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+ Taloudellinen 
ajettava 

+ Erinomainen työn 
laatu 

+ Hyvät sisätilat 

-Vähäiset 
ulkosäilytystilat 

- Matala taka-wc 
- Vaatimaton 
suorituskyky 

Linssen on suunni
teltu hollantilaisten 
teräsveneiden tapaan 
rauha!Useen ajoon, 
5-6solmun 
matka nopeuksiin, 



TESTI: LINSSEN 35 SL AC 

H 
ollantilaisten teräsve
neiden aikakausi al
koi toden teolla Suo
messa 1980-luvun 
puolivälissä. Silloin 

markkinoillemme ilmestyi useita 
erimerkkisiä hollantilaisvenei
tä, joiden tunnuspiirteitä olivat 
suuret sisätilat yhdistettynä sup
peisiin ulkotiloihin, melko lailla 
yhteneväinen ulkonäkö sekä ta -
saperäinen uppoumarunko. 

Hollannissa eli Alankomais
sa valmistettiin myös suippo
peräisiä teräsveneitä, mutta ne 
eivät meillä saavuttaneet juu
rikaan suosiota, koska kapean 
perän vuoksi menetettiin pal-
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YLLÄ 

Ohjaamon ergonomi
aan, mitoitukseen ja 
sekä vakiovarusteiden 
että lisävarusteiden 
sijoitusmahdollisuuk
siin kaivattaisiin 
parannuksia. 

ALLA 

Koeajoveneen plotteri 
ja autopilotti 
säätimineen ovat liian 
kaukana kuskista. 
Kaasukahvaja 
ohjailupotkurien 
säätimet ovat hyvin 
kuskin ulottuvilla. 

jon kajuuttatilaa perästä. Myös 
Suomessa oli rakennettu teräs
veneitä, mutta suurin osa niis
tä oli omatekoisia ja työn jäl
ki oli selkeästi heikompaa kuin 
tehdasvalmisteisissa veneissä. 
Ammattimaisesti rakennetuissa 
teräsveneissäkin oli omat ongel
mansa, jotka johtuivat esimer
kiksi veneiden pienistä tuotan -
tomääristä. 

Valmistajia kymmenittäin 
Hollannissa teräsveneiden val
mistajia oli kymmenittäin ja 
valmistusmäärät vaihtelivat 
muutamasta veneestä useaan 
kymmeneen vuosittain. 

Suomalaisille teräsveneille tyy
pillistä oli suureen takakajuuttaan 
rakennettu sauna. Hollantilaisve
neisiin sellaisia ei tehty. 

Hitaiden teräsveneiden valmis
tusmaaksi kehkeytyi juuri Hol
lanti pääosin olosuhteiden pe
rusteella. Maassa on lukematon 
määrä jokia ja etenkin kanavia, 
matalia kanava järviä ja patojen 
suojaamia sisämeriä. Matalien, 
kanavia ylittävien siltojen ta -
kia malleista muodostui sellai -
sia, joista kansirakenteet saatiin 
helposti kaadettua ja alikulku
korkeutta madallettua jopa met
rillä tai parilla. 

Kun Hollanti alkoi ottaa oman » 

SUURIMMAT 

MOITTEET 

VENE SJ..\J..\ 

V J..\N HJ..\NJ..\I KJ..\1-

S EST J..\ 

TEKNISET TIEDOT 

LINSSEN 35 SL AC 

Pituus _____ ·--·- 10,70 m 

Je_ev�y_s _ __________ 3,35m 

Paino ___ . _ _ __ _9_ 000 J<g 

Valmistusmaterlaall _ __ teräs 

Henkilöluku 

_ 8 (m_ais_l,!_LJP.c\ils.kgja_ 4_ +_2)

