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Sahanperän Savotta on nyt pidetty ja mukavaa oli!  

Järjestämäämme metsäaiheiseen tietokilpailuun osallistui yhteensä 

109 henkilöä.  

Lasten kilpailun 17 osallistujalla olivat kaikki vastaukset oikein. 

Palkinto (Torch polkupyörän LED turvavalot ja Muumi-Kiilu-

heijastin) arvottiin näiden 17 vastaajan kesken ja voittaja on Reetta 

Peltoniemi.  

Aikuisten kilpailussa kaikki oikein vastauksia ei ollut, mutta kolmella 

osallistujalla oli yhtä vastausta lukuun ottamatta kaikki oikein. 

Palkinto (Kuusamon Uistimen Räsänen-juhlauistin ja Marimekko-

Iittala-Kivi-kynttilälyhty) arvottiin näiden kolmen vastaajan kesken 

ja voittaja on Juri Laurila.  

Lämpimät onnittelut molemmille voittajille! 

Sahanperän Savotta – Aikuisten tietokilpailu 10.9.2017 

OIKEAT VASTAUKSET 

1.  Suomen kansallispuu on 

a)  Tuomi 
b)  Pihlaja 
c)  Rauduskoivu = oikea vastaus. Kansallispuun valinnasta järjestivät 
äänestyksen 1988 Kansallis-Osake-Pankki, Suomen 
luonnonsuojeluliitto ja Suomen dendrologinen seura. 
d)  Haapa 

2.  Kuinka monta luonnonvaraista havupuulajia Suomessa esiintyy? 

a)  2 
b)  4  = oikea vastaus. Mänty, kuusi, kataja, euroopanmarjakuusi 
c)  6 
d)  8 
 
3. Milloin uudishakkuu katsotaan päättyneeksi metsälain mukaan? 
Kun puunkorjuun seurauksena käsittelyalueelle on syntynyt 
 

a) Yli 0,3 ha avoin alue = oikea vastaus. Metsälaki, 5 a § 

(20.12.2013/1085) Uudishakkuu ja siihen liittyvä uudistamisvelvoite. 

b) Yli 0,5 ha avoin alue 
c) Alle 1,0 ha avoin alue 
d) Alle 5,0 ha avoin alue 
 
4) Yksityiset luonnonsuojelualueet valtionmailla (1.1.2017) 
 
a) 89 km² = oikea vastaus. 
http://www.metsa.fi/metsahallituksensuojelualueet 
b) 138 km² 
c)  266 km² 
d)  388 km² 
 
5. Kuinka monta vuotta Nätti Jussi täyttäisi tänä vuonna? 

a) 95 
b) 102 
c) 127 = oikea vastaus. Nätti Jussi syntyi 31. elokuuta 1890, 
Karstulassa. 
d) 135 
 

Sahanperän Savotta – Lasten tietokilpailu 10.9.2017 

OIKEAT VASTAUKSET 

1.  Rovaniemen kuuluisin vaara on 

a)  Susivaara 
b)  Hiukkavaara 
c)  Ounasvaara = oikea vastaus 
d)  Harakkavaara 
 
2. Ruska on   
 
a) Ruskea auto 
b) Aika, jolloin lehdet muuttuvat värikkäiksi = oikea vastaus 
c) Monenkirjava kissa 
d) Lehtipuu 
 

3. Kiehinen on 

a) Metsänkeiju 
b) Puinen kauha 
c) Puinen tulen sytyke = oikea vastaus 
d) Herkullinen sieni 
 

4. Suomalaisessa metsässä asuva suurin eläin on 

a) Karhu 
b) Susihukka 
c) Mammutti 
d) Hirvi = oikea vastaus 
 

5) Minkä nimisessä metsässä asuvat Nalle Puh ja Aasi Ihaa? 

a) Puolen hehtaarin metsässä = oikea vastaus 
b) Kahdenkymmenen hehtaarin metsässä 
c) Sadan hehtaarin metsässä 
d) Miljoonan hehtaarin metsässä 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansallis-Osake-Pankki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_luonnonsuojeluliitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_luonnonsuojeluliitto
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Suomen_dendrologinen_seura&action=edit&redlink=1
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093#a20.12.2013-1085

