
 

PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2021 (tilintarkastamaton) 
 
 
Kannattavaa kasvua ja panostuksia tulevaisuuden menestykseen 
 
Liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät, tulevaisuuden kasvuun tähtäävät strategiset hankkeet etenevät 
 
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 
 
TAMMI-KESÄKUUN 2021 PÄÄKOHDAT 
 

- Liikevaihto 13,0 (11,1) MEUR, muutos +16,3 % 
- Käyttökate 1,6 (1,2) MEUR, 12,0 % (11,2 %) liikevaihdosta 
- Eristetuotteiden ja -palvelujen tilausmäärät uudella ennätystasolla H1 2021, kuten olivat myös 

edellisellä H1 vuosipuoliskolla. 
- Strategian mukaiset investoinnit käynnissä, ja yhtiö on aloittanut uuden kuluttajille suunnatun 

eristeremonttikonseptin ylösajon. 
- Kiertotalousteknologian kehitystoimet onnistuneita ja yhtiöllä on käynnissä useita neuvotteluita 

teknologian kaupallistamiseen liittyen. 
- 1.2.2021 EcoUp hankki osake-enemmistön Uudenmaan Imupalvelu Oy:stä. 

 

 
 
TOIMITUSJOHTAJA ANTTI OLLIKAISEN KOMMENTIT 
 
Vuoden 2021 ensimmäinen vuosipuolisko oli EcoUpille odotetun vahva.  Ekologisten eristetuotteiden ja -
palvelujen tilausmäärät kipusivat uusiin ennätystasoihin, mikä näkyi niin kasvaneena liikevaihtona kuin 
käyttökatteena.  
 

AVAINLUVUT

EcoUp-konserni 1–6/2021* 1–6/2020* 1–12/2020
Liikevaihto, 1000 € 12 964 11 135 26 146
Käyttökate, 1000 € 1 556 1 243 4 266
% liikevaihdosta 12 % 11 % 16 %
Liikevoitto, 1000 € 176 235 2 113
% liikevaihdosta 1 % 2 % 8 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa 163 — 131
Omavaraisuusaste % 29 % — 36 %
Nettovelkaantumisaste % 103 % — 101 %
Sijoitetun pääoman tuotto % 2 % — 34 %
Taseen loppusumma, 1000 € 24 598 — 20 681

* 1-6 luvut tilintarkastamattomat kuluvalta ja edelliseltä vuodelta



1.2.2021 viimeisteltiin 85,2 prosentin osto Uudenmaan Imupalvelu Oy:n osakekannasta. Kaupan myötä 
EcoUpin asema imupalvelujen tarjoajana vahvistui merkittävästi. Kauppa tulee myös tukemaan EcoUpin 
kiertotalousliiketoimia imupalvelujen toimiessa myös kanavana kierrätettävien jakeiden hankinnassa.  
 
Toukokuussa 2021 lanseeratun kuluttajaliiketoiminnan rekrytoinnit ovat edenneet hyvin ja liiketoiminnan 
odotetaan käynnistyvän vahvasti. Palvelun myynti suuremmassa mittakaavassa aloitetaan elokuussa 2021. 
Kuluttajaliiketoiminnan odotetaan tulevaisuudessa tuovan merkittävän kasvun niin liikevaihtoon kuin 
liikevoittoon. 
 
Strategian mukaiset investoinnit ovat käynnissä keskittyen kiertotalousteknologian kaupallistamiseen ja 
jatkokehitykseen, uusiin kiertotaloustuotteisiin sekä kierrätysmateriaaleista valmistettavan eristelevyn 
tuotantokapasiteetin nostamiseen. 
 
Yhtiöllä on käynnissä useita kiertotalousteknologiaan liittyviä kaupallisia neuvotteluita. 
Kiertotalousteknologiaan liittyvää organisaatiota on vahvistettu ja tullaan vahvistamaan myös vuoden 
jälkimmäisellä puoliskolla. 
 
 
TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 
 
EcoUpin kiertotaloustuotteiden ja -palveluiden kysyntänäkymät ovat myönteisiä. Omakotitalojen ja vapaa-
ajan asuntojen rakentaminen, joissa konsernin Ekovilla-eristeet ovat perinteisesti olleet vahvassa asemassa, 
on kasvanut vuoden 2021 aikana selvästi vuoteen 2020 verrattuna. Myös näiden rakennustyyppien 
tilausmäärät ovat kasvaneet suhteessa vuoden takaiseen tilanteeseen, mikä indikoi konsernin 
eristetuotteiden kysynnän kasvavan myös lähitulevaisuudessa. EcoUpin kiertotaloustuotteiden ja -
palveluiden kysyntään vaikuttaa lähitulevaisuudessa suotuisasti myös toukokuussa 2021 lanseerattu, 
kuluttajille suunnattu eristeremonttien myynti- ja palvelumalli.  
 
