuurien määrä kertoo yksikön taisteluarvon. Yksi 
yksikkö kuvaa n. 100-500 miestä taistelun koosta riippuen. Peli 
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noudattaa samoja standardi alustakokoja kuin muut vastaavat 
pelit kuten Impetus, DBM tai FoG. Yksiköt ovat pääsääntöisesti 
jalkaväkeä tai ratsuväkeä ja ovat jaettu kolmeen luokkaan: ke-
vyt, keskiraskas ja raskas.   

Pelin perusmekaniikka pohjautuu komentopisteisiin DBM:n 
tyyliin, vaikkakin komentosysteemi on erilainen. Vuoron alus-
sa pelaaja heittää kolmea noppaa. Näistä isoin noppa otetaan 
pois ja pelaaja nimeää jäljellä jääneistä nopista toisen komen-
tonopaksi ja toisen moraalinopaksi. Periaatteessa pelaaja voi 
antaa niin monta komentoa vuorossa kuin komentonopassa on 
pisteitä. Moraalinopalla taas parannetaan armeijan ruodussa 
pysymistä ja varsinkin loppupelissä estetään pakokauhun le-
viämistä. 

Komentoja on muutamia erilaisia: Manööveri, rynnäkkö, ryh-
mittyminen, takaa-ajo ja taktinen perääntyminen. Pelaajan tu-
lee tilanteen mukaan valita mitä komentoja antaa kenellekin. 
Komentoja on helpompi antaa, mikäli yksiköiden läheisyydessä 
on alempia kenraaleja. Suuri määrä alempia kenraaleja tosin 
vähentää armeijan komentajan vaikutusvaltaa, jolloin komen-
taja ei estä pakokauhun leviämistä niin tehokkaasti. Pelaajan 
on valittava komentorakenne oman strategian mukaisesti.  

Yksiköt kannattaa pitää mahdollisimman isoissa muodostelmis-
sa. Pelissä kaikki yksiköitä voi liikuttaa yksitellen eikä mitään 
kiinteitä muodostelmia ole. Kun armeija rupeaa kärsimään 
tappioita, niin pienemmät yksiköt joutuvat pakokauhun val-
taan helpommin ja lähtevät karkuun. Tämän takia vastustajan 
muodostelmien rikkominen on tehokasta ja kenraalin tärkein 
tehtävä on pitää oma armeija komennossaan.  

Taistelut ovat kuvattu yksinkertaisesti, koska tosiasiassa koko 
armeijan komentajalla ei ole mitään tekemistä yksittäisten tais-
telun tapahtumien kanssa. Yksiköiden välisissä taisteluissa mo-
lemmat pelaajat heittävät noppaa ja katsovat onnistuiko oma 
yksikkö pitämään koheesion eli säilyttämään muodostelman 
vai joutuuko se vetäytymään. Vetäytyessä on riskinsä että yk-
sikkö tuhoutuu. Tämä kuvastaa vastapuolen takaa-ajoa tai ti-

lannetta missä yksikön johtaja ei saa miehiä järjestykseen vaan 
ne pakenevat hallitsemattomasti taistelukentältä.  Taistelu 
päättyy siihen kun toinen armeijasta on kärsinyt riittävästi tap-
pioita tai riittävän iso osa armeijasta on pakokauhun vallassa.      

Laajennettu taistelu  
Peliä on pyritty laajentamaan itse taistelun ulkopuolelle, koska 
monet historian maineikkaammat strategiat ovat tapahtuneet 
juuri taistelukentän ulkopuolella. Armeijoilla on huoltotaso, 
jota pelaaja voi muuttaa tehdessään armeijaa. Pelissä on tiet-
ty pistemäärä armeijan kokoamiseen, mutta pelaaja voi tehdä 
isomman armeijan heikentämällä huoltotasoa. Vaihtoehtoisesti 
pelaaja voi kasata keskivertoa pienemmän armeijan, joka kul-
kee pienemmällä huollolla ja huoltotaso on tämän takia korkea.  

