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Teksti Kustaa Hulkko

Ilmiö 
nimeltä
Bella
Bella-Veneet tuottaa yhtä 
paljon voittoa kuin muut
veneenvalmistajat yhteensä.
Yrityksen uusi tehdas tuo
Kuopioon 80 uutta työpaikkaa.

� Bella-Veneiden lippulaiva,
8,5-metrinen Bella 850 vauhdis-
sa Turun saaristossa.



oimitusjohtaja Raimo Sonninen, 57, on tyytyväinen
mies, koska Bella-Veneillä »palikat ovat kohallaan», ku-
ten hän asian ilmaisee.

Viime tilikausi oli hyvä: Bellan liikevaihto kasvoi nel-
jänneksen 43,5 miljoonaan euroon ja vientimarkkinoi-
den imu oli vahva. Seuraavalla tilikaudella syntyy yli 2 000
venettä ja noin 55 miljoonan euron liikevaihto. Lasi-
kuituveneitä valmistava yritys työllistää pian 300 työnte-

kijää – kolmanneksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Yhtiön yli kuuden miljoonan euron nettotulos on suunnilleen yhtä pal-

jon rahaa kuin mitä Suomen muut veneenvalmistajat tienaavat yhteensä.

T
� ©

 B
E

L
L

A
-V

E
N

E
E

T

4546/2005 | SUOMEN KUVALEHTI



»Tähtäämme siihen, että olisimme Poh-
joismaiden johtava venevalmistaja», Son-
ninen tiivistää Bellan päämäärän.

Bellan uusi venetehdas Kuopion Välikön-
tiellä oli kahdeksan miljoonan euron inves-
tointi, jonka yhtiö rahoitti tuloistaan. Tehdas
toimii täyttä päätä, vaikka avajaiset olivat vas-
ta syyskuun alussa. Työkoneet ja sävelradio
laulavat, ilmassa tuntuu hartsin haju.

Tehtaassa tehdään Aquador-veneitä nel-
jällä huippumodernilla tuotantolinjalla. Si-
säänajon jälkeen tehdas tuottaa 600 venet-
tä vuodessa. Bellalla on nyt kuusi omaa teh-
dasta, joista neljä on Kuopiossa, yksi Luo-
dossa ja yksi Kokkolassa. Lisäksi yrityksellä
on alihankkijoita Suomessa ja Virossa.

35 vuoden urakka
Sonninen on venetekniikan superlahjak-
kuus, joka teki ensimmäisen veneensä 12-
vuotiaana ja ajoi kilpaveneillä jo alaikäise-
nä. Varsinainen yrittäjän ura alkoi vuonna
1970. Silloin »tekun» eli teknisen opiston
opiskelija alkoi tehdä lasikuituveneitä Ii-
salmessa isän autotallissa.

Pian sen jälkeen hän muutti Kuopioon ja
osti sieltä puusepänliikkeen. Päätoiminen
yrittäjä hänestä tuli pari vuotta myöhem-
min, valmiina insinöörinä. Yritys sai nimen
Bella-Veneet. Se kasvoi, vaurastui ja teki in-

vestointeja. Sonninen vastasi kaikista sen
avaintoiminnoista, tuotteiden kehittämi-
sestä, myynnistä, johtamisesta. 1980-lu-
vun hulluina vuosina hän alkoi miettiä, jat-
kaako hän yrittäjänä vai myykö hän Bellan.
»Ajattelin, että lähdenkö kiertämään maa-
palloa vai mitä teen.»

Hän ei kuitenkaan lähtenyt »etelänmies-
ten kulutusjuhlaan», vaan halusi kasvattaa
yritystä edelleen. Vuonna 1988 yritys teki
Kuopioon tehokkaan tehtaan, jolla oli nel-
jä tuotantolinjaa. Sonninen lähti kauppa-
matkoille Saksaan ja Ruotsiin.

Sitten tuli lama. »Yhtäkkiä Suomen
markkinat eivät vetäneet. Tuli hätä.» Son-
ninen sanoo, että hän oppi kunnioitta-
maan markkinoita. Yksi opetuksista oli, et-
tä lama-ajan suomalaiset pitivät näyttäviä
day cruisereita kerskakulutuksena ja osti-
vat mieluummin vanhan ajan avo- ja keski-
kajuuttaveneitä.

Venealan yrityksistä valtaosa lopetti,
mutta Bella pelastui viennin avulla.

Flipper ja Aquador
Sonninen sai tietää, että viehevalmistaja Ra-
pala halusi leikata rönsyjään ja oli myymäs-
sä Flipper-brändiä. Bellan kassassa oli neljä
miljoonaa markkaa, ja Sonninen osti vuon-
na 1992 Flipperin tuotemerkin oikeuksi-
neen, muotit ja venevaraston.

»Flipper oli silloin suurempi brändi kuin
Bella», Sonninen kertoo. Yritys sai uutta
vauhtia viennistä Ruotsiin ja Saksaan.

Samoihin aikoihin mainostoimistoyrittä-
jä Sakari Mattila perusti Aquador-veneyri-
tyksen, jonka vähemmistöosakkaaksi Son-
ninen meni. Seuraavassa vaiheessa Aquador
siirsi tuotantonsa Irlantiin ja Sonninen ve-
täytyi yhtiöstä. Vuonna 2000 tuli jälleen uusi
käänne: Aquador joutui perääntymään Ir-
lannista. Yhtiö oli nyt kaupan.

