Peliopas

TOTO-PELIT

TOTO-PELIT PÄHKINÄNKUORESSA
Toto-pelit tarjoavat sinulle monia erilaisia mahdollisuuksia
pelata ja jännittää.
• Totoa voit pelata raveihin joka päivä Suomeen ja ulkomaille.
• Totossa pelataan hevosia, joiden uskotaan sijoittuvan ravikilpailussa parhaiten.
• Pelimuotoja ja -tapoja on useita. Valikoimasta löytyy
sekä pika-, taito- että porukkapelejä jokaiseen makuun.
• Totoa voit pelata paikan päällä ravitapahtumissa, osoitteessa veikkaus.fi sekä Veikkauksen Toto-myyntipisteissä ympäri Suomen.
• TotoTV on hevospelien ystävän ykköskanava. Kanavan löydät tv-operaattorisi kanavavalikoimasta sekä veikkaus.fi.
Netissä pääset katsomaan myös mm. vihjelähetyksiä
sekä tallenteita jo ajetuista lähdöistä.

VOITTAJAN VALINTA
Voit valita pelattavia hevosia monella eri tavalla. Jotkut
käyttävät onnennumeroitaan, toiset valitsevat hevosia
hauskan nimen tai värityksen perusteella tai luottamalla asiantuntijoiden vihjeisiin. Onnellakin on mahdollisuus
voittaa, mutta parhaimpaan tulokseen pääset vilkaisemalla lähtölistaa ja vertaamalla kilpailijoita toisiinsa.

1.

Hevosen tuoreimmat kilpailutulokset kertovat päivän
kunnosta. Yleensä lähtöjen suosikkeja ovat viime aikoina menestyneet hevoset.

2.

Vertaa hevosen ennätyksiä, sijoituksia ja voittosummaa lähdön muiden osallistujien tietoihin.

3.

Ohjastajilla ja valmentajilla sekä heidän aiemmalla
menestyksellään voi olla merkitystä hevosen pärjäämiseen. Hyvä ohjastaja voi parantaa hevosen mahdollisuuksia huomattavasti.

4.

Hevosten voittajakertoimet ja peliprosentit kertovat
siitä, miten kilpailijoiden oletetaan pärjäävän. Kertoimet ja prosentit vaihtuvat sitä mukaa miten hevosia
pelataan. Mitä pienempi kerroin hevosella on, sitä
enemmän hevosta on pelattu ja siihen luotetaan.

5.

Paljon pelaavat tutkivat myös hevosten kengitystietoja, lähtöpaikkoja ja kilpailun sopivuutta hevoselle.

NÄIN SE SUJUU
Totoa pelataan ravikilpailujen tuloksista. Valikoimassa on
helppoja peruspelejä sekä haasteellisempia T-pelejä, joihin
voi osallistua myös porukalla tai pikapelillä.

HELPOT PERUSPELIT
Toton helpoimmat pelit ovat Voittaja ja Sija. Näillä peleillä aloittelevakin Toto-pelaaja pääsee jännityksen makuun.
Suomen suosituin Toto-peli on Kaksari, joka sisältää monen
mielestä sopivimman suhteen haastetta ja voittosaumoja.
Voittajaa, Sijaa ja Kaksaria voit pelata kilpailujen jokaiseen
lähtöön. Pelien minimipanos on 1 €.
Lisää haastetta suuremmilla kertoimilla 			
Astetta haastavampia Troikka- ja Päivän Duo -pelejä voit
pelata kaikissa ravikilpailuissa, mutta ainoastaan tiettyihin
lähtöihin. Etenkin Troikka-pelissä on jo vaikeusastetta Toto-peleihin paremmin perehtyneillekin. Pelattavat Troikkaja Duo-lähdöt ilmoitetaan lähtölistoissa sekä pelisivustolla.
Troikan minimipanos on 0,5 € ja Duon 1 €.

