
 
 

Käytösopas lennolle 
 
Riippumatta siitä, missä olet matkalla tai kuinka kauan matkanne kestää, kokemattomat ja 
ajattelemattomat matkustajat voivat tehdä jopa lyhyenkin lennon tuntumaan loputtomalta. Jotta 
elämä olisi helpompaa ja että kaikki matkustajat voivat nauttia lennostaan, tässä muutamia usein 
ääneen lausumattomia etikettiohjeita, käytösohjeita lennolle, jotka ovat hyvä pitää mielessä: 
 
1. Mieti ja valmistaudu etukäteen. Kun valmistaudut lennolle, varmista, että olet poistanut kaikki 
korut ja muut metalliesineet turvallisuussyistä, turvatarkastusta varten. Varmista myös, että terävät 
esineet poistetaan käsimatkatavaroistasi. Sen lisäksi, että tämä varmistaa, että kaikki kulkevat 
turvaportin kautta nopeasti ja ajoissa, se tekee prosessista vähemmän stressaavaa. 
 
2. Käytä vain käsimatkatavaralokeroa suoraan rivisi yläpuolella ja anna riittävästi tilaa muille 
matkustajille. Tarvittaessa lentohenkilökunta auttaa sinua löytämään lisää tilaa matkatavaroille. 
 
3. Pidä kiinni sähkölaitteita koskevista säännöistä. Sammuta ne tai käynnistä lennolla, kun 
pyydetään tekemään niin. Tämä koskee sinun omaa turvallisuutta ja muiden matkustajien 
turvallisuutta. 
 
4. Huomioi ennen istuimen kallistamista! Tarkista ensin takaasi, onko takanasi suuri- tai pitkä 
matkustaja tai ehkä lapsi matkustajan sylissä. Jos haluat kallistaa istuimen, kysy takana istuvilta 
matkustajilta, jos se sopii heille. 
 
5. Valvo lastasi lennolla. Se voi olla vanhempien pahin painajainen ottaa  lapsia lentomatkalle. 
Lento voi ahdistaa useita lapsia, ahtaan matkustamon vuoksi. Ilmanpaine ja oudot äänet voivat 
myös tehdä pienet lapset pelkäämään tai aiheuttaa epämiellyttävyyden tunnetta. Muista pakata 
pelejä, elokuvia, kirjoja, musiikkia, leluja ja välipaloja, jotta saat lapset tuntemaan olonsa 
mukavaksi ja heillä riittää puuhaa. Ilmanpaineen kestossa voi auttaa purukumi, jos ne ovat tarpeeksi 
vanhoja. Ole myös tietoinen heidän liikkeistä lennona aikana, jotta he eivät häiritse muita 
matkustajia. 
 
6. Pidä silmällä juomista. Jos haluat nauttia alkoholijuomasta drinkin tai kaksi, varmista, että asetat 
itsellesi rajan. Viimeinen asia, jonka haluat, on tulla niin humalaan, että päädyt uutisiin ja saat 
mittavat korvausvaateet. 
 
7. Ymmärrä käsinoja taistelun ääneen lausumattomat säännöt. Yleensä keskellä istuva henkilöllä on 
oikeus molemmille käsinojille, koska heillä ei ole mitään jalkatilaa tai paikkaa lepuuttaa päätä. On 
kuitenkin aina kohteliasta kysyä matkustajiltasi, voitteko käyttää käsinojia. 
 
8. Arvosta hygieniaa riittävästi. On hyvä käydä suihkussa ennen lentoa niin, ja vaihda puhdas 
vaatetus, että jos sinun on poistettava kengät, voit tehdä ilman hajuja, joista kanssamatkustajat 
kärsisivät. On myös järkevää välttää voimakkaita hajusteita. 
 
9. Tarkastele ilmapiiiriä. Jos olet luonnollinen jutustelija, naapurisi kanssamatkustaja ei välttämättä 
ole. Tervehdys on kohteliasta, mutta yritä tunnistaa, haluavatko keskustella enemmän ja 
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mahdollisesti pidättäytyä osallistumisesta keskusteluun, jos he eivät näytä olevan kiinnostuneita. 
 