Hyvin huollettu armeija pystyy valitsemaan suotuisamman 
taistelukentän itselleen ja suorittamaan monimutkaisempia 
strategioita. Lisäksi se väsyy hitaammin taistelukentällä. Tämä 
on kuvastettu peliin siten että hyvällä huollolla saa enemmän 
pisteitä liikutella joukkoja kentällä ja ne eivät joudu niin hel-
posti pakokauhun valtaan.  

Ennen taistelun alkua molemmat kenraalit valitsevat oman 
strategiansa. Perusstrategiana on taisteluun valmistautumi-
nen, mutta vaihtoehtoina on myös esimerkiksi yllätyshyökkä-
ys tai osan armeijan lähettäminen kiertämään vastustajan si-
vustaan. Mikäli pelikentän maasto tai sää näyttävät huonolta 
voi hyvin huollettu armeija yrittää vetäytyä, jolloin pelikentän 
maasto luodaan uudestaan. Pelikentän maastoa luodessa mo-
lemmat pelaajat pääsevät vaikuttamaan maastoon. Tämä ku-
vastaa kenraalin toimintaa mahdollisimman edullisen taistelu-
kentän etsimisessä.   

Nykytilanne  
Tällä hetkellä peli kulkee työnimellä ”Standard Wargame Ru-
les”. Voit seurata pelin kehittymistä tai liittyä mukaan harras-
tajakuntaan osoitteessa www.ancientwargame.com. Sivustolta 
löytyy linkki myös keskusteluryhmään, jossa pelaajat voivat 
esittää mielipiteitään ja kysymyksiä säännöistä. HU



8

Päätin aloittaa rakentamaan  
vastustajaa mongoli-armeijalleni. 
Kyseinen porukka on sotinut kohtuullisen laajalla 
rintamalla, joten valinnan varaa löytyi vastustajan valintaan.
Hyllyssäni on kuitenkin pidempään lojunut erä varhaisia venäläi-
siä 1200-luvulta eli juuri sopivat porukka tähän projektiin. Otin 
ensimmäisenä työn alle Druzhina ratsuväen yksiköt.

Figuurit
Figuurit ovat italialaisen valmistajan Mirlitonin (www.mirliton.it) 
15mm:n ”Aleksanteri Nevskin venäläiset”-sarjaa. Tämän ar-
tikkelin kuvissa esiintyvät figuurit ovat pakkauksista CC033 
ja CC034. Valmistajan kuvat figuureista ovat näyttäviä ja tämä 
kyllä pitää pääosin paikkaansa. Figuurit ovat hieman keskiverto 
15mm-figuureja isompia, mutta ei niin paljoa, että se haittaisi.

Alkuvalmistelut
Ensimmäisenä fi-
guurit puhdistet-
tiin valupurseista 
ja tämän jälkeen ne 
pestiin ja puhdis-
tettiin hammashar-
jalla tinapölystä. 
Osassa figuureissa 
on hankalia liima-
uksia kilpien kans-
sa, joten tämän takia liimattavien pintojen on hyvä olla mahdolli-
simman puhtaita.

Figuureilla on irtokilvet sekä irtokeihäät, joten liimailtavaa riittää 
normaalia enemmän. Päätin kuitenkin luopua tinakeihäistä, kos-
ka pidemmällä aika välillä ne taipuvat pelatessa eikä niitä enää saa 
taivuteltua täysin suoriksi. Tinakeihäiden tilalle katkoin messin-
kitangosta uudet keihäät. Litistin messinkilangan pään pihdeillä 
litteäksi ja tämän jälkeen leikkasin litistetyn pään sivuleikkureilla 

molemmilta puoli-
ta viistoksi. Näin se 
näyttää enemmän 
keihään kärjeltä. 
Liimasin figuurit 
paikoilleen alustoil-
le ennen keihäiden 
liimaamista, jolloin 
keihäiden asennoilla 
voi tuoda eloa yksik-
köön.

