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EcoUp Oyj puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022  
(tilintarkastamaton) 

 
EcoUp Oyj puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022: EcoUpin liikevaihdon kasvu 
jatkui ensimmäisellä vuosipuoliskolla, tulos laski ennakoidusti 
 
Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu. 
 
Tammi – kesäkuu 2022  

• EcoUp Oyj:n liikevaihto kasvoi 9 prosenttia ja oli 14,1 (13,0) miljoonaa euroa.  
• Yhtiön Ekovilla-puhallusvillatuotteen sekä kierrätetystä puhtaasta mineraalivillasta valmistetun 

Ikivilla-tuotteen kysyntä oli ennätyksellisen korkealla tasolla. 
• Eristetuotteiden vienti Tanskaan ja Ruotsiin oli voimakkaassa kasvussa. Aloitimme 

eristetuotteiden viennin Puolaan. 
• Levyeristeiden ennätyksellistä vertailukautta heikompi kysyntä heikensi katsauskauden 

kasvulukemaa. 
• Käyttökate pieneni ja oli 0,3 (1,6) miljoonaa euroa eli 2,3 % (12,0 %) liikevaihdosta. Yhtiön 

kannattavuus heikkeni johtuen strategian mukaisten kärkihankkeiden toteuttamiseen 
liittyneistä investoinneista ja panostuksista sekä tuotannontekijöiden kustannusten äkillisestä 
ja ennakoimattomasta noususta, johon sopimusrakenteiden vuoksi ei voitu reagoida riittävän 
nopeasti. Yhtiö on kehittänyt sopimusrakenteitaan tavoitteenaan reagoida poikkeuksellisiin 
tuotantokustannusten muutoksiin jatkossa nopeammin. Myös liikevoitto pieneni ja oli -1,4 
(0,2) miljoonaa euroa. 

• Liiketoiminnan rahavirta oli 0,0 (5,5) miljoonaa euroa.  
• Yhtiö sai 15.3.2022 patentin kehittämälleen laitteistolle, joka mahdollistaa mineraalivillajätteen 

energiatehokkaan jalostamisen uudeksi raaka-aineeksi. 
• Raportointijaksolla tehtiin merkittäviä investointeja kasvustrategian mukaisiin kärkihankkeisiin, 

mm. kiertotalousteknologioiden sekä uusien tuotteiden, kuten hiilineutraalien 
akustiikkatuotteiden, kehittämiseen. Raportointijaksolla yhtiö investoi Kiertotalousteknologia-
liiketoimintaan noin 1,5 M€.  

• Yhtiön aikaisemmin kehittämien, kemikaalien käyttöön perustuvien menetelmien kaupallinen 
kannattavuus ei ole ollut vielä riittävää, mikä on viivästyttänyt jo pitkällä olevia neuvotteluita 
loppuasiakkaiden kanssa ja kiertotalousteknologioiden kaupallistamista. Tämän vuoksi yhtiö 
kehittää vaihtoehtoisia, edullisempia menetelmiä mineraalipohjaisten jätejakeiden 
hyödyntämiseksi tavoitteenaan mm. kehittää kilpailukykyinen vaihtoehto sementille. 
Tuotteeseen liittyvät uudet menetelmät perustuvat jopa 100-prosenttisesti jäte- ja 
sivuvirtamateriaalien käyttöön, jolloin ne eivät ole riippuvaisia prosessissa tarvittavien 
kemikaalien määrästä tai markkinahinnoista aiemmin kehitettyjen menetelmien tapaan. 
Näiden uusien menetelmien odotetaan siirtyvän teollisen mittakaavan testaukseen alkusyksyn 
aikana. 

 
Keskeiset tunnusluvut 
EcoUp-konserni 1–6/2022* 1–6/2021* Muutos % 1–12/2021 1–12/2020 Muutos % 
Liikevaihto, 1000 € 14 076 12 964 9 % 31 387 26 146 20 % 
Käyttökate (EBITDA), 1000 € 323 1 556 -79 % 4 970 4 266 17 % 
% liikevaihdosta 2,3 % 12,0 %   15,8 % 16,3 %   
Liikevoitto (EBIT), 1000 € -1 431 176 -913 % 2 080 2 113 -2 % 
% liikevaihdosta -10,2 % 1,4 %   6,6 % 8,1 %   
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Tilikauden voitto, 1000 € -1 482 -220   1 036 1 446   
% liikevaihdosta -10,5 % -1,7 %   3,3 % 5,5 %   
Henkilökunnan määrä keskimäärin 190 164 15,8 % 161 124 30 % 
Palkat ja palkkiot, 1000 € 3 704 2 736 35 % 6 681 4 459 50 % 
Omavaraisuusaste % 60,8 % 28,8 %   62,7 % 36,2 %   
Nettovelkaantumisaste % 5,9 % 114,6 %   -11,7 % 111,0 %   
Sijoitetun pääoman tuotto % -4,9 % 1,1 %   6,7 % 12,7 %   
Taseen loppusumma, 1000 € 35 169 24 598 43 % 37 337 20 681 81 % 
Osakekohtainen tulos, € -0,17 -0,03   0,12 **  0,22   
Osinko / osake, € (esitys) — —   0,06 0,23   

