
Paavo Nõgene linnahalli taastamisest:
geniaalse uue idee asemel nimetaksin seda
vana supi üles soojendamiseks
“Mind on alati huvitanud ühiskonnas toimuv. See oli ka üheks
põhjuseks, miks ma koolivaheaegadel käisin Tartu bussijaamas
ajalehti müümas,” ütleb peagi 40aastaseks saav Paavo Nõgene,
kes noorusest hoolimata on jõudnud Läänemere-regiooni suurima
laevafirma juhatuse esimeheks.

- NB! PABERKANDJAL ILMUNUD SISU - Alustate igat tööpäeva
hommikul kell 7 ajalehtede lugemisega. Kas loete arvutist või
paberi pealt?

Loen ikka pärisajalehti – paberväljaandeid. Kõik muud olid firmas
juba olemas, ainult Tartu Postimehe lasin juurde tellida.

See suur huvi ajalehtede vastu tärkas teil õige varakult.

Jah. Kui Tartus hommikuti kooli läksin, ostsin ajalehed alati kaasa.
Käisin 7. keskkoolis. Meie klassijuhataja, kes oli ühtlasi
ajalooõpetaja, teadis, et mul on värsked lehed kaasas. Andsin talle
neid meelsasti lugeda, eriti Päevalehte. Selle lahti hoidmiseks pidi
kasutama kahte kätt. Meie tegime samal ajal kontrolltööd ja
õpetaja ei lasknud ennast lehe taga toimuvast häirida...

Kas see oli lehtede ostmise ainus põhjus?

Muidugi mitte. Mind on alati huvitanud ühiskonnas toimuv. See oli
arvatavasti ka üheks põhjuseks, miks must ajalehepoiss sai.
Müüsin Tartu bussijaamas suvistel koolivaheaegadel Postimeest ja
Eesti Ekspressi. Niimoodi teenitud rahast sain igal hommikul
ajalehti osta.

Võib-olla nüüd isegi mõne Tal lin ki aktsia?

Arvan küll, sest rahakogumist alustasin just lehti müües. Ühe
Tallinki aktsia hind on praegu ca 90 senti.

Varsti pärast teie tööle asumist Tallinkisse teatas meedia, et
Nõ gene hammustas endale firmast suure tüki. Kui suur see
tükk nüüdseks on?

137 000 aktsiat. Aga aktsionäre ehk siis firma omanikke on meil 11
000.

1. mail täitub teil Tallinkis kaks aastat. Kas juuksed hakkasid
halliks minema just sellel ajal?
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Ei, palju varem. Juba Vane mui ses, kus ma sain teatrijuhiks
27aastaselt. Aga olen kindel, et põhjus on tegelikult geenides. Mu
isa, Endel Nõgene, on ammu hõbehall.

Olete öelnud, et kultuuriministeeriumi kantsleriks hakates oli
teil Tallinnasse kaasa võtta kaks asja: oma vanemate geenid ja
Tartu vaim. Kumb on teid elus rohkem aidanud?

Ikka mõlemad. Kui ma poleks juba 15aastasena Vanemuises
valgustaja abina tööd alustanud, siis poleks minust arvatavasti ka
selle teatri juhti saanud. Olin 11aastane, kui tahtsin kangesti
ooperis “Carmen” osalevas poistekooris laulda, aga vanemad olid
vastu. Et veel üks pereliige “kaotada” teatrile… Olin selleks ajaks
aga juba Vanemuisesse armunud ja ükski vägi mind lavast eemale
ei suutnud hoida. Isegi mu dirigendist isa mitte.

Tartu vaimu teise templi ehk ülikooliga saite samuti sõbraks?

Jah, mul on väga hea meel, et lõpuks ikka ülikooli astusin. Küll
alles 30aastaselt ja kaugõppesse, aga ajakirjanduse ja
kommunikatsiooni eriala tundmine aitab igat juhti. Kui oma
pabereid ülikooli astumiseks sisse andsin, öeldi, et mul veab, kuna
saan veel viimasele vastuvõetavale kursusele, kus õpetab
professor Marju Lauristin… Ja mida me näeme? Marju õpetab
tänaseni. See on äge!

Kui Eesti rahvusringhääling viimati juhti otsis, oli ka teil mõte
konkureerida. Miks ümber mõtlesite?