Kiertotaloustuotteiden ja -palveluiden vuoden sisäinen kausivaihtelu on rakennusalalle tyypillisesti 
voimakasta siten, että toimitukset painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Näin ollen voimakas 
kysynnän kasvu voi aiheuttaa tilapäisiä haasteita suhteessa tuotanto- ja asennuskapasiteettiin.  
 
Yhtiön johdon näkemyksen mukaan etenkin kiertotalouden edistämistä ohjaavan sääntelyn eteneminen ja 
siihen ennakoiva valmistautuminen vaikuttaa ja tulee myös tulevaisuudessa vaikuttamaan merkittävästi 
EcoUpin kehittämien kiertotalousteknologioiden kysyntään. Yhtiöllä on käynnissä useita mainitun 
teknologian toimittamiseen ja lisensointiin sekä Yhtiön teknologiaan perustuvia tuotteita koskevia 
neuvotteluita.  
 
Käynnissä olevalla koronapandemialla voi olla haitallisia vaikutuksia sekä kiertotaloustuotteiden ja -
palveluiden että kiertotalousteknologioiden kysyntään ja EcoUpin liiketoimintaan yleisesti, ja pandemian 
mahdolliset seuraukset ovat tehneet markkinakehityksen ennustamisen aiempaa haasteellisemmaksi. 
 
TALOUDELLISET TAVOITTEET 
 
EcoUp tähtää kannattavaan orgaaniseen kasvuun laajentamalla ekologisten tuotteidensa portfoliota, 
kasvattamalla eristelevykapasiteettiaan ja -myyntiään, käynnistämällä kuluttajille suunnattavan 
kokonaisvaltaisia eristeremontteja tarjoavan liiketoiminnan sekä lisensoimalla kehittämäänsä 
kiertotalousteknologiaa.  



 
TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-30.6.2021 
 
Liiketoiminnan tulos 
 
EcoUp -konsernin liikevaihto kasvoi 16,3 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ollen 12 964 
(11 135) tuhatta euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat hyvin onnistuneet myyntiponnistelut, ekologisten 
eristetuotteiden ja -palvelujen kasvanut kysyntä sekä Uudenmaan Imupalvelu Oy:n liittäminen osaksi 
konsernia. 
 
Konsernin käyttökate kasvoi 25,2 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ollen 1 556 (1 243) 
tuhatta euroa. Liikevaihtoon suhteutettuna käyttökate-% oli 12,0 % (11,2 %). Katsauskauden käyttökatetta 
rasittavat noin 200 tuhannen euron kertaluontoiset kulut, jotka syntyivät Uudenmaan Imupalvelu Oy:n 
ostosta sekä integroinnista. Kuluttajaliiketoiminta lanseerattiin toukokuussa 2021, mutta palvelun myynti 
suuremmassa mittakaavassa alkaa elokuussa. Liiketoiminnan käynnistämisestä kohdistui kuluja vuoden 
ensimmäiselle puoliskolle noin 50 tuhatta euroa. 
 
Liikevoitossa jäätiin hieman viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevoitto katsauskaudella oli 176 (235) 
tuhatta euroa. Liikevoiton pieneneminen johtuu katsauskauden kertaluontoisista kuluista sekä investointien 
ja Uudenmaan Imupalvelu -kaupan myötä kasvaneesta poistopohjasta. 
 
Konsernin investoinnit vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat kokonaisuudessaan 4 955 tuhatta euroa, 
josta 310 tuhatta euroa oli kehitystoimintaan liittyvien henkilöstökulujen aktivointia. 
 
TALOUDELLINEN ASEMA 
 
EcoUp-konsernin taseen loppusumma 30.6.2021 oli 24 598 tuhatta euroa. Tase kasvoi 31.12.2020 
tilinpäätöshetkestä 3 917 tuhatta euroa. Konsernin omavaraisuusaste 30.6.2021 oli 29 % kun se 31.12.2020 
tilinpäätöshetkellä oli 36 %. 
 
EcoUp konsernin nettovelkaantumisaste 103 %, joka on hieman korkeampi kuin 31.12.2020 
tilinpäätöshetken 101 %. Konsernilla on taseessaan liikearvoa 4 285 tuhatta euroa. 
 
Pysyvät vastaavat 
 
Konsernin pysyvät vastaavat kasvoivat 31.12.2020 tilinpäätöshetkestä 3 561 tuhatta euroa ollen 30.6.2021 
17 315 tuhatta euroa. Kasvu johtui Uudenmaan Imupalvelu Oy kaupasta sekä strategian mukaisista 
investoinneista. 
 
