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aSõber, olen sind oodanud juba 120 aastat!

Mind teatakse nimega Direktorite maja ning olen siin Joala 
tänaval seisnud aastast 1896.
Et millest selline nimi? Kreenholmi arhitekt Paul Alisch 
projekteeris mind manufaktuuri asedirektorite koduks – tõeline 
linnavilla väärikatele peredele. Perfektselt laotud tellistest 
neorenessansilikus stiilis palatsoarhitektuuri musternäide – vat 
nii räägivad minust teadjamad. Ega ma neis kahtlegi.
Minu käekäik on tihedalt seotud Kreenholmi Manufaktuuriga. 
20. sajandi esimeses pooles olin koduks tehase juhtkonna 
peredele. Mõned neist kolisid siia lausa Manchesterist 
Inglismaalt. Pärast II maailmasõda pakkusin rõõmu 
lugematutele lastele ning olin neile koolimajaks. Erinevaid 
ameteid on mul olnud rohkemgi.
Mõtlen, et aeg on küps olla taas toredatele inimestele koduks. 
Kreenholm uueneb ja minagi läbin korraliku värskenduskuuri. 
Vana ja väärtuslik taastatakse ning lisatakse kõik moodsad 
luksused. Sobin koduks neile, kes oskavad hinnata arhitektuuri 
ja miljööd, kes tahavad elada majas, millel on oma lugu ja lõhn. 
Just sellisele inimesele nagu sina. Millal kohtume?

Sinu tulevane kodu,
Direktorite maja

Majast





a
Narval on väärikas ajalugu ning suured ideed on piirkonda 
vorminud palju aastaid. Suurepärane geograafiline asukoht on 
soosinud nii kaubanduse kui ka tööstuse arengut. Narva on 
olnud ka tähtis kindluslinn ja Rootsi kuningriik plaanis 17. 
sajandil siia asutada oma teise pealinna.
1857. aastal pandi nurgakivi Kreenholmi Puuvillasaaduste Man-
ufaktuurile. Äri kasvas kiiresti Euroopa suurimaks tekstiilivabri-
kuks ning tööliste ja teenistujate majutamiseks rajati tehase 
naabrusesse uus asula. Järgides Inglismaa tekstiilitööstuste 
eeskuju, loodi Kreenholmi tehase juurde omaette täisfunktsio-
naalne linnak, kus paiknesid haigla, politseijaoskond, tuletõrje, 
kauplus ja kool. Suurt rõhku pandi elukeskkonna üldisele 
miljööle ning hoonete arhitektuurile.
Praegu  on Narva arenev Euroopa Liidu piirilinn. Kasvavates 
tööstusparkides toimetavad edukad ettevõtted, kesklinna 
ilmestab uus ülikoolihoone ja elanikud vaatavad lootusrikkalt 
tulevikku. Linnuses tegutseb põnev muuseum, värskelt on 
renoveeritud võimsad bastionikäigud, uuendatud on jõeprome-
naad ning ehitatud stiilne rannahoone. Kreenholmiski puhuvad 
uued tuuled ja väärikas piirkond taastab kunagist hiilgust.
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Saunaga korter kahel korrusel
Suurus: 85,2 m2

Tubade arv: 3
I korrusel asub peasissepääs, elutuba köögiga ning magamistuba, 
soklikorrusel saun koos eesruumiga. Korruseid ühendab stiilne keerdtrepp.
Korteri juurde kuulub soklikorrusel ühises hoiuruumis asuv panipaik.
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Ruumikas perekorter saunaga
Suurus: 127,5 m2

Tubade arv: 5
Korter paikneb kahel korrusel. I korrusel asub peasissepääs, avar elutuba ning magamis-
tuba. Soklikorrusel on saun ja veel kolm tuba. Korruseid ühendab stiilne algupärane trepp. 
Korteri juurde kuulub soklikorrusel ühises hoiuruumis asuv panipaik.
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soklikorrus
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Saunaga korter kahel korrusel
Suurus: 88,8 m2

Tubade arv: 3
I korrusel asub peasissepääs, elutuba köögiga ning magamistuba, 
soklikorrusel saun koos eesruumiga. Korruseid ühendab stiilne keerdtrepp.
Korteri juurde kuulub soklikorrusel ühises hoiuruumis asuv panipaik.
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Hubane perekorter kahel korrusel
Suurus: 126,5 m2

