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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tiedepuistojen rakentaminen on nykyään merkittävä osa paikallistason, seututason ja kansallisen tason kaupunkipolitiikkaa niin Suomessa kuin
ulkomailla. Helsinki Business and Science Park Viikissä on tieteelliseen tutkimukseen ja innovaatioihin pohjautuva, uudenlainen valtion,
Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja elinkeinoelämän kumppanuushanke, jossa kaikilla toimijoilla on omat taloudelliset ja poliittiset
intressinsä.
Tämän tutkimuksen pääkysymys on julkisen vallan muuttunut rooli Suomen kansallisessa ja paikallisessa tiede- ja teknologiapolitiikassa ja
kaupunkipolitiikassa sekä tiedepuistot osana tätä politiikkaa. Tutkimuksen kysymyksinä ovat: Minkälaiset uudenlaiset valtiontason ja
kaupunkitason toimijat säätävät ja tekevät tiede- ja kaupunkipolitiikkaa nykypäivän Suomessa? Miten ja miksi nämä uudentyyppiset toimijat
eroavat aikaisemman tiedepolitiikan tekijöistä? Mistä tässä toimijoiden muuttumisessa on kyse? Miten uudenlainen politiikka näkyy
tiedepuistoissa?
Tutkimuskohteina ovat tiede- ja teknologiapolitiikka sekä kaupunkipolitiikka ja näitä politiikkaohjelmia tuottavat ja toteuttavat toimijat
Helsingin seudulla, Helsingin kaupungissa ja erityisesti Viikissä sijaitsevassa Helsinki Business and Science Park –tiedepuistossa. Tutkimuksen
aineisto koostuu asiantuntijahaastatteluista sekä kirjallisista dokumenteista: mm. laeista, politiikkaohjelmista ja (kehittämis)strategioista.
Tutkimus liittyy keskusteluun kaupunkien roolin muutoksesta sekä keskusteluun ylikansallisen tason, kansallistason, kaupunkitason ja
paikallistason välisistä suhteista.
Suomalaisen tiede- ja teknologiapolitiikan ja kaupunkipolitiikan 1990-luvun ja 2000-luvun uudenlaisia toimijoita ja ohjelmia analysoidaan
valtion toimien uudelleenmitoittamisen teorian (state re-scaling) avulla. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat mm. strateginen kaupunkitila,
kaupunkiyrittäjyys ja uusi alueellinen ulkopolitiikka.
Tämä tutkimus osoittaa, että Helsingin kaupunkipolitiikassa on tapahtumassa parhaillaan muutos, jota voidaan kutsua strategiseksi
uudelleenjärjestymiseksi. Tavoitteiltaan yhdenmukaiset kansallisen tason tiede- ja teknologiapolitiikka sekä kansallisella ja kaupunkitasolla
organisoitu kaupunkipolitiikka ovat sulautumassa ja osittain jo sulautuneet yhteen paikallis- ja aluetasolla organisoiduksi paikalliseksi
innovaatiopolitiikaksi. Paikallisen innovaatiopolitiikan alku voidaan ajoittaa 1990-luvun loppuun. Uutta tiede,- teknologia- ja
kaupunkipolitiikkaa luonnehtivat kaupunkipoliittisten toimijoiden moninaisuus ja suuri määrä sekä uudenlaiset toimintatavat, kuten
verkostoyhteistyö sekä strategiset kumppanuudet ja hankkeet (mm. erilaiset kaupunkiohjelmat ja –sopimukset). Kansallisesta näkökulmasta
paikallista innovaatiopolitiikkaa toteutetaan osaamiskeskusten ja tiedepuistojen avulla. Viikin tiedepuistossa paikallisena innovaatiopolitiikkana
korostuvat sen eri toimijoiden keskinäiset suhteet, intressit ja synergiahyötyjen tavoittelu. Näissä muutoksissa on kyse teknologia- ja
kaupunkipolitiikan tasojen muuttumisesta. Näitä muutoksia tutkimuksessa analysoidaan.
Tutkimuksessa tarkastellaan tiedepuistoja myös osana globaalin kaupungin politiikkaa. Perustamisvaiheessaan ja alkuvuosinaan 1990-luvulla
Viikin tiedepuisto on ollut Helsingin kaupungin ja Suomen valtion globaalin kaupungin ensimmäisen vaiheen politiikkaa. Nyt 2000-luvulla
HBSP:n tulisi siirtyä globaalin kaupungin politiikan toiseen vaiheeseen, jossa tuetaan aktiivisesti tiedepuiston ja kaupunkirakenteen hallittua
kehitystä.
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