Välkommen till Lantmäteriverket
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029 530 1100
registratorskontoret@lantmateriverket.fi eller
fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Informationsdisken

Vägledning och mottagning av kunder vid
informationsdisken i förvaltningscentrumets
aula Aurinkoraitti.
Informationsdisken är öppen kl. 7.30 – 17.15.
Aurinkoraitti är öppen kl. 6.30 – 19.00.
Stängd under veckosluten.
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Så här kommer du till Lantmäteriverket
Med egen bil

Med buss

Du kan parkera gratis i förvaltningscentrumets kundparkeringshall på adressen Stinsgatan 11.
Du får parkeringstillståndet vid
informationsdisken i förvaltningscentrumets aula Aurinkoraitti (du
måste ange registreringsnummer).
Parkeringstiden är högst 4
timmar per dygn. Infart till kundparkeringen fram till kl. 17.15 och
utfart senast kl. 19.00.

Du kan även parkera på de avFöljande bussar stannar vid
giftsbelagda parkeringsplatserna i hållplatserna på Bölebron: 23,
Mall of Tripla.
50, 59, 500, 510 och 518. Och
följande bussar stannar vid
Med cykel
hållplatserna på Bangårdsvägen:
Det finns cykelställen i kundpar69, 506, 662 och 848.
keringshallen på Stinsgatan 11
samt på gatuplan på Förvaltningscentrumets nordliga innergård. I Mall of Tripla finns det
även avgiftsfria parkeringsplatser
vid cykelparkeringen Pyörähotelli.

Obehindrat

Dessutom kan du parkera i den
avgiftsbelagda parkeringshallen
P-Veturi. Det finns två in- och
utfarter: via Bangårdsvägens mittersta fil vid Böle station och i
änden av Gumtäktsvägen bakom
parkeringsområdet.

Med tåg

Du kan gå direkt från Böle
station över gångbron till Böle
fövaltningscentrum.

Alla när- och fjärrtåg stannar i
Böle.

Obehindrat tillträde till Lantmäteriverkets kundservice från
Böle station.

Till fots

Med spårvagn

Spårvagnarna 2, 7 stannar på
Bölebron och spårvagn 9 stannar
på Stinsgatan.

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller register över fastigheter, producerar kartmaterial, sörjer för lagfarter och
inteckningar, utvecklar informationssystem och datateknik samt främjar forskning inom och användning av geografisk
information.
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