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Hiijje silimukka johdattaa sinut niityn laidalta ylös vuorelle ja 
maisemapaikalta maisemapaikalle puikkelehtien. Neitvuoren 
laelta, Hiidenvuoren hartioilta, avautuvat maisemat Saimaan 
saarisokkeloiden ylle.

1–2 h
keski-
vaativa

Niinpä keskellä metsää seisovia 
valtavia siirtolohkareita kutsuttiin 
hiidenkiviksi ja suuria kivikasoja 
hiidenkiukaiksi. Tätä tietoa vasten 
Neitvuoren tienoo onkin oikea hiisien 
temmellyskenttä.

Hiidenvuorelle kiipeäminen vaatii 
hieman reisilihaksia ja tasapainoakin. 
Kauniit maisemat ja luonnon yksi-
tyiskohdat houkuttelevat kuitenkin 
hidastamaan askelta. Reitillä on myös 
opastus oikopolulle, jonka valitse-
malla matka miltei puolittuu. 

Neitvuori on osa Saimaa Geoparkia, 
joka kattaa kymmeniä Saimaan 
alueen geologisia kohteita.

Hiijje silimukan lähtöpisteessä 
kulkijan eteen avautuu perinteinen 
pienviljelytilan maisema, jossa 
kesäisin laitumella käyskentelevät 
lampaat. Laidunmaiseman vieressä 
kohoaa siirtolohkareiden ja avokalli-
oiden täplitämä Neitvuori. Sen vanha 
nimi on Hiidenvuori.  
    Vanhassa merkityksessään hiisiksi 
on kutsuttu pyhiä paikkoja, kuten 
uhri- tai hautapaikkoja. Myöhemmin 
hiisillä viitattiin yliluonnollisiin, 
ihmisen kaltaisiin olentoihin. Niiden 
tekosiksi uskottiin asioita, joiden 
nykyään tiedetään olevan viimei-
simmän jääkauden aiheuttamia. 

Neitvuoren luonnonsuojelualue 

Hiijje silimukka
KÄYTTÖAIKA: Sulan maan aikaan

LÄHTÖPAIKKA: Neitvuoren luon-
nonsuojelualueen pysäköintialue, 
Neitvuorentie 660.

REITTIMERKINTÄ JA VIITOITUS: 
Reitti on merkitty risteysviitoilla ja 
tarpeen mukaan suuntanuolilla. Reitin 
varrella on risteyskarttoja. 

VARUSTEET: Säänmukainen vaatetus  
ja pitäväpohjaiset kengät. Päivärep-
puun juotavaa, retki eväät, roskapussi 
ja ladattu puhelin.

TURVALLISUUS: Hätänumero: 112 
Neitvuoren avokalliot ja kivet voivat 
olla liukkaita etenkin sateella.  
Tarkista varoitukset aina ennen 
retkelle lähtöä: ilmatieteenlaitos.fi/
varoitukset

OHJEET JA SÄÄNNÖT:  
Metsä- ja ruohikko palovaroituksen 
aikana tulenteko ei ole sallittua reitin 
tulentekopaikalla.  
Pidä lemmikkieläimet kytkettynä. 
Pysythän polulla säästääksesi alueen 
herkkää luontoa kulumiselta.
Ota haltuun retkietiketti ja lue 
Neitvuori-Luonterin ohjeet ja säännöt 
ennen retkelle lähtöä.  
luontoon.fi/retkietiketti
luontoon.fi/neitvuori-luonteri/ 
ohjeetjasaannot
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1. Hiidenmaan tila.  

2. Kaukomaisemat yli 
sokkeloisen Luonterin.

3. Sammaloituneet 
siirtolohkareet, 
hiidenkivet.
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Hiijje silimukka, Neitvuori
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