     * 1-6 luvut tilintarkastamattomat kuluvalta ja edelliseltä vuodelta 

     ** Aikajakson osakemäärät muutettu vertailukelpoisiksi 27.8.2021 tehdyn 1/699 osakesplitin mukaisesti 

 
Taloudellinen ohjeistus  
 
Yhtiö antoi 27.5.2022 tulosvaroituksen, jossa se totesi seuraavasti: Tuotantokustannusten nopea 
nousu vaikuttaa EcoUpin liiketoiminnan kannattavuuteen heikentävästi siten, että konsernin 
operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi. 
Lisäksi samassa yhteydessä yhtiö siirsi keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan vuodesta 2024 
vuoteen 2026. 
 
EcoUp ei anna muuta taloudellista ohjeistusta vuodelle 2022 kiristyneestä geopoliittisesta tilanteesta 
ja sen aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen. 
 

Katsauskauden merkittävät tapahtumat 
 
Yhtiö sai 15.3.2022 Suomessa patentin innovaatiolleen, joka mahdollistaa mineraalivillan 
energiatehokkaan jauhatuksen ja suodatuksen uudeksi raaka-aineeksi.  
 

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen 
 
Yhtiö ilmoitti 10.8.2022 muutoksesta johtoryhmässä, kun digitalisaatiojohtajana toiminut Henrik 
Hirvensalo irtisanoutui yhtiön palveluksesta. 
 

Markkinanäkymät 
 
Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset kuluttajien luottamukseen ja materiaalien sekä 
energian hintojen nousuun lisäävät epävarmuutta lyhyellä aikavälillä.  
 
Keskipitkällä aikavälillä rakentamisen vihreä siirtymä etenee, ja nykyisessä geopoliittisessa 
tilanteessa siirtymää halutaan EU-tasolla vauhdittaa (mm. REPowerEU). Kestävän rahoituksen 
luokittelujärjestelmän eli taksonomian voimaantulo on omiaan ohjaamaan investointeja kestäviin 
kohteisiin nykyistä tehokkaammin. 
 
Maankäyttö- ja rakentamislain uudistus on edennyt ja hallituksen ehdotusta uudeksi rakentamislaiksi 
odotetaan eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Uusi rakentamislaki edistää vähähiilistä rakentamista 
antamalla mm. tekniset vaatimukset rakennuksen vähähiilisyydestä. Rakentamislain uudistuksessa 
huomio kiinnittyy myös rakennuksen koko elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin, alkaen 
rakennusmateriaalien valmistamisen päästöistä ja päättyen rakennuksen ja sen osien 
uudelleenkäytettävyyteen. Vastaavaa lainsäädäntöä on jo voimassa mm. Tanskassa ja Ruotsissa. 
Tämän kehityksen uskotaan kasvattavan ekologisempien rakennusmateriaalien kysyntää. 
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Suomi yhdessä muiden EU-maiden kanssa on sitoutunut nostamaan purku- ja rakennusjätteen 
uusiokäytön astetta. Jätelain uudistuksen myötä rakennus- ja purkujätteen erilliskeräystä ja 
hyödyntämistä lisätään asettamalla erilliskeräysvelvoitteet mm. mineraalivillajätteelle.  
 
Rakennusteollisuuden (RT Ry) suhdannekatsaus toukokuulta 2022 ennusti rakentamisen hidastuvan 
vuoden 2023 aikana. Vuonna 2022 rakentamisen odotetaan jatkuvan Suomessa kuitenkin hyvällä 
tasolla. Yhtiö on varautunut tähän panostuksilla vientiliiketoimintaan sekä uuteen, kuluttajille 
suunnattuun yläpohjasaneeraus-konseptiin, jonka kiinnostavuus on kasvussa mm. korkeiden 
energiahintojen johdosta. Yläpohjan saneeraustoimenpiteet ovat erinomainen keino vähentää 
lämmityskustannuksia, eikä saneerausmarkkina tyypillisesti reagoi suhdannevaihteluihin yhtä 
voimakkaasti kuin uudisrakentaminen. Myös RT Ry arvioi suhdannekatsauksessaan, että 
tarvelähtöinen korjausrakentaminen jatkaa kasvuaan.  
 
Energian voimakkaan hinnannousun oletetaan lisäävän kiinnostusta rakennusten 
energiatehokkuuden parantamiseen. Tähän tähtää myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin 
käynnissä oleva uudistustyö. Näiden kehityssuuntien uskotaan tukevan ja kiihdyttävän EcoUpin 
eritoten omakotiasujille suunnattua yläpohjasaneeraus-liiketoimintaa. 
 

