
Viritetty matkavene
Jeanneau Sun Odyssey 36i Performance
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 R
anskalainen Jeanneau viet-
tää tänä vuonna 50-vuotis-
juhliaan yhtenä Euroopan 
suurimmista purjeveneval-

mistajista. Veistämö on viime vuo-
sina uusinut mallistoaan rivakkaan 
tahtiin Garroni Design -muotoilu-
toimiston avulla. Uusi Sun Odyssey 
36i onkin matalan ja virtaviivaisen 
ruffin johdosta varsin kaunislinjai-
nen ja sopusuhtainen.

Sun Odyssey 36i on edeltä-
jäänsä, Sun Odyssey 35 -malliin 

� KOEPURJEHDUS
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verrattuna kasvanut hieman sekä 
pituudessa että leveydessä. Vesi-
linja on pidentynyt ja suurempi 
purjepinta-ala lupailee parantu-
nutta suorituskykyä. 

Jeanneau on ennenkin raken-
tanut samalle rungolle kaksi eri 
versiota. Perusmatkavene tun-
nettiin nimellä Sun Odyssey, kun 
taas tehokkaammalla purjehdus-
varustuksella varustettu malli 
kulki nimellä Sun Fast. Nykyisin 
molemmat mallit nimetään Sun 

Odysseyksi. Lisänimike ”Perfor-
mance” kertoo puolestaan panos-
tuksesta purjehdusvarustukseen.

Sun Fast -veneitä tullaan kui-
tenkin näkemään jatkossakin, 
sillä ensimmäiset uudet Sun 
Fast 3200 -veneet on jo lasket-
tu vesille. Nämä jännittävän 
näköiset, runkomuodoltaan lä-
hinnä silitysrautaa muistuttavat 
(perhe)kilpaveneet, tulevat epäi-
lemättä puolustamaan Sun Fast 
-nimeä kunniakkaasti.

Mallien 
väliset erot

Sun Odyssey 36i on olemukseltaan 
tilava matkavene. Performance-
versiosta puhutaan joskus kuin 
kyseessä olisi täysin eri venemalli. 
Niin radikaaleista eroista ei ole 
kysymys, vaan Performance-va-
rustepakettia voisi pikemminkin 
kuvailla veneen ”virityssarjana”.

Versiosta riippumatta sekä 
runko että sisätilat ovat keske-
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Veneessä oli hyvin toimiva genaakkerivarustus. Ankkuriboksi on hyvin 
tilava, joten siihen mahtuu ankkurin lisäksi kaikki lepuuttajat. Tilan käyttöä 
hankaloittaa sen suuri syvyys.

JEANNEAU SUN ODYSSEY 36I �

Sun Odyssey 36i on kaunis matkavene, joka 
kätkee sisäänsä tilavan sisustuksen. Sen per-
formance-versio on varustettu suuremmalla 
purjepinta-alalla ja tehokkaammalla purjeh-
dusvarustuksella. Tämä ei vaikeuta purjehti-
mista, mutta antaa lisäpuhtia keveisiin tuuliin.

nään identtiset. Eri versioiden 
kannet tulevat samasta muotista, 
mutta niiden heloituksesta, taki-
lasta ja purjeista löytyykin eroja.

Vakiomallissa purjehdusva-
rustus on varsin yksinkertainen 
ja purjeiden säätömahdollisuudet 
ovat niukanlaiset. Takila on tu-
ettu kiinteällä peräharuksella ja 
purjeiden säätötoimia varten on 
olemassa ainoastaan yksi vinssi 
ruffi  n katolla. Toisaalta keula-
purjeen rullalaite, yhden köyden 

reivit ja Lazy-Jack-järjestelmä te-
kevät purjeiden nostamisen sekä 
reivaamisen helpoksi.

Performance-versiossa on 40 
senttiä korkeampi takila ja siinä 
on etenkin suuremman keulapur-
jeen johdosta viisi neliötä enem-
män purjepinta-alaa. Reilulla 
välityksellä varustettu peräharus 
mahdollistaa isopurjeen tehok-
kaamman latistamisen. 

Performance-version radi-
aalileikatut laminaattipurjeet 

ovat käytössä hyvänmuotoiset ja 
pitävät muotonsa vakioversion 
purjeita paremmin myös tuulen 
yltyessä. Oman lisänsä trimmat-
tavuuteen tuo lähes venymätön 
Dyneema-köysistö juoksevassa 
takilassa. 

Spinaakkerin tai genaakkerin 
käyttöön liittyvä kansivarustus 
kuuluu myös vauhdikkaamman 
mallin varustukseen. Tämä sisäl-
tää lähinnä ruffi  n katolla sijaitse-
van lisävinssin ja siihen kuuluvat 

vinssinvapauttajat. Genaakkerin 
keulapuun tai spinnupuomin 
sekä purjeen joutuu hankkimaan 
erikseen.

