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STORY
Heikko Hiie kirg, ettevõte Eesti Haldus ei sündinud

läbi valu või suurte otsimiste. „Koristamine hakkas

mulle meeldima juba väikese poisina. Kui ema palus

mul toad ära koristada, ma tegin seda. Olin siis

üheksa- või kümneaastane. Mulle hakkas meeldima

see muutuse tekitamise protsess.“

Me kõik otsime enda elus täiuslikkust, nii suhetes,

töös kui üldises kuvandis. Tihti loovad inimesed

suuri tegusid just läbi tahtmise midagi muuta. 

Eesti Haldus sündis ühe mehe unistusest, läbi

teadliku tahtmise luua kord ja puhtus, kui Heikko

Hiie hakkas lapsena saadud koristamiskogemuse

toel otsima täiuslikkust kõiges.



STORY
„Kodus koristasime õega kordamööda, see oli meie

kohustus. Millegipärast ei viitsinud õde seda väga

korralikult teha ja ma pidin pidevalt tema tööd üle

tegema. Mitte sellepärast, et ema oleks sundinud,

vaid mulle meeldis teha seda korralikult, väga

korralikult.“  Väikese poisi kohustusest sai justkui

lahinguväli, kus mustad pinnad ja plekid olid tema

suurimad vaenlased. Korra loomine muutus tema

elustiiliks ja sellest kasvas selline kirg, et ta

otsustas suurena luua oma haldusettevõtte. Eesti

Haldus pakub juba kümme aastat koristusteenust:

Meie missioon on olla kliendi kõige usaldusväärsem

ja kvaliteetsem koristusteenuse pakkuja.



STORY
„Kui ma kunagi alustasin, siis mul ei olnud

meeskonda. Ostsin endale õiged vahendid ja

hakkasin tasapisi ise erinevatel objektidel

koristamas käima,“ meenutab Heikko Hiie firma

käivitamist.



Tema eesmärk ei olnud kunagi pelgalt rahateenimine, vaid tulemuse

perfektsus. „Mulle oli hea tulemus ja klientide rahulolu algusest

peale väga tähtis. Kui ma ei suutnud kliendile pakkuda seda, mida ta

ootas, tekkis pinge. Mida keerulisem oli plekk, seda põnevamaks

töö minu jaoks muutus. Otsisin pidevalt uusi aineid ja võimalusi, aga

plekist pidin jagu saama. Päeva lõpuks olin alati võitja!“ kirjeldab ta

korra saavutamist kui võitu. Ettevõttesse Eesti Haldus on ta

aastate jooksul leidnud endale võitluskaaslased, kes jagavad tema

kirge korra ja puhtuse vastu. Hetkel astub igapäevaselt

lahinguväljale üle 70 töötaja. „Need on inimesed, kes omavad

minuga sarnast maailmavaadet. Meile on omane olla perfektsed,

täpsed ja oma töös kirglikud. Meie ühine eesmärk on olla seal, kus

on vaja luua kord ja puhtus ja me teame, kui oluline on see

igasuguse töö sujuvaks kulgemiseks.  Me kõik teeme oma elus

valikuid ja kui me oleme teinud need õigesti, siis saame olla

õnnelikud. Koos oma meeskonnaga saame luua väga paljude jaoks

paremad võimalused olla oma eluga rahul.“
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