
Ensin tuli linna, sen kupeeseen perustettiin kaupunki. Maisemallisesti 
Olavinlinna sijaitsee nykyisin kaupunkirakenteen ja Kyrönsalmen 
keskiössä siten, että pohjoispuolelle jää lähes luonnontilainen 
saaristomaisema ja eteläpuolelle tiivis rakennettu kaupunkirakenne. 

Maisema-alue on Haapaveden ja Pihlajaveden solmukohtaan syntynyt 
monipuolinen kokonaisuus, jossa historiallinen ja monikerroksinen 
kulttuurimaisema kohtaa arvokkaan järvi- ja saariluonnon. Pihlajaveden 
metsäisiä saaria vasten piirtyvä Olavinlinna muodostaa ikonisen ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan maisemakohteen, jota Savonlinnan 
rantapuistot, perinteiset virkistysalueet ja rauhoitetut luodot 
täydentävät. Olavinlinna ja Pihlajavesi on valittu yhdeksi Suomen 27 
kansallismaisemasta. 

Rantapenkereen viljelysmaat ovat saaneet väistyä asuinalueen sekä 
puistojen alta ja linnan sisäpiha saanut aivan uudenlaista käyttöä osin 
katettuna ja oopperan kulisseina. Maisema ja käyttötarkoitus muuttuu, 
mutta kesäinen Olavinlinnan seutu on yhtä eloisa kuin 100 vuotta 
aiemminkin. 
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Kyrönsalmen kulttuurimaisema on 
monipuolinen kokonaisuus, jossa 
yhdistyvät historiallisesti rikas 
kaupunkimaisema sekä 
luonnonpiirteiltään arvokkaat vesi- ja 
ranta-alueet.

Maanmittauslaitos, karttapaikka

Kyrönsalmen kulttuurimaisema sijaitsee Haapavettä ja Pihlajavettä
yhdistävässä salmessa, jonka kautta Savon laajojen järvialtaiden
vedet virtaavat Pihlajaveteen. Alueen kasvillisuus on voimakkaasti
kulttuurivaikutteista. Kyrönsalmen luonnonmaisema on saanut
kulttuurivaikutteensa jo keskiajalla, jolloin Olavinlinna rakennettiin
kapean salmen lukoksi vesireittien solmukohtaan. Savonlinnan
kaupungin rakentamisen myötä alueen ranta-alueille on perustettu
puistoja esimerkiksi Olavinlinnan tuntumassa sijaitseville Talli- ja
Riihisaarille. Alueen metsät ovat pääasiassa karua männikköä.
Kyrönsalmen pohjoispuolella on monia luonnonsuojelualueiksi
rauhoitettuja pieniä luotoja. Alue on saimaannorpan tärkeää
elinaluetta.

Alueen kulttuurihistoria ulottuu esihistorialliselle ajalle saakka. Salmen pohjoispuolella Haapaveteen
työntyvältä Majakkaniemeltä on löydetty kivikautinen asuinpaikka. Kivikautista asutusta on ollut myös
maisema-alueen tuntumassa sijaitsevassa hiekkaperäisessä Lypsyniemessä sekä maisema-alueen
pohjoispuolella Tynkkylänjoen ja Kylmäniemen ympäristössä. Esihistoriallisten löytöjen ohella alueelta
tunnetaan runsaasti historiallisen ajan jäänteitä ja vedenalaista kulttuuriperintöä.

Alueen kiintopiste on Olavinlinna tunnusomaisine pyörötorneineen. Linnaa alettiin rakentaa 1470- luvulla
lähes asumattomaan erämaahan vahvistamaan Ruotsin valtaa valtakunnan itärajan tuntumassa.
Ensimmäinen rakennusvaihe saatiin päätökseen 1490-luvulla, jolloin valmistuivat linnasaaren länsiosan
kolme tornia, päälinna sekä kaksitorninen esilinna. Tykkitorneiksi rakennetut rondellit olivat tornityyppinsä
ensimmäiset edustajat Ruotsissa. Linnaa uudistettiin 1500- ja 1600-luvuilla mm. korottamalla ja kattamalla
linnan torneja ja muureja. 1600-luvulla rakennettiin myös uusi esilinna pääportin edustalle. Venäläiset
uudistivat linnaa rakentamalla muun muassa linnan eteläosaan Vesiportin ja Pikkuportin bastionit.
Vuosisadan lopulla Paksun tornin paikalle rakennettiin kolmikerroksinen Paksu bastioni. Samalla vanhat
bastionit varustettiin holvatuilla kasemateilla. Linnan torneihin lisättiin myös tiilirakenteinen avoin
puolustuskerros. Kun Suomi liitettiin kokonaisuudessaan Venäjään vuonna 1809, menetti linna sotilaallisen
merkityksensä. Se siirrettiin siviiliviranomaisten hallintaan 1840-luvulla. Olavinlinnaa ryhdyttiin
kunnostamaan ja hoitamaan muinaismuistona senaatin päätöksellä 1870-luvulla. Linnaa on restauroitu
muun muassa vuosina 1912–1916 ja 1961–1975. Yleisölle linna on avattu 1970-luvulla restaurointitöiden
jälkeen.

Savonlinnan kaupunki perustettiin Olavinlinnan kupeeseen vuonna 1639. Kaupunkialue on rakentunut
ympäröiville saari- ja rantamaille hiljalleen ja sen rakentumisen monet aikakerrokset näkyvät alueen
maisemassa selväpiirteisinä. Kaupungin vanhin alue sijaitsee Vääräsaarella. Vanhasta kaupunkikulttuurista
kertovat myös Riihisaaren rantapuisto sekä Tallisaaren puistovyöhyke ja Komendantinpuisto, jotka
yhdistävät Olavinlinnaa ja Linnankadun itäpäähän 1800-luvulla rakennettua puutaloaluetta. Kyrönsalmen
pohjoispuolella aukeaa Savonlinnan pohjoinen saaristo, jonka maisemaa pitkään jatkunut virkistyskäyttö on
muokannut. 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Savonlinnaan syntyi rikas kylpylä- ja huvilakulttuuri, josta
muistuttavat muun muassa Vääräsaaressa sijaitseva Suruttoman huvila ja Sulosaaren Kalliolinna.
Kyrönsalmen maisemaa leimaavat salmen yli kulkevat maantie- ja rautatiesillat.
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