
KORKKILA POLICE 
DEPARTMENT JÄRJESTYSSÄÄNTÖ (1)

Voimassaoloaika

                   02.08.2014 alkaen toistaiseksi

KORKKILAN JA HANALAN KYLIEN SEKÄ NÄIDEN KEHYSALUEIDEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

1 § JÄRJESTYSSÄÄNNÖN TARKOITUS

Tämän järjestyssäännön tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja 
turvallisuutta vallitsevissa poikkeusoloissa.

2 § MÄÄRITELMÄT

Tässä säännössä tarkoitetaan:

1) yleisellä paikalla:

a) Korkkilan ja Hanalan kyläalueita, sekä niiden välitöntä läheisyyttä

b) Korkkilan ja Hanalan yhdistävää valtatietä, sekä sen välitöntä 
läheisyyttä

c) yleisön käytettävissä olevaa katua, toria, puistoa, rakennusta, 
joukkoliikenteen kulkuneuvoa, virastoa, toimistoa, liikehuoneistoa, taikka 
ravintolaa, joka on yleisön käytettävissä joko jonkin tilaisuuden aikana 
tai muutoin

2) ampuma-aseella välinettä, jolla voidaan ampua projektiileja siten, että 
niistä voi olla vaaraa ihmiselle

3) räjähteellä räjähdysainetta ja räjähdysainetta sisältävää esinettä tai 
välinettä sekä muuta ainetta, esinettä tai välinettä, joka on valmistettu 
tuottamaan räjähdyksen tai pyroteknisen ilmiön

4) vaarallisella kemikaalilla palo- ja räjähdysvaarallista tai terveydelle tai 
ympäristölle vaarallista ainetta

3 § YLEISEN JÄRJESTYKSEN HÄIRITSEMINEN JA TURVALLISUUDEN VAARANTAMINEN

Yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen 
yleisellä paikalla on kielletty:

1) metelöimällä tai muulla vastaavalla tavalla

2)  toistuvilla uhkaavilla eleillä, hyökkäävillä liikkeillä, suullisesti 
esitetyillä uhkailuilla ja muulla vastaavalla, pelkoa herättävällä 
uhkaavalla käyttäytymisellä

3) ampumalla, heittämällä esineitä tai muulla vastaavalla tavalla
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4 § PÄIHTYNEENÄ OLESKELU

Häiritsevästi päihtyneenä oleskelu Korkkilan ja Hanalan kylien alueella 
yleisellä paikalla on kielletty.

5 § AMPUMA-ASEIDEN KANTAMINEN YLEISELLÄ PAIKALLA JA HALLUSSAPITOLUVAT

Ampuma-ase tulee Korkkilan ja Hanalan kylien alueilla kantaa 
koteloituna, taikka lipas irrotettuna niin, ettei se ole välittömästi 
ampumavalmiina.

Ampuma-aseen kantamistapaa kyläalueiden ulkopuolella ei rajoiteta.   

Ampuma-aseita saa kantaa vain niihin oikeuttavan hallussapitoluvan 
omaava henkilö. 

Mitä edellä säädetään, ei koske ViFon, poliisin ja turvallisuusministerin 
hyväksymien turvallisuusjoukkojen ampuma-aseita.

6 § RÄJÄHTEET, RÄJÄHDYSVAARALLISET AINEET SEKÄ VAARALLISET AINEET

Räjähteiden, räjähdysvaarallisten aineiden tai vaarallisten kemikaalien 
hallussapito yleisellä paikalla on kielletty. 

Lisäksi edellä mainittujen esineiden ja aineiden tuonti kylien alueille on 
kielletty.

Mitä edellä säädetään, ei koske ViFon, poliisin ja turvallisuusministerin 
hyväksymien turvallisuusjoukkojen työtehtävissään tarvitsemia 
varusteita.

7 § SEURAAMUKSISTA

Joka tahallaan toimii vastoin edellä säädettyjä järjestyssääntöjä on 
tuomittava teon törkeydestä riippuen sakkoon, vankeuteen tai 
menettämään aseensa hallussapitolupa määräajaksi.

Muista seuraamuksista määrää poliisipäällikkö.
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