T-PELIT
Ravikilpailuissa pelataan päivittäin vähintään yhtä T-peliä,
jossa pelaajan täytyy tietää 4–7 eri lähdön voittajahevoset.
Suomen raveihin pelattavia T-pelejä ovat Toto76, Toto65,
Toto5 ja Toto4. Pelin nimestä voi päätellä monenko lähdön
voittajahevoset pelaajan tulee tietää voittaakseen.
T-pelit ovat Toto-peleistä haasteellisimmat ja tarjoavat
usein isojakin voittoja. Suosittua on pelata T-pelejä porukalla tai pikapelinä. Pelattavat lähdöt ja ravien T-pelimuoto
ilmoitetaan lähtölistoissa sekä pelisivustolla.
Minimipanos Toto76-pelissä on 0,05 €. Toto65- ja Toto5-peleissä se on 0,10 €. Toto4-pelissä minimipanos on 0,20 €.
Ruotsin T-pelit
Ruotsiin pelataan samoja pelimuotoja kuin Suomeen ja
niiden lisäksi tarjolla on kolme T-peliä: Toto75-, Toto86- ja
Toto64-pelit. Näissä peleissä jaetaan rahaa kolmessa voittoluokassa, esimerkiksi Toto75-pelissä voi voittaa tietämällä seitsemän, kuuden tai viiden lähdön voittajahevoset.
Pelit pelataan samaan pooliin Ruotsin kanssa, mistä syystä
päävoitot voivat kohota jopa miljooniin euroihin. Erityisen
suosittua on pelata Ruotsiin porukkapelejä. Minimipanos
Toto75- ja Toto86-pelissä on 0,05 €. Toto64- ja Toto75Grand Slam -kierroksilla minimipanos on 0,10 €.
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TOTO-KUPONGIN TÄYTTÖ
Toto-kupongilla voit pelata kaikkia peruspelejä. T-peleille on
oma kuponki.

1 RATA Kilpailuradan numero. Numerot löytyvät kupongin
kääntöpuolelta ja lähtölistoista.

2 PÄIVÄ Kilpailupäivä
3 PELIMUOTO V=Voittaja, S=Sija, KA=Kaksari, PD=Päivän
Duo, TR=Troikka, EK=Eksakta

4 PANOS Pelipanos euroina: Troikan minimipanos on
0,50 euroa, muiden pelimuotojen 1 euro.

5 LÄHTÖ Pelattavan lähdön numero. Päivän Duo -pelissä
1. osalähdön numero.

6 HEVOSET Pelattavat hevoset merkitään osioihin 1-3:
• V- ja S-peleissä aina osioon 1.
• Kaksarin peruspelissä osioihin 1 ja 2.
• Troikan peruspelissä osioihin 1, 2 ja 3.
• Päivän Duossa 1. osalähdön hevonen osioon 1 ja 2.
osalähdön hevonen osioon 2.
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PIKAOPAS
PERUSPELIT
HELPOT PERUSPELIT
• Sopivat aloittelijoille
• Voi pelata kilpailujen jokaiseen lähtöön
• Voitot muutamista euroista useisiin satoihin

VOITTAJA
Tiedä lähdön voittaja.

SIJA
Tiedä hevonen, joka
sijoittuu kolmen
parhaan joukkoon.

KAKSARI
Tiedä lähdön kaksi
parasta hevosta.
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Hevosten keskinäisellä järjestyksellä ei ole merkitystä.

T-PELIT
• Aloitteleville sekä kokeneemmille pelaajille.
T-pelimuotoihin myydään myös suosittuja porukkaja pikapelejä.
• Mahdollisuus jopa miljoonaluokan voittoihin.
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TOTO4

TOTO65 & TOTO64

TO

Voitat, jos tiedät neljän
ennalta määrätyn lähdön
voittajahevoset.

Voitat, jos tiedät kuuden
ennalta määrätyn lähdön
voittajat. Voit voittaa myös
viisi ja neljä oikein
-tuloksilla.
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TOTO5
Voitat, jos tiedät viiden
ennalta määrätyn lähdön
voittajahevoset.

