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TAS I BRUK

Terrängkartors TM35-bladindelning ETRS-GKn- 
plankoordinatsystem

Bladindelnings- och beteckningssystem

Terrängkartan
1:200 000
96 x 192 km
= 18 432 km2

Terrängkartan 1:100 000
48 x 96 km = 4 608 km2

Terrängkartan 1:50 000
24 x 48 km = 1 152 km2

Grundkartan 1:25 000
12 x 24 km = 288 km2
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KOORDINATSYSTEMET



Fördelar med ETRS89 
ETRS89 underlättar det internationella informa-
tionsbytet exempelvis när det gäller det europe-
iska direktivet för geografisk information INSPI-
RE. Även andra organisationer i Finland använder 
ETRS89 eller håller på att ta det i bruk. 

Det nya koordinatsystemet är noggrannare och 
enhetligare än KKS. ETRS89 och dess finländ-
ska realisering EUREF-FIN motsvarar i praktiken 
WGS84, som används av GPS-satelliter. Detta be-
tyder att även positionsbestämningen underlättas.

Nya plankoordinatsystem 
De plankoordinatsystem som används med ko-
ordinatsystemet ETRS89 är ETRS-TM35FIN och 
ETRS-GKn. 

Plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN är avsett 
för alla i hela landet. Det avbildar Finland i en enda 
zon och det används t.ex. i Lantmäteriverkets Ter-
rängkartor. 

Plankoordinatsystemet ETRS-GKn används re-
gionalt, exempelvis i kommuner. Lantmäteriverket 
använder dessa koordinatsystem bl.a. vid fastig-
hetsförrättningar. Bokstaven n i namnet på planko-

I stället för kartverkskoordinatsystemet (KKS) började 
Lantmäteriverket år 2010 använda det allmäneuropeiska 
koordinatsystemet ETRS89. Lantmäteriverket använder det 
riksomfattande koordinatsystemet i samband med allmänna 
kartverksuppgifter, tryckta kartor, informationstjänsttillämp-
ningar och fastighetsförrättningar.

ordinatsystemet betyder gradtalet för medelmeri-
dianen, med hjälp av vilket plankoordinatsystemen 
i olika zoner kan skiljas från varandra. 

Plankoordinatsystemets nordliga koordinat (N) 
anger avståndet från ekvatorn och östliga koor-
dinat (E) från medelmeridianen. Koordinatvärden 
varierar i enlighet med koordinatsystemet och 
bl.a. den kartprojektion som är i användning.

Plankoordinatsystemens namnbildning och 
yttre form 
Namnen på plankoordinatsystemen bildas på föl-
jande sätt, t.ex. ETRS-TM35FIN och ETRS-GK27:

•	 ETRS	=	namnet	på	koordinatsystemet	
•	 TM/GK	=	kartprojektionen	som	är	i	användning	
•	 nummer	=	zonnummer/-beteckning
•	 FIN	=	den	finländska	tillämpningen	av	UTM-	
 standarden
Den yttre formen av koordinatvärden ändras, ef-
tersom tanken var att plankoordinaterna i koor-
dinatsystemet ETRS89 borde kunna skiljas från 
KKS-koordinater. När det gäller ETRS-GKn-plan-
koordinater används medelmeridianens gradtal 
(19-31) framför den östliga koordinaten. I samband 
med KKS-koordinater användes däremot zonbe-
teckningen (0-5). Den östliga ETRS-TM35FIN-ko-
ordinaten har inte någon särskild beteckning.

Koordinatsystem N E

ETRS-GK27 6678025.515  27385488.658

ETRS-TM35FIN 6675354.305  385534.463

KKS3 6678157.614   3385657.384

Koordinatvärden för plankoordinater

(och KKS3) är ca tre kilometer när det gäller den 
nordliga koordinaten, och mindre i fråga om den 
östliga koordinaten.

När ETRS-TM35FIN jämförs med andra ETRS-
GKn-koordinatsystem är skillnaderna i meter 
ännu större. 

Påverkningar av ETRS89 
vid Lantmäteriverket
Ibruktagandet av ETRS89 påverkar Lantmäteri-
verkets produkter och tjänster, bl.a. fastighetsför-
rättningar, terrängkartor och Kartplatsen för alla. 
Kartverkskoordinatsystemet (KKS) stöds i nume-
riska produkter och informationstjänsttillämpning-
ar ända till slutet av år 2012.    

Vid fastighetsförrättningar används från och med 
2010 ETRS-GKn-plankoordinatsystem, vilka läm-
par sig väl för terrängmätning. Råmåtten och area-

lerna motsvarar bättre än 
förut de egentliga värdena i 
terrängen.  

Förrättningskartor och ko-
ordinatförteckningar anges i 
fortsättningen i ETRS-GKn-
plankoordinatsystem, medan 
kartutskriftens kartdel, dvs. 
rasterkartan, är i plankoordi-
natsystemet ETRS-TM35FIN.

Fastighetsförrättningsmätning och 
förrättningskarta

Skillnader mellan koordinatsystem 
Skillnaden mellan ETRS89 och KKS är ca 150 me-
ter och kan variera något i olika delar av landet.

Kartprojektionen orsakar en större skillnad. Skill-
naden mellan ETRS- TM35FIN och ETRS-GK27 

ETRS89 = European Terrestrial Reference System 1989, 3D-koordinatsystem, som har fästs vid den kontinuerliga delen av den eurasiska kontinentalplattan och som sammanfaller med ITRS-systemet vid epok 1989.0.

EUREF-FIN = ETRS89-systemets realisering i Finland.   ETRS-GKn = plankoordinatsystem som används tillsammans med ETRS89-systemet.   ETRS-TM35FIN = plankoordinatsystem som används tillsammans med ETRS89-systemet.

Det förvalda koordinatsystemet på Kartplatsen 
för alla är ETRS-TM35FIN. Användaren kan själv 
byta koordinatsystem t.ex. till KKS under rubriken 
Inställningar. På Kart-
platsen för alla finns 
även en utvidgad om-
vandlingsfunktion med 
hjälp av vilken koordi-
nater kan omvandlas 
mellan ETRS89 och KKS.

I den nya tryckta Grundkartan 1:25 000 och Ter-
rängkartan 1:50 000 används ETRS-TM35FIN-
plankoordinatsystem och TM35-bladindelning. De 
nya kartorna ersätter så småningom terrängkar-
torna i KKS, vilka inte längre trycks.