Performance-versio on pur-
jehdusjärjestelyiltään hyvin mat-
kavenemäinen. Levanki sijaitsee 
ruffi  n katolla, jotta se ei häiritsisi 
istuinkaukalossa oleskelua. Iso-
purjeen jalusta käsitellään istuin-
kaukalon etuosassa. Puomi on 
asennettu sen verran korkealle, 
ettei siitä ole vaaraa matkustajille.

Sun Odyssey 36i on sopusuhtai-
sen näköinen matkavene, joka 
viihtyy parhaiten avotuuliosuuk-
silla.

Sun Odyssey 36i -veneen kansi on helppokulkuinen. Vantit voi kätevästi 
ohittaa ulkokautta ja karhennus on pitävä.
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Molemmissa versioissa on 1,94 
metriä syvät eväkölit. Performan-
ce-version ostaja voi valita veloi-
tuksetta syvemmän kölin (2,10 
metriä). Tämä parantaa hieman 
purjehdusominaisuuksia, mutta 
sen syväys saattaa tuntua turhan 
suurelta saaristossa viihtyvälle 
purjehtijalle. Matalammalla taki-
lalla varustettuun veneeseen voi 
hankkia matalamman kölin (1,47 
metriä) 1 150 euron lisähinnasta.

Kansitilat

Laiturilta käsin veneen keula 
tuntuu varsin korkealta. Testi-
veneessä oli irrotettavat tikkaat, 
jolloin veneeseen nouseminen oli 
helppoa. Kansi on selkeä ja sivu-
kannetkin riittävän leveät. Vantit 
ohittaa kätevästi ulkokautta. Ruf-
fin katolla on hyvät kädensijat ja 
kannen karhennus on pitävä.

Istuinkaukalon penkkejä ko-
ristaa tiikkirimoitus, joka tuntui 
hieman totuttua liukkaammalta. 
Monien muiden matkaveneiden 
tapaan penkkien etäisyys toisis-
taan on suuri, jolloin jää kaipaa-
maan jalkatukea. Istuinkaukalo 
on tilava ja sen laidoilla istuu mu-
kavasti, joten oleskelua varten se 
tarjoaa hyvät puitteet.

Istuinkaukalon peräosa on 
poikkeuksellisen leveä. Jopa niin 
leveä, että tuntuu kuin olisi kä-
velyllä kun siirtyy laidalta toisel-
le. Ruori on suurehko, ohjaus-
jalustassa on paikka suurellekin 
karttaplotterille ja keulapurjeen 
jalusvinssit ovat hyvin kipparin 
ulottuvilla. Perässä on hyvä ui-
mataso, joka on jaoteltu kahdeksi 
askelmaksi. Siirtyminen uimata-
solta istuinkaukaloon on vaiva-
tonta ja siinä voi myös istuskella 
keräämässä rohkeutta ennen ui-
maan menoa...

Istuinkaukalon peräosa on 
muotoiltu totutusta poikkeavasti, 
sillä peräpenkin keskiosa on ko-
vera ja matala. Tämä helpottaa 
siirtymistä uimatasolta istuinkau-
kaloon, mutta merkitsee samalla, 
ettei suoraan ohjauspyörän taka-
na voi istua. 

Kipparille löytyy periaatteessa 

hyvä, asiallisilla jalkatuilla varus-
tettu istuinpaikka peräpenkin ta-
kakulmissa ja sivukannella. Ohja-
uspyörän halkaisija on kuitenkin 
liian pieni, joten kippari joutuu 
istuessaan kurottamaan varsinkin 
veneen kallistuessa. Itse en tahto-
nut löytää luontevaa paikkaa pur-
jehduksen aikana muutoin kun 
seisten ruorin takana. Lisävarus-
teluettelosta löytyy toki halkaisi-
jaltaan suurempi ruori.

Leveän perän johdosta venee-
seen sopisi mielestäni kaikkein 
luontevimmin kahden ruorin 
ohjausjärjestelmä, jolloin kulku 
veneessä olisi sujuvampaa. Tällä 
järjestelyllä kippari pääsisi istu-
maan tarpeeksi lähelle laitaa, jol-
loin keulapurjeen virtauslangat 
olisivat selkeästi näkyvissä.

Ulkosäilytystilat

Veneen säilytystilojen kokonais-
määrä on riippuvainen siitä, onko 
veneessä yksi vai kaksi peräka-
juuttaa. Ulkosäilytystilat ovat kui-
tenkin hyttimäärästä riippumatta 
identtiset. Istuinkaukalon vasem-
man penkin alla on puolisyvä 
säilytystila. Sitä on varsin helppo 
hyödyntää, kun tavarat pysyvät 
hyvin käsien ulottuvilla.

Peräpenkin nurkissa on luu-
kut, joista toisen alta löytyy syvä 
säilytystila ja toisen hyvät tilat 
kahdelle kaasupullolle. Peräpen-
kin keskiosan alla on käytännölli-
nen paikka pelastuslautalle.

Keulan ankkuriboksi on to-
della kookas, joten siihen saa 
mahtumaan suurenkin määrän 
lepuuttajia. Tosin tila on niin 
syvä, että tavaroiden noukkimi-
nen pohjalta on varsin hankalaa. 
Muutaman helan tai tangon vi-
rittäminen siihen olisi yksinker-
tainen parannus, joka helpottaisi 
tilan hyödyntämistä. 