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 
 
Yhtiö tavoittelee kasvua. Tavoitteena on noin 65 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto vuoden 2026 
loppuun mennessä. Kannattavuuden osalta tavoitellaan yli 20 prosentin EBITDA, % keskipitkällä 
aikavälillä. Osingonjaon osalta yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina 30–50 prosenttia yhtiön 
tilikauden tuloksesta. 

 
Yhtiön kasvustrategian painopisteet 
Kasvustrategiamme tärkeimmät painopisteet ovat: 

• Levyeristeiden myynnin lisääminen ja tuotantokapasiteetin kasvattaminen 
• Kuluttajamarkkinoiden yläpohjasaneerauskonseptin kehittäminen 
• Uusien tuotteiden kehittäminen ja valikoitu maantieteellinen laajeneminen 
• Uusiin teknologioihin perustuva liiketoiminta kotimaassa 
• Kiertotalousteknologioiden tarjoaminen Euroopassa lisensoimalla ja myymällä laitteistoa 

 

Toimitusjohtaja Antti Ollikainen kommentoi 
 
”Kuluneen vuosipuoliskon aikana eristetuotteidemme vienti Tanskaan ja Ruotsiin kasvoi voimakkaasti, 
lisäksi avasimme uutena alueena Puolan markkinan. Niin ikään kotimaassa puhallusvillan myynti oli 
ennätyskorkealla tasolla. Puhalluseristetuotteidemme energiatehokas tuotantoprosessi, monipuolinen 
ja aina ekologinen raaka-ainepohja sekä hankintaosaamisemme antavat meille kilpailuetua myös 
kotimaan rajojen ulkopuolella.  
 
Kiertotalousteknologia-liiketoiminnallemme kulunut kevät on ollut kiivaan jatkokehityksen aikaa. 
Saatuamme patentin teknologiallemme maaliskuussa olemme panostaneet tuotesovellusten 
kehittämiseen. Aikaisemmin kehitettyjen, kemikaalien käyttöön perustuvien menetelmien kaupallinen 
kannattavuus ei ole ollut vielä riittävää, mikä on viivästyttänyt jo pitkällä olevia neuvotteluita 
loppuasiakkaiden kanssa. Tästä syystä olemme panostaneet vaihtoehtoisten ja edullisempien 
menetelmien kehittämiseen. Nämä menetelmät perustuvat jopa 100-prosenttisesti hylättyjen 
materiaalien käyttöön, siksi ne eivät ole riippuvaisia prosessissa tarvittavien kemikaalien määrästä tai 
markkinahinnoista, kuten aikaisempi menetelmä. Suunnitelmissa on viedä uudet menetelmät teollisen 
mittakaavan testaukseen alkusyksyn aikana. 
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Tammi-kesäkuu aikana jatkoimme investointeja myös muihin strategiamme mukaisiin 
kärkihankkeisiin, kuten levyeristetehtaan tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja uusien tuotteiden 
sekä palveluiden kehittämiseen, esimerkkinä uudet hiilineutraalit akustiikkatuotteet. Tämä näkyy 
osaltaan tuloksessamme. Palveluistamme kotien energiatehokkuutta parantava pientalosaneeraus-
konsepti on käynnistämisvaiheen jälkeen herättänyt kiinnostusta, ja kysynnässä on nähty suotuisaa 
kehitystä. 
 
Tuotantokustannusten nopea nousu on vaikuttanut kannattavuuteen myös meillä. Toimitamme 
lukuisille asiakkaille eristämisen tuotteita vuosisopimuspohjaisesti tai siten, että hintojen 
muutosmahdollisuuksia on rajattu ajallisesti. Kun tuotantokustannukset nousivat nopeasti ja 
ennakoimattomasti, emme sopimusteknisistä syitä kyenneet siirtämään kustannusnousua 
tuotteidemme hintoihin riittävän nopeasti. Olemme nyt kehittäneet sopimusrakenteitamme 
tavoitteenamme reagoida poikkeuksellisiin tuotantokustannusten muutoksiin jatkossa nopeammin.  
 
Lainsäädäntörintamalla tapahtuu paljon niin kansallisesti kuin EU-tasollakin. Rakentamislain uudistus 
on siirtymässä eduskuntakäsittelyyn syksyllä, ja päättäjiltä odotetaan ratkaisuja asumisen 
hiilijalanjäljen kutistamiseen mm. Tanskassa voimassa olevaa sääntelyä vastaavasti. Jätelain 
kiertotaloutta edistävä uudistus asettaa tavoitteet mm. mineraalivillajätteen erilliskeräykselle. Betonin 
osalta end-of-waste-menettely tuli voimaan kesällä, ja myös muiden jätejakeiden osalta kiertotalouden 
mahdollisuuksia kehitetään regulaation keinoin. On selvää, että vihreä siirtymä etenee ja että sitä 
halutaan jopa vauhdittaa. 
 
