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Kiertotaloustuotteet ja -palvelut Kiertotalousteknologiat

EcoUp edistää hiilineutraalia ja resurssiviisasta rakentamista
Kaikki toimintamme tähtää siihen, että hylättyjä materiaaleja hyödynnetään yhä 

enemmän osana kestävää ja resurssiviisasta rakentamista.



Toimintaympäristö ja megatrendit

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja 
kiertotalouden kirittäminen 
synnyttävät uutta sääntelyä ja 
toimintamalleja
Energiatehokkuus: mm. REPowerEU-suunnitelma ja vihreän 
siirtymän vauhdittaminen, energiakriisin hoito, 
energiatehokkuusdirektiivi.

Vähähiilisyys: Rakentamislain uudistus, kansallinen, 
pohjoismainen ja EU-tasoinen regulaatio.

Rakentamisen kiertotalous: Kotimainen ja EU-tason 
regulaatio jätejakeiden entistä monipuolisemman 
hyödyntämisen mahdollistamiseksi, esim. betonin end-of-waste-
menettely.

Rahoitus: Taksonomia-asetus kannustaa rakentamisen 
toimialaa entistä kestävämpiin valintoihin.



Yhtiön kilpailuedut
§ Ekologinen, kestävä raaka-ainepohja hylätyistä materiaaleista ja 

hiilineutraalit rakentamisen tuotteet, jotka  vastaavat regulaation 
vaatimuksiin nyt ja tulevaisuudessa.

§ Energiatehokkuutta parantava, konseptoitu palvelutarjoama.

§ Energiatehokkaat tuotantoprosessit vrt. kilpailevat tuotteet ja 
materiaalit.

§ Kokemus ja kyvykkyys kehittää kestäviä tuotteita vähähiilisen 
rakentamisen kasvaviin tarpeisiin.

§ Yli 40 vuotta osaamista ja näkemystä kiertotalouden prosesseista.
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Kasvustrategian 
painopisteet ja 
taloudelliset  tavoitteet

Levyeristeiden myynnin lisääminen ja 
tuotantokapasiteetin kasvattaminen.1

Kuluttajamarkkinoiden yläpohjasaneerauskonseptin 
kehittäminen ja kuluttajamyynnin käynnistäminen.2

Uusien tuotteiden kehittäminen ja valikoitu 
maantieteellinen laajeneminen.3

Uusiin teknologioihin perustuva liiketoiminta.4

65 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 
loppuun mennessä.

Yli 20 prosentin käyttökatemarginaali 
(EBITDA, %) keskipitkällä aikavälillä.

Jaettavan osingon määrä 30–50 prosenttia 
Yhtiön tilikauden tuloksesta.



Ekovintti – uusi 
remonttikonsepti
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§ Asiakashyöty: kodin energiatehokkuuden parantaminen ja 
yläpohjan ongelmien korjaaminen (esim. kosteus, mikrobihaitat, 
ilmavuoto)

§ Lisäeristäminen on erittäin tehokas keino leikata 
lämmityssähkön tarvetta ja säästää asumisen kuluissa.

§ Lisäeristäminen vaikuttaa myös rakennuksen käytönaikaisiin 
hiilidioksidipäästöihin.

§ Ekovilla eristeenä sopii kaikkien muiden eristemateriaalien 
päälle lisättäväksi (puru, kivivilla, lasivilla).



Kansainvälinen 
laajentuminen
§ Eristeiden vienti Tanskaan ja Ruotsiin kasvulla, 

vienti Puolaan käynnistetty.
§ Kysyntä hiilineutraaleille rakennusmateriaaleille on 

kasvussa hiilineutraaliustavoitteiden ja regulaation 
myötä.

§ Yhtiön brändien vienti ja OEM-valmistus.
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Uudet tuotteet - Akustiikka
Globaali akustiikkatuotteiden markkina 2021 7,37 mrd $, 
ennuste 2029 10,59 $ mrd*

§ Hiilineutraali akustiikkalevy, akustiikkakuitu.

§ Akustiikkakuidun tuottamisesta akustiikkalevy kehittämiseen 
– nykyisen tuotantoinfrastruktuurin hyödyntäminen, 
vakiintunut osa eristetoimijoiden valikoimaa.

§ Konserttitilat, toimitilarakentaminen, julkiset tilat, 
majoituspalvelut ja ravintolat – tilan toiminnallisuus, 
viihtyvyys ja tilan käyttäjien hyvinvointi akustiikkatuotteiden 
kysynnän kasvun globaaleja ajureita.

*FortuneBusinessInsights
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https://www.fortunebusinessinsights.com/architectural-acoustic-panels-market-104454


Kiertotalousteknologia

9

§ Mineraalipohjaisen jätejakeen ja sivuvirtojen 
hyödyntäminen: käsittely ja 
lopputuotesovellukset.

§ Patentti laitteistolle 15.3.2022.
§ Tavoitteena sementin kanssa kilpailukykyinen 

menetelmä.
§ Teollisen mittakaavan testit alkusyksystä 2022.
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EcoUp sijoituskohteena
§ Vakiintunut perusliiketoiminta
§ Regulaatio tukee yhtiön liiketoiminnan kasvua
§ Uudet, ajankohtaiset ratkaisut mm. kuluttajaliiketoiminnassa ja 

uusissa tuotteissa
§ Yli 40 vuotta kokemusta ja osaamista uusien tuotteiden ja

palveluiden kehittämisestä ja kaupallistamisesta
§ Vahva näyttö vähähiilisten ratkaisujen kehittämisestä 

Regulaatio ja rahoitus ohjaavat rakentamisen vihreää siirtymää. 
EcoUp on osa kestävää rakentamista nyt ja tulevaisuudessa.

Tiivistetysti



Raivaa kanssamme kestävän 
rakentamisen polkua.
EcoUp on yhdistelmä vakiintunutta ja kannattavaa 
perusliiketoimintaa sekä uusien teknologioiden ja 
palvelumallien tuomia kasvumahdollisuuksia.



sijoittajat.ecoup.fi