Veneessä on kohtuullinen 
määrä ulkosäilytystilaa. Se riittää 
mielestäni siihen, mitä  on vält-
tämätöntä säilyttää ulkotiloissa. 
Yhden perähytin versiossa on 
suuri säilytystila, johon pääsee 
käsiksi sisältä suihkukaapin kaut-
ta. Tämä sijaitsee vasemman pen-

Koepurjehdittu vene oli varustettu niin kutsutulla Performance-paketilla. 
Siihen kuuluu muun muassa istuinkaukalosta säädettävät keulapurjeen 
jaluspisteet.

Istuinkaukalo on tilava ja perästä hyvin leveä. Kippari ja gasti mahtuvat 
molemmat ruorin taakse, josta keulapurjeita voi jalustaa. Vakioruori on hal-
kaisijaltaan turhan pieni, joten venettä on luontevinta ohjata seisten.

Peräpenkin keskiosan alla on säilytystila pelastuslautalle. Siinä olevan 
huoltoluukun kautta pääsee myös käsiksi ohjausjärjestelmään.
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kin, eli puolisyvän säilytystilan, 
alapuolella.

Pikkutavaroille on ulkona 
niukasti sopivia lokeroja. Veneen 
omistaja ratkaisi ongelman ripus-
tamalla repun ohjausjalustan etu-
puolelle. Järjestely toimii hyvin 
tässä ja varmasti monessa muus-
sakin veneessä.

Tilava sisältä

Sun Odyssey 36i on sisältä hy-
vin tilava ja yleisilmeeltään varsin 
tyylikäs. Koepurjehditun veneen 
kaksi perähyttiä istuu luontevasti 
sisustukseen. Ulkoapäin ruffin 
ikkunat näyttävät kapeilta, mutta 
niiden sekä runkoikkunoiden että 
kattoluukkujen ansiosta salonki 
on valoisa. Salongissa on täysi sei-
somakorkeus myös vähän yli 1,90 
metriä pitkille henkilöille.

Portaikon oikealla puolella on 
suurikokoinen ja monipuolisilla 
säilytystiloilla varustettu pentte-
ri, jossa kokki viihtyy. Vakiova-
rustukseen kuuluu muun muassa 
kaksiliekkinen, suojatangolla va-
rustettu uuni-liesi, jääkaappi, kak-
si syvää tiskiallasta ja painevesi. 

Ylhäältä täytettävä jääkaappi 
on poikkeuksellisen tilava ja to-
teutukseltaan toimivan oloinen. 
Jääkaapin sisällä on työnnettävät 
korit, joiden ansiosta ruokatar-
vikkeet pysyvät paremmassa jär-
jestyksessä. 

Veneen vessa sijaitsee pent-
teriä vastapäätä. Mikäli valitsee 
yhden perähytin, saa vessaan li-
sätilaa ja erillisen suihkukaapin. 
Siinä voi myös kuivattaa märkiä 
sadevaatteita. Kahden perähytin 
versiossa ei ole tälle toiminnolle 
luontevaa paikkaa. Sisäsuihku ja 
lämminvesi kuuluvat veneiden 
vakiovarustukseen.

Vessan etupuolella sijaitsee 
navigointipöytä, joka liikkuu kis-
koilla eteen- ja taaksepäin. Liu-
kumekanismin hyöty on siinä, 
että suunnistaja voi istua pöydän 
ääressä kasvot menosuuntaan. 
Satamaoloissa vasemman laidan 
sohva on tarpeen vaatiessa entistä 
pitempi. Järjestely oli toimiva ja 
pöydän siirtäminen sujuvaa.

Sohvaryhmä on laaja, sillä va-
semmalla laidalla on pitkittäinen 
sohva ja oikealla u-muotoinen 
sohva. Sohvilla istuu mukavasti, 
kun päätilaa on riittävästi. Tyynyt 
on päällystetty valkoisella kei-
nonahalla. Muitakin tekstiili- ja 
värivaihtoehtoja löytyy lisävarus-
teluettelosta.

U-muotoisen sohvan yhte-
yteen asennettu pöytä on pieni, 
sillä siihen mahtuu korkeintaan 
neljän hengen kattaus. Istuma-
paikkoja on huomattavasti use-
ammalle ja pöydän jatkeeksi voi 
hankkia irrallisen lisätason.

Makuupaikat ja 
säilytystilat kuudelle

Kaikki veneen hytit soveltuvat 
kokonsa puolesta hyvin aikuisen 
pariskunnan käyttöön. Hyteis-
sä on tarpeeksi suuret vuoteet, 
tilaa pukeutumiselle ja riittävät 
säilytystilat henkilökohtaisille 
tavaroille. Hyteissä on avattavat 
luukut ilmanvaihtoa varten.

