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Bayliner on tunnettu, mutta ehkä hieman aliarvostettu venemerkki. 
Se on ollut monelle mahdollisuus hankkia tilava vene kohtuullisella 
budjetilla. Kymmenvuotiaanakin Bayliner 265 tarjoaa nykyaikaiset 
tilat ja ajo-ominaisuudet. TEKSTI JA KUVAT TUOMO KANERVA 

JÄRKI-
HINTAINEN 
PERHEVENE

Bayliner 265
KÄ
YT
ET
TY

Iso kuomu on 
hankala käyttää, 

mutta se on hyvin 
muokattavissa. 

Siitä saa mm. hyvän 
aurinkosuojan.
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B
aylinereiden loistokausi oli 
1980-luvun loppupuolella, jol-
loin markkinat suorastaan 
täyttyivät kohtuuhintaisista 
bowridereista ja daycruisereis-
ta. Lama romahdutti kaikkien 

uusien veneiden kaupan, eikä Baylinerin 
myynti koskaan toipunut ennalleen.

2000-luvun alkupuolen Bayliner 
kärsi jälleenmyynnin ongelmista, mi-
kä heijastui veneiden myyntimääriin. 
Koeajetun Bayliner 265:n toi maahan 
Coremar Oy, mutta sen tarina päättyi 
konkurssiin kesällä 2005. Tämän jäl-
keen Baylinerin maahantuonnin ot-
ti Vator Oy, jolta maahantuonti siirtyi 
sittemmin Brunswickille.

Alhaiset myyntimäärät näkyvät 
käytettyjen myyntilistoilla. Vain nel-
jännes käytettynä myynnissä olevista 
Baylinereista on vuosimallia 2000 tai 
uudempia, ja puolet myynnissä olevis-
ta veneistä on otettu käyttöön vuosina 
1988–1991. Suurin osa on 5–6 metrin 
bowridereita tai daycruisereita, mutta 
säännöllisesti listalta löytyy myös yli 
7-metrisiä cruisereita, jotka ovat Bay-
linerin tavaramerkki. 

Koeajettu Bayliner 265 on valmis-
tajan pienimpiä cruisereita. Siitä huo-
limatta se tarjoaa hulppeat sisätilat ja 
suuren avotilan vain hieman yli 8-metri-
sessä paketissa. Koeajamaamme 265:ttä 
on valmistettu vuoteen 2004 asti, minkä 

jälkeen sen valmistusta jatkettiin kevy-
en uudistuksen jälkeen mallimerkin-
nällä 275. 

Mallinimi 265 säilytettiin mallistos-
sa, mutta toisen sukupolven 265:n run-
ko oli noin 10 cm pidempi ja 30 cm ka-
peampi kuin edeltäjässä.

Bayliner 265 on iästään ja korkeasta 
sivuprofiilistaan huolimatta edelleen 
tyylikäs ja menevän näköinen vene. 
Muotoilultaan se on hyvin sukunäköi-
nen uudempien Baylinereiden kanssa. 
Vuosimallia on vaikea arvata pelkän ul-
konäön perusteella.

RAUHALLINEN PERHEVENE
Baylinerit ovat perinteisesti olleet hy-
viä ajettavia. Sama pätee myös 265:een. 
Korkean rungon takia veneen paino-
piste on melko korkealla, mutta se ei 
silti tee 265:sta kiikkerää ajettavaa. 

”ALHAISET 
MYYNTI-
MÄÄRÄT 
NÄKYVÄT 
KÄYTET- 
TYJEN 
MYYNTI-
LISTOILLA”

 
Kuljettajan 

ergonomia on 
erinomainen. 

Keulakannelle 
vievät askelmat 

voisivat olla 
suuremmat.
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Vene nousee liukuun siististi ilman 
trimmitasojen apua ja keula pysyy ko-
ko kiihdytyksen ajan horisontin ala-
puolella. Kaarroksissa 265 kallistelee 
maltillisesti ja ajotuntuma on hyvä. Se 
ei ole erityisen ketterä, mutta puhtaasti 
perhekäyttöön suunnitellussa venees-
sä ominaisuus on enemmänkin plus-
saa. Kääntösäde ei ole häiritsevän suuri 
millään nopeusalueella. Keulapotkurin 
avulla vesilinjaltaan melko lyhyt vene 
on helppo käsiteltävä ahtaassakin pai-
kassa.

Bayliner 265 on huomattavan keu-
lapainoinen, joten hyvän ajoasennon 
saamiseksi se vaatii melko reilusti 
moottoritrimmiä. Rungon aallokko-

ASUTTAVUUS

”Hyvät tilat 4- tai 5-henkiselle perheelle. Vesi-wc ja käytännöllinen, joskin 
hieman pieni pentteri.”