»Tartuin heti tilaisuuteen ja ostin yrityk-
sen omaisuuden muotteineen kaikkineen.
Aquadorilla oli kova kysyntä, tilauskan-
nassa oli 240 venettä», Sonninen sanoo.
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Vienti 
pelasti Bellan

lamasta.

� Raimo Sonninen Aquador 23 Day
Cruiserin ruorissa. »Jos on avoin, saa
parhaat voimat mukaan», hän sanoo.
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Yritysosto osoittautui hyväksi kaupaksi.
Bellan liikevaihto kasvoi vuonna 2002 puolet
ja ylsi jo 30 miljoonaan euroon. »Bella tem-
mattiin uuteen nousuun», Sonninen sanoo.

Sonnisen menestyksen takana on anka-
ra raadanta. Koko 1990-luvun hän teki 70-
tuntista työviikkoa. »Minut löysi aina työ-
paikalta. Ei huvittanut tehdä muuta.»

Viisi vuotta sitten hänestä alkoi tuntua
siltä, että olisi hyvä jakaa vastuuta yrityk-
sestä. Raimo ja Riitta Sonnisen lapsia van-
hempien työn jatkaminen ei kiinnostanut.
»He eivät halunneet antaa koko elämäänsä
yritykselle. Se on heidän oikeutensa.»

Sonninen kävi keskusteluja muun muas-
sa pääomasijoittajien kanssa, mutta hyvä
ostaja löytyi valtameren takaa. Sonniset
myivät 36 prosenttia yrityksestään biljardi-
pöydistään tunnetun Brunswick-konser-
nin Mercury Marinelle, joka valmistaa
muun muassa Mercury-venemoottoreita.

Brändit ja tehokkuus
Mikä on Bellan menestyksen salaisuus?

Sonnisen mukaan oman brändin eli tava-
ramerkin rakentaminen on keskeistä Bellan
liiketoiminnassa. Tai brändejä on oikeas-
taan kolme, Bella, Flipper ja Aquador, joilla
kaikilla on myös oma tuotekehitysosaston-
sa. Flipperin osuus yrityksen liikevaihdosta
on nyt viidennes. Loput 80 prosenttia ja-
kautuu tasan Bellan ja Aquadorin kesken.

»Teemme veneitä tehokkaasti linjatuo-
tantona uudella teknologialla. Ostamme
tarvikkeet maailmanmarkkinoilta ilman
välikäsiä, mikä säästää rahaa.»

Samasta syystä Bella välttää välikäsiä
myös viennissä. »Kuluissa säästyy neljän-
nes tai kolmannes, kun sekä ostoista että
viennistä on siivottu pois väliportaat. Se
vaikuttaa myös lopputuotteen hintaan.»

»Moni arvelee, että syksyisin vain pyöri-
tämme peukaloita. Tosiasiassa meillä on va-
kiovauhti tuotannossa läpi koko vuoden.»

Tuotantoa ohjataan tilausten perusteel-
la ja kaikki, mitä Bella valmistaa paraikaa
ja lähikuukausina, on jo myyty ensi venei-
lykautta varten.

Sonninen painottaa avoimuuden merki-
tystä suhteessa kumppaneihin ja jopa kil-
pailijoihin. »Jos salaa asioita, ei saa itse-
kään tietoa eikä kehity.» SK
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� Suomen paras yritys -kilpailun aiemmat voittajat www.suomenkuvalehti.fi

� Bella-Veneet Oy valittiin Suomen par-
haaksi työllistäjäyritykseksi seuraavin
perustein:

»Bella-Veneet Oy on kyennyt investoi-
maan ja lisäämään merkittävästi työ-
paikkoja pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lella. Työpaikkojen suhteellinen kasvu
on ollut vaikuttavaa. Bella-veneet on
esikuva pienille ja keskisuurille yrityk-
sille siitä, miten kasvun kautta rakenne-
taan suomalaista työllisyyttä.»

Suomen Kuvalehti järjesti Suomen

paras yritys -kilpailun tänä syksynä
ensimmäistä kertaa. Parhaaksi kasvu-
yritykseksi valittiin BasWare (SK 42/
2005) ja kansainvälistyjäksi YIT (SK
43/2005). Paras perheyritys julkiste-
taan SK:n numerossa 47/2005.

Raatia johti vuorineuvos MMaattttii  HHoonn--
kkaallaa.. Lisäksi siihen kuuluivat toimitus-
johtajat AAnnddeerrss  BBlloomm,,  MMiikkaa  IIhhaammuuoottiillaa,,
TTuuuullaa  KKaalllliioo ja IIllkkkkaa  SSeeppppäällää sekä val-
tiosihteeri RRaaiimmoo  SSaaiillaass ja johtaja RRiiiitt--
ttaa  VVuuoorreennmmaaaa.. �

Suomen paras työllistäjäyritys�

� Bellan ikkunalaseja ruuva-
taan kiinni konevoimalla.

� Jarno Taskinen (edessä) vii-
meistelee Aquadoria, Marko
Mustosen työnä on kokoonpano.
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