Punkkien alla oleviin tiloihin 
on asennettu suurin osa neste-
säiliöistä sekä akut. Keulapunkan 
alla on kaksi vesisäiliötä, joihin 
mahtuu yhteensä 355 litraa. Pun-
kan keulaosan alla on myös laaja 
säilytystila esimerkiksi varapur-
jeille tai genaakkerille. Sitä voi 
suositella harvemmin käytössä 
oleville tavaroille.

Salongin sohvien alla on pal-
jon tilaa. Myös lattian alle saa 
tarvittaessa ahdettua suuriakin 
määriä muonaa tai juomapullo-
ja. Tämä tila on monissa muissa 
nykyveneissä huomattavasti vai-
keammin hyödynnettävissä. Tur-
kin alla säilytettäville tavaroille 
kannattaa kuitenkin hankkia ma-
talalla laidalla varustettuja muo-
vilaatikoita, jotta järjestyksenpito 
helpottuisi.

Sun Odyssey 36i tarjoaa hyvät 
puitteet kuuden hengen seurueen 
asumiselle, sillä ainoastaan tur-
han pieni pöytä ja sen irrallinen 
lisätaso tuntuu jonkintasoiselta 
kompromissilta. Sisäsäilytystilo-
jen määrä tuntuu riittävän suurel-
ta myös kahden hytin versiossa ja 

Istuinkaukalossa on hyvin niukasti säilytystilaa pikkutavaroille. Reppu 
ruorijalustan edessä muodostaa ratkaisun ongelmaan.

Suurilla ikkunoilla varustettu ja tukeva sprayhood on lisävaruste. Levanki 
sijaitsee ruffi n luukun etupuolella.

Salonki on avara ja viihtyisä. Pöytä on melko pieni, sillä siihen saa tehtyä 
kattauksen vain neljälle henkilölle. Veneeseen voi ostaa lisätason, jolloin 
myös vasemman puoleista sohvaa voi käyttää ruokailua varten.



Pentteri on riittävän suuri ja hyvin varustettu. Jääkaapissa on pakastelo-
kero ja se on myös varustettu kätevillä vetolaatikoilla. Tuuletus tapahtuu 
pienen avattavan sivuikkunan kautta.

Navigointipöytä on asennettu kis-
koille, joten sitä voi siirtää eteen ja 
taaksepäin.

Kaikki veneen hytit ja punkat ovat 
riittävän suuret kahdelle aikuiselle. 
Kuvassa oikeanpuoleinen perähytti.

Mikäli veneeseen valitsee kaksi perähyttiä, niin vessa on pienempi. Se on 
riittävän suuri jopa suihkun ottamista varten, mutta kätevää tilaa märille 
sadevaatteille veneestä ei löydy. Septisäiliö on tehty muovista ja se sijait-
see pytyn takana olevassa kaapissa.
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vesitankkien koko mahdollistaa 
pidempiaikaisen oleskelun ilman 
”välitankkausta”. 

Airiston kesätuulten 
pyöriteltävänä

Säätila, ja varsinkin tuuliolosuh-
teet Airistolla olivat koepurjeh-
duspäivänä oikuttelevia. Alkuke-
sän tuuli pyöri arvaamattomasti ja 
oli pääasiassa heikohko (2–5 met-
riä sekunnissa), välillä lähes ole-
maton. Täyttä kuvaa Sun Odyssey 
36i -veneen ominaisuuksista oli 
muutamasta hieman kovemmasta 
puuskasta (6–7 metriä sekunnis-
sa) mahdotonta muodostaa.

Lähdimme luovimaan kohti 
etelää tuulen vaihdellessa kolmen 
ja viiden sekuntimetrin välillä. 
Heikossa tuulessa Performan-
ce-takilan suurempi purjepinta-
ala vaikutti myönteisesti veneen 
vauhtiin ja sitä kautta miehistön 
tyytyväisyyteen. 

Veneen ohjaus oli koko koe-
purjehduksen ajan hyvin kevyt, 
eikä edes kovimmissa puuskissa 
väilttänyt juuri minkäänlaista 
painetta. Innostunut purjehtija 
haluaisi varmasti lisää tuntumaa 
purjehtimiseen, mutta kevyt oh-
jaus saattaa kuitenkin perhepur-
jehtijan kannalta olla mielekäs.

Tehokasta purjehdusta haittaa 
puuttuvan tuntuman lisäksi se, 
ettei kipparin paikalta näe keu-
lapurjeen virtauslankoja. Kippa-
ri joutuu siis herkästi ”lunttaa-
maan” tuulimittarista ja lokista, 
jotta saisi käsityksen siitä, missä 
mennään. Tämä on varsin ylei-
nen harmi nykyaikaisissa matka-
pursissa. 

Veneen vauhti luovilla tuntui 
varsin hyvältä. Pääsimme noin 
viiden sekuntimetrin tuulessa 
kuuden solmun nopeuksiin. Ve-
neen kykyä nousta tuuleen hei-
kentää suhteellisen etäällä veneen 
keskilinjasta sijaitsevat jaluskis-
kot. Sun Odyssey 36i:n tuuleen 
nousukyky tuntui perusmatkave-
neeksi melko normaalilta. 

