MATKUSTUSOHJEET LENTOMATKALLE
Ensimmäistä kertaa lennolle, lentomatkalle? Se ensimmäistä kertaa matkalle lähtevästä
matkailijasta voi tuntua pelottavalta. Mistä ostat lipun? Mitä tapahtuu, kun saavut
lentokentälle? Minne matkatavarat? Tarvitseeko tunnistaa itsensä?
Vaikka vaihtoehdot ja kysymykset näyttävät loputtomilta, ei tarvitse huolehtia, niin kauan
kuin voit lukea ja esittää kysymyksiä, pystyt lentämään. Ensimmäisestä lentomatkasta on
helppo tehdä vähemmän stressaavaa, kun etukäteen tietää mitä odottaa ja tehdä.

VAIHE 1
Ostetaan lentolippu. Saadaksesi laajan käsityksen lentojen hinnoista, käytä internetin
lentolippu hakukoneita ja vertailusivoustoja. Hakukoneet ja vertailusivustot ovat helppoja
käyttää, asetat lähtöpäivämäärään ja saapumispäivämäärän, lähtökaupungin sekä
kohdekaupunkisi sekä montako matkustajaa.Usein myös lisävalikoissa on tarkempia
kriteerejä valittavana. Valitse ja varaa ítsellesi sopiva lento ja noudata osto-ohjeita.
Yleensä lentoyhtiöt, matkatoimistot lähettävät sinulle sähköpostitse vahvistuksen ja e-lipun
numeron; kirjoita nämä numerot myös itsellesi muistiin erilliselle muistilapulle tai
puhelimeesi!

VAIHE 2
Jos lennät kansainvälisesti, tarvitset passin. Niitä haetaan Suomessa poliisilta.
Suomen kansalaisena voit käyttää passia matkustusasiakirjana kaikkiin maihin
matkustaessasi. Passi on myös todistus henkilöllisyydestäsi. EU-maissa passi on
kelvollinen matkustusasiakirja sen voimassaolon päättymiseen saakka, eli passin on
oltava voimassa koko matkan ajan.
Tarkista muiden maiden osalta kohdemaan viranomaisilta, kuinka kauan passisi on oltava
voimassa matkan päättymisen jälkeen (yleensä 3 tai 6 kuukautta).

VAIHE 3
Varmista ennen lähtöä, että matkatavarat täyttävät lentoyhtiön vaatimukset. Useimmat
lentoyhtiöt sallivat matkustajien tuoda käsimatkatavarana yhden laukun carry-on ja yksi
henkilökohtainen tuote, kuten kannettavan tietokoneen tai käsilaukun.
Tarkista matkatavaroita ja matkalaukkuja koskevat tiedot ja rajoitukset oman lentoyhtiösi
verkkosivuilta ja etsi osiosta matkatavarat – baggage tai esimerkiksi "Matkustustiedot" "Travel Information" välilehtien alla. Kiinnitä huomiota lisämaksuihin, matkavarat jotka
menevät lentokoneen ruumaan mahdollisesti veloitetaan lisämaksuja.
Tulosta sivuiltamme ILMAISEKSI opas lentoyhtiöiden paino-ja kokorajoituksista:
https://www.triptek.eu/kasimatkatavaroiden-painorajoitukset-kokorajoitukset

VAIHE 4
Pakkaa matkatavarat huolellisesti. Tässä linkistä voit tulostaa muistilistan pakkaamiseen:
https://www.triptek.eu/matkailijan-pakkauslista.
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.Tätä isommat pakkaukset on pakattava ruumaan
menevään matkalaukkuun. Muussa tapauksessa on takavarikointi mahdollista
lentokentällä.
Myös reseptilääkkeet saat viedä matkustamoon alkuperäispakkauksessa matkustajan
nimellä varustettuna. Ulkomaille matkustettaessa on hyvä selvittää kohdemaan säännöt.
Lentoasemilta ja lentokoneesta ostetut tax free -nesteet voi viedä lentokoneen
matkustamoon.
Varavirtalähteiden kuten puhelinten ja laptopien akkujen ja lisäakkujen kuljetus on sallittua
vain käsimatkatavaroissa. Elektroniikka kuten kamerat, puhelimet ja tietokoneet
saa kuljettaa joko käsimatkatavaroissa tai ruumaan menevissä matkatavaroissa.
Tarkista tarkemmat pakkausrajoitukset ja ohjeet lentoyhtiösi sivuilta tai lentokenttien
sivustoilta.

VAIHE 5
Saavu lentoasemalle ajoissa. Sillä ensimmäistä kertaa matkustaessa lentokoneessa,
tarvitset mahdollisesti lisäaikaa tunteaksesi lentokentän kulkureitit ja ehdit tutustua hyvissä
ajoin mm lennolle kirjautumiseen, check-in prosessiin.
Jos saavut lentokentälle omalla autolla, tarvitse pysäköinnin, Lentokentillä ja niiden
läheisyydessä on useita maksullisia lentoparkkeja, tarkista ajoissa hinnat ja ehdot netistä.
Lentolipussa tai varausvahvistuksessa näkyy yleensä lähtöterminaalin numero.
Helsinki-Vantaalla on kaksi terminaalia, joiden jako on tehty lentoyhtiökohtaisesti.Anna
itsellesi puskuri aikaa, pyri saapumaan lentokentälle vähintään 2-3 tuntia aikaisemmin kuin
kansainvälinen lentosi lähtee.