CE-luokka _______ C 
Te�osuositu� 75 hv 

Koeajomoottori Volvo Penta 
D�-IS,j? kW_(7�J1vl 

Polt_!:oainesäil!ö _ _ __ _ 240 l 

Vesl�iliö __ .. ____ J20 l 
�epti�äiliö _ _ .. _ .. _ . _] 40 l 

Vaklovarusteet mm. radio, 
keulapotkuri, hydrauliohjaus, 
lämmin vesi, maasähkö, jää
kaappi, kaasuliesi, Raymarinen 
i70S -monitoiminäyttö, laki, kai
kuluot_ain _ 

Lisävarusteet mm. runkoväri, 
gps-plotteri, tv, sähköinen wc, 
sähköinen ankkurivinssi, kaasu
uuni, tiikkikansi perässä, peh
musteet avotilassa, suuri kuomu, 
sivu- ja keulaportaat, kiinteä 
ohjaajan istuin, perän ohjailupot

�u�. !!Utojlilot!i _. _ ··- __ 

Hinta alkaen 321600 €, 
. _ koeajov_eneJJ7 200 € 

Valmistaja 

Linssen Yachts, Maasbracht, f:lol
lanti, linssenyachts.c:om _ _ _ __ 

Maahantuoja Proficon Marine, 
prpficonmarine.com 



Suuri k1:.1omu on 
miellyttäva niin 
paahtavalla helteellä 
koin pleneUä 
sateellakln. SlvtJt saa 
kätevästi ra nopeasti 
auki.Jolloin olo 
kuomun alla ei käy 
tukalaksi. 

--- - --- ------ ----- - - - --- - ---
KENELLE: 

Rauhallista 
kyytiä etsivälle 
pariskunnalle tai 
pienelle perheelle 
jopa kesämökin 
korvikkeeksi. 
Toiminnallisesti 
se on omimmil
laan varttu
neemman väen 
mieleen. 
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1. Valomasto on 
tuulilasien 
tapaan saranoitu 
kaatuvaksi alas 
matalien siltojen 
varalta. 
Auttaapa 
rakenne myös 
talvisäilytystä, 
hallilta tai 
katokselta ei 
vaadita paljoa 
korkeutta. 

2. Uimatasolle 
päästään 
kätevästi, kun 
takasohvasta 
poistetaan 
keskimmäinen 
irtopenkki ja 
avataan 
takakalteen 
luukku. 

3. Uimataso saisi 
olla pidempi, 
mutta toimia 
siellä auttavat 
asialliset kaiteet. 

4. Keulatikas 
nojaa tukevasti 
törmäyslistaan. 
Tikkaat on 
helppo Ja nopea 
asentaa 
palkoilleen. 

5.Sivu-ja 
keula portaat 
ovat lisävarustei
ta, mutta hyvin 
toteutettuja. 

6. Konehuonees
sa on tilaa todella 
hyvin, kaikki 
asennukset ja 
sähkötyöt on 
toteutettu 
mallikelpoisesti. 

7.Salongin 
turkin alla on 
suuri säilytystlla 
erilaisille 
tarvikkeille. 



maan kysynnän kasvaessa joh
tavaa asemaa teräsveneiden 
tuottajana, kilpailua ei tuntu
nut löytyvän muista maista - ne 
satsasivat enemmän lujitemuo
viin ja nopeisiin runkoihin. Oma 
osansa Hollannin teräsveneiden 
etulyöntiasemassa oli myös pe
rinteisessä, hienossa puusepän -
työssä. Sitä veneiden tuotannos
sa kysyttiin ja Hollannissa sitä 
löytyi. 

Teräsveneiden tuotantoa 
vauhditti muualta Euroopasta, 
etenkin Saksasta tullut kysyn
tä. Se loi uusia yrittäjiä ja auttoi 
jo alalla olleita yrityksiä entistä 
suurempaan kasvuun. Suomeen 
tuotiin Hollannista pääasiassa 
käytettyjä veneitä. 

