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Väinameri on Läänemere osa, mille piiriks 
on põhja pool Tahkuna neeme ja Noarootsi 
poolsaare Tellisna nina vaheline mõtteline 
joon ja lõunas Kübassaare alumisest rannast 
Varbla rannikuni kulgev paralleel. Alasse 
jäävad ka Suur ja Väike väin, Soela väin ning 
Hari ja Voosi kurk. 

Tsaari-Venemaal lubati talupoegadel ehitada 
“seisusekohaseid” laevu alates 1830. aastast, 
senini olid laevaomanikud mõisnikud 
ja kaupmehed. Alguses oli talurahval 
raskusi vajaliku kapitali kokkusaamisega. 
Krimmi sõja (1853-56) järel jõudsid soola 
salakaubandusega ja kalapüügiga raha 
kogunud mehed kampa heita ja ühemastiliste 
laevade kiilud maha panna. Puulaevade 
ehitamise kõrgajal - aastail 1875 kuni 1902 
ehitati Eesti-, Liivi- ja Kuramaa randades alla 
100 brt rannasõidu purjekaid 318, suuremaid, 

välisõitudeks 320. 

19. sajandil väikelaevad olid ühemastilised ja 
vedasid randadest suurlinnadesse halge. Tagasi 
toodi kohalikele kaupmeestele igasugu kaupu 
- katusekive, plekki, naelu, soola, rauda, jahu, 
heeringat. Salapiirituse vedu ja laadimine 
käis ööpimeduse katte all. Rootsist toodi 
malmkatlaid ja kirveid, Gotlandist käiakive. 

Kahemastilised laevad olid juba põhiliselt 
kaubanduslikud töölaevad. Kaupmehed 
muretsesid omale 2-3 laeva ja pidasid ülal 
talupoegadest meeskonda. Kaupa toodi 
Tallinnast, Riiast, Soome linnadest. Suuremad 
ja tugevamad laevad sõitsid ka Põhja-Saksa 
linnadesse Vana Hansatee pärimusvetel. Talvel  
seisid laevad talvitussadamates. Mehed olid 
kodustel töödel või õmmeldi uusi purjesid 
ja varuti metsast uue laeva ehitamiseks 
materjali.

Kolmemastilised vedasid kodust ja Soomest 
metsamaterjali Taani või üle Põhjamere Lääne-
Euroopasse. Tagasi toodi soola, kivisütt ja 
muid puistekaupu. Osa nendest ületasid 
ka Atlandi ja vedasid ajalepingul kaupu 
ka talvel soojadel meredel. Näiteks toodi 
Argentiinast loomanahku nahavabrikutele, 
kust vene kroonu sai saapanahku. Või tšiili 
salpeetrit Saksa põllumajandusele, punast 
puud Inglise mööblitegijatele. Ookeanilaevad 
kandsid eesmastis põikpurjesid passaatides 
purjetamiseks.

Kohalikud aurikud vedasid 19. saj. lõpul 
ja 20. saj. alguses reisijaid kui ka kaupu 
Riia-Peterburi, Kuressaare-Paldiski ja saarte 
ning mandri vahel. Hiiu kalevivabrik tõi 
toormaterjali Tallinnast oma laevaga. Väinast 
ülevedajad laadisid ka elusloomi ja võtsid 
lihunikelt-ülesostjatelt täiendavalt “sitaraha”. 

Sumplaevad vedasid eluskalu, muhulased 
esimeste mootorpaatidega enne Esimest 
ilmasõda ka jahutatud kala otse suurlinna 
tarbijatele. Rannarootslased täiustasid küll 
veesõidukite turvalisust ja mugavusi, aga 
mitte gabariite, sest nende kodurannad 
olid kivised ja madalad. Võõraid vedusid 
harrastasid nad harva. Veetee oli sel ajal palju 
odavam, kui maantee, kuid võistlema hakkas 
raudtee peamiselt ajavõiduga.

Üldiselt loeti 25 meetri (77 jala) pikkused 
aluseid enamasti 100 brt piires olevaiks ja neil 
võis laevajuhina veel seilata kipri paberitega 
mees. Väiksemad laevad olidki talupoegade 
meelistüübiks, millel lihtne kahvel-taglas 
(pikipurjestus) ja seetõttu minimaalne 
meeskond kulusid kokku hoidmas. Need olid 
jõukohased kohapealsetes randades kivide ja 
kadakapõõsaste vahel ehitamiseks.

Ajalooliste laevade hulgast tuleb esile tõsta tüüpi, mida kutsuti uisuks. Neid 
kasutati pikka aega saarte ja mandri vahelisteks ülevedudeks. Vanem teadaolev 
uisk ehitati 1813. aastal Sõrves Sääre sadamas ühenduse pidamiseks Kuramaaga. 
Selle kandevõime oli 19 lasti ehk ligikaudu 40 tonni. Laeva pikkus oli 15,7 ja laius 
5 meetrit, süvis 1,6 meetrit. Kuivastu ja Virtsu vaheliste uiskude pikkuseks oli 
15–17 meetrit. Kärdla kalevivabrikule kuulunud neli uisku sooritasid 19. sajandil 
pidevaid vedusid Kärdla ja Tallinna vahel. Neil oli üks suurpuri koos topseiliga ja 
kaks eespurje. Paarsada aastat tagasi kandsid uisud veel suurt nelinurk raapurje.
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