
200 hevosvoimaa 
tarkoittaa Bayliner 
VR5:n kohdalla, että 
se kuuluisi hallituksen 
kaavaileman 
veneveron korkeim-
paan luokkaan 300 
euron vuotuisella 
verolla.
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Juuristaan ylp eä
Painava sisäperämoottori on 
joissakin veneissä kuin takaveto 
urheiluautossa, eli monien mielestä 
se ainoa oikea vaihtoehto.

Karel Kakko Kuvat Arto Wiikari/Otavamedia

Kipparin testi 765  •  bayliner Vr5
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Juuristaan ylp eä
Kiitämme

+ tilojen toimivuutta
+ ajettavuutta
+ moottorivalikoimaa
+ hintaa

Moitimme

– kulutusta isolla 
sisäperämoottorilla
– liukukynnystä
– ei valumareunoja 
kaikissa säilytystiloissa
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Tekniset tiedot

Bayliner VR5

Pituus 6,23 m (runko 5,6 m)

Leveys 2,44 m

Paino n. 1500 kg

Valmistusmateriaali lujitemuovi

Henkilöluku 8

Tehoalue max 200 hv (sisäperä), 

max 150 hv (peräm.)

Koeajomoottori Mercury 4.5 V6 

200 hv sisäperä

Polttoainesäiliö 132 l

Vakiovarustus 

täydellinen tuulilasi (valinnainen), 

säädettävä kuljettajan istuin, Ste-

reot USB-sisäänmenolla

Lisävarusteet mm. 

mattosarja, kuomu, lisätyynysarja 

keulaan, avotilan pöytä, varuste-

kaari

CE-luokka C 

Hinta alkaen 29 900 € 135 hv 

sisäperämoottorilla, koeajomoot-

torilla alkaen 34 900 €

Valmistaja bayliner.com

Maahantuoja moto-seinajoki.fi

testi : Bayliner VR5

ta työn laatu ja viimeistely kestää 
vertailun kaikkien markkinoilla 
olevien kilpailijoiden kanssa.

Moni asia on muuttunut ja mal-
liston laajuus on kaventunut vuo-
sien saatossa, mutta Baylinerin 
johtoajatus hyvän hinnan ja laa-
tusuhteen perusveneistä on yhä 
tallella. Siitä veistämö näyttää ole-
van aiheellisesti ja aidosti ylpeä.

Moottori ja tunnelma
Bayliner VR5 on mahdollista ostaa 
joko sisäperämoottorilla tai perä-

Uudet VR-sar-
jan Baylinerit 
ovat kokoonsa 
nähden tilavia. 
Leveän keulan 
ansiosta niissä 
on yhtä paljon 

tilaa kuin puoli metriä pidemmis-
sä kilpailijoissa. 

Idea on uusi, kunhan ei urkita 
niin kauas kuin 60- ja 70-lukujen 
taitteeseen, jolloin tylpät ja leveät 
keulat kuuluivat yhden jos toisen-
kin veistämön mallistoihin.

Kun Baylinerit toden teolla ran-
tautuivat Suomeen 80-luvulla, sai 
merkki kyseenalaisen imagon 
maakrapujen heikkolaatuisina 
leluina. Syy karsastukseen löytyi 
konservatiivisesta venekulttuu-
ristamme sekä itse tuotteista. 

Mutta veneet ovat rakenteel-
lisesti parantuneet huokeam-
missakin hintaluokissa, kun 
valmistusmenetelmät on hiottu 
tehokkaammiksi ja hygieenisem-
miksi. Myös puun käyttöä raken-
teissa on karsittu.

Bayliner VR5 ei herkuttele yk-
sityiskohtien runsaudella, mut-

yllä
Ohjaamo on urheiluveneelle 
tyypillinen. Vinkki: pieni 
kartta plotteri voidaan asentaa 
tasotelineellä konsolin 
alareunaan, jolloin sitä on help-
po käyttää, eikä se ota herkästi 
heijastuksia.

alla
Matkustamo ei ole pituudella 
pilattu, mutta leveyttä on 
sitäkin ruhtinaallisemmin. 
Viimeistely ei anna vihiä veneen 
edullisesta hintatasosta.
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moottorilla. Joku voi pitää tällaista 
valinnanmahdollisuutta erikoise-
na tämän tyyppisessä veneessä, 
mutta optiolla on pitkä perinne 
Baylinerin historiassa. Jo 80-lu-
vulla useimmat malliston pienim-
mät veneet oli saatavilla kummal-
lakin moottorityypillä, vaikka 
veneet muuten olivat identtiset. 