Teräsveneistä tuli luonnostaan 
uppoumarunkoisia, koska mate
riaali on painavaa ja uppouma -
runkoinen vene pärjää pienellä 
moottoriteholla. Liukuviakin te
räsveneitä on, mutta niiden val
mistaminen ei ole järkevää tar
vittavan moottoritehon takia. 
Liukuvan rungon tehon tarve 
saattaa nousta uppoumarunkoon 
verrattuna 10-15-kertaiseksi. 

Linssen vuodesta 1949 

Hollannista Suomeen tuotavien 
uusien teräsveneiden kärkijou -
kossa oli jo 1980-luvulla Linssen, 
joka perustettiin vuonna 1949. 
Aluksi se oli veneiden sisustaja, 
mutta vuosien saatossa siitä ke
hittyi yksi merkittävimmistä te
räsveneiden tuottajista. Vene sai 
nimensä perustajansa Jae Lins

senin mukaan. 
Seitsemässä vuosikymmenes

sä Linssenistä on muodostunut 
arvostettu ja pienvalmistajiin 
verrattuna suuri, vaikka sen val
mistusmäärä on vuosittain vain 
noin 70 kappaletta. Suurimmal
la osalla hollantilaisvalmistajista 
tuotanto on alle kymmenen ve
nettä vuodessa. 

Tåmän päivän mallisto kattaa 
kokoluokat 35-50 jalkaa viiden 
jalan välein. Jokaisesta kokoluo
kasta on saatavissa useita ver
sioita - takahytillä tai ilman, 
kovalla katolla tai ilman. Varus
telu tehdään asiakkaan toiveiden 
mukaan. 

YLLÄ 

Takakannen avotila 
on katettavissa 
yllättävän helppo

käyttöisellä 

kuomulla. 

LINSSENIN 

ON SANOT-

TU PITÄVÄN 

PARHAITEN 

HINTANSA 

KESKI-ELJl�DD-

1::1 ;.\ N M ;.\ 1� K K 1 -

N D I L L;.\. 

Linssenin arvostuksesta 
kertoo se, että sen on sanot
tu pitävän parhaiten hintansa 
Keski-Euroopan moottorive
nemarkkinoilla, joskaan ver
tailtavina olleista merkeistä ja 
malleista ei ole tarkkaa tietoa. 

Linssen 35 SL AC 

Suomeen on tuotu hyvinkin eri
kokoisia Linssenejä, mutta pai
nopiste on ollut ja on edelleen 
pienemmissä malleissa. Niinpä 
uusin Linssen 35 SL (Sport Lu
xury) AC (Aft Cabin) on samal
la malliston eniten suomalaisia 
kiinnostava malli kokonsa, ti
lojensa ja tietysti myös hintansa 
puolesta. 

35 SL AC on perinteisen nä
köinen, mutta muotoilussa ja 
värityksessä on merkkejä ko
konaan uudesta mallista. 

Myös veneen lay out on perin
teinen. Keulassa on suuri nuk -
kumakajuutta säilytystiloineen 
sekä erilliset suihku - ja wc-tilat. 

Niihin on ovet keulakajuutasta 
ja lisävarusteena myös salongin 
puolelta. 

Varsinaisessa salongissa on 
vasemmalla laidalla pentteri, 
jossa on hyvä varustus. Ruokai
lutila, huonon kelin matkustamo 
ja lämmin illanistujaistila ovat 
oikealla laidalla, jossa pöydän 
ääreen mahtuu 4-5 hengen seu
rue syömään tai seurustelemaan. 

Ateriosta saa myös lisävuoteet 
parille henkilölle. 

Puusta luovuttu 

Veneen sisällä kiinnittyy huomio 
heti siihen, että nykyisin puun 
käytöstä sisustuksessa on luo
vuttu lähes täysin. Tiikkiä saa 
edelleen lisävarusteena kansil
le, mutta sisustuksessa käyte
tään aidon puun sijasta tukevaa 
sisustuslevyä - puukuvioista 
kuitenkin. 