Vaihtuvat vastaavat  
 
Konsernin vaihtuvat vastaavat kasvoivat 31.12.2020 tilinpäätöshetkestä 356 tuhatta euroa ollen 30.6.2021 7 
283 tuhatta euroa. Vaihtuvat vastaavat koostuvat pääasiassa vaihto-omaisuudesta, myyntisaamisista sekä 
rahoista ja pankkisaamisista. 
 
Oma pääoma 
 



Konsernin oma pääoma 30.6.2021 oli 6 974 (7 486 31.12.2020) tuhatta euroa. Oman pääoman muutokseen 
vaikuttivat 1 500 tuhannen euron maksettu osinko, avainhenkilöille suunnatut 1 205 tuhannen euron 
osakeannit sekä katsauskauden tappio 220 tuhatta euroa. 
 
Vieras pääoma 
 
Konsernin vieras pääoma 30.6.2021 oli 17 508 tuhatta euroa ja kasvoi 30.12.2020 tilinpäätöshetkestä 4 314 
tuhatta euroa. Kasvun tekivät pääasiassa ostovelkojen ja konsernitililimiitin käytön kasvu, jotka liittyvät 
liiketoiminnan normaaliin vuoden sisäiseen kausiluontoisuuteen sekä Uudenmaan Imupalvelu Oy:n 
kauppahinnan maksamaton osa. 
 
HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO 
 
EcoUp -konsernin henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 163 eli se kasvoi vuodenvaihteesta 24,4 %. 
Kasvu henkilömäärässä syntyi Uudenmaan Imupalvelu Oy:n liittämisestä osaksi konsernia sekä 
avainhenkilörekrytoinneista kiertotalousteknologiasegmenttiin ja kuluttajaliiketoimintaan. 
 
Katsauskauden aikana konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Antti Ollikainen, talousjohtaja Eero 
Heikkinen, operatiivinen johtaja Lauri Törrö, teknologiajohtaja Henrik Hirvensalo, kehitysjohtaja Ilari 
Hirvensalo, myynti- ja markkinointijohtaja Kimmo Pyörälä sekä asennusjohtaja Timo Kyllönen. 
 
Varsinainen yhtiökokous 23.3.2021 valitsi EcoUp Oy:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Matti Kaski 
(puheenjohtaja), Jussi Aho, Kim Poulsen ja Tuomas Mikkonen.  
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Olennaisimmat lähiajan riskit ja epävarmuustekijät ovat: 
 

- Rakennusalan ja makrotalouden epäedullisella kehityksellä EcoUpin päämarkkina-alueilla Suomessa 
ja muualla Euroopassa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus EcoUpin toimintaympäristöön ja 
liiketoiminnan tulokseen 

- Maailmanlaajuiset epidemiat ja pandemiat voivat lisätä epävarmuutta, heikentää yksityisen ja 
julkisen sektorin toimeliaisuutta, vähentää EcoUpin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kysyntää 
sekä vaikuttaa haitallisesti EcoUpin liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen 

- Kireä kilpailu EcoUpin toimialoilla voi vaikuttaa haitallisesti EcoUpin liikevaihtoon ja heikentää sen 
kannattavuutta 

- EcoUpin valmistustoimintaan tai toimituksiin liittyvät häiriöt sekä työtapaturmat tai Yhtiön 
tuotantotilojen vahingoittuminen, tuhoutuminen tai sulkeminen voivat vaikuttaa haitallisesti 
EcoUpin tuotantoon, maineeseen ja liiketoiminnan tulokseen 

- Mahdolliset ongelmat EcoUpin jakelulogistiikassa tai ennakoitua korkeammat 
logistiikkakustannukset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan 
tulokseen 

- Mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa voivat vaikuttaa haitallisesti EcoUpin 
valmistustoimintaan sekä sen tuotteiden ja palveluiden kysyntään 

- EcoUp altistuu sen maineeseen, brändeihin ja ulkoiseen viestintään liittyville riskeille, joiden 
toteutuminen voi vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan  
 



 
 

 
PUOLIVUOTISKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET 
 
Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty 
Nasdaq First North Growth Market -sääntökirjan kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on 
pyöristetty tarkoista luvuista.  
 
Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja koko tilikauden luvut ovat tilintarkastettuja. 
 