Kun esteettisyydellä on taval-
lista suurempi merkitys, päätyvät 
ainakin suurimmat valmistajat si-
säperämoottoriin, jolloin moottori 
ei riko veneen linjoja.

Sisäperämoottori antaa veneelle 
omanlaisensa tunnun ja hengen. 
Juuri sellaisen, joka sopii mootto-
reista innostuvan huviajeluun. Si-
säperämoottori on aivan eri taval-
la ”läsnä”, vaikka moottori onkin 
tyylikkäästi poissa näkyvistä. Ää-
net ja värinät välittyvät ajajalle eri 
tavalla, kun moottori on integroi-
tu veneen runkoon.

Samantehoinen perämoottori 
antaa yleensä paremman suori-
tuskyvyn kuin vastaavantehoinen 
sisäperä, mutta suoritusarvot eivät 
ole aina ne tavoiteltavat ominai-
suudet. Tuntuma ja äänimaailma 
voivat olla yhtä ratkaisevat.

Sisäperämoottoreita käytetään 
yhä harvemmin pienempien ve-
neiden voimanlähteinä. Siksi oli-
kin mielenkiintoista saada koe-
ajettavaksi näinkin pieni vene 
tuoretta tekniikkaa edustavalla 
sisäperämoottorilla.

Toimivat tilat
Huokeasti hinnoiteltujen pienten 
jenkkiveneiden maine koreina, 
mutta epäkäytännöllisinä lelui-
na istuu yhä monen mielessä sit-
keänä. Todellisuudessa sille ei ole 
ollut perustetta enää aikoihin, jos 
koskaan.

Leveä avokeula on käytännölli-
nen ja tilaa on hyvin vaikka keu-
la onkin sangen lyhyt. Pulpettien 
välinen käytävä on leveä, kuten 
myös 2,44 metriä leveä vene. 

Tuulilasin keskiosassa ei ole 
erillistä suljettavaa viimaluuk-
kua ikkunan alapuolella pulpet-
tien välissä, mutta ainakaan täs-
sä veneessä ilmapyörteily ei ollut 
mainittavan rajua. Joissakin avo-
keuloissa tilanne on vaikeampi, 
ja silloin lisäluukku on tarpeen.

Kuljettajan kuppi-istuin on 
mukavan väljä ja istuma-asento 

”Tilaa on  
hyvin, vaikka 
keula onkin 
sangen lyhyt.”

Alla
Bayliner ei pelkää 
vauhdikasta menoa 
isommissakaan 
aalloissa. Piskuinen 
bimini-kate pysyy 
menossa mukana.

on jopa herraskaisen rento, mutta 
sen antama sivuttaistuki voisi olla 
hivenen parempi.

Apumiehen puolella oleva ”pel-
kääjän” istuin on osa takapenkkiä, 
ja sen selkänoja on laskettavissa 
alas, jolloin avotilaan muodostuu 
iso ja yhtenäinen L-mallinen soh-
va. Kahvittelupöytä on saatavissa 
lisävarusteena. L-mallisen sohvan 
alla on säilytystilaa. 

Styyrpuurin puoleisessa pää-
dyssä on kulkutie uimatasolle, 
joten liikkuminen veneen päästä 
päähän on varsin helppoa.

Sisäperän heikkoudet
200 hevosvoimaa on 6-metrisen 
avokeulaveneen liikutteluun pal-
jon. Tehosuositus päättyykin sii-
hen sisäperämoottoreiden osalta, 
perämoottoreissa suositusraja tu-
lee vastaan jo 150 hevosvoimassa. 

Vaihtoehtoisina moottoreina 
suositellaan sisäperänä klassista 
3-litraista 135 hevosvoiman rivi-
nelosta. Perämoottorivaihtoehdot 
ovat 115 tai 150 hevosvoimaa.

