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Miten pakkaan käsimatkatavarat?

Voit säästää matkakuluissa pakkaamalla käsimatkavarat järkevästi. Erityisen tärkeää tämä on,
kun matkustat halpalentoyhtiöillä, jotka perivät lisämaksuja niiltä, jotka eivät hallitse
pakkaamisen niksejä. Näin otat pakkaamisen haltuun:

Ota matkalaukun sijaan reppu – se on joustavampi, ja ennen lentoa voit pukea
muutaman ylimääräisen vaatteen tehdäksesi laukusta pienemmän.
Ota vain se, mitä ilman et pärjää, ja osta sopivia tavaroita määränpäästä.
Laita kosmetiikka (etenkin voiteet, shampoot yms.) pieniin matkapulloihin, joita
myydään esimerkiksi markettien kauneusosastoilla.  
Parasta viikkaustekniikkaa on etsitty iät ja ajat. Vastaus on helppo: Rullaa vaatteet ja
asettele ne niin lähekkäin kuin mahdollista.
Pakkaa turvatarkastuksessa poistettavat tavarat (kosmetiikka, tietokoneet jne.)
laukkuun päällimmäiseksi.
Pakkaa matkustusasiakirjat laukun ulkotaskuun.

Kuinka paljon käsimatkatavaraa voi ottaa?

Kullakin lentoyhtiöillä on omat sääntönsä käsimatkavaran koosta, painosta ja määrästä. Lisäksi
matkustajien on noudatettava turvallisuusmääräyksiä.

55 x 40 x 20 cm Yleisin halpalentoyhtiöiden kokoraja

8 kg Yleisin painoraja perinteisillä yhtiöillä

1 käsimatkatavara Yleisin määrärajoitus

 

Tärkeää

Halpalentoyhtiöllä vauvoille ei yleensä kuulu käsimatkatavaraa. Lapsen huoltaja
kuljettaa vauvan tavarat ja ruuat, eikä tätä varten sallita ylimääräistä käsimatkatavaraa.
Joillakin perinteisillä lentoyhtiöillä on sallivammat paino- ja kappalemäärärajat business-
tai muiden premium-luokkien matkustajille.
Rajoitukset ylittävä käsimatkavara voidaan siirtää ruumaan museneväksi tavaraksi,
kunhan se ei riko turvallisuusmääräyksiä.

 

Yksityiskohtaista tietoa sallitusta matkatavarasta saat lentoyhtiöltäsi.

Mitä ottaa käsimatkatavaroihin?

Matkustamoon kannattaa ottaa arvotavarat kuten korut, asiakirjat ja rahat. Ruumaan menevä
tavara saattaa vaurioitua matkan aikana, joten herkät esineet kuten kamerat, tietokoneet tai
lasista valmistettu tavara kannattaa myös ottaa käsimatkatavaroihin.
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Voiko käsimatkatavaroihin ottaa ruokaa tai juomaa?

Käsimatkatavaraa pakatessa on hyvä muistaa matkustamoon otettavaa nestettä koskevat
rajoitukset. Tiukat määräykset koskevat myös voiteita, geelejä, aerosoleja, partavaahtoja ja
hammastahnoja. Nesteitä saa kuljettaa korkeintaan 100 millilitran pakkauksissa. Kaikkien
pakkausten on mahduttava korkeintaan litran kokoiseen läpinäkyvään muovipussiin.

Poikkeuksen näihin sääntöihin muodostavat lennon aikana tarvittavat vauvanruoka ja lääkkeet.

EU:n alueella elintarvikkeita saa kuljettaa vapaasti. Voit ottaa mukaan voileipiä, leivoksia,
makeisia, makkaroita, vihanneksia, hedelmiä tai muita ruokatuotteita.

Voinko ottaa kannettavan tietokoneen matkustamoon?

Monet lentoyhtiöt (lähinnä perinteiset) sallivat yhden ylimääräisen henkilökohtaisen
käsimatkatavaran. Tyypillisesti sellaisia ovat esimerkiksi:

Laukku kannettavalle tietokoneelle ja sen oheislaitteille
Kamera (omassa laukussaan tai käsimatkavaroissa)
Muu pieni sähkölaite (puhelin, mp3-soitin, kannettava konsoli)
Sateenvarjo
Takki
Lukumateriaalia (ei kuitenkaan koko kirjastoasi!)
Käsilaukku (jonka sisältö tarkastetaan turvatarkastuksessa)

Tärkeää

Halpalentoyhtiöt eivät yleensä salli ylimääräistä käsimatkatavaraa, joten kaiken edellä mainitun
on mahduttava yhteen rajoitusten mukaiseen laukkuun.

Mitä ei saa ottaa käsimatkatavaroihin?

Teräviä esineitä kuten saksia, monitoimityökaluja tai korkkiruuveja ei saa viedä matkustamoon.

Miten säilytän käsimatkatavarat lennolla?

Käsimatkatavara kannattaa sijoittaa istuinten yläpuolella olevaan matkatavarahyllyyn.
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