TÖ

n
ös

LISÄÄ HAASTETTA
• Kokeneemmille pelaajille
• Enemmän jännitystä ja haastetta
• Mahdollisuus suurempiin voittoihin

TROIKKA
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Tiedä kolme parasta
hevosta oikeassa
maaliintulojärjestyksessä.

PÄIVÄN DUO
Tiedä kahden ennalta
määrätyn Päivän Duo
-lähdön voittajahevoset.
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Peruspelien tulokset ilmoitetaan kertoimina.
Voitto lasketaan kertomalla asetettu panos
pelikertoimella.

T-pelien tulokset ilmoitetaan voitto-osuuksina (€).
Voitto on yhtä moninkertainen kuin asetettu pelipanos suhteutettuna minimipanokseen.
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TOTO76 & TOTO75

TOTO86

Voitat, jos tiedät seitsemän
ennalta määrätyn lähdön
voittajat. Voit voittaa myös
kuusi ja viisi oikein
-tuloksilla.

Voitat, jos tiedät kahdeksan
ennalta määrätyn lähdön
voittajat. Voit voittaa myös
seitsemän ja kuusi oikein
-tuloksilla.

HELPOSTI MUKAAN TOTON MAAILMAAN
Pika- ja porukkapelit ovat helppo tapa tempautua totoamisen jännittävään maailmaan. Niitä pelatessaan ei tarvitse
tietää hevosista mitään, vaan voi luottaa joko asiantuntijoiden, muiden pelaajien tai Toto-järjestelmän tietämykseen.
Erihintaisia pika- ja porukkapelejä on myynnissä päivittäin.

SALAMA-PIKAPELI
Pikapelissä älykäs järjestelmä valitsee pelattavat hevoset
puolestasi. Apunaan järjestelmä käyttää muiden pelaajien
pelitietämystä ja -käyttäytymistä. Sinun tarvitsee ilmoittaa
myyjälle vain Salama-pikapelin maksimihinta sekä haluamasi pelipäivä, niin myyjä tulostaa sinulle pelin. Mikäli haluat pelata nimenomaan tiettyjä raveja ja pelimuotoa, kerro
myös ne myyjälle. Salamaa voit pelata kaikkiin Suomen ja
lähes kaikkiin Ruotsin ns. T-peleihin. Salama-pikapelin hinnan voit itse valita 4 eurosta alkaen.

PORUKKA- JA VALMISPELIT
Porukkapeleillä pääset mukaan isoon peliin pienellä panostuksella. Voit osallistua niin asiantuntijoiden, toisten pelaajien kuin myyntipaikkojen porukkapeleihin.
Erilaisten pelikimppojen ja -asiantuntijoiden laatimia porukka- ja valmispelejä on myynnissä kaikissa Toto-myyntipisteissä, raviradoilla sekä netissä. Kysy rohkeasti myyjältä päivän Toto-tarjontaa!
Oma peli kavereiden kesken				
Voit perustaa porukan myös itse - peli on helppo jakaa
osuuksiin myyntipisteessä tai netissä. Peliin valittavien hevosten pohdinta ja osumisen jännittäminen hyvässä porukassa on aina asteen verran hienompaa. Jaettu ilo on paras
ilo!

TOTO-PORUKAT LYHYESTI
• Tarjolla päivittäin useita erihintaisia asiantuntijoiden, toisten pelaajien sekä myyntipaikkojen porukoita ja valmispelejä.
• Porukoita tehdään Toto76-, Toto75-, Toto86-, Toto65-,
Toto64-, Toto5- ja Toto4-peleihin sekä Troikkaan ja Päivän
Duoon.
• Pelin voi jakaa 2-20 osuuteen valitusta pelimuodosta riippuen. Netissä pelit on mahdollista jakaa jopa 50 osaan.
• Myös Salama-pikapelin voi jakaa osiin.
• Toto-myyjältä kannattaa aina kysellä päivän Toto-tarjontaa.