Me edistämme osaltamme rakentamisen vihreää siirtymää tuottamalla ekologisia tuotteita 
rakentamisen tarpeisiin. Tänä vuonna tuotteemme ovat sitoneet 13 507 683 kg hiilidioksidia. Se 
vastaa 91 miljoonaa ajokilometriä henkilöautolla, yli 79 000 matkaa Suomen päästä päähän tai 26 
486 lentomatkaa välillä Oulu – Helsinki.” 
 

EcoUp Oyj:n liiketoiminnan taloudellinen kehitys tammi - 
kesäkuussa 2022 
 
Liiketoiminnan kehitys tarkastelujaksolla 
 
Tammi - kesäkuussa 2022 yhtiön liikevaihto kehittyi suotuisasti, kasvua nähtiin etenkin Ekovilla-
puhallusvillaeristeen ennätyslukemiin kivunneessa myynnissä. Viennissä Tanskaan ja Ruotsiin nähtiin 
erityisen voimakasta kasvua, Puolan markkina on onnistunut uusi avaus. 
 
Alkuvuonna yhtiön kannattavuus heikkeni tuotannontekijöiden kustannusten merkittävästä ja 
nopeasta kasvusta johtuen. Tilanteeseen reagoitiin hinnankorotuksilla, joiden vaikutus näkyi 
raportointijakson jälkimmäisellä puoliskolla paranevana kannattavuutena.  
 
Pientalosaneeraus-liiketoiminnan käynnistämisen kulut vaikuttavat osaltaan yhtiön tulokseen. 
Raportointijakson jälkimmäisellä puoliskolla on kuitenkin nähty suotuisaa kehitystä 
lisäeristyskysynnässä. Pientalosaneeraus-liiketoimintaa tukee energiahintojen raju nousu 
yläpohjasaneerausten ollessa erinomainen keino hillitä lämmityskustannuksia. 
 
Kuluneen puolivuotiskauden aikana yhtiö jatkoi investointeja levyeristetehtaan tuotantokapasiteetin 
kasvattamiseksi sekä palonestojärjestelmiin, jotta tuotantohäiriöiltä vältytään nykyistä paremmin. 
Lisäksi on kehitetty entistä kustannustehokkaampaa ja muovitonta puhallusvillan asennuskonseptia. 
Kehitteillä on myös hiilineutraaleja akustiikkatuotteita. 
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Kiertotalousteknologia -liiketoiminnan käynnistyminen on ollut arvioitua hitaampaa. Erityisesti 
menetelmässä käytettävien kemikaalien vallitsevalla hintatasolla menetelmän kaupallinen 
kannattavuus ei ole ollut riittävää asiakkaiden investointipäätösten perustelemiseksi, minkä vuoksi 
yhtiö kehittää vaihtoehtoisia, edullisempia menetelmiä mineraalipohjaisten jätejakeiden 
hyödyntämiseksi. 
 
Liikevaihto, kannattavuus ja tulos 
 
Konsernin liikevaihto jatkoi kasvuaan ollen 14,1 miljoonaa euroa (13,0), mikä on 8,6 % vertailukautta 
korkeampi. Kasvusta 71,4 % oli orgaanista ja 28,6 % yrityskaupoista syntynyttä kasvua. Orgaanista 
kasvua syntyi erityisesti puhallusvillaeristeen myynnissä sekä kuluttajaliiketoiminnan käynnistymisen 
myötä. Myös katsauskauden loppupuolella realisoitumaan alkaneet myyntihintojen korotukset 
kasvattivat liikevaihtoa, mutta niiden vaikutus ei vielä ehtinyt olla merkittävä. Toisaalta levyeristeiden 
vertailukautta heikompi kysyntä heikensi katsauskauden kasvulukemaa. 
  
Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 0,3 miljoonaa euroa (1,6). Käyttökatetta alensi voimakas 
kustannusinflaatio, johon reagointi oli merkittävissä asiakkuuksissa hidasta sopimusrakenteista 
johtuen. 
 
Liikevoitto (EBIT) oli -1,4 miljoonaa euroa (0,2) ja liikevoitto sisältää poistoja -1,8 miljoonaa euroa (-
1,4).  
Konsernin tulos oli -1,5 miljoonaa euroa (-0,2). 
 
Tase, rahoitus ja investoinnit 
 
Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 35,2 miljoonaa euroa (24,6), kun se vuoden 2021 
tilinpäätöksessä oli 37,3 miljoonaa euroa. 
 
