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Bella 9000 on onnistunut matkavene, jolle sopivin 
moottoriteho on vielä hieman hakusessa.
TEKSTI HEIKKI JUURI-OJA   KUVAT KARI HAUTALA   TESTIAVUSTUS ARI INKINEN

Modernisti puoliliu kuva
BELLA 9000

VENE KOEAJAA
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Modernisti puoliliu kuva B
ella 9000 esiteltiin suurelle yleisölle 
Helsingin venemessuilla helmikuus-
sa 2012. Tuolloin akselivetoinen ja 
puoliliukuva vene pokkasi arvostetun 
Näyttelyn moottorivene -tittelin. Ar-
vioissa todettiin, että kyseessä saattoi 

olla hienoin koskaan valmistunut Bella. Myön-
teistä oli myös ajatus, ettei kaikilla veneillä tar-
vitse ajaa kovaa.

Messuilla esillä ollut vene kantoi vielä ylpe-
änä nimeä Bella 9000 Hybrid. Veneen mootto-
rivaihtoehtoihin kuului perinteisen dieselin li-
säksi Steyrin akseligeneraattorilla varustettu 
164 hv:n diesel ja seitsemän kilowatin sähkö-
moottori. Sähköllä ajettaessa toiminta-ajaksi 
luvattiin viiden solmun nopeudella noin 2,5 
tuntia.

Kuopiolainen Bella-Veneet ja itävaltalainen 
Steyr eivät lopulta koskaan saaneet yhdistel-
mää suorituskyvyltään onnistuneeseen kuo-
siin. Huippunopeus jäi alle 15 solmun. 

Toinen ongelma oli hinta. Vene maksaa pe-
rusvarusteisenakin vajaat 160 000 euroa. Stey-
rin paketti olisi kustantanut ekstraa yli 40 000 
euroa. Pääsyyllinen hinnan nousuun oli mas-
siivinen akkupaketti, joka yhdessä muiden säh-

köön liittyvien komponenttien kanssa 
nosti veneen painoa yli 400 kiloa.

Kaikesta tästä seurasi, että venettä 
tehdään nyt monilta osin uudistettu-

na ja pelkistetyllä nimellä Bella 9000. 
Hybridi on hylätty. Muitakin muutok-

sia on niin paljon, että alkuvuoden 2012 
ja loppuvuoden 2013 versiot muistuttavat 

toisiaan vain pääpiirteiltään.
Helsingin messuilla veneelle op-

timaaliseksi perusmoottoriksi esitel-
tiin Yanmarin 180 hv:n diesel, jolla luvattiin 

yhdistelmälle noin 20 solmun huippunopeus. 
Bella-Veneille on kuitenkin tyypillistä pyrkiä 
saamaan veneisiin mahdollisimman isot ko-
neet, joten sittemmin ainoaksi vaihtoehdoksi 
valikoitui 260 hv:n Yanmar. Tämä kone oli myös 
koeajoveneessä, jolle mitattiin kolmen hengen 
kuormalla 23,9 solmun huippunopeus.

UPEAT VUODEOSASTOT
Bella 9000 on merkityksellinen vene jo pel-
kästään siksi, ettei uusia puoliliukuvia ja akse-

livetoisia veneitä ole juu-
ri tarjolla. Puoliliukuvien 
käytön perusideologia on, 
että perusmatkavauhti on 
alhainen, mutta tarvitta-
essa – esimerkiksi sään 
huonontuessa – tarjolla 
on nopeusreserviä.

Pääosa puoliliukuvista veneistä on teh-
ty pidempiä matkoja varten, joten niissä on 
käytännölliset tilaratkaisut ja riittäväs-
ti väljiä vuodepaikkoja. Tätä perinnettä  

BELLA 9000

KIITÄMME
+ tilaratkaisuja
+ tukevaa rakennetta
+ ulkonäköä
+ säilytystiloja

MOITIMME
– yläkierrosten 

ajo-ominaisuuksia
– tehosuositusta
– hintaa
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Bella kunnioittaa modernisti 
puoliliukuvien perinnettä.”
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Tekniset tiedot
BELLA 9000