KÄVIKÖ TUURI?
Toto-pelien tulokset ilmoitetaan joko kertoimina tai voitto-osuuksina. Kerroin tai voitto-osuus saadaan, kun pelin
jakosumma jaetaan voittaville panoksille.

KERROINPELIT
Voittaja, Sija, Kaksari, Troikka, Duo
Kerroinpeleissä voitto lasketaan kertomalla asetettu panos
pelikertoimella.
Esimerkki: Voittaja-pelissä valitset panokseksi 10 euroa. Voittavan
hevosen lopullinen kerroin on 2,5. Lunastat 10 x 2,5 = 25 euroa.

VOITTO-OSUUSPELIT
T-pelit
Yleensä T-pelejä pelataan pelimuodon minimipanoksella,
jolloin voitto on sama kuin voitto-osuutena ilmoitettu summa. Jos pelaaja valitsee minimipanosta isomman panoksen, saa pelaaja voiton yhtä moninkertaisena kuin hänen
pelipanoksensa on suhteutettuna minimipanokseen.
Esimerkki: Toto4-pelissä valitset panokseksi 0,40 euroa, joka on 2
x minimipanos (0,20 e). Voittosi lasketaan kertomalla voitto-osuus
kahdella.

VOITTOJEN TARKISTAMINEN
Pelitositteen sisältämät mahdolliset voitot voit tarkistuttaa
kaikissa Toto-myyntipisteissä. Voit lunastaa Toto-voittosi
heti, kun lähdön tulokset on vahvistettu. Voitot on lunastettava kolmen kuukauden kuluessa.

MISSÄ VOIN PELATA JA SEURATA RAVEJA?
Voit pelata Totoa Veikkauksen Toto-myyntipisteissä, netissä, mobiilisovelluksessa sekä paikan päällä ravitapahtumissa.
Parhaiten ravitunnelmaan pääset raviradalta käsin ja vierailu paikan päällä raviradalla tarjoaa parhaimmillaan huikeita
elämyksiä! Suomessa on noin 15 ympäri vuoden toimivaa
ravirataa. Kesällä tunnelmaa tarjoavat kesäradat ja suurtapahtumat, joissa raveja voi seurata hyvässä seurassa piknik-viltiltä. Toto-pelit saat kätevästi radan myyntipisteestä.
Kaikki kotimaiset ja ulkomaiset Veikkauksen Toto-pelikohteet ovat katsottavissa TotoTV:stä. Lähetyksiä voit katsoa
TV:n välityksellä sekä veloituksetta osoitteessa veikkaus.fi.
TotoTV löytyy myös useimmista Veikkauksen Toto-myyntipisteistä. Lisäksi osoitteessa veikkausmedia.fi voit katsoa
vihjelähetyksiä sekä esimerkiksi suosikkihevosesi edelliset lähdöt ja kiinnostavat ratkaisujen hetket.

Kaukonen

SUOMEN RAVIRADAT

Sodankylä

Kurtakko

Keskusravirata
Maakuntarata
Kesärata

Kemijärvi
Rovaniemi
Tornio

Oulu
Kalajoki
Ylivieska
Kajaani
Kannus
Haapajärvi Vieremä
Lieksa
Kaustinen
PowerPark Halsua
Härmä
Pihtipudas
Kauhava
Kuopio
Lapua
Seinäjoki
Joensuu
Suonenjoki
Hankasalmi
Jyväskylä

Kokkola

Jämsä
Tampere
Pori
Kokemäki
Lahti
Forssa
Turku

Mikkeli
Lappeenranta
Kausala

Riihimäki
Helsinki

Kouvola
Loviisa

PELAA MALTILLA
Onko rahapelien pelaaminen sinulle tai läheisellesi ongelma? Lisätietoa osoitteesta peluuri.fi.
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Vuosittain hevosurheilua ja -kasvatusta tuetaan
noin 40 miljoonalla eurolla, jolla pidetään raviradat
kunnossa ja suomenhevonen liikkeessä.
veikkaus.fi/mahdollisuuksia
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