Omavaraisuusaste oli 60,8 % (28,8 % 30.6.2021) ja nettovelkaantumisaste 5,9 % (114,6 %) 
Liiketoiminnan rahavirta oli 0,0 miljoonaa euroa (5,5). 
 
Investointien rahavirta oli -3,5 miljoonaa euroa (4,9). Investoinnit keskittyivät kiertotalousteknologian 
kaupallistamiseen ja jatkokehitykseen, uusiin kiertotaloustuotteisiin sekä eristelevytehtaan 
kapasiteetin nostamiseen ja paloturvallisuuden parantamiseen. 
 
Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 6,3 miljoonaa euroa (1,2). Korollista velkaa oli 
6,9 miljoonaa euroa (8,5) 
 
Riskitekijät 
 
Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit on esitetty 10.9.2021 julkaistussa yhtiöesitteessä. 
 
Rakennusalan ja makrotalouden epäedullisella kehityksellä EcoUpin päämarkkina-alueilla Suomessa 
ja muualla Euroopassa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus EcoUpin toimintaympäristöön ja 
liiketoiminnan tulokseen. Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäyssota Ukrainaan on lisännyt 
epävarmuutta markkinassa ja vaikuttanut energianhintoihin ja logistiikkakustannuksiin lyhyellä 
aikavälillä. Sodan jatkuessa yleinen epävarmuus ja inflaatiokehitys voivat hidastaa rakentamista tai 
viivästyttää rakennusprojektien läpiviemistä, mikä voi vaikuttaa erityisesti Palvelut- ja tuotteet -
liiketoimintaan. Yleinen epävarmuus voi heikentää investointihalukkuutta.  
 
EcoUpin mahdollinen epäonnistuminen tuotekehityksessä tai siinä mahdollisesti tapahtuvat 
viivästymiset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti EcoUpin liikevaihtoon ja tulevaisuudennäkymiin. 
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Näiden riskien hallitsemiseksi yhtiö on kehittänyt uusia menetelmiä mineraalipohjaisten jätejakeiden 
hyödyntämiseksi tavoitteenaan mm. kehittää sementille kilpailukykyinen vaihtoehto. Aiemmin 
kehitettyjen, kemikaalien käyttöön perustuvien menetelmien kaupallinen kannattavuus ei ole ollut vielä 
riittävää, mikä on viivästyttänyt jo pitkällä olevia neuvotteluita loppuasiakkaiden kanssa. Uudet 
menetelmät perustuvat jopa 100-prosenttisesti jäte- ja sivuvirtamateriaalien käyttöön, jolloin ne eivät 
ole riippuvaisia prosessissa tarvittavien kemikaalien määrästä tai markkinahinnoista aiemmin 
kehitettyjen menetelmien tapaan.  
 
EcoUpin Ekovilla-tuotteiden raaka-ainepohja koostuu kotimaisista kierrätysmateriaaleista ja tuotanto 
on kilpaileviin tuotteisiin verrattuna erittäin energiatehokasta. Tämän johdosta yhtiö arvioi, että EcoUp 
on eristämisen markkinassa verrattain hyvin suojautunut tuotannontekijöiden hintamuutoksia vastaan. 
 
EcoUpin eristetuotteiden muodostamasta liikevaihdosta merkittävä osa perustuu vuosisopimuksiin 
pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa. Yhtiö on kehittänyt kuluvan vuoden aikana sopimusrakenteitaan 
tavoitteenaan reagoida tuotantokustannusten merkittävään nousuun jatkossa nopeammin. Ei ole 
kuitenkaan varmuutta siitä, miten asiakkaat reagoivat hinnankorotuksiin tai millä aikavälillä korotukset 
vaikuttavat yhtiön tulokseen.  

 
Hallinnointi ja henkilöstö 
 
Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen voimassa olevat valtuutukset 
 
EcoUp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.5.2022 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti 
tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 
tilikaudelta 2021. 
 
Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,06 euroa osakkeelta tilikauden 2021 
voitonjakokelpoisista varoista. Osinko maksettiin 2.6.2022. 
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota kullekin 21 000 euroa vuodessa. 
Hallituksen palkkiot maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta 
hankittavina yhtiön osakkeina, lukuun ottamatta palkkiosta hallituksen jäsenelle aiheutuvien verojen 
kattamiseen tarvittavaa rahaosuutta.  
 
Yhtiökokouksen päätöksellä hallitukseen valittiin nykyiset jäsenet Matti Kaski, Tuomas Mikkonen, 
Jussi Aho sekä Kim Poulsen, uusiksi jäseniksi valittiin Merja Kivelä ja Anne Korkiakoski. Hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kaski. 
Yhtiön tilintarkastaja toimii KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Antti Kääriäinen 
 
Hallituksen valtuutukset 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 
000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä 
vastaa noin 11 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.  
 
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja 
luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 
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oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).  
 
Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa, sekä yhtiön hallussa 
olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla 
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen 
erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää myös maksuttomasta 
osakeannista yhtiölle itselleen. 
 
Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-
oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.   
 
Henkilöstö 
 
Yhtiön henkilöstön lukumäärä 30.6.2022 oli 190 (164) työntekijää. Rekrytointeja on tehty erityisesti 
pientalosaneeraus-liiketoiminnan tarpeisiin sekä Kiertotalousteknologiat-liiketoiminnan osaamisen 
vahvistamiseen. 
 
Osakkeet ja osakkeenomistajat 
 
Osakkeiden lukumäärä ja osakekohtainen tulos 
 
EcoUp Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli yhteensä 8 868 210 (30.6.2021 
vertailukelpoinen määrä osakkeiden split huomioiden oli 6 876 800). Osakemäärä keskimäärin 
katsauskaudella oli 8 868 210 (6 625 500) 31.12.2020 yhtiön osakemäärät olivat 9 465 A-sarjan 
osaketta ja 5 B-sarjan osaketta.  
 
Yhtiö laski liikkeelle 359 uutta A-osaketta H1 2021 aikana kahdessa avainhenkilöille suunnatussa 
annissa. Listautumisvalmistelujen yhteydessä 27.8.2021 B-sarjan osakkeet mitätöitiin ja A-sarjan 
osakkeet splitattiin suhteessa 1:699.  
 
Syyskuun 2021 listautumisannissa laskettiin liikkeeseen 1.991.410 uutta osaketta. Osakemäärä 
31.12.2021 oli 8 868 210. 
Osakekohtainen tulos katsauskaudelta oli -0,17 euroa (-0,03). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia 
osakkeitaan. 

 
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022  
 
Yhtiö julkistaa liiketoimintakatsauksen Q3 27.10.2022. 
 
Puolivuosikatsauksen julkaisun yhteydessä järjestetään sijoittajille, analyytikoille ja medialle 
webcast-tilaisuus 26.8.2022 kello 14.00. Webcast-tilaisuudessa EcoUpin toimitusjohtaja Antti 
Ollikainen ja talousjohtaja Eero Heikkinen esittelevät yhtiön tuloksen raportointijaksolta ja 
markkinanäkymiä. 
 
Tilaisuuteen voi osallistua osoitteessa: https://ecoup.videosync.fi/2022-h1-tulokset/register 
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PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1. - 30.6.2022, TAULUKKO-OSA 
 
Puolivuotiskatsauksen laatimisperiaatteet 
 
Puolivuotiskatsauksen luvut on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on 
esitetty Nasdaq First North Growth Market Finland -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä 
laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
Osa tilinpäätöstiedotteen tunnusluvuista on ESMA:an ohjeessaan tarkoittamia vaihtoehtoisia 
tunnuslukuja. Vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat hyödyllistä lisätietoa yhtiön taloudellisen ja 
operatiivisen suoritustason arviointiin sekä parantavat vertailukelpoisuutta eri raportointikausien 
välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää kansallisessa lainsäädännössä (FAS) määriteltyjä 
tunnuslukuja korvaavina mittareina. 
 
Tilinpäätöstiedotteessa käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %, 
nettovelkaantumisaste %, omavaraisuusaste % sekä käyttökate ja käyttökate liikevaihdosta %. 
Laskentakaavat vaihtoehtoisille tunnusluvuille löytyvät jäljempänä osioista laskentakaavat. 

 
Noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 
 
Kehittämismenoja on aktivoitu KPL 5:8 § mukaisesti liittyen yhtiön tuotteiden kehittämiseen siltä osin, 
kun kehittämismenojen arvioidaan tuottavan vastaisia tuloja vähintään seuraavan 3–10 vuoden 
aikana. Kehittämismenot poistetaan arvioituna taloudellisena pitoaikanaan tasapoistoin. 
 
Taseeseen merkitty liikearvo ja konserniliikearvo poistetaan kymmenessä vuodessa, koska 
kokemusperäisesti on arvioitu sen tuloa tuottavan vaikutuksen kestävän vähintään 10 vuotta. 
Muut pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on arvostettu 
suunnitelmapoiston vähennettyyn hankintamenoon. Sijoitukset on arvostettu hankintamenoon. 
 
Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen 
FIFO-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6§ 1 momentin mukaista alimmanarvon periaatetta. 
 