Pituus  9,12 m
Leveys  3,30 m
Paino  4 345 kg
Kantavuus  8 henkeä / 840 kg
CE-luokitus  C (rannikko)
Polttoainesäiliö 260 l
Moottori  Yanmar 6BY260
Hinta  alk. 159 300 €
Koeajoveneen moottori  Yanmar 6BY260
Koeajoveneen hinta  169 360 €
Vakiovarusteet mm. defroster, jääkaappi, kuomu, keitto-
taso, lämmitin, painevesijärjestelmä, aurinkopatja, pilssi-
pumppu (sähk. ja man.), avotilan pöytä, trimmitasot, tuuli-
lasinpyyhkimet
Lisävarusteet mm. ankkurivinssi perään 6 210 €, cd-radio 
+ 4 kaiutinta 1 400 €, kannen pesulaite 550 €, keulapotkuri 
3 610 €, lämminvesijärjestelmä 1 570 €, maasähköjärjes-
telmä 2 090 €, suihku uimatasolle 580 €, suihkutyhjennys 
wc-tilassa 540 €, tuulilasin verho 270 €, hakuvalo 580 €
Valmistaja Bella-Veneet, Kuopio, puh. 017 288 3800,  
www.bellaboats.fi
Myynti Jälleenmyyjät maan eri puolilla
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TALOUDELLISUUS

Bella 9000 kunnioittaa upeasti ja monet yksityis-
kohdat samalla modernisoiden.

Parasta osaamista veneessä edustavat perä- ja 
keulakabiinit. Keulassa patjoista saa sijattua joko 
perinteisen parivuoteen (142/170 x 200 cm) tai kak-
si erillistä vuodetta. Itse kuulun heihin, jotka nukku-
vat ahtaassa tilassa huonosti, joten erillisvuoteiden 
vaihtoehto on todella tervetullut.

Peräkabiinin johtava taiteovi on salongin reunalla, 
mikä helpottaa sisälle pääsyä. Hytissä on kaksi eril-
listä vuodetta, joista styyrpuurin puoleinen (73 x 166 
cm) sopii erinomaisesti vaikkapa lapselle. Paapuurin 
parivuoteen leveys on 133 ja pituus 205 cm.

Molemmat kabiinit ovat ilmavia ja valoisia. Keu-
lassa on isot sivuikkunat, kattoikkuna ja avattava kat-
toluukku. Perässä kolmen laidan ikkunat on sijoitet-
tu ylös siten, ettei patjoille ole suoraa näköyhteyttä, 
vaikkei verhoja olisi suljettu.

VALOISA SALONKI
Bella 9000 on isoista valkoisista pinnoistaan huoli-
matta tyylikäs vene. Tumman pleksin rohkea käyttö 
tuo kokonaisuuteen eloa, kuten myös katon hieman 
kulmikas muotoilu. Peräkabiinin yllä oleva kiva au-
rinkotaso on kaiteineen selkeä katseenvangitsija.

Myös salonki/ohjaamossa on samaa linjakkuutta. 
Tumman ja vaalean puun harkittu vaihtelu ja tum-
manruskeat istuinten patjat luovat arvokkaan, mutta 
samalla käytännöllisen tunnelman. Kun pääosan ti-
lasta peittävä iso kuomuhaitarikatto on vedetty syr-
jään, salonki suorastaan kylpee valossa, eikä raittiista 
ilmasta ole pulaa.

Pentteri on kuskin penkin takana styyrpuurin 
laidalla. Keittotasoa ja pesuallasta suojaa puukansi, 
jonka saa nostettua ylös. Kaapiston päädystä saa nos-
tettua esiin laskutason. Kuskin vieressä on kahdenis-
tuttava penkki, jonka selkänojan suunnan saa vaihdet-
tua. Pitkän pöydän toisen laidan saa nostettua ylös, 
jolloin pääkulkuväylän leveys kasvaa. Pieni jal-
katila rajoittaa sohvalla istujien määrän 3–4:ään.

2. Yksinkertainen on toimivaa 
ja tässä tapauksessa tyylikästä. 
Tilaratkaisu on pääosin onnis-
tunut. Navigaattorin penkiltä 
ei veneen pystyn kulkuasennon 
takia näe kunnolla ulos.

1. Keittotason ja pesualtaan 
yllä on puinen suojalevy. 
Kaapiston päädystä 
saa nostettua esiin 
laskutason. Jääkaappi 
on kuskin penkin alla.