AJETTAVUUS

”Rauhallinen ja tasapainoinen ajettava. Kallistuu korkeudestaan huolimatta 
maltillisesti. Yllättävän ketterä.”

MERIKELPOISUUS

”Bayliner ei ole varsinainen kelivene. Parhaimmillaan se on suojaisella 
rannikolla tai suurilla sisäjärvillä, kuten tässä tapauksessa Saimaalla.”

KÄYTÄNNÖLLISYYS

”Sisä- ja kansitilat erittäin toimivat. Säilytystilat hankalasti penkkien ja 
vuoteen alla, kuomu vaivalloinen käyttää.”

VARUSTELU

”Vakiovarustus erittäin kattava myös nykymittapuulla.”

LAATU

”Materiaalit ovat kestäneet hyvin aikaa ja kulutusta.  
Viimeistely ei ulotu aivan kaikkialle.”

OMINAISUUSPUNTARI
VENETTÄ VERRATAAN yleisesti ottaen samantyyppisiin ja -kokoisiin. Arvi-
ot kohdistuvat ensisijaisesti venetyyppiin, ei yksilöön, mutta mahdollis-
ten lisävarusteiden ja muutosten vaikutuksia on huomioitu. 

ominaisuuksia emme päässeet kokei-
lemaan lähes peilityynellä Saimaalla, 
mutta erittäin loiva 16 asteen v-kulma 
ja muut ominaisuudet huomioiden 
Bayliner ei ole varsinainen kelivene. 
Parhaimmillaan 265 onkin suojaisella 
rannikolla tai suurilla sisäjärvillä, kuten 
tässä tapauksessa Saimaalla.

Bayliner 265 on lähes poikkeuksetta 
varustettu MerCruiserin 5.0 MPI -ben-
siinimoottorilla, josta on ollut tarjolla 
220 ja 260 hevosvoiman tehoversiot. 
220 hv riittää painavalle veneelle ke-
vyellä kuormalla, mutta koeajoveneen 
260 hv antaa tarvittavan lisätehon, kun 
kyydissä on koko suku. Tarjolla on ollut 
myös Volvo Pentan 170 hevosvoiman 
KAD 32 -diesel, mutta käytettynä niitä 
on harvoin tarjolla.

Bayliner 265:n ohjaamoergonomia 
päihittää monet nykypäivänkin veneet. 
Jaloille on reilusti tilaa, kaukohallinta-
laite on hyvällä paikalla ja ratti on tuotu 

riittävän lähelle kuljettajaa. Lisäherk-
kuna ratissa on myös kallistuksen säätö, 
joka on uusimmissakin veneissä liian 
harvinainen. Vakiomittaristo on runsas 
ja hyvin esillä. Kojetauluun mahtuu on-
gelmitta myös 8” plotteri.

Häiritsevin seikka kuljettajan pai-
kalla on heikko näkyvyys istualtaan. 
Tuulilasin loiva kaarre taittaa voimak-
kaasti ja tuulilasin yläreuna on keskellä 
näkökenttää. Istuimessa ei ole offsho-
re-asentoa, eli nostettavaa etureunaa, 
jolloin näkyvyys puoliseisovassa asen-
nossa tuulilasin yli olisi esteetön. Is-
tuimen offshore-asento on tänä päivä-
nä enemmänkin sääntö kuin poikkeus. 
265:ttä ajaa mieluiten seisaaltaan, jol-
loin näkyvyys on esteetön.

TILAA JA AVARUUTTA
Bayliner 265 paras puoli ovat sisätilat, 
jotka vetävät vertoja monille, metriä pi-
demmillekin kilpailijoille. Keulakajuu-

”BAYLINER 
265:N 
PARAS 
PUOLI 
OVAT 
SISÄTILAT”

1 2
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tassa on seisomakorkeus ja se on mu-
kavan valoisa. Kajuutan yläreunoissa 
on laajat runkoikkunat ja katossa kat-
toluukku. Ilmanvaihdon kannalta run-
gon avattavat pikkuikkunat ovat käy-
tännöllisiä.

Keulassa on vuoteen ja sohvan yh-
distelmä. Keulavuode on kiinteä ja viis-
tossa veneen pituussuuntaan nähden. 
Kooltaan se on 2,15 x 1,10 m, kun soh-
van selkänojan nostaa pois. Sohvasta 
saa muodostettua lisävuoteen tai kas-
vatettua keulavuoteen kokoa. Suurim-
millaan vuoteen pituus on 2,80 m.

Sohvan uhraaminen lisävuoteeksi ei 
ole välttämättä tarpeellista, sillä avoti-
lan alta löytyy 2,10 x 1,30 m vuode. Ah-
taudesta ei tarvitse kärsiä, sillä tilaa 
vuoteen yllä on matalimmillaan 65 cm 
ja korkeimmillaan 1,05 m. Valoa tulee 
avotilaan aukeavasta ikkunasta.

