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Mitä voi ottaa mukaan lennolle?

Turvallisuussyistä kansainväliset määräykset säätelevät sitä, mitä tavaraa lentomatkoilla saa
kuljettaa. Lisäksi tiettyjä esineitä saa kuljettaa vain ruumaan menevänä matkatavarana mutta
niitä ei saa ottaa käsimatkatavaroihin tai tuoda koneen matkustamoon.

Tarkista ruumaan menevän matkatavaran koko- ja
painorajoitukset.

Eri tyyppisen tavaran kuljettamista koskevat säännöt voivat vaihdella lentoyhtiöstä sekä lennon
kohdemaasta riippuen. Alla annettu lista on vain suuntaa antava, ja lentoaseman virkailijoilla on
oikeus vaatia poistamaan mikä tahansa epäilyttävä esine sekä ruumaan menevästä - että
käsimatkatavarasta. 

Mitä voi ja ei voi ottaa koneeseen?

Nesteiden kuljettamista koskevat tietyt perussäännöt. Käsimatkatavaroissa saa olla korkeintaan
1 litra nesteitä enintään 100 ml:n pakkauksiin eroteltuina. Tämä koskee myös esimerkiksi
shampoita, suuvesiä, voiteita, levitteitä, geelejä, hammastahnoja, alkoholia ja muita juomia. Jos
haluat ottaa koneeseen juotavaa, paras ratkaisu on hankkia juotavat terminaalista
turvatarkastuksen jälkeen.

Esineitä, joissa piikkejä, teräviä reunoja tai joita voitaisiin käyttää aseina, ei voi viedä koneeseen.
Matkustajan tarvitsemat lääkkeet ja lääkinnälliset apuvälineet ovat sallittuja. Näistä löydät
lisätietoa tästä artikkelista.

TERÄVÄT ESINEET

Esine Käsimatkatavarana Ruumassa

Partaterä EI KYLLÄ

Korkokengät KYLLÄ KYLLÄ

Kynsileikkurit KYLLÄ KYLLÄ

Virkkuukoukut ja neulontapuikot EI KYLLÄ

Partahöylä EI KYLLÄ

Kertakäyttöinen partahöylä KYLLÄ KYLLÄ
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Esine Käsimatkatavarana Ruumassa

Veitset, sakset EI KYLLÄ

Skalpellit EI KYLLÄ

Neulat ja ruiskut EI KYLLÄ

Jäähakut, korkkiruuvit EI KYLLÄ

Pienoiskirveet EI KYLLÄ

 

KOSMETIIKKA, LÄÄKKET JA KAUNEUSTUOTTEET

Esine käsimatkatavarana ruumassa

Suihke- ja geelideodorantit, parfyymit KYLLÄ* KYLLÄ

Voiteet ja muu nestemäinen kosmetiikka (aurinkovoiteet,
kosteuttavat voiteet yms.)

KYLLÄ* KYLLÄ

Silmätipat KYLLÄ** KYLLÄ

Kynsilakka ja kynsilakanpoistoaine (paitsi syttymisherkät) KYLLÄ* KYLLÄ

Lääkkeet KYLLÄ*** KYLLÄ

Kertakäyttöiset partahöylät KYLLÄ KYLLÄ

Nestemäinen saippua KYLLÄ* KYLLÄ
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Esine käsimatkatavarana ruumassa

Kylpyöljyt, kosteuttavat aineet KYLLÄ* KYLLÄ

Partahöylät joissa terä on suojattu (muut paitsi kertakäyttöiset
joissa kuori peittää terän)