Sun Odyssey 36i on kaikkein 
omimmillaan avotuuliosuuksilla. 
Käytössämme oli North Sailsin 

valmistama genaakkeri, joka oli 
hyvän muotoinen ja sukka toimi 
muovisen kauluksen ansiosta poik-
keuksellisen kevyesti. Tätä purjetta 
ja keulapuuta voi suositella lämpi-
mästi myös perhekäyttöön.

Nostettuamme genaakkerin 
saimme osviittaa veneen suori-
tuskyvystä avotuulessa. Mittari 
näytti parhaimmillaan kahdeksan 
solmun lukemia 6–7 sekuntimet-
rin sivumyötäisessä puuskassa. 
Pitkä vesilinja ja leveä perä voivat 
myös tehdä aalloilla ratsastami-
sen hauskaksi.

Veneen käsittely

Leveä perä saattaa merkitä sitä, 
että peräsin menettävän otteensa 
veneen kallistuessaan voimak-
kaasti. Testitilanteen kevyissä 
olosuhteissa ei esiintynyt hallin-
tavaikeuksia. Koepurjehdukseen 
osallistuneen omistajan mukaan 
broachaamista alkaa ilmetä noin 
kahdeksan sekuntimetrin tuulen 
paikkeilla, mikäli käytössä on täy-
si purjekerta. Käytös on kuulema-
ni perusteella broacheissa rauhal-
lista ja johdonmukaista.

Hän kertoi myös pienentävänsä 
purjepinta-alaa noin kuuden se-
kuntimetrin tuulessa harrastaes-
saan leppoisaa perhepurjehdusta 
lastensa kanssa. Rajaa voi kuiten-
kin siirtää latistamalla purjeita. 
Purjepinta-alan pienentäminen 
alkaa kuitenkin matkapurjehtijan 
osalta mitä todennäköisimmin 
olla ajankohtaista tuulen yltyessä 
yli seitsemän sekuntimetrin no-
peuksiin. 

Purjehdusvarustus tuntui 
yleisesti ottaen helppokäyttöi-
seltä ja toimivalta. Keulapurjeen 
jalusvinssit ovat hyvin kipparin 
ulottuvilla, joten vastakäännösten 
tekeminen onnistuu hyvin yksin-
kin. Leveän perän johdosta ruo-
rin taakse mahtuu hyvin myös 
gasti, joka voi auttaa keulapurjeen 
jalustamisessa. Performance-va-
rustuksella keulapurjeen jaluspis-
teitä voi säätää istuinkaukalosta 
käsin ja kuulalaakeroidut pylpy-
rät tekevät purjeiden säätämisen 
sujuvammaksi.



Veneessä on runsaasti säilytystilaa 
sohvien alla.

Pohjapalkisto on sekä tukeva että korkea ja kölipulttien aluslevyt ovat 
riittävän kookkaita. Pohjassa ei ole pilssiä, mutta pieni vettä keräävä kaivo. 
Vesi pääsee kulkeutumaan siihen riittävän suurten putkien ansiosta.

Rustirautojen kiinnitys on jämäkkä.
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Isopurjeen jaluksen sijainti 
ruffi  n luukun vieressä ei sen si-
jaan saanut osakseen varaukse-
tonta hyväksyntää. Yllättävässä 
tilanteessa tai puuskaisessa tuu-
lessa isopurjeen jaluksen nopea 
vapauttaminen saattaa kuitenkin 
olla tarpeen. Se on vääjäämät-
tä hitaampaa tällä järjestelyllä. 
Mikäli kippari on perhepurjeh-
duksella ainoa aktiivisesti pur-
jehdukseen osallistuva henkilö, 
niin ”miehistö” on aina tiellä, kun 
isopurjetta haluaa säätää.

Järjestelyn etu on siinä, että 
istuinkaukalo on vapaa eikä iso-
purjeen jalus aiheuta miehistölle 
varaa vahinkojiippin yhteydessä. 
Maahantuoja tarjoaa myös rat-
kaisun, jossa isopurjeen jalus on 
tuotu ohjauspedestalin juureen. 
Jalusta voi käsitellä sekä siitä että 
ruffi  nkatolta.

Vankan oloinen 
rakenne

Sun Odyssey 36i -veneen nimik-
keessä oleva pikku ”i” ilmaisee 
sen, että veneen lujitemuovira-
kenteissa käytetään injektiome-
netelmää. Tämä ulottuu tosin 
vain kerrosrakenteiseen kanteen, 
jonka ytimenä käytetään balsa-
puuta. Veneen runko on umpi-
laminaattia, joka valmistetaan 
käsinlaminoimalla.

Runkoa jäykistetään raken-
nekuorella, joka sisältää laajan 
pohjapalkiston ja ulottuu sohvien 
selkänojien korkeudelle. Palkis-
ton muodostamat lokerikot on 
avattu monesta kohtaa, jolloin si-
säkuori on voitu laminoida kun-
nolla kiinni runkoon. Palkit ovat 
korkeita, mikä lisää konstruktion 
kestävyyttä ja tuo sitä jo aiemmin 
mainittua säilytystilaa.

