
  16 km

     5–7 tundi

      Paldiski raudteejaamas,  

       Kersalu külas
 
  Paldiski – Pakri tuletorn – 

Kersalu

  Asfalt- ja kruusateed, 
metsa- ja põlluvaheteed ning 
rajad, lühike lõik kivide ja 
munakividega liivaluidet.

    Keskmine

     Puuduvad

     Pakri pankranniku servale ja 
jalamile minek on keelatud, 
kuna lained uuristavad 
jätkuvalt pinnast ja varitseb 
varinguoht. Pankrannik 
koosneb üsna pehmetest 
settekivimitest (lubjakivi, 
dolomiit, liivakivi jt), mille 
plaadid või kamakad kõlguvad 
tihti hoopis tühjuse kohal. 
Rannikul võib kohata rästikuid.

     Kauplused ja 
toitlustusasutused asuvad 
Paldiskis, suvel ka Pakri 
tuletorni juures. Palume 
kanda matkamiseks sobivaid

 (kinniseid, niiskuskindlaid) 
jalatseid ning toestuseks 
kasutada kõndimiskeppe.

 Paldiski ja Pakri 
tuletorni vahel (u 4,5 km 
raudteejaamast) on trepp, 
mida mööda pääseb Pakri 
pankranniku jalamile. 
Siin tasub ette võtta väike 
edasi-tagasi matk, püüdes 
parimaid kaadreid, aga olge 
ettevaatlikud! Võimekamad 
matkajad võivad selle lõigu 
ühendada järgmise päeva 
marsruudiga, lõpetades 
Laulasmaal.

Paldiski  – Kersalu
        Pankrannik, tuletorn ja militaarne pärand

PRAKTILINE INFO

56.  PÄEV

Ranniku matkaraja Paldiski – Kersalu lõik viib ümber Pakri poolsaare, mille pankrannikult 
avanevad Eesti loodeserva kauneimad vaated. Rada viib läbi Paldiski keskuse ja keerab Peeter I 

merekindluse varemete juurest Pakri tuletorni poole, kulgedes mööda muljetavaldavat Pakri 
pankrannikut. Kersaluni jõudmiseks tuleb ronida pankrannikust üles ja alla, kus rannarada 

lookleb liiva-kivisegusel rannal ja männimetsas. Pakri pankrannik on põnev nii talviti, kui siin 
moodustuvad võimsad jääpurikad, kui ka sügisel, värviliste lehtede aegu.

COASTALHIKING.EU
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Gulf of Finland

POLAND

VAATAMIST VÄÄRT!
1  Uuga paekallas ja Uuga juga. Uuga 

paekallas on 5 km pikk ja 20 m kõrge. 
GPS: 59.376583, 24.036028

2  Pakri vana tuletorn. Peeter I käsul 
püstitatud tuletorn oli 15 m kõrgune, 
variseva pangaserva tõttu püstitati hiljem 
uus. GPS: 59.387205, 24.036126

3  Pakri tuletorn. Hingematvaid vaateid 
pakkuv Eesti kõrgeim (52 m) tuletorn. 
T: +372 555 76087;  
GPS: 59.387466, 24.037715

4  Pakri pank ja Pakri juga. Pankranniku 
kõrgeim lõik ulatub Pakri neemel 
25 meetrini, panga idaossa jääb 5,8 m 
kõrgune Pakri juga.  
GPS: 59.389285, 24.038025

5   Pakri maastikukaitseala. 
Tähtsamate maastike alla kuuluvad Pakri 
saared ja pangamets, mis asub Pakri 
poolsaare idarannikul. 
GPS: 59.387902, 24.048929

6  Leetse rand. Vaikne ja rahulik rand koos 
telkimisalaga.  
GPS: 59.372725, 24.120269

7  Leetse Saunakivi. 3,5 m kõrgune 
kandiline kivi.  
GPS: 59.368946, 24.134451

8  Lahe pank.  
GPS: 59.361666, 24.154516

9  9DQDDVHPH��.HUVDOX��MXJD. Eriti ilus 
kevadise suurvee ajal ja talvel, kui juga 
jäätub. GPS: 59.348996, 24.178713

TEENUSED 
  Majutus

1. Seaside summer house, 
T: +372 5021902;  
GPS: 59.353450, 24.160794

 Toitlustus
1. Kohvik Pakri Parun, T: +372 55538880; 
GPS: 59.387207, 24.036331

 Avalik transport
 Avalik transport puudub, buss nr 145 

Paldiski–Kersalu 8 korda päevas.

 Puhkekohad
 5 lõkkekohta RMK Leetse telkimisalal 

GPS: 59.372503, 24.120422

TURISMIINFO
 www.visitharju.ee

 Kohvik Pakri Parun, Majaka tee 43,  
www.pakri.eu, T: +372 55538880 ja

 Pakri tuletorn, Majaka tee 45,  
www.pakrituletorn.ee, T: +372 55576087; 
GPS: 59.387527, 24.037712
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