5.-6. Peräkabiinissa on kaksi vuodetta, joista 
styyrpuurin puoleinen on vain 166 cm pitkä. Kun ovi 
on kiinni, voi tilan ilmanvaihto jäädä vajaaksi.

3.-4. Keulavuoteen saa kahteen eri asentoon. Vaaleaksi 
petsatut puupinnat ovat osa valoisaa kokonaisuutta.



6. Pääkulkuväylä on 
styyrpuurin puolen 
sivukannella, jossa on 
myös vedentyhjennys-
aukko ennen porrasta.

7. Kaiteet ovat 
tukevat ja 
helpottavat 
kannella 
liikkumista.

5. Kuskille on oma sivuovi. Karttaplotterille on 
varattu keskeinen paikka. Ratin yläkaari aiheuttaa 
ruudulle katvetta. Testiveneessä oli keulapotkurin 
lisäksi peräpotkuri, jonka ansiosta venettä oli 
äärimmäisen helppo käsitellä satamassa.

ISOT KULUTUSEROT
Puoliliukuvan veneen moottorivalinta 
riippuu pitkälti siitä, millaista huippuno-
peutta kukin tavoittelee. Itsestään selvää 
on, että isompi kone tarjoaa enemmän 
nopeusreserviä ja on useissa tapauksissa 
myös taloudellisempi matkanopeuksil-
la ajettaessa. Toisaalta teho maksaa, eikä 
parin, kolmen solmun lisä huippunope-
uksissa ole kaikille tarpeen.

Useimmat tuntemani puoliliukuvien 
ystävät ajavat noin kuuden tai ainakin al-
le 10 solmun perusvauhtia. Bella 9000:n 
tapauksessa matkanopeuden kanssa kan-
nattaa olla tarkkana, jos kulutuksen halu-
aa pitää minimissä. Matkaan suhteutet-
tu kulutus nousee nimittäin radikaalisti 
heti 7 solmun (0,84 l/mpk) jälkeen. 7,5 
solmulla meripeninkulmakohtainen ku-
lutus on noin 1,1 l, 8:lla 1,3 l ja 9:llä 1,8 l. 
2,0 l/mpk:n raja ylittyy noin 11 solmussa. 
Tätä nopeammin ajaessa on oikeastaan 
sama, missä asennossa kaasukahvaa pi-
tää, sillä kulutus pysyy lukemissa 2–2,3 
l/mpk.

Hidasta vauhtia voi suositella myös 
heille, jotka kärsivät melusta. Alakier-
roksilla ajaessa mittasimme jopa alle 70 

desibelin lukemia (A-asteikko). Täyden 
kaasun mittaustulos 84 desibeliä on se-
kin kohtuullinen, joskin se häiritsee jo 
normaalilla äänellä käytyä keskustelua.

TURHAN VAUHDIKAS
Ajoimme uutta Bellaa Kallavedellä, jossa 
reipas pohjoistuuli nostatti selille kuo-
huja ja terävää, lyhyttä aaltoa. Kulutus-
lukemat mitattiin tyynessä, saarten suo-
jassa.

Erityisen myönteistä testeissä oli, et-
tei useimmille veneille hankala terävä 
järviaalto aiheuttanut Bellassa ryskettä 
ja rakenteiden räminää. Keula leikkasi 
aaltoa mallikkaasti. Kuiva vene ”ysiton-
ninen” ei ole, joskin osa tuulilasille pää-
tyneestä vedestä menee kyllä kovan ke-
linkin piikkiin.

Vesillä veneestä jää hieman perä-
painoinen tunne ja tätä ajatusta tukee 
myös Bellan muodostama iso peräaalto. 
Veneen ison akuston (3 x 115 Ah) paik-
kaa voisi vielä pohtia, sillä nyt patteristo 
on sijoitettu peräkabiinin vuoteen alle 
ja sielläkin perän puolelle. Kuulemma 
muutakaan sopivaa paikkaa ei oikein 
löytynyt.
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4. Wc on paapuurin laidalla. 
Runkoikkunan alalaidan 
kiinnityssalvat eivät herätä 
luottamuksen tunnetta. 
Tilan suihkutyhjennys 
maksaa 540 euroa.

1. Peräkabiiniin 
on käynti 
salongista. 
Kabiinin 
katolla on 
aurinkotaso.

2. Iso, käsin liikuteltava haitarikatto 
on yksi veneen parhaista 
puolista. Sen saa lukittua viiteen 
eri asentoon. Seisomakorkeus 
on ohjaamon kohdalla kaksi 
metriä, kun katto on kiinni.

