
Bostadsmässområdet i Lovisa uppmuntrar till företagsamhet 

Bostadsmässan 2023 arrangeras i Drottningstranden i Lovisa. På bostadsområdet, som är beläget alldeles 

invid centrum, finns det goda möjligheter till varierande företagsverksamhet och att smidigt kombinera 

arbete med vardag.    

På Bostadsmässan i Lovisa nästa sommar är bostäderna på många sätt mer än hem 

Många finländska hem har under de senaste åren också blivit arbetsplatser. Redan då Drottningstranden i 

Lovisa planerades tog man i beaktande att arbete och boende kan kombineras. 

Havsutsikten, som öppnar sig från så gott som alla tomter, lockar till distansarbete. Men Drottningstranden 

uppmuntrar också till företagsamhet. Redan i detaljplaneringen har området planerats så att även 

företagsutrymmen kan placeras i samband med egnahemshusen. 

I Wisdom House är livet och arbetet i balans 

En av de blivande invånarna och företagarna på Lovisa Bostadsmässområde är författare, terapeut, 

utbildare, coach och upphovsmannen till filosofin Ihminen tavattavissa (fritt översatt Människa anträffbar), 

Tommy Hellsten. Huset, som har döpts till WisdomHouse, kommer att fungera som det huvudsakliga 

verksamhetsstället för företaget med samma namn. 

Arbetet är en livsstil för Tommy Hellsten. Det är naturligt för honom att kombinera hem med  

arbetsutrymmen.  

”Jag anser att det finns något konstgjort i att isolera människans liv från hens arbetsliv. Jag anser att allt 

borde höra livet till, även arbetet.”  

Hellsten påminner dock att speciellt de som jobbar hemifrån ska vårda förmågan att bara vara. 

”Då du är närvarande i dig själv och i ditt liv, då jobbar du inte på bekostnad av dig själv utan av glädje av 

att jobba. I detta hus förverkligas balansen av att vara och att göra,” säger Hellsten. 

Det finns utrymme och tomter för nya företagsidéer 

All företagsverksamhet passar nödvändigtvis inte i samband med ett hem, men i Lovisa kan du kombinera 

arbetet med hemmet genom att bygga egna arbetslokaler invid bostadsområdet. Sträckan till jobbet kortas 

så av till en snabb promenad i naturskön omgivning. 

På området finns tomter som lämpar sig till exempel för restaurangverksamhet, allmän bastu och 

friluftsbad samt caféverksamhet. Det finns också plats för olika omvårdnads- och välfärdstjänster, affärer 

och även undervisnings- och forskningsverksamhet. 

”Det finns utrymme och områden för nästan all företagsverksamhet. Om någon har en idé så kan den 

realiseras här,” tror projektchef Niina Okkonen på Bostadsmässorganisationen i Lovisa Stad. 

I framtiden kan det vara möjligt att stanna längre på området för Bostadsmässan år 2023. Förutom boende 

tillåts nämligen också inkvarteringsutrymmen i flera kvarter. 

Flytande hus erbjuder upplevelserikt boende  

Lovisavikens kvarter med flytande hus erbjuder möjligheten till upplevelserikt boende. Det finns inalles nio 

plaster för flytande hus. De lämpar sig för permanent boende eller så kan man också förena det bästa av 

semesterboende och inkvarteringsverksamhet. 

Drottningstranden är belägen endast en kilometer från Lovisa centrum. Företagen som etablerar sig där är 

tillgängliga och en naturlig del av tjänsterna i centrum. Den flytande bron för lätt trafik, som blir klar nästa 

år, förenar Drottningstranden också med den historiska nedre stan på andra sidan Lovisaviken.  

Bostadsmässan i Lovisa arrangeras 7.7–6.8.2023. 


