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L a k i

N:o 256

Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista
tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Haagissa 10 päivänä helmikuuta 2003

Suomen tasavallan hallituksen ja Kemiallisten
aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioi-
keuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset
ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on
niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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L a k i

N:o 257

Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Managuassa 17 päivänä syyskuuta 2003

tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja
Nicaraguan tasavallan hallituksen välisen si-
joitusten edistämistä ja suojaamista koskevan
sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat
määräykset ovat lakina voimassa sellaisina
kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-

töönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

3 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

HE 87/2003
UaVM 4/2004
EV 23/2004
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 258

eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain
(286/1982) 37 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 526/1996:

1 §

Soveltamisala

Tällä asetuksella kielletään eräiden pyy-
dysten ja kalastustapojen käyttö saimaanhyl-
keen elinolosuhteiden ja lisääntymisen tur-
vaamiseksi sen keskeisillä elinalueilla touko-
kuun 2004 alusta huhtikuun 2009 loppuun.

2 §

Saimaanhylkeen keskeiset elinalueet

Tässä asetuksessa tarkoitettuja saimaanhyl-
keen keskeisiä elinalueita Saimaalla ovat
liitteenä oleviin karttapiirroksiin merkityt seu-
raavat vesialueet tai vesialueen osat:

1) Pyhäselän saaristot, liite 1;
2) Oriveden saaristot, liite 2;
3) Joutenvesi–Pyyvesi, liite 3;
4) Kolovesi, liite 4;
5) Linnansaari, liite 5;
6) Hevonniemi, liite 6;
7) Pihlajavesi, liite 7;
8) Katosselkä–Tolvanselkä ympäristöi-

neen, liite 8;

9) Luonteri, liite 9;
10) Lietvesi ympäristöineen, liite 10;
11) Ilkonselkä, liite 11.
Saimaanhylkeen keskeisiksi elinalueiksi ei

kuitenkaan katsota 1 momentissa tarkoitetulla
alueella sijaitsevissa saarissa olevia sisäjärviä
ja lampia.

3 §

Kielletyt pyydykset

Seuraavien pyydysten ja pyyntitapojen
käyttö on kielletty 2 §:ssä tarkoitetuilla
alueilla:

1) pitkäsiima ja muu koukkupyydys, jossa
käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa;

2) verkko ja riimuverkko, jonka liina tai
riimu on tehty monisäikeisestä langasta (mul-
tifiililanka) tai joka on tehty paksummasta
kuin 0,20 millimetrin vahvuisesta yksisäikei-
sestä langasta (monofiililanka);

3) päältä avoin isorysä ja muu isorysää
vastaava seisova pyydys, jonka silmäkoko on
yli 110 millimetriä tai jonka solmuväli on yli
55 millimetriä, sekä sellainen isorysä, joka ei
ole päältä avoin.
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Pyydyksiä ja pyyntitapoja koskevat 1 mo-
mentissa säädetyt rajoitukset eivät koske
onkimista, pilkkimistä ja uistelua, vaikka niitä
harjoitettaisiin kalasyöttiä käyttäen, eivätkä
pyyntiä katiskalla, merralla tai sellaisella
rysällä, joka aitaverkkoineen on enintään
kuuden metrin pituinen.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
toukokuuta 2004.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Roni Selén
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