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 
Hyödykeryhmä Arvioitu 

pitoaika 
Poistoprosentti ja poistomenetelmä 

Konserniliikearvo ja liikearvo 10 vuotta tasapoisto 
Kehittämismenot 3-10 vuotta tasapoisto 
Muut pitkävaikutteiset menot 2-10 vuotta tasepoisto 
Rakennukset ja rakennelmat 5-20 vuotta tasapoisto 
Koneet ja kalusto 3-10 vuotta tasapoisto / 25 % menojäännöspoisto 

  
Poistoperusteissa ei ole tapahtunut muutoksia. 
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Konsernin tuloslaskelma (FAS) 
EcoUp-konserni, 1000 € 1–6/2022* 1–6/2021* 1-12/2021 1-12/2020 

       
LIIKEVAIHTO 14 076 12 964 31 387 26 146 
Liiketoiminnan muut tuotot 48 61 365 576 
Materiaalit ja palvelut -4 996 -4 526 -11 105 -11 429 
Henkilöstökulut -4 262 -3 194 -7 878 -5 076 
Liiketoiminnan muut kulut -4 543 -3 749 -7 799 -5 951 
KÄYTTÖKATE 323 1 556 4 970 4 266 
Poistot ja arvonalentumiset -1 753 -1 380 -2 890 -2 153 
LIIKEVOITTO -1 431 176 2 080 2 113 
Rahoitustuotot ja -kulut -112 -253 -441 -320 
VOITTO ENNEN VEROJA -1 542 -77 1 639 1 792 
Tuloverot ja laskennalliset verot 60 -83 -461 -347 
Vähemmistöosuudet 0 -60 -142 0 
KATSAUSKAUDEN 
VOITTO/TAPPIO -1 482 -220 1 036 1 446 
     * 1–6 luvut tilintarkastamattomat       
kuluvalta ja edelliseltä vuodelta     

 
 

Konsernitase (FAS) 
EcoUp-konserni, 1000 € 30.6.2022* 30.6.2021* 31.12.2021 31.12.2020 
          
VASTAAVAA       
Pysyvät vastaavat         

Aineettomat hyödykkeet 6 053 5 470 6 753 3 786 
Aineelliset hyödykkeet 15 887 11 760 13 490 9 903 
Sijoitukset 89 85 17 65 

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 22 028 17 315 20 260 13 754 
          
Vaihtuvat vastaavat         

Vaihto-omaisuus 2 626 2 137 2 341 1 975 
Vaihto-omaisuus yhteensä 2 626 2 137 2 341 1 975 
Pitkäaikaiset saamiset:         

Muut saamiset 49 27 55 28 
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 49 27 55 28 
Lyhytaikaiset saamiset:         

Myyntisaamiset 3 379 3 157 3 183 2 301 
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 132 5 620 
Muut saamiset 104 361 580 1 016 
Siirtosaamiset 651 274 509 163 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 137 3 924 4 277 4 101 
Rahat ja pankkisaamiset 6 329 1 195 10 405 824 
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 13 140 7 283 17 078 6 927 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 35 169 24 598 37 337 20 681 
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VASTATTAVAA 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 31.12.2020 
OMA PÄÄOMA       

Osakepääoma 80 64 80 64 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 795 2 802 17 795 1 597 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 4 822 4 328 4 325 4 379 
Tilikauden voitto (tappio) -1 482 -220 1 036 1 446 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 21 215 6 974 23 236 7 486 
          
VÄHEMMISTÖOSUUS 159 116 159 0 
          
VIERAS PÄÄOMA       
Pitkäaikainen         

Lainat rahoituslaitoksilta 5 434 6 971 5 453 6 908 
Ostovelat 404 558 475 531 

Pitkäaikainen yhteensä 5 838 7 529 5 929 7 439 
          
Lyhytaikainen         

Lainat rahoituslaitoksilta 1 474 1 554 1 527 1 474 
Ostovelat 2 576 2 217 2 102 1 415 
Velat saman konsernin yrityksille 0 1 719 3 693 
Laskennalliset verovelat 574 494 576 484 
Muut velat 1 138 2 695 2 394 319 
Siirtovelat 2 195 1 301 1 411 1 371 

Lyhytaikainen yhteensä 7 957 9 979 8 014 5 756 
          
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 795 17 508 13 943 13 194 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 35 169 24 598 37 337 20 681 
     * 1-6 luvut tilintarkastamattomat kuluvalta ja 
edelliseltä vuodelta     

 

Konsernin rahavirtalaskelma 
  
EcoUp-konserni, 1000 € 1–6/2022* 1–6/2021* 2021 2020 
         
Liiketoiminnan rahavirta:         
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 542 -77 1 639 1 792 
Oikaisut:         

Suunnitelman mukaiset poistot 1 753 1 380 2 890 2 153 
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 5 52 24 153 
Rahoitustuotot ja -kulut 101 253 420 320 
Luovutustappiot ja -voitot 7 0 16 0 

Rahavirta ennen käyttöpääoman 
muutosta 325 1 608 4 988 4 419 
          
Käyttöpääoman muutos:         

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten 
muutos 78 178 150 -695 

Vaihto-omaisuuden muutos -285 -162 -366 186 



 
 
