Liftauspaikat

Tämä voisi olla hyvä liftauspaikka. Kuskit näkevät liftarin ja autoilla on tarpeeksi tilaa pysähtyä. Lisäksi liftarilla
on kirkas paita.
Paikan valinnassa kaupungeissa on väliä sen suhteen, joudutko kävelemään pitkää matkaa paikalle tai käyttämään
maksullisia julkisia kulkuvälineitä. Sekä tietenkin odotteluaika huonossa liftauspaikassa on pitkä tai et saa kyytejä
laisinkaan. Kävely sinänsä on ihan mukavaa, mutta jos teet pitkää reissua, väsytät itsesi turhaan kävelemällä
pitkiä matkoja. Mitä suurempi kaupunki on kyseessä, todennäköisempää kaupungista poislähteminen on vaikeaa.
Suuria kaupunkeja kiertävät ohitustiet ja ne ovat pitkän matkaa moottoriteitä, joilla on useimmissa maissa (kuten
Suomessa) laitonta liftata. Moottoriteiden rampeilta liftaus on usein laillista.
Voit kysellä bensa-asemilta kyytejä mm. rekoilta, jotka taivaltavat usein pitkiä matkoja, mutta pysähtyvät harvoin
tienlaitaan. Myös satamien ympäriltä voi kysellä rekkakyytejä.
Normaalilla maantiellä ei sinänsä ole väliä mihin päädyt, koska liftata voi lähes missä tahansa. Yleensä mitä
enemmän liikennettä on, sitä helpommin kyydin saa. Poikkeuksena ovat ruuhkat, sillä autoletkasta on vaikeaa
pysähtyä tienlaitaan. Varmista kuitenkin muutamia seikkoja, joilla parannat kuskin mahdollisuuksia regoida:

• Varmista että autoilijat näkevät sinut pitkän matkan päästä.
♦ Älä liftaa heti mäennyppylän jälkeen. (kuva 2)
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♦ Sisäkaarteessa autoilijat näkevät sinut paremmin (kuva 3), kuin ulkokaarteessa (kuva 4) tai
suoralla tiellä.
♦ Käytä kirkkaita vaatteita. Musta ja harmaan tai virheän eri sävyt erottuvat huonosti maastoa
vasten. Oranssi, keltainen, sininen, punainen ja muut kirkkaat värit ovat hyviä esim. paidanvärinä.
♦ Kyltti ja peukalo ylhäällä ojennetussa kädessä ovat yleisimpiä liftausmerkkejä. Joissakin maissa
on kuitenkin omanlaisiaan - ota näistä selvää esim. paikallisilta tai turisti-infosta. Perinteinen
peukalomerkki merkitsee on joissain kulttuureissa verinen loukkaus!
• Katso autolle hyvä pysähdyspaikka.
♦ Bussipysäkit, levikkeet ja leveät tienlaidat ovat erinomaisia
♦ Jos autolla ei ole tilaa pysähtyä, saatat aiheuttaa vaaratilanteita liikenteelle, jos autoilija ei
huomaa tarpeeksi ajoissa ettei tilaa ole
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