Kölipultit ja niiden aluslevyt 
näyttävät vahvoilta. Veneessä ei 
ole pilssiä sanan varsinaisessa 
merkityksessä, mutta kuitenkin 
pieni vettä keräävä kaivo löytyy 
kölin kohdalla. Siihen asennettua 
pilssipumppua suojaa karkeita 
roskia keräävä ritilä. Pohjan pal-
keissa on myös riittävän suurella 
halkaisijalla varustetut putket, 

jolloin vesi pääsee kerääntymään 
”pilssiin”.

Veneen sisustus on tehty Ma-
obi-viilulla päällystetystä vane-
rista, joka muistuttaa vaaleahkoa 
mahonkia. Viimeistely on asial-
lista, teollisesti tuotettujen venei-
den tasoa. 

Sisätilojen turkki ansaitsee eri-
koismaininnan. Se ei nimittäin 
natise, kuten niin monessa muus-
sa saman koko- ja hintaluokan 
veneessä. Palkit, joiden varassa 
turkkilevyt lepäävät on päällys-
tetty pehmeällä tiivistenauhalla. 
Yksinkertaista, edullista ja toimi-
vaa!

Turkkilevyt on myös jaoteltu 
erillisiksi luukuiksi, jotka ovat 
riittävän välyksen takia helpos-
ti avattavia. Luukut helpottavat 
myös vaurioiden kartoittamisen, 
esimerkiksi karilleajon jälkeen. 
Pohjarakennekin on sellainen, 
että ainakin pienempien vaurioi-
den korjaaminen saattaa olla hie-
man keskimääräistä helpompaa.

Hyvä perus-
varustus

Sun Odyssey 36i:n 8 870 euroa 
maksava Performance-paketti 
muodostaa harkinnan arvoisen 
varustekokonaisuuden, sillä sen 
myötä purjehduspäivien määrä 
lisääntyy. Tätä varustekokonai-
suutta ei kannatta vierastaa, sillä 
tavalliselle purjehtijalle sen suu-
rin käytännön etu saattaa olla 
purjehduksen helpottuminen.

Esimerkiksi isopurjeen nos-
taminen on varsin kevyttä, sillä 
laminaattipurje painaa Dacron-
purjetta vähemmän. Reivikynnys 
ei välttämättä muodostu sen kor-
keammaksi parempien purjeiden 
ja lisääntyneen trimmattavuuden 
johdosta. Kuulalaakeroidut pyl-
pyrät keventävät säätötoimia.

Sun Odyssey tuntuu matka-
veneeksi kyllin vauhdikkaalta. 
Suorituskyvyltään, eloisuudeltaan 
tai purjehdustuntumaltaan se ei 
virtettynäkään yllä täysiverisen 
perhekilpaveneen tasolle. 

Perhekilpavene, kuten First tai 
Elan, tarjoaa enemmän tuntu-

maa ja terävyyttä purjehtimiseen. 
Tämän tyylilajin edustajat ovat 
yleensä sisätilojen osalta hieman 
ahtaampia ja niiden hintalappu 
muodostuu suuremmaksi. 

Sun Odyssey 36i:n perusvarus-
tus on suhteellisen hyvä, varsin-
kin keittiöpuolella. Mielestäni la-
turin sisältävä maasähköjärjestel-
mä ja toinen käyttöakku on syytä 
lisätä hintaan. Raymarinen loki-, 
kaiku- ja tuulimittariyhdistelmä 
on sekin kannattava hankinta. 

Näillä ja muilla välttämättö-
millä perusvarusteilla höystettynä 
veneen hinnaksi muodostuu noin 
129 000 euroa. Performance-pa-
ketti, keulapuu, genaakkeri ja 
navigointielektroniikka nostavat 
hinnan 146 000 euron tietämiin. 
Runsaalla mukavuusvarustuksella 
veneen hintaa kipuaa 148 000 eu-

ron tietämiin. Hinta–laatu–suhde 
näyttää olevan kohdallaan.

Veneen lähtöhinnaksi ilmoite-
taan 117 650 euroa, joten perus-
varusteilla höystetyn veneen hin-
ta nousee siitä vajaat kymmenen 
prosenttia. Tämä on sikäli myön-
teinen asia, että monen muun 
matkaveneen hinta nousee 25–35 
prosenttia ennen kuin se on va-
rustettu ja kuljetettu Suomeen. 
Veneen maahantuoja on valinnut 
tavakseen ilmoittaa veneen hinta 
Suomeen tuotuna, mikä on mie-
lestäni reilua. 