Maalaus
Kasaamisen jälkeen ratsuväki sai valkoisen pohjamaalin. Tä-
män jälkeen tykkään maalata pohjamaalin päälle vedellä rei-
lusti ohennetun mustan maalin. Maalilitku hakeutuu syvim-
piin kohtiin, jolloin figuurien yksityiskohdat tulevat paremmin 
esiin ja ne on helpompi hahmottaa maalauksen ajan.

Itse maalauksen aloitin hevosista, jolloin ne voi maalata isom- 
malla pensselillä hieman vapaammalla kädellä. Ratsastajia maa-
latessa voi sitten peitellä kaikki roiskeet. Vinkkejä väritykseen 
katselin netistä ja lisäksi tein nopean katsauksen kirjallisuu-
teen. Ospreyllä on kaksi ihan hyvää opusta keskiajan venäläi-
sistä armeijoista: Armies of Medieval Russia Armies 750-1250 
ja Medieval Russian Armies 1250-1500. Molemmista löytyy 
muutama aukea-
ma hyviä väriku-
via. 

Perusvärien jäl- 
keen yksiköt sai- 
vat päälleen jäl- 
leen reilusti ohen- 
nettua maalia, 
mutta tällä kertaa 
tumman ruskeaa. 
Päätin tällä kertaa kokeilla Citadelin shadea. Lopputulos näyt- 
ti ihan hyvältä. Seuraavana vuorossa sitten korostukset. Joita-
kin alueita maalasin uudestaan perusväreillä jättäen syvimmät 
kohdat maalaamatta. Tämän jälkeen huippukohtiin perusväriä 
kirkkaamalla sävyllä korostukset. Tällöin yhdestä väristä on 
kolme eri tummuusastetta: ohennetun litkun tummentama pe-
rusväri, perusväri, ja vaalennettu perusväri.

Viimeistely
Alustojen suhteen päädyin talvialustoihin, koska mongolit 
aloittivat Venäjän kampanjan talvella ja lisäksi talvialustat so-
pivat hyvin Peipsi-järven taisteluun. Liimasin alustoihin ensin 
hienoa hiekkaa, jonka maalasin tumman ruskealla. Lumi on 
tehty Vallejon ”Water Effects” massalla, johon on sotkettu mu-
kaan valkoista maalia. Liput syntyivät maalarinteipistä, joka 
on taitettu keihään ympäri ja liimattu yhteen. Lipun saa py-
symään hyvin muodossaan maalaamalla sen ensi erikeeperillä.

Lopputuloksena valmistui armeijaa varten koe-erä, jonka pe-
rusteella voi tehdä tarkemmat päätökset koko armeijan maa-
laamisen suhteen. HU

UUTTA ARMEIJAA 
MAALAMASSA

Hevoset: Iraqui sands ja flat brown
Punainen (liput ja vaatteet): Flat red
Vihreä: Russian uniform WWII
Valkoinen: Offwhite
Keihäät: Beige brown

Metalliosat: Oily steel
Alusta: Musta 30% + flat brown 70%, 
Brown sand, Iraqui sand
Ihot: Dwarf skin 70% + valkoinen 30%

Käyttämäni värit olivat Vallejon ja Citadelin valikoimista.
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Historiallisten taisteluiden uudelleenpelaaminen on yksi pe-
rinteikäs osa sotapeliharrastusta. Historiallisessa skenaarios-
sa pelaajat pääsevät mittelemään voimiaan paitsi keskenään, 
myös historian tunnettuja tapahtumia vastaan. Pystytkö pa-
rempaan kuin muinainen kenraali, vai ryöstääkö julma kohtalo 
sinulta ansaitsemasi voiton? Tositapahtumiin perustuva ske-
naario antaa myös harrastuksen tutkimus- ja askartelupuolille 
aivan oman säväyksensä.