10. Ole varovainen nukkuja. Vaikka on hankala löytää mukava nukkumisasentoa tuolissa, pidä aina 
muiden kanssa matkustajien tila mielessäsi. Älkää nuokkuko tai taipuko sivuun, pidä huopia omalla 
alueella ja älä nojaa päätäsi vieressä istuvaan matkustajaan. 
 
11. Jos tiedät, että aiot ottaa unilääkettä lennon aikana, valitse ikkuna-istuin, jotta muiden 
matkustajien ei tarvitse kiivetä sinun yli poistuessaan esim wc:hen. 
 
12. Aina kun käytät lentokoneen toiletteja, varmista, että jätät sen samassa puhtaassa tilassa, jossa 
löysit sen. Älä myöskään käytä kylpyhuonetta pidempään kuin on tarpeen. 
 
13. Älä ole äänekäs. Pidä keskustelut alhaisella äänitasolla tai kuiskauksella, varsinkin kun 
ympärillä olevat matkustajat nukkuvat. 
 
14. Älä ylitä painorajoja käsimatkatavaroissa. Jos et voi nostaa käsimatkatavaroitasi ylälokeroon, 
sinun ei pitäisi odottaa että myöskään lentohenkilokunta nostaa ne puolestasi . Pidä 
käsimatkatavaroiden sisältö mahdollisimman pienenä ja kevyenä, jotta kuormaus ja purkaminen 
helpottuvat. 
 
15. Olkaa hyvä, auta kanssamatkustajia missä voit. Jos olet hyvä lasten kanssa ja näet vanhempien 
taistelevan lastensa kanssa, tarjoa apua. He arvostavat taukoa. Jos naapurillasi ongelmia kuten 
tarjottimen tai television, kuulokkeidnén kanssa, tarjoa apua. 
 
16. Jos on lennolla on häirikkö matkustaja, matkustajia, tiedota lentohenkilökunnalle häiriköintiin 
osallistuneet henkilöt ja anna heidän hoitaa sen. 
 
17. Vältä tarttuminen istuinten selkänojiin noustessasi seisomaan tai kävellessä käytävää, jolloin 
ilmenee tasapainottuomuutta ilmakuopista johtuen. Vaihtoehtona on edetä käytävällä käyttäen 
lentohenkikökunnan käyttämää taspainomenetelmää, pitämällä kiinni käsimatkatavaralokeroista. 
 
18. Ole tietoinen siitä, mitä katselet lennon aikana. Näyttösi näkyy muille matkustajille ympärilläsi, 
ja jos lapsi sattuu olemaan lähellä, et halua heidän näkevän väkivaltaa tai alastomuutta. 
 
19. Käytä kuulokkeita aina, kun kuuntelet musiikkia tai katselet. Pidä myös kuulokkeiden 
äänenvoimakkuus hyväksyttävällä tasolla, jotta että häiritse muita matkustajia. 
 
20. Paina henkilökunnan kutsunappia vain kerran. Jos lento on täynnä, lentohenkilökunta saattaa 
tarvita vähän enemmän aikaa päästäksesi palvelemaan sinua, odota kärsivällisesti. 
 
21. Jos istut ikkunapaikalla, ole varovainen ikkunoiden verhojen sulkemisista, kysy  
vierustovereiltasi, kummasta he pitävät, varjossa istumisesta vai aurinkon paisteesta. 
 
22. Kiinnitä huomiota turvallisuusesitykseen ennen lentoa. Tämä ei pelkästään mahdollisesti pelasta 
sinun elämääsi, mutta myös muiden kanssamatkustajien, sekä sen seuraaminen kunnioittaa myös 
lentohenkilöstön työtä.. 
 
23. Kun kone on laskeutunut, anna matkustajien edessä poistua ensin. Yleinen sääntö koneesta 
poistumisesta on aakkosjärjestyksessä. Älä myöskään pysy koneessa pidempään kuin on 
tarpeellista, koska se hidastaa lentohenkilökuntaa tekemästä tärkeitä lennon jälkeisiä tehtäviä, kuten 
lokeroiden puhdistamista ja istuinten säätämistä perusasentoon. 
 



24. Puhdista paikkasi roskista. Teet kohteliaasti kun siivoat jälkesi, ja täten helpottaen 
lentohenkilökunnan työtä. 