Ostajalle olisi tosin houkut-
televa vaihtoehto purjehtia vene 
Ranskasta Suomeen. Vettä tank-
kiin, ranskalaisherkkuja isoon 
jääkaappiin ja menoksi. Kuljetus-
kulut voi aina neuvotella hinnasta 
pois...
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� KOEPURJEHDUS

Tunnusluku Tulkinta

Köli/uppouma 29% Pienehkö

Pituus-paino-suhde 5,5 Keskiraskas/kevyt

Purjepinta-ala/paino (isopurje + fokka) 17,1 Normaali (normaali 15–19°)

Kallistuma (8 m/s vastatuuli, isopurje + fokka) 22° Herkkä (normaali 13–19°)

TEKNISET TIEDOT
Jeanneau Sun Odyssey 36i (Performance)

Kokonaispituus (runko) 10,94 m (10,69 m)

Pituus vesilinjassa 9,84 m

Leveys 3,59 m

Syväys 1,94/1,47 m (1,94/2,10 m)

Uppouma 5 700 kg

Kölipaino 1 571/1 808 kg (1 571/1 546 kg)

Purjepinta-ala 64 m2 (69 m2)

Isopurje 31 m2

Fokka 25 m2 (28 m2)

Genua (130/135 %) 33 m2 (38 m2)

Genaakkeri 90 m2 (98 m2)

Kone 29 hv Yanmar

Polttoainesäiliö 130 l

Vesitankki 355 l

Septitankki 50 l

CE-luokitus A

Valmistaja, valmistusmaa Chantiers Jeanneau, Ranska, 
www.jeanneau.com.

Maahantuoja Helmarin, Turku, www.hemarin.fi .

Sun Odyssey 36i Performance on keski-
raskas pursi, kuitenkin siitä kevyemmästä 

päästä. Purjepinta-ala/paino-suhde on nor-
maali, joten nämä tiedot yhdistäen voisi ennus-

taa hieman keskimääräistä parempaa suorituskykyä 
avotuuliosuuksilla. Veneen suorituskyky tuntui avotuulilla 

myös koepurjehduksen perusteella lupaavalta.
Ennustettu 22 asteen kallistuma isopurjeella ja fokalla kahdeksan 

sekuntimetrin tuulessa tuntuisi täsmäävän varsin hyvin. Kokoluokassaan venettä 
voisi siten kuvailla herkäksi, sillä purjeita joutuu pienentämään normia aikaisem-
min. Tuntumaltaan vene ei kuitenkaan ollut erityisen herkkä, mikä johtuu muun 
muassa tunnottomasta ohjauksesta. Myös korkeahko varalaita antaa turvallisen 
tunteen, sillä veneen on oltava melko kallellaan ennen kuin parraslista painuu 
veden alle.

Vakio- ja Performance-versioiden merkittävin ero suorituskyvyssä ilmenee ke-
vyessä ja keskituulessa. Performance-versio on todennäköisesti nopeampi myös 
kovassa vastatuulessa parempien purjeiden ja tehokkaamman trimmattavuuden 
ansiosta. Kovassa myötätuulessa suorituskyvyssä ei pitäisi olla suuria eroja mal-
lien välillä. Syvempi kilpaköli (2,10 metriä) parantaa veneen suorituskykyä luovilla 
ja parantaa tuulensietokykyä. Mikäli kokee, ettei kasvaneesta kulkusyvyydestä 
koidu haittaa, niin kilpakölioptiota kannattaa harkita. Vakavuuskäyrä näyttää nor-
maalilta ja vene onkin luokiteltu valtamerikelpoiseksi (CE/A). 

Talven 2007 aikana Venemes-
tarin koepurjehdusporukka 
on kehitellyt purjeveneiden 
analysointimenetelmiä, jotta 
voimme tarjota lukijoille yhä 
enemmän sekä hyödyllistä 
että hauskaa tietoa.

Purjeveneiden hinnoittelun 
pyrimme tekemän entistä 
läpinäkyvämmäksi, joten 
esitämme varustellun veneen 
hinta Suomeen tuotuna ja 

vesille laskettuna. Olemme 
määritelleet kolme varuste-
tasoa ”PERUS”, ”MUKAVA” ja 
”INTOILIJA”.

Jeanneau Sun Odyssey 
36i on varsin hyvin varusteltu 
jo vakioasussaan. Veneen 
alkuhintaan sisältyy monista 
muista veneistä poiketen 
myös kuljetuskulut Ranskasta 
Suomeen. Venemestarin PE-
RUS-tason saavuttamiseksi 

varustusta oli lähinnä täyden-
nettävä lisäakulla, maasähkö-
järjestelmällä, johon sisältyy 
laturi, sekä navigointipaketti, 
johon kuuluu loki, kaiku ja 
tuulimittarit. Tuulimittaria 
voi pitää jo ylellisyytenä. 
Toinen perähytti on optio,
jota ei ole laskettu vertailu-
hintaan. 

Tehtaan tarjoama 
Performance-paketti 

sisältää paljon sellaisia 
varusteita, jotka parantavat 
veneen suorituskykyä. 
Se muodostaa hyvän 
rungon, mikäli haluaa 
virittää venettä hieman 
urheilullisempaan suuntaan. 
Tämä varustekokonaisuus, 
genaakkeirvarustus, 
genaakkeri ja karttaplotteri 
muodostavat INTOILIJA-
varustetason.