 

sijoittajat.ecoup.fi 11 

Lyhytaikaisten korottomien velkojen 
muutos -64 4 160 819 -1 213 

Liiketoiminnan rahavirta ennen 
rahoituseriä ja veroja 86 5 783 5 591 2 697 
          
Maksetut korot ja maksut -114 -255 -446 -388 
Saadut korot liiketoiminnasta 2 2 5 53 
Maksetut välittömät verot 8 -73 -547 52 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) -17 5 457 4 603 2 414 
          
Investointien rahavirta:         

Investoinnit aineellisiin 
ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 461 -4 955 -8 318 -3 977 

Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden luovutustulot 7 13 16 13 

Muiden lainojen myöntäminen 
ja saadut takaisinmaksut 0 0 0 3 150 
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -3 454 -4 942 -8 302 -814 
          
Rahoituksen rahavirta:         
Maksullinen oman pääoman lisäys 0 1 205 16 182 0 
Pääomalainojen nostot ja takaisinmaksut 0 0 0 -3 150 
Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0 0 4 685 
Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen 
takaisinmaksut -73 -342 -1 401 -1 808 
Maksetut osingot ja muu voitonjako -532 -1 007 -1 500 -1 015 
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -605 -144 13 281 -1 288 
          
Rahavarojen muutos (A + B + C) -4 076 372 9 581 312 
          
Rahavarat katsauskauden alussa 10 405 824 824 512 
Rahavarat katsauskauden lopussa 6 329 1 195 10 405 824 
     * 1-6 luvut tilintarkastamattomat kuluvalta ja 
edelliseltä vuodelta     
 
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 
EcoUp-konserni, 1000 € 1–6/2022* 1–6/2021* 2021 2020 
          
Sidottu oma pääoma       

Osakepääoma kauden alussa 80 64 64 64 
Osakepääoma kauden lopussa 80 64 80 64 

Sidottu oma pääoma yhteensä 80 64 80 64 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
kauden alussa 17 795 1 597 1 597 1 597 
Muutos 0 1 205 16 198 0 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
kauden lopussa 17 795 2 802 17 795 1 597 
          
Muuntoerot kauden alussa -2 -2 -2 -1 
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Muutos -6 2 -1 -1 
Muuntoerot kauden lopussa -9 0 -2 -2 
          
Edellisten tilikausien voitto/tappio 4 325 4 379 4 379 4 568 
Ed. kauden tuloksen siirto 1 036 1 446 1 446 681 
Osingonjako -532 -1 500 -1 500 -1 015 
Ed. tilikausien virheiden korjaukset 0 0 0 147 

Edellisten kausien voitto/tappio 
kauden lopussa 4 822 4 328 4 325 4 379 
          
Kauden voitto/tappio -1 482 -220 1 036 1 446 
          
Vapaa oma pääoma yhteensä kauden 
lopussa 21 126 6 909 23 156 7 422 
          
Oma pääoma yhteensä 21 215 6 974 23 236 7 486 
     * 1–6 luvut tilintarkastamattomat kuluvalta ja 
edelliseltä vuodelta     

 
Laskentakaavat 
• Käyttökate (EBITDA) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – materiaalit ja 

palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut                                                                                                  
• Käyttökate liikevaihdosta, % = Käyttökate / Liikevaihto x 100                                                                                  
• Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – materiaalit ja 

palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset                              
• Liikevoitto liikevaihdosta, % = Liikevoitto / Liikevaihto x 100                                                                                   
• Kauden tulos liikevaihdosta, % = Katsauskauden tulos / Liikevaihto x 100                                                                                      
• Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma kauden lopussa + Vähemmistöosuus) / (Taseen 

loppusumma kauden lopussa – Saadut ennakot kauden lopussa) x 100                                                                            
• Nettovelkaantumisaste, % = (Korolliset velat – Rahavarat) / (Oma pääoma + Vähemmistöosuus) x 

100     
• Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Annualisoitu voitto ennen veroja + annualisoidut 

rahoituskulut / (Taseen loppusumma kauden lopussa – Korottomat velat kauden lopussa) x 100                                                                   
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EcoUp Oyj 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
  
Antti Ollikainen 
Toimitusjohtaja, EcoUp Oyj 
Puhelin: +358 44 703 3170 
Sähköposti: antti.ollikainen@ecoup.fi 
 
Hyväksytty neuvonantaja 
Aktia Alexander Corporate Finance Oy 
puh. +358 50 520 4098 
  
EcoUp Oyj lyhyesti 
EcoUp Oyj edistää rakennusteollisuuden vihreää siirtymää tuottamalla hiilineutraaleja, 
energiatehokkaita ja kiertotalouteen pohjaavia materiaaleja, palveluita ja teknologiaa, jotka 
auttavat rakennusalan toimijoita keventämään omaa ympäristökuormitustaan. Yhtiöllä on yli 40 
vuotta kokemusta kiertotalousratkaisujen kehittämisestä. 