Vakiona 265:ssä on vesi-wc suurel-
la, 75 litran septitankilla ja lämmin-
vesisuihkulla. Kooltaan wc on riittävä 
aikuisellekin, mutta täysin lujitemuo-
vinen koppi ei ole kaikkein kodikkain, 
joskin helppo pitää puhtaana.

Pentteri on kompakti ja hyvin varus-
teltu. Laskutilaa on niukasti, mutta lä-

hellä olevaa pöytää voi helposti käyttää 
aputasona. Vakiovarusteluun kuuluvat 
mikro, keitin ja jääkaappi. Kaappitilaa 
on kohtuullisesti keittiötarvikkeita var-
ten. Käytännöllinen yksityiskohta on 
portaikkoon sijoitettu roskakori.

Säilytystilaa matkatavaroille Bayli-
ner 265:ssä on kohtuullisesti. Suurin 
osa siitä on kuitenkin epäkäytännölli-
sesti sängyn ja sohvan patjojen alla.

Sisustus on veneen hintaluokkaan 
nähden hyvin viimeisteltyä ja siistiä. 
Materiaalit eivät juuri poikkea kalliim-
mista veneistä, ja ne ovat hyvin kestä-
neet aktiivisessa käytössä. Laminaatti-
pinnoissa ei ole havaittavissa kulumaa 
ja kaikki ovet sekä vetimet ovat jämä-
kästi paikoillaan. 

Baylineria harvoin kehutaan laadus-
ta, mutta ei sitä voi moittiakaan. Vii-
meistely on tosin rajattu vain näkyville 
pinnoille, minkä huomaa kurkkaamalla 
istuintyynyjen alle.

RETKIRISTEILIJÄ
Tilojensa ja varustelunsa puolesta Bay-
liner 265 on täysverinen matkavene. 
Se on kuitenkin alunperin suunnitel-
tu päivä- ja viikonloppuretkille. Suuri 

avotila soveltuu ajanviettoon erityises-
ti aurinkoisena kesäpäivänä. Avotilan 
turkki on tasainen ja istuinjärjestys 
muunneltavissa. Kuljettajan viereisen 
L-sohvan selkänojan voi kääntää kasvot 
tai selkä menosuuntaan. Takakulmaan 
saa sohvaryhmän neljälle. Tarvittaessa 
takaistuimen voi taittaa perälaitaa vas-
ten pois tieltä ja pöydän sijoittaa moot-
toritilaan. Tällöin takanurkkaan tulee 
tilaa esimerkiksi vesiurheiluvälineille 
tai vaikka polkupyörille.

Ison avotilan ongelma on suuri kuo-
mu, jonka käsittely on hankalaa. Kor-
kea kuomu on sinänsä hyvä ja moni-
käyttöinen. Sen alla on seisomakorkeus 
ja sivut irrottamalla se toimii hyvin au-
rinkosuojana. Kuomun täydellinen 
kokoontaittaminen vaatii kuitenkin 
muutamien tukikaarien irrottamista 
ja pakkaaminen pussiin on todella työ-
lästä.

Vuosien 2001–2004 Bayliner 265:iä 
on yleensä joitain yksilöitä tarjolla. 
Bensiinimoottoristen hinnat liikkuvat 
40 000–50 000 euron tienoilla vuosi-
mallista ja kunnosta riippuen. Kaikki 
yksilöt ovat kuitenkin hyvin tai erittäin 
hyvin varusteltuja. 

TEKNISET  
TIEDOT
BAYLINER 265
PITUUS 8,10 m

LEVEYS 2,87 m

SYVÄYS 0,97 m

PAINO 2 880 kg

CE B (avomeri)

KANTAVUUS 10 henkeä

PA-SÄILIÖ 290 l

MOOTTORITEHO 
170–260 hv

VALMISTUSVUODET 
2001–2004

KOEAJOVENEEN  
VUOSIMALLI  2004 

KOEAJOVENEEN 
MOOTTORI  
MerCruiser 5.0 MPI 260 hv

HINTA uutena 67 900 €

VAKIOVARUSTEET, mm. 
maasähkö, kuomu, läm-
minvesivaraaja, vesi-
wc, jääkaappi

VALMISTAJA  
Bayliner Marine Co., 
www.bayliner.com

1. Avotila on suuri ja 
väljästi mitoitettu. 
Tasainen turkki hel-
pottaa liikkumista.

2. Portaan askelmat 
ovat riittävän suuret. 
Ylimmän askelman 
sisällä on roskakori.

3. Keulassa on väljä 
makuutila kahdelle 
aikuiselle. Leveistä 
ikkunoista tulee 
mukavasti valoa.

Bayliner 265 on 
vielä nykymitta-
puulla tyylikäs ja 
linjakas vene.