Nykyaikainen sisustuslevy 
on helppohoitoisempaa kuin 
perinteinen puu ja paljon, pal- >> 
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jon halvempaa valmistaa ja vii
meistellä. Oma vaikutuksensa on 
myös ekologisuudella. Eksootti
set puulajit, kuten tiikki ja ma
honki ovat uhanalaisia ja niiden 
käyttöä on siis perustellusti syy
tä välttää. 

Veneen runko on viisimillistä 
terästä ja kannet millin verran 
ohuempaa. 

Sisäohjaamoa tähän malliin ei 
ole ahdettu, mikä tuntuu viisaal
ta ratkaisulta. Sen sijaan aterian 
etupuolella on muistakin Lins
sen-malleista tuttu työpöytä 
tuoleineen. Näin korona-aikana 
ratkaisu on mainio ja työpistee
seen voi perustaa vaikkapa etä -
työpaikan. 

Takana on vielä leveä makuu -
kajuutta, jossa on tilava parisän
ky. Takana on myös oma wc, 
mutta sen käytettävyyttä hait
taa mataluus. WC-tila on 157 
senttiä korkea, joten ainakaan 
pitkille matkustajille takaka
juutta ei liene ns. master cabin, 
jollaiseen kuuluvat omat sani
teettitilat. Istumaan vessaan toki 
mahtuu, mutta seisten tehtäville 
toimille tila on liian matala, ai
nakin aikuisille. 

Muualla kajuutassa on seiso
makorkeus (187 cm) keskipitui
selle henkilölle. Salongin korke
us on 194 cm ja keulakajuutan 
183 cm. Säilytystiloja veneessä 
on runsaasti. Erikoismaininnan 

YLLÄ 

Linssenin salonki 

on valoisa ja avara. 

Pinnat ovat sisustus

levyä. 

MITTAUSTULOKSET 

1 1 • 1 

Klerrosluku Nopeus Kulutus Kulutus Äänltaso Äånltaso 
r/min solmua 1/h 1/mpk dB(A) dB(A) 

Avotlla Salonki 

8 00 23 1,1 048 45 50 

1000 32 1.4 044 4 8  5 2  

1250 38 18 0 47 53 56 

1500 45 2,6 058 58 5 7  

1750 5 3  3,6 068 60 63 

2000 5 8  5,0 0 86 64 69 

2250 62 6,8 1,10 68 71 

2500 67 9,6 14 3 69 72 

2750 70 1 31 1,8 7 69 72 

2900 7,3 17 4 2,38 69 73 

Nopeus- ja äänitasomittaukset tehty kolmen hengen kuormalla, kulu-
tusmlttaukset kahden hengen kuormalla ja toisella, täysin vastaavalla 
veneyksi/öllä. 
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ansaitsee salongin etuosassa ole
va huikean korkea kaappi, jonne 
mahtuvat roikkumaan vaativat
kin vaatteet pitkistä iltapuvuista 
toppahaalareihin saakka. 

Oleskelutila peråkajuutan 
päällä 

Veneen oikeastaan ainoa ulkona 
oleva oleskelutila on peräkajuu
tan päällä, siellä sijaitsee ohjaa
makin. 

Istumapaikkoja on peräkai
teen vieressä olevalla sohvalla 

TALOUDELLISUUS 

KULUTUS L/H JA L/MPK 

1/h 

18,0 
16,0 
14,0 
12,0 

10,0 
8,0 
6,0 

4,0 

2,0 
-
-

1---' 

-

_A 
-......... V

j 

J 
, 

1 

V 

1/mpk 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

00,0 0,00 
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

solmua 

-1/h -1/mpk

Linssenin kulutuslukemat niin 1/h kuin 1/mpk nousevat ta
satahtia kaasua lisättäessä. Kuuden solmun jälkeen 
kulutuslukemat nousevat hyvin jyrkästi. 