Se, että sisäperämoottorilla 
yleensä saavutetaan vaatimatto-
mampi suorituskyky kuin vas- >>



testi : Bayliner VR5

1 2

5

3 4

32  Kippari 2/2017

1. Käsinekotelo kuuluu 
nykypäivän veneisiin,  
mutta kuinka 
monessa veneessä on  
”pelkääjälle” 
pehmustettu 
polvisuojus? 
Pehmuste on 
todellisuudessa 
ristiselkätuki, jos 
etuistuimella 
istutaan alas 
käännetyn selkänojan 
päällä.

2. Leveä keula on 
paitsi ylellisen tilava, 
myös käytännöllinen, 
kun vene on kyljittäin 
laiturissa. Selkänojat 
ja täytetyyny keskelle 
ovat lisävarusteita.

3. Leveässä rungossa 
on runsaasti tilaa 
varusteille. Saranaton 
kansirakenne on 
huokea ja toisinaan 
jopa käyttöä 
helpottava. Valuma-
reunat saisivat 
kiertää aukkoja, niin 
tavarat pysyisivät 
helpommin kuivina.

4. V6-moottori istuu 
tiiviisti syvällä 
moottoritilassa. 
Vaatimattoman 
näköiset äänieristyk-
set täyttävät 
kuitenkin tyydyttä-
västi tehtävänsä.

5. Uimataso on kuin 
paremmassakin 
jahdissa, kun 
perämoottori ei ole 
varastamassa 
suurinta tilaa 
keskeltä. Portti on 
osa aurinkotasoa, 
jonka alla on  
säilytystila ankku-
rille.
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taavan tehoisella perämootto-
rilla, johtuu pääasiassa kahdesta 
tekijästä. Sisäperä painaa lähes 
poikkeuksetta enemmän, jolloin 
vene- ja moottoriyhdistelmälle 
tulee enemmän painoa. Toisek-
si voimansiirto hukkaa peräve-
tolaitteessa enemmän tehoa kuin 
perämoottorissa. 

Kyse ei siis ole siitä, että sisäpe-
räsovelluksissa käytettävät moot-
torit olisivat jotenkin teknisesti 
huonompia ja epätaloudellisem-
pia. Vilkaiskaapa pienenä kokeena 
tässä lehdessä testattua Quicksil-
veriä. Siinä on vastaavantehoinen 
perämoottori kuin tämän Bayli-
nerin sisäperämoottori. Se kui-
tenkin kuluttaa jopa viitisentoista 
litraa enemmän bensiiniä tunnissa 
täydellä teholla kuin tässä esiin-
tyvä sisäperämoottori.

Mercuryn uutta 4,5-litraista 
sisäperämoottoria voi siis siihen 
nähden pitää jopa suhteellisen 
taloudellisena moottorina, mut-
ta sisäperän lieveilmiöitä ei se-
kään luonnollisesti pysty elimi-
noimaan.

Mittaustulokset

Bayliner VR5 ja Mercury 

MerCruiser 4,5 200 hv bensiini

Kierrosluku Nopeus Kulutus Kulutus Äänitaso
 r/min solmua l/h l/mpk dB(A)

650  2,9 3,1 1,07 62

1 000  4,2 5,6 1,33 66

1 500  6,0 9,4 1,57 68

2 000  7,3 13,9 1,90 70

2 500  10,5 20,4 1,94 77

3 000  22,9 21,9 0,96 76

3 500  28,1 28,8 1,02 77

4 000  32,8 36,9 1,13 80

4 500  36,2 45,2 1,25 82

5 000  40,3 55,3 1,37 85

5 150  42,1 59,6 1,42 86

Mittaukset on tehty kahden hengen ja testilaitteiston kuor-
malla (n. 250 kg).

Baylinerin liukukynnys on raju. Sen jälkeen saavutetut kymmenen solmua 
kerätään käytännössä ilman mainittavaa tehonlisäystä.

”Sisäperä painaa 
lähes poikkeuksetta 
enemmän.”

Jenkkiveneen ohjaamo 
on mitoitettu niin, 
ettei hieman 
isokenkäisemmälle-
kään tule ahdasta.

