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Yhä useampi projekti tuotetaan 
usean yrityksen yhteistyöllä. 

What Hollywood Can Teach Us 
About the Future of Work / New 
York Times 2015

Osaamista kehitetään jatkuvasti. 
Tässä perinteisten kurssien rinnalle 
tulevat tekemällä oppiminen ja 
vertaisoppiminen.

Adhokratia: Tulevaisuuden työ tapahtuu projekteissa

85% Crazy Townin jäsenistä toimii 
kuten Atte ja tekee yhteistyötä 
muiden y-tunnusten kanssa
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Hesarin ansiokas artikkeli ”Tulevaisuuden toimistosta” 
oli meille aikahyppy historiaan. Olemme toteuttaneet 
liki 20 vuoden verran asioita, jotka ovat koronan myötä 
tulossa normaaliksi. 

Vastine Hesarin kirjoitukseen ”Tulevaisuuden 
toimistosta” - olemme ennakoineet suunnan jo 20 
vuotta

Toimitilojen markkina kulkee Crazy Townin vuonna 2004 
asettaman suunan mukaan

Tulevaisuuden kiinteistöbisneksesssä ei ole kyse tilan 
vuokraamiseta, vaan softan kaltaisesta palvelusta, 
jonka avulla yritys verkostoituu, saa osaajia ja 
ylläpitää osaamista. 

- Antony Slumbers, arvostettu kinteistökehittämisen 
asiantuntija ja alan futurusti blogeissa ja 
podcasteissa
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Joustavien työympäristöjen globaali markkina kasvaa. Toimistolle 
palataan muiden ihmisten, vuorovaikutuksen sekä oppimisen takia

”The goal is to bring people together in a flexible office space to 
foster the sharing of ideas … employees will work from home and 
come into the office for meetings, mentorship, connection, and 
learning from peers. To help make that happen, companies will want 
to offer more interactive spaces and social connection points to foster 
cultural connections.” 

Fewer Desks, More Green: What Amazon's HQ2 Says About the 
Future of Office Design / The INC, 2021

”Given industry shifts, flexible workspace and shared amenity spaces 
are projected to encompass approximately 30% of the office market 
by 2030.” Tämä oli JLL:n ennuste ennen pandemiaa. CT:n square feet 
per person luku alle 100. 

Coworking's unstoppable market growth / JLL
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Korona toi ihmisille 
vapauden päättää omasta 
työympäristöstä  

Esimerkiksi Crazy Town Jyväskylä toimi 
talvella yhdysvaltalaisen NBC-
uutiskanavan urheilulähetysten studiona

Pääkonttorilla työskentelyn ja työmatkan vs. 
kotitoimiston väliin mahtuu myös vaihtoehtoja, 
kuten sijoittuminen yhteisölliseen tilaan omassa 
kotikaupungissa



Isot yritykset hajauttavat toimintaa lähelle työntekijöitään - 
yhteisöllisiin tiloihin, myös pienempiin kaupunkeihin

Globaalin WeWork-jätin havainnollistus hub & spoke / hub & 
club -mallista. Yhden pääkonttorin sijaan toiminta hajautuu 
(jopa saman kaupungin sisällä) useisiin joustaviin 
ympäristöihin lähelle työntekijöitä, huomioiden erilaiset 
työtarpeet.

Finnougrilainen käytännön esimerkki. Pelkästään vuoden 2021 
aikana lähes 10 yritystä on laajentanut Jyväskylään Crazy 
Townin avulla. Joustavuus, verkostot, rekrytoinnin helppous ja 
osaamisen saatavuus ovat tyypillisiä syitä valintaan.



Erilaiset yhteisölliset 
tilat kytkevät yhteen 
myös aluekehittäjien 
ja oppilaitosten 
palvelut 
 
Esimerkiksi Crazy Town on osa 
PARKKI -yhteisöä HÄmeenlinnassa, 
joka kokoaa kaikki toimijat 

>> Tiivistynyt yhteistyö 
 
>> Vaikuttavuutta 

>> Näkyvyyttä 

>> Kustannussäästöjä 

>> Elin- ja pitovoimaa



Osaajat, osaaminen ja oppiminen ratkaisevat

Crazy Townin kaltainen osaamiskeskittymä i) auttaa rekrytoimaan tekijöitä ympäri Suomen / maailman, ii) tukee 
osaamisen kehittämisessä ja iii) helpottaa muissa yrityksissä olevan osaamisen hyödyntämistä. Yhteisön arjen 
kautta tekijät oppivat myös tulevaisuden kannalta relevantteja taitoja, kuten mahdollisuuksien näkeminen ja 
verkostoissa toimiminen. KUVA: Joku ystävällinen ihminen Twitterissä



Tapahtumat ja koulutusohjelmat

Vertaisoppiminen 

Mentorointi 

Tekemällä oppiminen

Oppiminen Crazy Townilla



… ja jotta tähän kaikkeen päästään, 
tarvitaan yhteisömanagereita, jotka 

rakentavat yhteisöjä sekä 
fasilitoivat oppimista.  

Tämän me osaamme.  Taatusti 
erilainen työyhteisö ja -tila. 

www.crazytown.fi