3-4 hengelle. Niistäkin poistuu
1- 2, kun kulkutie uima tasolle
avataan. Ratkaisu on yksinker
tainen, mutta kätevä. Patjat ja
niiden alla oleva irrallinen penk -
ki siirretään pois ja sitten kulku
perään onkin helppoa.

Pöytää ja paria irtopenkkiä 
kahvitteluun tai illanistujaisiin 
jää kaipaamaan, mutta sellaiset 
saa toki hankittua erikseenkin. 

Samalla katse suuntautuu 
kohti tukevaa ja suurta kuomua. 
Se rakentuu useasta osasta, mut
ta on yllättävän helppo käsitellä. 
Useimmiten siitä varmaankin ir
rotetaan perän ja sivujen muovi
osat ja koko tilan kattava yläosa 
jätetään paikoilleen. 

Viime kesän kokemuksista 
päätellen yläkuomu on mukava 
pitää päällä aina. Se suojaa: se
kä sateelta että paahtavalta au -
ringolta. Auringonottotilaa on 
salongin katolla, kunhan sinne 
hankkii sopivat patjat. 

Helppo kulkea 

Sivukannet ovat riittävän leveät 
kulkemiseen hieman tukevam -
mallekin henkilölle. Kaiteet ovat 
erinomaiset ja kiitoksen ansait
sevat kylkitikkaat (lisävaruste) 
ja tukevat keulatikkaat. Niiden 
kautta kulku veneeseen on help-

» poa huonojalkaisemmillekin.



l. Veneessä on

hyvin tilaa liikkua

ja portaiden

mitoitukset ovat

sopivat.

2. Pentterissä on

laskutilaakin

kiitettävästi,

uuni on

lisävaruste,

mutta kaasuliesi

ja jääkaappi ovat

vakiovarusteita.

3. Salongissa

sijaitsevaan

työtilaan voi

perustaa

vaikkapa

etätyöpisteen.

4. Kaulakajuutta

on tilava ja

siellä on hyvin

säilytystilaa.

5. Televisiolle on
oma säilytysti-

lansa, josta se on

helppo nostaa

esiin.

6. Keulapiikissä Ion keula-ankku-
rin kettinkisäiliö.

Sitä pääsee

huoltamaan

keulakaJuuttaan

avautuvan
luukun kautta.

7. TakakaJuutan

wc on alkuiselle

liian matala.
Korkeutta on
157 senttiä.

8. Erillinen

suihkutila on
ylellisyyttä

tämän kokol-

sessa veneessä.

Linssenissä
se sijaitsee

keulahytin

yhteydessä.

9.Taka-

kajuutassakin

on parivuode,
oikealla on ovi

omaanwc-

tilaan.
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Liikkumista veneessä hel
pottaa suuresti myös loista
va viimeistely, johon kuuluvat 
kaikkialla veneessä pyöristetyt 
kulmat ja upea maalaus. Kaksi
komponenttimaali ulko- jasisä
pinnoilla on ennen kaikkea kes
tävä ja helppohoitoinen, mutta 
myös mukava kädelle ja silmälle. 

Värityksestä ei heti huomaa 
karhennuksia, joita on hienossa 
maalipinnassa kaikkialla, mis
sä niitä tarvitaankin. Uutta ovat 
myös rungon pastellisävyt. Tes
tiveneemme runko oli vihertä -
vän harmaa, mikä on tyylikäs 
sävy totuttujen puhtaan valkean 

tai tummansinisen sijaan. Ainoa 
kulkua hieman haittaava asia on 
keulan sähköinen ankkurivinssi 
ankkureineen. Suomalainen va -
litsisi mieluummin sähkövinssin 
ankkureineen perään. Meillähän 
peräankkuri on saariin rantau
duttaessa välttämätön, eikä ma -
tallin rantalaitureihinkaan men -
nä yleensä perä edellä. 

