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Lantmäteriverket betjänar sina kartkunder också 
elektroniskt på adressen www.kartplatsen.fi  På 
Kartplatsen har du hela Finland framför dig. På Kart-
platsen finns både kartor och flygbilder.  Platser på 
kartan kan lokaliseras med hjälp av adress, plats-
namn, kartbladsnummer eller koordinater. Dess-
utom kan sträckor och avstånd mätas. Kartplatsen 
är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Du kan också 
beställa tryckta kartor och kartutskrifter på Kart-
platsen.

Lantmäteriverket ger sakkunnig betjäning och har 
kartor för alla ändamål – på vilket sätt du än rör dig. 
Utöver grundkartor, generalkartor och terrängkartor 
omfattar sortimentet guidekartor, frilufts- och turist-
kartor, sjökort, vägkartor och utländska kartor samt 
flygbilder från hela Finland. Våra kartor finns också 
att få på bokhandlar och av andra återförsäljare runt 
om i landet.

KARTPLATSEN LANTMÄTERIVERKET

KARTPLATSEN
www.kartplatsen.fi
Kartor över hela Finland på webben.

Vare sig du ger dig ut på havet, i skogen, på stads-
vandring eller reser utomlands är kartan alltid en 
god följeslagare. Den visar den kortaste vägen fram. 

LANTMÄTERIVERKET – FAKTA OM LANDET
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Är du på väg till mormors blåbärsställe, 
de lappländska fjällen, skärgårdens lugn 
eller stadens vimmel?
KARTAN VISAR VÄGEN.

www.lantmateriverket.fi

Lantmäteriverket bedriver verksamhet på 35 orter. 
Vi svarar för fastighetsförrättningar, fastighetsuppgifter, 

kartmaterial samt lagfarter och inteckningar. 
På Lantmäteriverket kan du inhämta olika intyg 
över fastigheter eller outbrutna områden t.ex. 

fastighetsregisterutdrag, lagfartsbevis och gravationsbevis, 
samt kartor och flygbilder.



GRUNDKARTAN TERRÄNGKARTAN KARTUTSKRIFT

Grundkartan är bra för var och en att ha med i natu-
ren eller ute på landsvägen. Den visar både terrängens 
utformning och spår av människan. Då du rör dig till 
fots, är kartan en utmärkt följeslagare som visar dig 
vägen fram. Noggrant utmärkta på kartan finns bl.a. 
vattendrag, åkrar, vägar, byggnader, höjdförhållanden 
och fastighetsgränser. 

Terrängkartan avbildar terrängen mer generaliserat 
och täcker ett större område. Den lämpar sig för 
yrkesbruk och för alla som rör sig ute i skog och 
mark eller till havs, särskilt då det är speciellt vik-
tigt att känna till exempelvis höjdförhållanden och 
strandlinjer. Terrängkartan är ypperlig vid planering 
av rutter.

TERRÄNGKARTAN 1:50 000
1 cm på kartan = 500 m i terrängen
En karta täcker ett område på 24 x 48 km.

DEN NYA GRUNDKARTAN 1:25 000  
Fr.o.m. år 2006 
1 cm på kartan = 250 m i terrängen
En karta täcker ett område på 12 x 24 km.

Du kan alternativt beställa kartan i form av en ut-
skrift enligt dina önskemål. Du kan fritt välja kar-
tans område, storlek och skala (1:5 000 - 1:30 000). 
Dessutom kan du få kartan enligt eget val i fyrfärg, i 
gråskala eller som streckteckning. De aktuella fast-
ighetsgränserna kan också inkluderas på din karta. 

En kartutskrift är en utomordentlig lösning då du 
vill ha en så aktuell karta som möjligt eller peka ut 
ett för dig viktigt objekt på kartan.

KARTUTSKRIFT
En karta vars skala, storlek 
och område du själv kan välja.

GRUNDKARTAN 1:20 000 
1 cm på kartan = 200 m i terrängen
En karta täcker ett område på 10 x 10 km.

Kartorna revideras
Grundkartan reviderades 2006. Kartans nya skala 
är 1:25 000. Ett kartblad täcker ett betydligt större 
område än förut och kartorna är försedda med GPS-
kompatibla koordinater. Både nya och gamla kartor 
finns på marknaden fram till dess att nya kartor 
tryckts för hela landet.

Också Terrängkartan reviderades på 2000-talet. Den 
nya GPS-kompatibla kartserien täcker redan hela 
landet. 


