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OUVOUV 

• Tulee määritellä kaikille kohteille, jotka on merkitty MP-
luetteloon ennen vuotta 2007luetteloon ennen vuotta 2007 

• Kohteen merkityksen määrittäminen (statements of 
significance) muodostaa perustan kohteen g ) p
yleismaailmallisen arvon määrittämiselle (vuosina 1998-
2007 merkityt kohteet)

• Kaikille ennen 1998 listatuille kohteille 
maailmanperintökeskus on laatinut tiedostot edellisen 

ää ä ik i t i i ht d ä j k d tmääräaikaisraportoinnin yhteydessä, joka muodostaa 
perustan OUV:n määrittämiseksi. 



Mikä OUV ää it l äMikä on OUV määritelmä

• Kirjallinen määritelmä kohteen yleismaailmallisesta 
erityisarvosta t s millä perusteella kohde on merkitty MP-erityisarvosta, t.s. millä perusteella kohde on merkitty MP
luetteloon 

• Määritelmään tulisi kuulua
• yhteenveto MP-komitean päätöksestä, jossa todetaan, että kohde 

on yleismaailmallisesti erityisen arvokas,
• määritelmä kriteeristä/kriteereistä, joilla kohde on merkitty 

luetteloon
• kohteen yhtenäisyys (integrity) ja säilyneisyys (authenticity) jay yy ( g y) j y yy ( y) j
• kohteen suojelu sekä hoito.



OUVOUV 
Mihin tarvitaan?

• Keskeinen väline kaikelle päätöksenteolle ja toiminnalle, 
joka koskaa MP-kohteen suojelua ja hoitoajoka koskaa MP kohteen suojelua ja hoitoa

• Välttämätön MP-keskukselle ja ICOMOSille/IUCNlle 
arvioitaessa kohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmia, j y ,
kohteiden tilan seurantaa (State of Conservation), 
määräaikaisraportointeja, rajoihin liittyviä muutoksia sekä 
nimen muutoksia. 

• MP-komitean hyväksyttyä OUV:n se liitetään MP-
k k k ti d t ihi j illä b i t illkeskuksen tiedostoihin ja on esillä websivustoilla.



S S / OUVSoS / OUV

Kuvaus 
(description)

Kohteen 
merkityksen 

OUVOUVOUV Perustelut
(criteria)

määritteleminen
SoS

Säilyneisyys ja 
yhtenäisyysyhtenäisyys

(authenticity and 
integrity)



M tMuoto

• Referenssilähteet OUV määrittelemiseksi
• Mp-komitean päätös
• ICOMOS/IUCN arvioinnit• ICOMOS/IUCN arvioinnit
• Kohteen esitys (jäsenvaltiolta lähtenyt 

esitys)
Pituus korkeintaan kaksi liuskaa riippuen esim. pp

kuinka monella kriteerillä kohde on merkitty 
mp-luetteloonp