Tubade arv: 4
I korrusel asub peasissepääs, kööginurgaga elutuba ning magamistuba. 
Soklikorrusel on saun ja veel kaks tuba. Korruseid ühendab stiilne algupärane 
trepp. Korteri juurde kuulub soklikorrusel ühises hoiuruumis asuv panipaik.
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I korrus
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Avara elutoaga hubane kodu
Suurus: 51,3 m2

Tubade arv: 2
Korter paikneb maja II korrusel. Tualettruum ja 
vannituba asuvad eraldi. Korteri juurde kuulub 
soklikorrusel ühises hoiuruumis asuv panipaik.

5 Avara elutoaga hubane kodu
Suurus: 51,3 m2

Tubade arv: 2
Korter paikneb maja II korrusel. Tualettruum ja 
vannituba asuvad eraldi. Korteri juurde kuulub 
soklikorrusel ühises hoiuruumis asuv panipaik.

6

Privaatse trepiga perekorter
Suurus: 93,5 m2

Tubade arv: 3
II korrusel asetseva korteri välisuks asub I korruse 
trepihallis. Korterisse viiv ajalooline trepp on 
privaatne. Korteri juurde kuulub soklikorrusel 
ühises hoiuruumis asuv panipaik.

7 Privaatse trepiga perekorter
Suurus: 94,5 m2

Tubade arv: 3
II korrusel asetseva korteri välisuks asub I korruse 
trepihallis. Korterisse viiv ajalooline trepp on 
privaatne. Korteri juurde kuulub soklikorrusel 
ühises hoiuruumis asuv panipaik.
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II KORRUS
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Avar ja valgusküllane stuudiokorter
Suurus: 128,3 m2

Tubade arv: 3
Korter paikneb maja katusekorrusel. Korteri muudab eriliseks omapärane akende 
jaotus – peale algupäraste seintes asuvate akende on korteril ka seitse katuseakent. 
Korteri juurde kuulub soklikorrusel ühises hoiuruumis asuv panipaik.
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Avar ja valgusküllane stuudiokorter
Suurus: 127,9 m2

Tubade arv: 3
Korter paikneb maja katusekorrusel. Korteri muudab eriliseks omapärane 
akende jaotus – peale algupäraste seintes asuvate akende on korteril ka 
seitse katuseakent. Korteri juurde kuulub soklikorrusel ühises hoiuruumis 
asuv panipaik.
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KATUSEKORRUS
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Direktorite maja siseviimistluses 
kasutame erakordse hoone väärilisi 
lahendusi. Säilitame võimalikult palju 
algupärast ning liidame juurde 
tänapäevased sobiva disainiga elemen-
did. Parimad segistid, ajastutruud 
lülitid ja pistikud, põrandaid katab 
tammeparkett ning muudki materjalid 
pole vähem eksklusiivsed.
Renoveerime Direktorite maja nii, et 
see rõõmustaks elanikke ka saja aasta 
pärast.
Korterid müüakse karbina, kus on 
sisustatud vannitoad ja saunad. Maja 
on ühendatud linna keskküttevõrku.

SISEKUJUNDUS





Karl XII



Narva on ikka olnud oluline punkt ida ja 
lääne vahel. Võimsad kindlustused 
mõlemal jõe kaldal iseloomustavad paiga 
väärikust suurepäraselt. Erilised paigad 
koondavad erakordseid inimesi. 1700. 
aastal kohtusid Narva all ajastu kahe suure 
riigimehe Karl XII ja Peeter I väed.

Foto: Ilja Smirnov
Maalid: allikas Wikipedia
Karl XII – autor teadmata
Peeter I – autor Paul Delaroche

Peeter I
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Kreenholmi väärikast kompleksist 
saab Narva uus keskus. Nõukogude-
aegsed juurdeehitised on lammu-
tatud ning omanäolised ajaloolised 
hooned renoveeritakse. Siia sünnib 
uus värav ida ja lääne vahel, luuakse 
elu- ning äripindu, kontserdisaale ja 
moodsat avalikku ruumi.

Kreenholmi
uus ARkamine
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