EI KYLLÄ

Hammastahna KYLLÄ* KYLLÄ

Kynsiviilat, kynsileikkurit KYLLÄ KYLLÄ

Meikkivoide, meikkipuuteri KYLLÄ* KYLLÄ

Meikinpoistoaine, kasvovesi KYLLÄ* KYLLÄ

Suuvesi KYLLÄ* KYLLÄ

Piilolinssineste KYLLÄ* KYLLÄ

Nestemäinen huulikiilto KYLLÄ* KYLLÄ

Suoristusrauta, hiustenkuivaaja KYLLÄ KYLLÄ

Shampoot, hoitoaineet, suihkugeelit KYLLÄ* KYLLÄ

Hammasharja (sähkö- tai perinteinen) KYLLÄ KYLLÄ

Nestemäinen ripsi KYLLÄ* KYLLÄ

Hiusgeelit ja -suihkeet KYLLÄ* KYLLÄ

* Nesteiden pakkauskoko käsimatkatavaroissa enintään 100 ml.
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** Huom! Silmätippoja pidetään välttämättöminä lääkkeinä. Niitä saa ottaa koneeseen, kunhan
pakkauskoko on enintään 100 ml. Ne tulisi kuitenkin ilmoittaa turvatarkastuksessa erikseen

*** Nestemäiset reseptilääkkeet ovat lennolla sallittuja korkeintaan 100 ml pakkauksissa ja jos
ne ovat matkustajalle lennon aikana lääketieteellisestä syystä tarpeellisia. Ne tulee ilmoittaa
turvatarkastuksessa erikseen.

 

 

FOOD AND DRINKS

Esine käsimatkatavaroissa ruumassa

 Tax free -alkoholi ja muut juomat KYLLÄ KYLLÄ

Muualta kuin tax free -alueelta ostettu alkoholi ja juomat KYLLÄ *** KYLLÄ

Kakut, leivät, makeiset, keksit, sipsit, pähkinät, suklaalevyt ja -
rasiat

KYLLÄ KYLLÄ

Teepussit ja tee KYLLÄ KYLLÄ

Jogurtti, kermavaahto, vanukkaat KYLLÄ *** KYLLÄ **

Kahvi ja kahvin pavut KYLLÄ KYLLÄ

Liemikuutiot KYLLÄ KYLLÄ

Ennen turvatarkastusta ostetut juomat alle 100 ml pakkauksissa KYLLÄ * KYLLÄ

Turvatarkastuksen jälkeen ostetut juomat KYLLÄ KYLLÄ

Ennen turvatarkastusta ostetut juomat yli 100 ml pakkauksissa EI KYLLÄ

Tökki ja purkkiruuat: esim. kastikkeet, maapähkinävoi, juustot,
hedelmät

KYLLÄ * KYLLÄ
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Esine käsimatkatavaroissa ruumassa

Itämaiset maustekastikkeet KYLLÄ * KYLLÄ

Juustot KYLLÄ ** KYLLÄ **

Tuoreet hedelmät, yrtit ja vihannekset KYLLÄ KYLLÄ

Hedelmät ja vihannekset KYLLÄ ** KYLLÄ **

Kinkku, makkarat, lihasäilykkeet KYLLÄ ** KYLLÄ **

Keitot, hedelmähyytelöt ja kastikkeet jauhemuodossa KYLLÄ KYLLÄ

* Nesteiden pakkauskoko käsimatkatavaroissa enintään 100 ml.

** EU:n sisällä elintarvikkeita saa kuljettaa vapaasti. Muualla jotkut maat rajoittavat jalostettujen
ja jalostamattomien elintarvikkeiden maahantuontia. Australiaan ja USA:han ei esimerkiksi saa
tuoda useimpia vihanneksia, hedelmiä, siemeniä tai eläinperäisiä tuotteita. Myöskään EU:hun ei
saa tuoda vastaavia tuotteita sen ulkopuolelta. Varmista ennen matkaa, että tuotteet joita aiot
kuljettaa ovat sallittuja. Lisätietoa löydät asianomaisten valtioiden viranomaisten sivustoilta.

***On tärkeä muistaa, että nesteitä voit viedä matkustamoon korkeintaan sadan millilitran
pakkauksissa. Yhteensä niitä saa olla vain sen verran, mitä mahtuu yhteen litran vetoiseen,
läpinäkyvään ja uudelleen suljettavaan muovipussiin. Tämä koskee periaatteessa myös alkoholia
ja muita juomia, mutta yleensä niiden pakkaukset ovat tätä isompia. Tarkista kohdemaan
tullimääräykset ennen kuin pakkaat alkoholijuomia matkatavaroihin.