Historiallinen tausta
St. Nazairen isku toteu-
tettiin 28. maaliskuuta 
1942, kohteenaan Rans-
kan Atlantipuoleisen 
rannikon suurin kuiva-
telakka. Tarkoitukse-
na oli estää saksalaista 
taistelulaiva Tirpitziä 
käyttämästä telakkaa 
korjauksiin mahdollisilla 
Atlantinpurjehduksilla. 
Telakan tuhoaminen an-
nettiin brittiläisten kommandojoukkojen tehtäväksi. Räjähteillä 
lastattu vanhentunut hävittäjä HMS Campbeltown ajettaisiin 
kuivatelakan sulkuun tuhoten sen ja Campbeltownin ja mootto-
riveneiden paikalle kuljettamat kommandot tuhoaisivat muut te-
lakan toiminnalle kriittiset kohteet. Campbeltownin räjähtäessä 
aikasytytyksellä kommandot olisivat jo kotimatkalla. Mikä voisi 
mennä pieleen?

Suunnitelmat
Miniatyyreillä pelattavaa historiallista skenaariota suunnitelles-
sa yksi ensimmäisistä päätettävistä asioista on haluttu mittakaa-
va. Kuinka suuria pienoismalleja halutaan käyttää, ja toisaalta, 
kuinka montaa oikeaa sotilasta yksi miniatyyri pelissä kuvaa. 
Tällä kertaa päädyimme käyttämään 10mm miniatyyrejä, jotka 

vastaavat suurin piirtein pienoismalleissa käytettyä mittakaavaa 
1/144 tai pienoisrautateiden N-skaalaa. Talot ja muut rakenteet 
tulevat myös olemaan tätä samaa mittakaavaa. 

Etäisyydet kentällä skaalataan mittakaavaan 1/300, lähinnä ti-
lan säästämiseksi ja pelattavuuden helpottamiseksi. 1/300 mit-
takaavassa skenaarion kannalta tarvittava osa telakka-aluetta 
on noin 3 metriä, mikä on vielä mahdollinen pelattavuuden ja 
rakentamisen kannalta. Laivojen mittakaava tulee todennäköi-
sesti olemaan 1/240 seutuvilla, lähinnä siksi, että skenaarion 
päätähti, hävittäjä HMS Campbeltown, on saatavilla tähän mit-
takaavaan Revellin pienoismallina. Tässä mittakaavassa isoh-
kot laivat näyttävät vielä hyviltä 10mm miniatyyrien rinnalla.

10mm miniatyyrit mahdollistavat myös skenaarion pelaamisen 
1:1 koossa, eli jokainen miniatyyri kuvaa vain yhtä sotilasta. 
Suunnitelmissa on aloittaa skenaario siitä hetkestä, kun Camp-
beltown on juuri törmännyt sulkuporttiin ja kommandot nou-
sevat maihin hävittäjästä ja veneistään. Moottoritykkiveneiden 
antama tulituki mallinnetaan pöydän ulkopuolelta, joten näitä 
ei todennäköisesti tulla esittämään pöydällä pienoismalleina.

Ensimmäiset työvaiheet
Koska hyvin suunniteltu on puoliksi tehty seuraava vaihe on 
pelitestaus. Ennen rakentamisen aloittamista on hyvä pelata 
muutama testipeli, jotta selviää, ovatko mittakaavat ja etäisyy-
det kentällä pelin sääntöjen kannalta järkevät, sekä se, mihin 

pelin kannalta kriittisiin kohteisiin pitää kiinnittää huomiota 
kentän yksityiskohtia suunnitellessa. Peli on tarkoitus pelata 
FiWAn jäsenten kehitteillä olevilla toisen maailmansodan sään-
nöillä, joten testipeleistä saadaan palautetta sekä skenaarion, 
että myös sääntöjen itsensä kehittämiseksi. Todennäköisesti 
ainakin osa tarvittavista miniatyyreistä maalataan jo tässä vai-
heessa piristämään testipelien pelaamista.

