Me Jämsän Neuvosto, Jumalan armosta, koko Jämsän kaupungin suur hallitsijoina
vahvistamme ja määräämme voimaan pantavaksi seuraavan järjestyslain.
Jokainen tätä noudattakoon tai mörökölli hänet vieköön.

Jämsän kaupungin ja tämän kehysalueiden järjestyssäännöt
1 § JÄRJESTYSSÄÄNNÖN TARKOITUS
Tämän järjestyssäännön tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja
turvallisuutta vallitsevissa poikkeusoloissa.

2 § MÄÄRITELMÄT
Tässä säännöissä tarkoitetaan:
1) Yleisellä paikalla
a) Jämsän kaupunkialuetta sekä sen välitöntä läheisyyttä
b) Jämsän hallintoaluetta sekä sen välitöntä läheisyyttä
c) Jämsän kaupunki ja hallintoalueen välistä maastoa sisältäen
välikorven, suukonmäen ja neuvostontien alueen sekä näiden
välittöntä läheisyyttä
d) Asekaupan sekä sen välitöntä läheisyyttä
e) Kaupunkialueen läheisyydessä olevaa kaivosaluetta sekä sen
välitöntä läheisyyttä
f) yleisön käytettävissä olevaa katua, toria, puistoa, rakennusta,
kulkuneuvoa, joukkoliikenteen kulkuneuvoa, virastoa,
toimistoa, liikehuoneistoa, taikka ravintolaa, joka on yleisön
käytettävissä joko jonkin tilaisuuden aikana tai muutoin
2) Ampumaaseella
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
5) tiellä
yleistä ja yksityistä tietä, katua, toria sekä muuta yleiselle
liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta

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 § PÄIHDYTTÄVÄT AINEET
Yleisellä paikalla päihtyneenä esiintyminen sekä päihdyttävien aineiden
nauttiminen sekä hallussapitäminen on kiellettyä.
Mitä edellä säädetään, ei koske neuvoston luvalla toimivia ravintoloita taikka
liikehuoneistoja.

5 § AMPUMAASEIDEN KANTAMINEN YLEISELLÄ PAIKALLA
Ampumaase tulee yleisellä paikalla kantaa näkyvillä koteloituna, taikka lipas
irrotettuna ja ase näkyvillä niin, ettei se ole välittömästi ampumavalmiina.
Ampumaaseita saa kantaa vain niihin oikeuttavan hallussapitoluvan omaava
henkilö.
Ampumaaseita saa kantaa piilotettuna vain piilotettuun aseeseen oikeuttavan
hallussapitoluvan omaava henkilö.
Mitä edellä säädetään, ei koske turvallisuusviranomaisia ja neuvoston
hyväksymien turvallisuusjoukkojen ampumaaseita.

6 § RÄJÄHTEET, RÄJÄHDYSVAARALLISET AINEET SEKÄ VAARALLISET AINEET
Räjähteiden, räjähdysvaarallisten aineiden tai vaarallisten kemikaalien
hallussapito ja tuonti yleisellä paikalla on kielletty.
Mitä edellä säädetään, ei koske turvallisuusviranomaisia ja neuvoston
hyväksymien turvallisuusjoukkojen aineita ja välineitä.

7 § TIELIIKENNERIKOKSISTA
Viranomaisajoneuvoille on annettava esteetön kulku.
Ajoneuvon kuljettajan on aina noudatettava erityistä varovaisuutta sekä
annettava jalankulkijoille esteetön kulku tien yli.
Ajoneuvojen liikennöintinopeus ei saa ylittää 20 kilometriä tunnissa!
Poikkeustilanteissa sekä muissa tilanteissa joissa yleinen järjetys ja
turvallisuus ovat uhattuina voivat turvallisuusorganisaatiot asettaa poikkeavia
rajoitteita ajoneuvojen käytölle. Poikkeus säännöistä päättää neuvosto,
kuitenkin poliisin päällystöön kuuluva virkamies voi tilanteen niin vaatiessa
tehdä tilapäispäätöksen rajoituksista. Asia on tällöin viipymättä toimitettava
neuvoston käsiteltäväksi.
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8 § SEURAAMUKSISTA
Joka tahallaan toimii vastoin edellä säädettyjä järjestyssääntöjä on tuomittava
teon törkeydestä riippuen sakkoon, menettämisseuraamukseen tai
vankeuteen.
Tämän ja muiden neuvoston säätämien lakien rikkomisesta seuraavista
tuomioista päättää valtaa pitävä neuvosto. Mikäli teosta on tuomittava vain
sakkoon, sakon muuntorangaistukseen tai menettämisseuraamukseen, voi
rangaistuksen määrätä turvallisuusviranomaisen virassa olevaan päällystöön
kuuluva henkilö.