3. Uimataso on sen 
verran korkealla 
veden pinnasta, 
että sille paluu 
sujuu näppärimmin 
tikkaiden kautta.

Mittaustulokset
BELLA 9000 + YANMAR 260 HV

rpm kn l/h* l/mpk dB(A)
670 3,5 1,3 0,37 58
1000 5,1 2,3 0,45 62
1200 5,7 2,8 0,49 69
1400 6,4 4,1 0,64 67
1600 7,0 5,9 0,84 70
1800 7,5 7,9 1,05 73
2000 8,0 10,7 1,33 75
2200 8,4 13,9 1,65 77
2400 9,3 16,8 1,80 74
2600 10,7 21,2 1,98 74
2800 12,8 26,7 2,08 76
3000 13,9 29,9 2,15 78
3200 15,9 35,5 2,23 80
3400 18,7 39,4 2,10 83
3600 20,1 42,9 2,13 81
3800 22,5 47,9 2,12 83
4000 23,9 54,0 2,25 84
* Ajotietokoneen mukaan. 
Kolmen hengen kuorma, yhteensä noin 250 kg. 

Akselivetoisen veneen ajo aallokossa 
on oma haasteensa, koska siitä puuttuu 
perävetolaitteen antama mahdollisuus 
trimmata keulaa tarpeen mukaan ylös ja 
alas. Bellassa trimmilevyt ovat onneksi va-
kiovaruste. Niillä voi yrittää laskea keulaa, 
mutta toisaalta sivutuulessa niiden pää-
käyttötarkoitus on saada vene kulkemaan 
parhaassa mahdollisessa asennossa.

Pohdimme pitkään, mikä mahtaisi 
olla Bellalle ajamisen mukavuuden kan-
nalta paras mahdollinen nopeus silloin, 
kun seitsemän solmun nopeus pitää ylit-
tää. Tulimme siihen tulokseen, että ai-
nakin kaikki päälle 20 solmun nopeudet 
estävät johdonmukaisen ajamisen. Noin 
14 solmun jälkeen veneellä alkaa olla jo 
turhan paljon omaa tahtoa, jota vastaan 
kuski ratin takana taistelee.

Kyseessä ei ole vain tämän veneen 
ongelma. Pääosa akselivetoisista puoli-
liukuvista ei ole enää runkonsa puolesta 
parhaimmillaan, kun nopeutta on kerta-
kaikkisesti liikaa.

SÄÄSTÖT VARUSTEISIIN
Uudessa ysitonnisessa on paljon hyvää, 
osin jopa erinomaista. Itse lähtisin ko-

koamaan pakettia niin alhaisella moot-
toriteholla kuin mahdollista. Ja var-
muudella paljon alhaisemmalla kuin 
mitä valmistaja tarjoaa. Näin siitä huo-
limatta, että suorituskyky samalla heik-
kenisi. On poikkeuksellista, että veneen 
saa ostettua vain yhdellä moottorivaih-
toehdolla.

Säästyneen summan sijoittaisin li-
sävarusteisiin, joista valitettavan moni 
kuuluu matkaveneilyn perusvarustuk-
seen. Pikaisesti laskettuna ”pakollisiin” 
lisähankintoihini kuluisi vähintään 
8 500 euroa. Perheeni ei tulisi toimeen 
ainakaan ilman lämmintä vettä ja maa-
sähköä. Jos valinnat tekee mukavuuspe-
rusteisesti, laittaisin itse asiassa rastin 
ruutuun jokaisen lisävarusteen kohdalle. 

Bella sopii parhaiten aktiivisesti ve-
neilevän perheen kesäkodiksi. Siis sel-
laisen, jolla ei ole kiire ja jolle alle 10 
solmun matkanopeudet eivät aiheuta 
turhaa stressiä. Tällaista venettä – käy-
tännöllistä ja asuttavaa – on Suomeen 
kaivattu jo pitkään. On harmi, että ve-
neen korkea lähtöhinta pistää monet 
potentiaaliset ostajat vain haaveilemaan 
hankinnasta.  
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Ysitonnisessa on paljon hyvää, 
osin jopa erinomaista.