Testipeleistä saatujen kokemusten voimin lähdetään sitten 
suunnittelemaan pelikenttää ja sen käytännön toteutusta. 
Näistä suunnitelmista ja armeijoiden maalaamisesta lisää artik-
kelisarjan seuraavassa osassa. NK

NIILON NÄPERTELYNURKKA
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Libery Roads on ranskalaisen Hexasimin julkaisema toiseen 
maailmansotaan sijoittuva hexapeli. Peli käsittelee Ranskan 
vapautusta 1944 kesäkuun maihinnoususta aina huhtikuuhun 
1945. Pelikentän kartta sisältää Ranskan, Benelux-maat sekä 
Saksan läntisiä osia. Yksi hexa vastaa 25km matkaa ja pienin 
liikuteltava yksikkö kentällä on divisioona. 

Pelin kartta on painettu kiiltävälle paksulle paperille ja kartan 
ympärillä oleva kuvitus on toteutettu tyylikkäästi käyttäen 
hyödyksi sodan aikaisia julisteita. Joukkomerkit ovat aivan ta-
vallisia hexapelien pahvilätkiä. Jokainen joukkomerkki sisältää 
yksikön historiallisen tunnuksen.

Koko kampanjan kestoksi pelin tekijä ilmoittaa 15-20h, mikä 
ainakin testipelin perusteella vaikuttaa aika hyvältä arvioilta. 
Kampanjan lisäksi säännöt tarjoavat kolme pienempää histo-
riallista skenaarioita: Operaatio Cobra, joka on tarkoitettu 
sääntöjen opetteluun. D-Day sekä Operaatio Marketgarden 
+ jatko kolmannen valtakunnan  antautumiseen.

Pelin säännöt ovat toteutettu hyvin, sillä simppeli 16 sivun 
sääntökirja ei tee pelistä kuitenkaan yksinker-
taista. Menestystä pelissä ei saa sääntönippeli-
en tuntemisella, vaan pelikentällä pitää oikeasti 
tehdä isoja päätöksiä, jotka vaikuttavat pitkällä 
tähtäimellä pelin kulkuun. Sääntökirjan tueksi 
pelin mukana tulee ”peliraportti” missä on ku-
vien kanssa selostettu kaksi ensimmäistä pelin 
vuoroa.

Pelimekaniikka
Yksi pelikierros kuvastaa 1-2 viikon mittaista ai-
kaa. Pelikierroksen aluksi heitetään sää. Huono 
sää suosii saksalaisia, sillä se pitää liittoutunei-
den lentokoneet pois ilmasta. Pelikierroksen 
aikana liittoutuneet ja saksalaiset pelaavat omat 
vuoronsa. 

Vuoron aluksi pelaaja saa tietyn määrän huol-
to/tukiyksikköjä, jotka arvotaan satunnaisesti. 
Nämä kuvastavat hyvin erilaisia asioita. Esimer-
kiksi saksalaiset voivat saada ”tiikeri-komppa-

nia” tukimerkin, joka antaa yhteen hyökkäykseen etuja. Toi-
saalta kiposta voi nousta V2-tukimerkki, jolla ei ole mitään 
muuta väliä kuin että rintamakomentajan suosio nousee Hit-
lerin silmissä ja huoltoa saa ensi vuorolla enemmän. Liittoutu-
neiden tukitoimintoja ovat esimerkiksi useanlaiset ilmatuet tai 
ranskalaisten vastarintaliikkeen toiminnat.

Tämän jälkeen tarkastetaan että pelaajan esikunnat ja divisi-
oonat ovat huoltoyhteyksien tavoitettavissa. Mottiin jääneet 
joukot taistelevat ja liikkuvat huonommin. Divisoonan on olta-
va riittävän lähellä esikuntaa, jotta se on huolettu. Lisäksi esi-
kunnasta on oltava tieyhteys armeijan huoltopisteeseen. Pelin 
ehkä suurin yllätys on perinteisen ZOC:in puute. Vastustajan 
yksiköiden vierestä voi liikkua miten haluaa, joten yksiköitä on 
helppo saartaa ja huoltokatkoksia esiintyy pelissä runsaasti.