Vanhanaikainen ohjaama 

Suurimman moitteen vene saa 
oikeastaan vanhanaikaises
ta ohjaamosta. Sen suunnittelu 
on jäänyt jonnekin 70-80-lu
vuille. Nykyaikaisia navigointi-

ALLA 

Sivukansilla mahtuu 

kulkemaan hyvin 

ja kaiteet ovat 

asialliset. Tasaisilla 

kansipinnoilla on 

huomaamaton, 

mutta toimiva 

karhennus. 
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instrumentteja siihen on vaikeaa 
sijoittaa niin, että niihin pääsisi 
käsiksi tai niitä pystyisi seuraa-
maan helposti. 

Jo koeajoveneessämme olleita 
autopilottia ja aivan liian pientä 
karttaplotteria joutuu kurottele-
maan ja lisäasennukset vaikutta-
vat ensisilmäyksellä hankalilta. 
Lisämittareillekaan ei ole käyt-
tökelpoista tilaa. Toki laaja sa-
longin katto tarjoaa erinomaisen 
pöydän paperikartoille. 

Myös suuri ruoriratas on han-
kalasti käsiteltävissä ja siihen 
kolhii helposti polvensa. 

Veneissä saa toki olla paljon 
traditionaalisiakin ratkaisuja, 
mutta toiminnallisuuden tai er-
gonomian kustannuksella niitä 
ei pitäisi tämän hintaluokan ve-
neisiin tehdä. 

Helppo ajettava 

Linssen on helppo ajettava aloit-
telijallekin. Keulapotkurin (va-
kiovaruste) ja lisävarusteena 
saatavan perän ohjailupotkurin 
ansiosta sen saa sentilleen oi-
keaan kohtaan, vaikka vähän 
tuulisikin. Automaattiohjaus, 
mieluiten vielä kaukosäätimel-

YLLÄ rauhallisesti, mikä kuuluu asi-
Veneen linjat ovat aan lähes 10 tonnia painavalle 

il perinteiset, mutta veneelle. Isommissa aalloissa 
miellyttävät silmää keinuminen on tuntuvaa ja vas-
nykyäänkin. Rungon ta -aallokossa pärskeet nousevat 
väritys on tyylikäs. partaan yli. 

Mukava ja taloudellinen mat-
kavauhti on kuuden solmun 

lä, taas on hitaaseen veneeseen tienoilla ja silloin polttoainetta 
loistava apuväline. kuluu litran verran meripenin -

Eteenpäin ajettaessa Linssen kulmalla. Matalilla kierroksilla 
kääntyy ruorillakin hämmäs- äänitaso niin ulkona kuin sisäl-
tyttävän pienessä tilassa, mutta läkin on harvinaisen alhainen, 
runkomuodolle ja akselivedol- maksimissaan noin 70 desibeliä 
le tyypillisesti taaksepäin men- ja suurin osa äänistä tulee veden 
täessä tekniikka on opetelta - pyörteilystä perässä. Kierroksia 
va. Aallokossa vene käyttäytyy nostettaessa kasvavat pääasiassa 

vain melu, kulutus ja veden ää-
net perässä. Huippunopeudeksi i 

saatiin kolmen hengen kuormalla l 7,3solmua. 
Uusi Linssen on selkeästi kesä-

mökin korvike vaihtuvilla maise-
milla. Se on hieno, mutta kallis 
vene, joka säilyttänee kohtuul-
lisen hyvin hintansa. 

LINSSEN ON Etätöitä tekevä tai eläkeläinen 

HELPPO ;..\J ET- saattaisi toivoa tehokasta lämpö-

T;..\V;..\ ;..\LUITTE-
eristystä ja lämpölaseja, jolloin ve-
neessä voisi asua suurinunan osan 

LIJ;..\LLEKIN. vuotta. Näitä varusteita ei tosin ole 
vielä varustelistalla tarjolla. 0 
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