Mässområdet Lounatuuli i Nådendal blir
Finlands hjärtsäkraste bostadsområde
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Lounatuuli blir det första bostadsområdet i Finland där
två defibrillatorer, dvs. hjärtstartare som behövs vid
hjärtstillestånd, finns tillgängliga utomhus. En av
enheterna kommer att placeras i hamnområdet och den
andra vid en uppsamlingsplats mitt i området.

Omkring 3 000 finländare får hjärtstillestånd utanför sjukhuset varje
år. Vid hjärtstillestånd är tiden den kritiska faktorn. Varje minut som
går före behandlingsstart minskar patientens chanser att överleva med
cirka 10 procent. Enligt statistiken överlever bara en av tio som har
drabbats av hjärtstillestånd i Finland. En viktig del av första hjälpen är
hjärt-lungräddning (HLR), men det mest effektiva resultatet uppnås
genom att kombinera HLR med en defibrillator. Att snabbt kunna
använda en defibrillator i händelse av hjärtstillestånd kan öka
överlevnadsgraden till över 50 procent.
”Finland ligger fortfarande efter bland annat Sverige och Danmark när
det gäller antalet defibrillatorer. Dessutom har vår utrustning hittills
varit placerad inomhus, till exempel på kontor, i köpcentrum och
idrottsanläggningar, men den finns ännu inte utomhus i vanliga
bostadsområden”, säger Teemu Piispanen från Sydänturva och

förklarar vidare att patienten i framtiden kommer att ha större chans
att överleva hjärtstillestånd, då antalet defibrillatorer utomhus också
ökar.
På mässområdet Lounatuuli sparar man värdefull tid genom att placera
enheter på centrala platser i marinan och vid uppsamlingsplatsen.
Enheterna är ZOLL-defibrillatorer som är lätta att använda också för
lekmannen och som tydligt vägleder användaren. Förvaring sker i
Claus Andersens Polar-skåp som klarar temperaturer på upp till 40
minusgrader. Vandalism förhindras av larm när skåpet öppnas. De väl
upplysta skåpen kan ses även i mörkret. Skyltar i hela området
förbättrar möjligheten att hitta defibrillatorerna. Defibrillatorerna är
registrerade i registret defi.fi som förvaltas av Suomen
Elvytysneuvosto, Finlands Röda Kors och Finlands Hjärtförbund.
Platsen för enheterna överförs automatiskt från registret till 112applikationen, så att användarna från sina telefoner kan se platsen för
närmaste hjärtstartare och vägen till den.
”Med tanke på mässans besökare innebär två defibrillatorer i området
utomhus naturligtvis ett ännu säkrare evenemang, men för de
framtida invånarna i Lounatuuli är detta en jättefin nyhet, eftersom
bostadsområdet verkligen kommer att vara hjärtsäkert”, säger Timo
Tirri, projektledare för bostadsmässan i Nådendal. ”Under mässan
finns det också en tredje defibrillator på första hjälpen-stationen”,
tillägger Tirri.
Bostadsmässan i Nådendal ordnas på området Lounatuuli på ön
Luonnonmaa under tiden 15.7–14.8.2022.