VAIHE 6
Lähtöselvitys lentoyhtiön vastaanotossa tai lähtöselvitys automaatilla. Ensimmäiseksi
lentoasemalla tehdään lähtöselvitys ja luovutetaan ruumassa kuljetettavat matkatavarat
lentoyhtiölle. Jos mukanasi on vain käsimatkatavaraa, tee lähtöselvitys etukäteen
lentoyhtiön internetsivulla. Näin voit lentoasemalle tultuasi mennä suoraan
turvatarkastukseen.
Monilla lentoasemilla voit suorittaa lähtöselvityksen itsepalveluautomaateilla, esimerkiksi
Helsinki-Vantaan lentoasemalla on helppokäyttöisiä lähtöselvitysautomaatteja terminaalin
sisäänkäyntien yhteydessä.
Automaattia voit käyttää myös silloin, kun sinulla on mukana ruumaan menevää
matkatavaraa.
Näin teet lähtöselvityksen automaatilla:
-Ensimmäiseksi automaatilla tehdään tunnistaminen. Helpoiten se käy kansainvälisellä
luottokortilla. Muut tunnistamistavat kuten passin tai lennonnumeron käyttö vaihtelevat
lentoyhtiöittäin.
-Seuraa tunnistamisen jälkeen automaatin yksinkertaisia ohjeita.
-Vie ruumaan menevät matkatavarat lähtöselvityksen jälkeen oman lentoyhtiösi baggage
drop -tiskille. Osa lentoyhtiöistä mahdollisesti tarjoaa myös vielä perinteistä vastaanotto
lähtöselvitystä. Tarkista ennen lähtöä tai lentokentällä viimeistään oman lentoyhtiösi
antamat lähtöselvitys ohjeet.

Linkitettyä kuvaa ei voi näyttää. Tiedosto on ehkä siirretty, nimetty uudelleen tai poistettu. Tarkista, että linkki osoittaa oikaan tiedostoon
tai sijaintiin.

VAIHE 7
Turvatarkastus lentokentällä. Lähtöselvityksen jälkeen seuraa turvatarkastus ja
passintarkastus. Seuraa lentokentän opaskylttejä, ne opastavat sinut oikeen paikkaan.
Ensimmäiseksi sinua pyydetään tunnistautumaan (passi) ja näyttämään boarding pass.
Turvatarkastuksessa käsimatkatavarat läpivalaistaan ja kaikki matkustajat kulkevat
metallinpaljastimen lävitse.
Takit ja muut raskaat vaatekappaleet tulee riisua läpivalaisuhihnalle ja kaikkien päälle
jäävien vaatteiden taskut tyhjennetään. Kannettava tietokone, puhelin tai tabletti on
otettava laukusta erikseen erilliseen koriin turvatarkastus hihnalle.

VAIHE 8
Etsi oikea lähtöportti. Lentolipussa pitäisi olla portin numero, jos ei ole, tarkista lentokentän
monitoreista lennon ja portin numero. Seuraa lentokentän opasteita kuinka päästä portille,
ja muista kuunnella lentokentän kuulutuksia mahdollisista muutoksista lähtöportteihin tms
muutoksiin.
Nyt voit istua lentosi lähtöportilla ja odottaa että lentoyhtiön edustaja avaa portin ja kertoo
mahdollisen sisääntulo järjestyksen, matkustajia ollessa paljon. Lähtöportilla matkalippu ja
henkilöllisyystodistus tarkistetaan vielä kerran ja istumapaikan numeron perusteella löydät
oman paikkasi koneessa.
Lentohenkilökunnan tarkistuksen jälkeen, voit astua lentokoneeseen ja etsiä oma
istumapaikkasi lentokoneessa. Voit asettaa lentolaukkusi edessä olevan istuimen alle tai
ylälokeroon lennon ajaksi, myös päällystakit jne mahtuvat ylälokeroon istuimen yläpuolella.

VAIHE 9
Laskeutuminen ja saapuminen lentokentälle matkakohteeseen. Kerää matkatavarasi
lentokoneesta mukaasi, tarkista että kaikki matkatavarat tulevat mukaasi poistuessa
lentokoneesta.
Jos matkustat ainoastaan käsimatkatavaroiden kanssa, voit poistu lentokentältä suoraan
maahantulotarkastuksen / passintarkastuksen jälkeen.
Jos matkalaukkusi on lentokoneen rahtitilassa, poistu lentokoneesta ja seuraa lentokentän
opaskylttejä saapuvien matkatavaroiden hihnalle. Lentosi numero ja lähtö kaupunki tulee
oikean matakatavarahihnan monitoriin, näytölle. Odota matkalukkusi saapumista, ota
matkalaukkusi ja siirry ulos lentokentältä mahdollisen maahantulotarkastuksen jälkeen.
Jos matkalaukkusi ei saavu, ilmoita siitä lentokentällä henkilökunnalle ja lentoyhtiöösi.