Taistelumekaniikka toimii siten että hyökkääjän hyökkäysar-
voa verrataan puolustajan puolustusarvoon.  Tämän jälkeen 
heitetään noppaa ja taisteluarvojen suhteen perusteella kat-
sotaan taulukosta oikeasta sarakkeesta vaikutukset. Vaikutuk-
sia on kahdenlaisia. Ensin katsotaan tappiot ja tämän jälkeen 

PELIESITTELY: 

LIBERTY 
ROADS
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taktinen tulos. Taktiset tulokset tuovat aika 
paljon lisää väriä taisteluihin. Taktinen tulos 
voi olla esimerkiksi pakollinen vetäytyminen ja 
hyökkääjälle ylimääräinen eteneminen. Joissain 
tapauksissa puolustaja voi valita vapaaehtoisen 
vetäytymisen ja välttää tappion. Maastot muok-
kaavat taktisia tuloksi. Puolustajan pakollinen 
vetäytyminen kumoutuu jos tämä puolustaa 
kaupunkia. Hyökkääjä puolestaan ei saa edetä, 
jos hyökkää joen yli. Eliittijoukot voivat päättää 
käyttävänsä taistelussa eliittibonusta, jolloin ne 
saavat vaihtaa oman taktisen tuloksensa halu-
tessaan, tosin tällöin taistelussa tulevat osumat 
on ensisijaisesti otettava vastaan eliittijoukoilla. 
Kun yksikkö saa yhden tappion, niin sen pah-
vilätkä käännetään ympäri ja taisteluarvot hei-
kentyvät. Toisesta osumasta yksikkö poistetaan 
pelikentältä. 

Saksalaisten eliittijoukoista muodostuu tu-
houtuessaan ”kampgruppeja”, joilla voi yrittää 
hidastella viimiseen asti liittoutuneiden etene-
mistä. Tuhoutuneella joukolle nostetaan satun-
nainen ”kampgruppe”-pahvilätkä. Osa näistä 
saattaa olla kohtuullisen hyviä, kun taas huo-
nossa tapauksessa yksikkö on täysin taistelukel-
voton joukko.

Vuoron lopuksi pelaajat saavat huoltopisteitä, 
joilla yksiköitä voi täydentää täyteen taiste-
lukuntoon. Pelissä on 10-portainen asteikko, joka kuvastaa 
Hitlerin tyytyväisyttä rintamakomentajaan. Saksalaisten saa-
mat huoltopisteet ja tukiyksikkömerkit riippuvat siitä kuinka 
tyytyväinen Hitler on. Rintamakomentajan suosio hiipuu joka 
vuoro yhden pykälän. Lisäksi kaupunkien ja satamien menetys 
tiputtaa tyytyväisyyttä. Sen sijaan panssaridivisioonilla tehtä-
vät hyökkäykset (riippumatta tuloksesta) ja kaupunkien taka-
sin valtaus nostaa tyytyväisyyttä. Mikäli Hitlerin suosio tippuu 
nollaan, niin rintamakomentaja vaihdetaan ja saksan armeija 
käytännössä halvaantuu vuoron ajaksi.