URHEILU- JA ERÄTARVIKKEET

Esine käsimatkatavarana ruumassa

Propaani- ja butaanikaasupullot EI EI

Skeittilaudat EI KYLLÄ

Harppuunat, keihäät, varsijouset EI KYLLÄ
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Esine käsimatkatavarana ruumassa

Golfmailat, hiihtosauvat, jääkiekkomailat, kävelysauvat EI KYLLÄ

Keilapallot KYLLÄ KYLLÄ

Kaasupolttimet EI EI

Kaasusytyttimet KYLLÄ KYLLÄ

Kiikarit KYLLÄ KYLLÄ

Luistimet EI KYLLÄ

Teltat EI KYLLÄ

Räpylät KYLLÄ KYLLÄ

Rullaluistimet KYLLÄ KYLLÄ

Sytytysaineet EI EI

Miekat, sapelit EI KYLLÄ

Tikat ja nuolet EI KYLLÄ

Termospullo (tyhjänä) KYLLÄ KYLLÄ

Vaelluskengät KYLLÄ KYLLÄ

Kalastusvavat EI KYLLÄ
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SÄHKÖLAITTEET        

Esine käsimatkatavarana ruumassa

Kamerat KYLLÄ KYLLÄ

Kuvaustarvikkeet, jalustat KYLLÄ ** KYLLÄ

Ioni- ja litiumakut KYLLÄ * EI

Tehosekoittimet EI KYLLÄ

Vedenkeittimet KYLLÄ KYLLÄ

Epilaattorit, parranajokoneet KYLLÄ KYLLÄ

GPS- ja hakulaitteet KYLLÄ KYLLÄ

Videokamerat KYLLÄ KYLLÄ

Xbox, Playstation ja muut konsolit KYLLÄ KYLLÄ

Matkapuhelimet KYLLÄ KYLLÄ

Kannettavat tietokoneet KYLLÄ KYLLÄ

Puhelinten, tietokoneiden ja kameroiden laturit KYLLÄ KYLLÄ

MP3-soittimet, DVD- ja CD-soittimet KYLLÄ KYLLÄ

Suoristusraudat, hiustenkuivaajat KYLLÄ KYLLÄ
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Esine käsimatkatavarana ruumassa

Tatuointivälineet EI KYLLÄ

Silitysraudat KYLLÄ KYLLÄ

* Vähintään 100Wh ja enintään 160Wh kapasiteetilla.

** Ei teräviä reunoja.

 

TYÖKALUT

Esine käsimatkatavarana ruumassa

Kirveet, hakut EI KYLLÄ

Teräviä osia sisältävät pienet työkalut EI KYLLÄ

Ison auton osat kuten jarru- tai kytkinlevyt EI KYLLÄ

Vaijerit, käsiraudat EI KYLLÄ

Vasarat, sorkkaraudat EI KYLLÄ

Monitoimityökalut EI KYLLÄ

Auki ponnahtavat veitset EI KYLLÄ

Porat, ruuvimeisselit EI KYLLÄ

 

ASEET
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Esine käsimatkatavarana ruumassa

Patruunat, ammukset, savukanisterit EI KYLLÄ*

Kuula- ja ilma-aseet EI KYLLÄ *

Taistelulajien aseet EI KYLLÄ

Puhallusputket, katapultit, ritsat EI KYLLÄ

Varsijouset EI KYLLÄ

Teleskooppipamput EI KYLLÄ

Pistoolit, kiväärit EI KYLLÄ *

Eläinten teurastusvälineet EI KYLLÄ *

* Huom: Aseen kuljettamisesta on aina ilmoitettava lähtöselvityksessä

 

RÄJÄHTEET JA SYTTYMISHERKÄT AINEET

Esine käsimatkatavarana ruumassa

Nallit, tulilangat EI EI

Dynamiitti EI EI

Ilotulitteet, hätäraketit EI EI

Granaatit, miinat, musta ruuti, savuton ruuti EI EI
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Esine käsimatkatavarana ruumassa

Kaasu, kaasusäiliöt EI EI

Nestemäiset polttoaineet ja muut helposti syttyvät nesteet EI EI

 