Uudistuneet purjeveneanalyysit
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JEANNEAU SUN ODYSSEY 36I �

Venemestarin vertailuhinta Sun Odyssey 36i
Perus
129 060 €

Mukava
148 030 €

Intoilija
146 050 €

VE
NE

Hinta vakiovarustein 117 650 €

Kuljetus Suomeen Vakio

Toinen perähytti 1 750 €

Venepukki (kuljetuspukki) noin 1 500 €

Pohjamaalaus 2 870 €

Vesillelasku+rikaus+luovutus 1 860 €

Kiinnitys- ja ankkuripaketti 1 000 €

2) Vakio/Kilpaköli (2,10 m)

PU
RJ

EE
T 

JA
 T

AK
IL

A

Isopurje (80 % latat)+genua Vakio

1) Hinta Performance-versio 8 870 €

Rullamasto, purjeineen 2 060 €

Radiaalileikatut laminaatti-purjeet 1) Performance

Keulapurjeen rullalaite Vakio

Isopurjeen suoja + Lazy-Jack Vakio

Gen.-varustus + keulapuu 1 870 €

Spinaakkeri/Genaakkeri Noin 2 000 €

Rodkick Vakio

Windex 80 €

KA
NS

IV
AR

US
TU

S

Levanki (katolla) Vakio

Lisävinssi katolle 1) Performance

Sprayhood 1 570 €

Tiikki penkit istuink. Vakio

Tiikki lattia istuink. 1 030 €

Tiikki kansi 7 080 €

Sähköinen ankkurivinssi 2 580 €

Pöytä istuinkaukaloon (muovi/tiikki) 900 €/1 700 €

M
OO

TT
OR

I J
A 

LÄ
M

M
IT

YS

Isompi kone Ei saatavilla

Taittolapapotkuri 1) Performance

Keulapotkuri Ei saatavilla

Lämmitin (Webasto) 4 420 €

Sammutin Vakio

SÄ
HK

Ö-
JÄ

RJ
ES

TE
LM

Ä Käyttöakku 70 Ah Vakio

Starttiakku 70 Ah Vakio

Lisäakku 70 Ah 240 €

Maasähkö + laturi (25 A) 2 010 €

Muuta

W
C,

 V
ES

I J
A 

KE
IT

TI
Ö Vesi WC Vakio

Septitankki + imutyhjennys Vakio

Lämminvesi Vakio

Ulkosuihku Vakio

Sisäsuihku Vakio

Liesi uunilla Vakio

Jääkaappi Vakio

NA
VI

GO
IN

TI
 J

A 
EL

EK
TR

ON
IIK

KA

Kompassi

Loki+kaiku+tuuli (Raymarine) 1 850 €

DGPS-karttaplotteri (C80, ulkosij.)) 3 650 €

Autopilotti (ST 6001+ T1 Linear) 4 250 €

VHF arvio 600 €

CD-radio (ulko+sisäkaiuttimet) 570 €
1) Performance-paketin sisältö: korkeampi takila, dyneemaköysistö, radiaalileikatut laminaattipurjeet, 
lisävinssi+vinssinvapauttajat ruffi n katolla, istuinkaukalosta säädettävät keulapurjeen jaluskiskot, 
säädettävä peräharus, Dyform-vantit, taittolapapotkuri, kuulalaakeroidut pylpyrät.
2) Vakioköli 1,94 metriä. Performance-paketin ostaja voi veloitukseta valita 2,10 m syvän kilpakölin. 
Matala köli (1,47 m) maksaa 1 150 euroa ja sen voi asentaa vain matalammalla takilalla 
varustettuun veneeseen.

Jeanneau Sun Odyssey 36 i (Performance)

Valmistusmaa Ranska
Hinta, sis. alv 109 800 € (118 300 €)

(vap. teht. Ranskassa)
Pituus 10,94 m (10,69 m)
Leveys 3,59 m
Syväys 1,94/1,47 m 

(1,94/2,10 m)
Paino 5 700 kg
CE-luokitus A
Bavaria 34 Cruiser 

Valmistusmaa Saksa
Hinta, sis. alv 90 000 € (vapaasti 

tehtaalla Saksassa)
Pituus 10,71 m (10,45 m)
Leveys 3,60 m
Syväys 1,90 m
Paino 5 700 kg
CE-luokitus A
Delphia 37

Valmistusmaa Puola
Hinta, sis. alv 114 590 € (vapaasti 

tehtaalla Puolassa)
Pituus 10,84 m
Leveys 3,67 m
Syväys 1,92 m 

(1,54 m/0,75–1,95 m)
Paino 5 850 kg
CE-luokitus A
Dufour 365 Grand’Large

Valmistusmaa Ranska
Hinta, sis. alv 121 683 € (vapaasti 

tehtaalla Ranskassa)
Pituus 10,81 m (10,53 m)
Leveys 3,65 m
Syväys 1,70 m
Paino 6 260 kg
CE-luokitus A

Testivene + Kolme kilpailijaa

Vakiovaruste  

Valittu lisävaruste

   
   
  
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
  
  
  
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
  