Tundsin, et ei taha veel kantsleriametist loobuda. Olin olnud seni
seotud ju ainult ühe kultuuriasutusega, kantslerina sain aga
suunata ja mõjutada kogu vabariigi kultuurielu. See oli väga
huvitav.

Kuni hetkeni, mis lõpetas teie 22 aasta pikkuse kultuurile
pühendumise päevapealt.

Jah, Tallink andis mulle järelemõtlemiseks 12 tundi… Muidugi
mõned inimlikud hirmud olid – eriti mu emal, kes kartis, et ma ei
saa kultuurijuhtimisest nii erineval alal, nagu seda on börsiettevõte,
hakkama. Aga ma teadsin, et suurt firmat ei juhita kunagi üksi.
Suurt firmat juhib meeskond. Kui juht millegipärast üksi jääb, peab
ta väga kiiresti lahkuma. Vastasel korral kahjustab ta
organisatsiooni tulevikku. Mina ei ole nende ligi kahe aasta jooksul
oma valikut hetkekski kahetsenud.

Umbes aasta tagasi ütlesite, et alati on võimalik leida uusi,
geniaalseid ideid. Kas paar nädalat tagasi kulutulena levinud
uudis, et Tallink hakkab koos Tallinna linnavalitsuse ja
Infortariga linnahalli renoveerima, kuulub selliste hulka?



Kindlasti pole see minu idee. See idee sündis Ain Hanschmidti ja
Enn Pandi peades juba 15 aastat tagasi. Mitu linnapead on samuti
tahtnud, lubanud ja isegi proovinud linnahalliga midagi ette võtta,
aga … Tallinna linnale üksi pole see jõukohane.

Mu töökabineti aknast paistab mitte ainult linnahall, vaid kogu see
poolsurnud mereäärne kvartal. Pidasime Ain Hanschmidti ja Enn
Pandiga nõu, mille järel otsustasin minna linnapea Mihhail Kõlvarti
jutule. Et küsida, kas linn oleks nõus 34% osalusega olema projekti
üks kolmest osapoolest. Tallink ja Infortar vastutavad, et ärimudel,
mille loome, toimiks, oleks suuteline investeeringud tagasi maksma
ning hiljem ka kasumit tooma.

Muidugi pole me huvitatud ainult konverentsikeskuse ehitamisest –
mida saab kasutada ka kontserdisaalina – ning linnahalli
renoveerimisest, vaid terve kvartali ja uue sadama rajamisest. Nii
et geniaalse uue idee asemel nimetaksin mina seda vana supi üles
soojendamiseks... Kusjuures vana supp nagu vana veingi võivad
olla väga maitsvad.

Mida ütlete neile, kes süüdistavad teid nii suure projekti nii
suures saladuses hoidmises?

Oleme börsiettevõte, meil pole võimalik teisiti toimida. Kusjuures
praegu on kinnitatud ainult kavatsuste kokkulepe, mida Tallinna
linna koduleheküljelt saab igaüks lugeda. Konkreetsed lepingud,
mis jõuavad Tallinna linna volikokku, alles sõlmitakse. Seejärel
saab välja kuulutada avaliku arhitektuurikonkursi. Kogu ehituse
maksumuseks kujuneb 300 miljonit, millest mitte ühtegi senti ei
maksa maksumaksja.

Teie sõber, õpetaja ja omaaegne kolleeg Aivar Mäe on öelnud,
et Paavole sobivad sellised väljakutsed, kus tuleb pea ees
tulle söösta. Kas alustav suurprojekt kuulub nende hulka?

Mina praegu sööstan pea ees mitte tulle, vaid pigem vette. Et
liiklust mitte üle koormata, selleks oleks vaja Ahtri tänavalt alustada
maa-aluse tunneli ehitamist, mis viiks autod otse laevale.

Laevadest me polegi veel rääkinud. Tallinki uue laeva
ehitamine on ettevalmistamisel. Tuleb välja, et kõigepealt
mõeldakse laevale nimi.