KEMIALLISET AINEET JA MYRKYT

Esine käsimatkatavarana ruumassa

Pippurisumute EI EI

Palonsammutin EI EI

Hapot, emäkset EI EI

Radioaktiiviset aineet EI EI

Puristettu kaasu EI EI

Myrkyt EI EI

 

ERIKOISMATKATAVARAT

Esine käsimatkatavarana ruumassa

Laine- ja tuulisur�auslaudat EI KYLLÄ

Lumilaudat, sukset EI KYLLÄ
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Esine käsimatkatavarana ruumassa

Soittimet KYLLÄ* KYLLÄ

Polkupyörä EI KYLLÄ

Sukellusvälineet EI KYLLÄ

Lastenvaunut ja -rattaat EI KYLLÄ

* Riippuen koosta

 

LÄÄKINTÄTARVIKKEET

Esine käsimatkatavarana ruumassa

Verenpainemittarit KYLLÄ KYLLÄ

Insuliini, verensokerimittarit, insuliinipumput KYLLÄ KYLLÄ

Kävelykeppi jossa ei ole teräviä reunoja KYLLÄ KYLLÄ

Teräviä osia sisältävä tai itsepuolustukseen tarkoitettu kävelykeppi EI KYLLÄ

Reseptilääkkeet KYLLÄ ** KYLLÄ

Nestemäiset lääkkeet, nestettä tai geeliä sisältävät lääkkeet KYLLÄ *** KYLLÄ

Pyörätuolit ja muut akkukäyttöiset apuvälineet EI KYLLÄ *

* Huom! Selvitä lentoyhtiöltä etukäteen tarkat kuljetusehdot.

** Huom! Reseptilääkkeitä voi ottaa koneeseen myös isommissa pakkauksissa kuin 100 ml, jos
ne ovat lennon aikana tarpeellisia. Lääkkeistä tulee ilmoittaa turvatarkastuksessa erikseen.
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*** Nesteiden pakkauskoko käsimatkatavaroissa enintään 100 ml. Rajoitus ei koske
reseptivapaita lääkkeitä, jos ne ovat lennon aikana lääketietteellisin perustein tarpeellisia.
Lääkkeistä tulee ilmoittaa turvatarkastuksessa erikseen.

 

MUUT ESINEET

ESINE käsimatkatavarana ruumassa

Sähkötupakat KYLLÄ****** KYLLÄ

Huuliharput ja muut pienet soittimet KYLLÄ KYLLÄ

Avaimet KYLLÄ * KYLLÄ

Korkkiruuvit EI KYLLÄ

Kukat KYLLÄ ***** KYLLÄ

Maalaukset KYLLÄ ** KYLLÄ

Joulukoristeet KYLLÄ **** KYLLÄ

Posliini- ja lasipienoispatsaat KYLLÄ KYLLÄ

Savukkeet KYLLÄ *** KYLLÄ ***

Sateenvarjo ilman terävää KYLLÄ KYLLÄ

Sateenvarjo jossa terävä kärki EI KYLLÄ

Pesupulveri KYLLÄ KYLLÄ
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ESINE käsimatkatavarana ruumassa

Soitinten kielet KYLLÄ KYLLÄ

Astiat KYLLÄ KYLLÄ

Aterimet KYLLÄ **** KYLLÄ

Kynttilänaluset ja -jalat KYLLÄ **** KYLLÄ

Tupakansytyttimet KYLLÄ KYLLÄ

Loisteputket, lamput KYLLÄ KYLLÄ

* Huom! Lentoaseman henkilökunta arvioi esineet yksilöllisesti.

** Matkatavaran kokorajoitukset vaihtelevat lentoyhtiöittäin.

*** Tätä rajoittaa tupakkatuotteiden sallittu kokonaismäärä.

**** Edellyttäen ettei niissä ole teräviä kärkiä

***** Jos lentoyhtiö sallii vain yhden käsimatkatavaran, kukkien on mahduttava kokonaan
laukun sisään.

****** Sähkötupakan käyttö lennon aikana on kielletty

 

Sisältääkö artikkeli kaipaamasi tiedot? Kyllä  | Ei