Kampanja
Kampanjan alkaa kesäkuusta 1944 Normandian maihinnousus-
ta. Tosin pelissä liittoutuneet saavat valita maihinnousun sijain-
nin. Tämä tekee pelistä mielenkiintoisen ja parantaa uudelleen 
pelattavuutta. Maihinnousun voi tehdä vaikka suoraan Hollan-
tiin ja yrittää uhkarohkeasti ratkaista pelin nopeasti. Tai sitten 
maihinnousun voi tehdä aivan Länsi-Ranskaan, jossa rannat 
ovat helpommat nousta maihin, mutta matka Saksaan pitempi. 
Liittoutuneiden valittua maihinnousupaikat käydään maihin-
nousutaistelut. Maihinnousuissa liittouneet asettavat yksiköil-
le erilaisia ”D-Day”-tukimerkkejä ja saksalaiset nostavat satun-
naisesti ”Atlantik-wall”-tukimerkkejä. Nämä kumoavat toisiaan 
tai antavat taisteluun erilaisia bonuksia. Maihinnousutaistelut 
käydään viimeiseen mieheen ja loppujen lopuksi kääntyvät liit-
toutuneiden voittoon, mutta tappiot saattavat olla suuret.

Saksan armeija reagoi maihinnousun alkuun hitaasti. Vain 
maihinnousun lähellä olevat yksiköt saavat liikkua ennen kuin 
koko armeija vapautetaan operatiiviseen toimintaan. Tämä ta-
pahtuu viimeistään vuorolla 6, mutta hyvällä tuurilla se voi ta-
pahtua myös aikaisemmin. Vuorosta 7 eteenpäin liittoutuneet 
saavat tehdä toisen maihinnousun. Tätä varten liittoutuneilla 
on joukkoja jo odottamassa välimerellä. Maihinnousun voi teh-

dä myös muualle, jonka jälkeen välimeren joukkoja pitää ruve-
ta siirtämään meritse kiireisesti pohjoiseen.

Liittoutuneilla on 24 vuoroa aikaa murtaa saksalaisten armeija. 
Voittotavoite on vallata 7 suurta saksalaista kaupunkia ja liikut-
taa 18 yksikköä ulos kentältä saksalaisten puolelta (yksiköt jot-
ka etenevät valtaamaan alueita syvemmältä). Saksalaiset eivät 
voi vain tyytyä vetäytymään hitaasti, sillä Hitler on pidettävä 
tyytyväisenä. Tämä pakottaa saksalaisia käyttämään panssari-
divisioonia ja tekemään vastahyökkäyksiä.

Pelin edetessä saksalaiset voivat siirtää yksiköitään pois ken-
tältä valmistautumaan strategiseen vastaiskuun. Kerran pe-
lissä saksalaiset voivat päättää tehdä strategisen vastaiskun ja 
laittaa kaikki nämä yksiköt peliin Saksan maaperälle.

Pelin loppuvaihella Saksan armeijan panssariyksiköitä ve-
detään Itä-rintamalle ja tilalle tulee heikkotasoisia yksiköitä 
puolustamaan Siegfried-linjaa. Talvi pitää liittoutuneiden len-
tokoneet todennäiköisti pääosin pois ilmasta, mutta viimeiset 
pari vuoro on tarjossa hyvää lentosäätä suurella todennäköi-
syydellä, jolloin liittoutuneilla on mahdollisuus painaa rivakasti 
eteenpäin.

Yhteenveto
Kokonaisuudessaan peli tarjoaa viihtyisän pelikokemuksen. 
Varsinkin niille ketkä eivät jaksa tahkota pitkiä manuaaleja 
Liberty Roads on oiva valinta. Pelin simppelit säännöt, mutta 
haasteellinen peli tekee pelistä keskivertoa paremman. Peliin 
on saatu upotettua paljon historiallisia yksityiskohtia ja muu-
tenkin historiallinen tarkkuus on kiitettävää tasoa. Tämä tus-
kin on ihan sattumaa, koska toista pelin tekijöistä kehutaan 
käveleväksi tietosanakirjaksi Ranskan vapautukseen liittyvistä 
taisteluista. HU
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Figuurit: Legio Heroica
http://www.legio-heroica.com

Sarjoista:
”THE HOLYLAND” The Crusaders’ Kingdoms
”THE HOLYLAND” The Muslim Armies
”THE FEUDAL AGE 1195-1250 ca”
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