Jah, meil oli nime väljamõtlemiseks suur konkurss, ettepanekuid
tuli lausa 30 riigist. Nimesid pakuti tervelt 2800! Võitjaks osutus üks
tore Soome kodanik, kelle idee järgi saab laev nimeks My Star.
Ehk siis – 2022. aastal valmiv laev saab “igaühe staariks”. Nime
väljamõtleja on kutsutud muidugi laeva esimesele reisile liinil



Tallinn–Helsingi. Laeva hakatakse ehitama Soomes Rauma
laevatehases ja maksma läheb see 250 miljonit eurot.

Kas teist endast on nüüd saanud ka suur laevaga sõitja?

Jah, kõigi 11 reisilaevaga sõitsin alustuseks kohe paar korda, et
tuttavaks saada meeskondade ja töötajatega. Kuna laevainimesed
töötavad kahes vahetuses, siis tuligi käia paar korda igal laeval.

Tallinkis on reegel, et kõik töötajad peavad meie laevadega sõitma,
et olla kursis pakutavate teenuste ja nende kvaliteediga. Aga
muidugi saadame oma inimesi ka konkurentide laevadele. Et mitte
olla järel sörkijad, vaid ikka suunanäitajad.

Teie viisakust ja suhtlemisoskust kiidavad kõik teid tundvad
inimesed. Kui oma laevadel midagi parandamist vajavat
näetegi, ei söanda te arvatavasti ühtegi märkust teha?

Ma ei tee mitte märkusi, vaid tähelepanekuid. Et inimesi tuleb
väärtustada, selle õppisin ära tänu kodusele kasvatusele.
Vanemuises tänu tollasele teatrijuhile Aivar Mäele. Minu põhimõte
on, et juhi uks peab olema avatud igale kolleegile, sellest algabki
inimese väärtustamine.

Hiilgate sellega, et ei unusta kunagi sõprade ega kolleegide
sünnipäevi. Kuidas on lugu nende 7500 Tallinki kolleegiga?

Tunnistan, et mõtlesin välja süsteemi: õnnitlen e-posti teel ainult
laevameeskondade juhatuse liikmeid. Koos kaubalaevadega on
laevu 13, iga juhatuses on 12 liiget. Mõni päev aastas juhtub, et
polegi kedagi õnnitleda…

Milline näeb välja 13. märts, kui teil endal on 40. sünnipäev?

Põgenen Taisse, Samui saarele. Enda sünnipäevad pole mulle
kunagi meeldinud, teiste omadest hoolin küll. Sest iga sünnipäeva
taga on inimene.

Kas te kodulinnas Tartus ikka käite?

Väga tihti. Eilegi käisin, rongiga – linnapea Urmas Klaas andis
Tallinkile üle kultuurisõbraliku ettevõtte aukirja. Oleme nii
Vanemuise kui ka Estonia suur sponsorid.

Jan Uuspõld ütles ühes intervjuus, et hingega pühendumine
annab elule magusa maitse. Missuguse omadussõnaga teie
oma senist elu iseloomus taksite?

Kui rõõme on igas päevas rohkem kui muresid, siis ongi elul
magus maitse. Minu esimesed 40 aastat on olnud huvitavad ja
ilusad.



Kui veel kord Aivar Mäe sõnu kasutada, siis olevat te hea pea ‐
ministrimaterjal. Kas...?

Eks aeg näitab.

- PISITEKST - 
●

Tallinkis on reegel, et kõik töötajad peavad meie laevadega sõitma,
et olla kursis pakutavate teenuste ja nende kvaliteediga. Aga
muidugi saadame oma inimesi ka konkurentide laevadele. Et mitte
olla järel sörkijad, vaid ikka suunanäitajad.

●

Enda sünnipäevad pole mulle kunagi meeldinud, teiste omadest
hoolin küll. Sest iga sünni päeva taga on inimene.

●

Kui rõõme on igas päevas rohkem kui muresid, siis ongi elul
magus maitse. Minu esimesed 40 aastat on olnud huvitavad ja
ilusad.

●

Kui juht millegipärast üksi jääb, peab ta väga kiiresti lahkuma.

 

Sarnased uudised

Paavo Nõgene: juhi uks peab olema avatud igale kolleegile, sellest
algabki inimese väärtustamine (86%)

Paavo Nõgene: kui juht millegipärast üksi jääb, peab ta väga
kiiresti lahkuma (89%)
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