>>

Taloudellisuus

Kulutus l/H ja L/mpk
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Yhteenveto

Bayliner VR5

RAKENNE

Runko ★ ★ ★ ★

Sisustus ★ ★ ★

Heloitus ★ ★ ★

Vakiovarustus ★ ★ ★

TILAT

Kansitilat ★ ★ ★ ★ ★

Avotila ★ ★ ★ ★

Moottori- ja  
tekniset tilat ★ ★ ★

Matkustamo ★ ★ ★ ★

Makuutilat –

Pentteri –

Ohjaamo ★ ★ ★

Säilytystilat ★ ★ ★

Wc-tilat –

AJETTAVUUS

Vasta-aallokko ★ ★ ★ ★

Myötäaallokko ★ ★ ★ ★ ★

Sivuaallokko ★ ★ ★ ★ ★

Kaarreajo ★ ★ ★ ★

Käsiteltävyys ★ ★ ★ ★

MUUT OMINAISUUDET

Suorituskyky ★ ★ ★ ★ ★

Äänitaso ★ ★ ★

Taloudellisuus ★ ★

Kiinnittäminen ★ ★ ★

Vastinetta rahalle ★ ★ ★ ★

Tähtiä yhteensä 74

Veikeän hieno ajettava
Baylinerit ovat poikkeuksetta ol-
leet joko erinomaisia ajettavuu-
deltaan tai vähintään ne ovat yl-
täneet vaatimustasoon omassa 
käyttötarkoituksessaan.

VR5:n kaltainen vene on teh-
ty siihen, että vesilläolosta saa 
nauttia jopa pienen leikittelyn 
tiimoilta. 

Bayliner on rakenteeltaan tuke-
va ja äänetön. Pohjan nousukulma 
on 20 astetta, eli se on syvän ja 
keskisyvän V-pohjan rajalla. 

Liukukynnys on korkea ja se 
johtuu osittain isosta ja painavas-
ta moottorista, mutta kynnyksen 
ylitettyään on VR5:lle helppo löy-
tää luonteva trimmi aina huippu-
nopeuksille asti.

Kaarreajo on turvallista, jopa 
hauskaa. Runko luisuu sopivas-
ti, eikä se tee äkkinäisiä liikkeitä. 
Kallistelu on maltillista. Moottorin 
asennuskorkeus on oletettavasti 
asetettu juuri sellaiseksi, että lii-
an rajuja g-voimia tavoitellessa 
moottorin ote ennemmin irtoaa 
kuin lennättää ihmiset tangentin 
suuntaan.

Tukevuus ja pohjan riittävä 

syvyys tekee kulusta myös peh-
meää. Beikku ei ole moksiskaan 
puolen metrin aalloista. Metriä lä-
hentelevät aallot, etenkin loivat 
sellaiset, voi kokeneempi kurvai-
lija ottaa lisääntyneen huvittelun 
kannalta. Kaikilla veneillä se ei ole 
mahdollista.

Ripeä kulkija
Ja kun tehoa on, niin yleensä löy-
tyy myös suorituskykyä. Huip-
punopeutta mittasimme koeajos-
sa runsaat 42 solmua, jonka kyllä 
luulisi riittävän urheilulliseen per-
heveneeseen. 

Moottorin suurin suositeltu 
kierrosnopeus on 4 800 kierros-
ta minuutissa, nyt saavutimme 
hivenen yli 5 000. Se ei ole vielä 
haitallinen ylitys. Samaan perus-
moottoriin perustuva 250-hevos-
voimainen muunnos sallii 5 200 
kierrosta minuutissa.

Koeajoveneeseen olisi siis käy-
nyt jyrkempikin potkuri. Se tosin 
verottaisi kuorman kestoa ja kiih-
tyvyyttä, joista ensiksi mainittu 
tuskin tällä vene- ja moottoriyh-
distelmällä muodostuu minkään-
laiseksi ongelmaksi, vaikka pot-

”Kaarreajo on 
turvallista, 
jopa hauskaa.”

yllä
VR5 sietää käytännös-
sä vaikka minkälaisia 
manöövereitä. 
Potkurin ote irtoaa 
ennen kuin mitään 
liian rajua pääsee 
tapahtumaan.
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kuri olisi jyrkimmästäkään päästä. 
Koeajetulla yhdistelmällä vene 
taatusti ampaisee matkaan vaik-
ka kaksinkertaisella ylikuormal-
la. Sama koskee kiihtyvyyttä, jota 
pidetään hyvänä ominaisuutena 
vesiurheilulajien harrastamisessa.