 
 
 
 

Tuloslaskelma

EcoUp-konserni, 1000 € 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020

LIIKEVAIHTO 12 964 11 135 26 146
Liiketoiminnan muut tuotot 61 7 576
Materiaalit ja palvelut -4 526 -4 981 -11 429
Henkilöstökulut -3 194 -2 301 -5 076
Liiketoiminnan muut kulut -3 749 -2 616 -5 951

KÄYTTÖKATE 1 556 1 243 4 266
Poistot ja arvonalentumiset -1 380 -1 008 -2 153

LIIKEVOITTO 176 235 2 113
Rahoitustuotot ja -kulut -253 -120 -320

VOITTO ENNEN VEROJA -77 115 1 792
Tuloverot ja laskennalliset verot -83 -124 -347
Vähemmistöosuudet -60 0 0

KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -220 -9 1 446



 
 

Tase

EcoUp-konserni, 1000 € 30.6.2021 31.12.2020

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 5 470 3 786
Aineelliset hyödykkeet 11 760 9 903
Sijoitukset 85 65

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 17 315 13 754

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 2 137 1 975
Pitkäaikaiset saamiset:

Saman konsernin yrityksiltä 0 0
Muut saamiset 27 28

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 27 28
Lyhytaikaiset saamiset:

Myyntisaamiset 3 157 2 301
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 132 620
Muut saamiset 361 1 016
Siirtosaamiset 274 163

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 924 4 101
Rahat ja pankkisaamiset 1 195 824
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 7 283 6 927
VASTAAVAA YHTEENSÄ 24 598 20 681



 
 

VASTATTAVAA 30.6.2021 31.12.2020
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 64 64
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 802 1 597
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 4 328 4 379
Tilikauden voitto (tappio) -220 1 446
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 974 7 486

VÄHEMMISTÖOSUUS 116 0

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat  rahoituslaitoksilta 6 971 6 908
Ostovelat 558 531
Laskennalliset verovelat 494 484

Pitkäaikainen yhteensä 8 023 7 923

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 1 554 1 474
Saadut ennakot 0 0
Ostovelat 2 217 1 415
Velat saman konsernin yrityksille 1 719 693
Muut velat 2 695 319
Siirtovelat 1 301 1 371

Lyhytaikainen yhteensä 9 485 5 272

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 17 508 13 194
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 24 598 20 681



 
 

Rahavirtalaskelma

EcoUp-konserni, 1000 € 1–6/2021 1–12/2020

Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -77 1 792
Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 1 380 2 153
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 52 153
Rahoitustuotot ja -kulut 253 320
Luovutustappiot ja -voitot 0 0

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 608 4 419

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten 
muutos 178 -695
Vaihto-omaisuuden muutos -162 186
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 4 160 -1 213

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
veroja 5 783 2 697

Maksetut korot ja maksut -255 -388
Saadut korot liiketoiminnasta 2 53
Maksetut välittömät verot -73 52
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 5 457 2 414

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin
ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 955 -3 977
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot 13 13
Muiden lainojen myöntäminen
ja saadut takaisinmaksut 0 3 150
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -4 942 -814

Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys 1 205 0
Pääomalainojen nostot ja takaisinmaksut 0 -3 150
Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot 0 4 685
Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -342 -1 808
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 007 -1 015
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -144 -1 288

Rahavarojen muutos (A + B + C) 372 312

Rahavarat katsauskauden alussa 824 512
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 195 824



 
 
 

Oman pääoman muutokset

EcoUp-konserni, 1000 € 1–6/2021 1–12/2020

Sidottu oma pääoma:
Osakepääoma kauden alussa 64 64
Osakepääoma kauden lopussa 64 64

Sidottu oma pääoma yhteensä 64 64

Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto kauden alussa 1 597 1 597
Lisäys 1 205 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto kauden lopussa 2 802 1 597

Muuntoerot kauden alussa -2 -1
Muutos 2 -1
Muuntoerot kauden lopussa 0 -2

Edellisten tilikausien voitto/tappio 4 381 4 568
Ed. kauden tuloksen siirto 1 446 681
Osingonjako -1 500 -1 015
Ed. tilikausien virheiden korjaukset 0 147
Edellisten kausien voitto/tappio
kauden lopussa 4 327 4 381

Kauden voitto/tappio -220 1 446

Vapaa oma pääoma yhteensä kauden lopussa 6 908 7 422

Oma pääoma yhteensä 6 972 7 486



 
 
LISÄTIETOJA 
 
Toimitusjohtaja 
Antti Ollikainen 
antti.ollikainen@ecoup.fi 
 
 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Käyttökate liikevaihdosta, % = Käyttökate / Liikevaihto x 100 

Liikevoitto liikevaihdosta, % = Liikevoitto / Liikevaihto x 100 

Kauden tulos liikevaihdosta, % = Katsauskauden tulos / Liikevaihto x 100 

Käyttökate (EBITDA) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – materiaalit ja palvelut – 
henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut 

Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – materiaalit ja palvelut – 
henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset

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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