Osittain korkean kierrosluvun 
takia melumittari pääsi huippu-
nopeudella heilahtamaan juuri ja 
juuri yli 85 desibelin rajan. Sitä 
pidetään yleensä suositusrajana 
jatkuvampaan olemiseen. 

Taloudellisuus ei etusijalla
Taloudellisimmaksi liukunopeu-
deksi mittasimme 22,9 solmua, 
jolloin bensiinin kulutus oli 0,96 
litraa per meripeninkulma. Ide-
aaliolosuhteissa siis lähennellään 
litran lukemaa. Vastaavassa koko-
luokassa perämoottoreilla pääs-
tään yleensä 0,7 litran tuntumaan.

Jyrkempi potkuri tosin olisi las-
kenut matkanopeuden kierroslu-
kua, jolloin kulutuslukemat olisi-
vat olleet alhaisemmat. 

Baylinerin polttoainesäiliö ei 

ole suuren suuri 200 hevosvoi-
man ruokkimiseen. 20 prosentin 
varalla laskettuna toimintasäde on 
koeajoyhdistelmällä parhaimmil-
laan noin 110 meripeninkulmaa. 
Se tosin edellyttää ajotapaa, joka 
ei välttämättä ole huvitteluun teh-
dyn veneen luonteen mukaista.

Hyötykäyttöön
Autot ja veneet eroavat mielen-
kiintoisella tavalla toisistaan. 
Kaksi periaatteessa samanlaista 
venettä saatetaan jostakin ihmeen 
syystä nähdä täysin erilaisiin tar-
koituksiin sopivina. Oikeastaan 
siihen vaikuttaa eniten veneen it-
sestään antama mielikuva ja ve-
neestä välittyvä tuntu, ei niinkään 
se, mihin vene kykenee.

Bayliner VR5 on monessa suh-
teessa hyvin tavallinen perus 
avokeulainen tuulilasivene. Juuri 
sellainen siis, jonka moni mökki-
läinen hankkisi yhteys- ja yleis-
veneekseen. Veikkaus tuskin 
kuitenkaan menee kovin pieleen 
jos ennustetaan, että VR5 ei tu-

le näkymään kovinkaan monen 
saarimökin laiturissa. Siitäkään 
huolimatta, että sen voi varustaa 
sisäperämoottoria järkevämmäk-
si mielletyllä ja käytössä hieman 
edullisemmaksi tulevalla perä-
moottorilla.

Kenties lapsenomaista pirteyt-
tä ja tervettä hedonismia viestivä 
vene ei hyvistä ominaisuuksistaan 
huolimatta istu perisuomalaiseen 
ja vakavamieliseen mökkeilyyn.

Sen sijaan Baylinerin voi olettaa 
olevan niiden listalla, jotka hake-
vat itselleen hauskaa ja ketterää 
venettä kesäiseen huviajeluun. 
Siihenkin VR5 tietenkin sopii 
erinomaisesti. 

Ja silloin kun puhutaan huvis-
ta, puolustaa hiukan janoisempi 
sisäperämoottori paikkaansa sen 
tuoman äänimaailman ja tunnel-
man takia. 

Ei siis tuomita sisäperämootto-
reita menneisyyden kapineiksi, ai-
nakaan ennen kuin säästämisestä 
tulee huviveneilyssä itseisarvo. Toi-
vottavasti niin ei käy koskaan. •

”Beikku ei ole 
moksiskaan 
puolen metrin 
aalloista.”

Karttakeskuksen Veneilykartat on  
uudenlainen karttasarja. Kartat on val
mistettu vedenkestävästä ja repeämät-
tömästä materiaalista. Taitettuna pieni
kokoista karttaa on helppo käsitellä ja 
säilyttää veneessä kuin veneessä.  Kartat 
on valmistettu yhdistämällä Liikenne
viraston eri karttatyyppejä, joita on 
maaalueilla täydennetty maastokartoilla.

UUTUUS MYYNNISSÄ
REPEÄMÄTTÖMÄT & VEDENKESTÄVÄT

VENEILYKARTAT

Karttakeskuksen suosittu veneilijän 
navigointiohjelmisto LOISTO  
uudistuu kevään aikana täysin! 
Tule osastollemme tutustumaan 
uudis tuvaan Loistoon.
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