
                                                        

 Synteettinen DNA 
 

Aine ja käyttösovellutukset 



Tehokkaan omaisuuden merkinnän ja suojauksen piirteitä 

  
• Helppo ja vaivaton käyttää ja kustannuksiltaan kohtuullinen 
• Ennaltaehkäisevä - ratkaisu sisältää näkyvät varoituskyltit ja -tarrat 
• Kestävä - merkintää ei voi poistaa esineestä 
• Näkymätön - merkintä ei saa vahingoittaa merkittyä esinettä 
• Yleiskäyttöinen - soveltuu monipuolisesti esineiden merkitsemiseen 
• Ainutkertainen - merkintää ei voi kopioida tai muuttaa  
• Helppo tunnistaa - viranomaisen on kyettävä tunnistamaan merkintä 

nopeasti ja kiistattomasti 
• Kansainvälinen - järjestelmän tulee olla sellainen, että anastettu 

omaisuus pystytään jäljittämään ja palauttamaan oikeille 
omistajilleen yli valtiorajojen 

• Tutkintaa tukeva - järjestelmän tulee helpottaa poliisin 
rikostutkintaa 

• Oikeudessa pätevä - merkintäratkaisuun pohjautuvan teknisen 
todistusaineiston tulee olla oikeudessa pätevää 



Synteettinen DNA 

• Muodostuu kuten ihmisen DNA neljästä aineesta 
A (Adeniini), C (Sytosiini), G (Guaniini) ja T 
(Tymiini) 

• Jokainen tuotantoerä (pakkaus tai pakkauserä) 
on yksilöllinen ja ainutkertainen 

• DNA:n todentaminen tapahtuu 
rikoslaboratoriossa DNA-tutkimuksessa 

• Synteettinen DNA-merkintäaine sisältää aina 
myös kaksi muuta todentamistapaa: 

• UV-jäljitin 
• Yksilöllisen koodin sisältämän 

merkintähiukkasen 
• Merkintäaine on ihmissilmälle näkymätön 
• Merkintäaine kestää vaativat ulko-olosuhteet ja 

1000 asteen lämmön 
 



SelectaDNA-tuotteet 

SelectaDNA-merkintäaine 
• 8/ 20/ 50 ml merkintäainetta, varoitustarrat ja 

käyttöohjeen sisältävä tuotepakkaus 
• Sisältää DNA:n, merkintähiukkasen ja UV-jäljittimen 
SelectaDNA geeli 
• Sisätiloissa olevien esineiden merkintään 
• Aine kontaminoituu käsittelijään 
• Sisältää DNA:n, merkintähiukkasen ja UV-jäljittimen 
SelectaDNA voide 
• Ulkotiloissa olevien esineiden merkintään 
• Aine kontaminoituu käsittelijään 
• Sisältää DNA:n, merkintähiukkasen ja UV-jäljittimen 
SelectaDNA jälki 
• Ulkotiloissa olevien esineiden merkintään tarkoitettu 

aerosoli 
• Sisältää DNA:n, mikropisteen ja UV-jäljittimen 

 



SelectaDNA-sovellutukset (1) 

SelectaDNA-turvamerkintäpakkaus 
• 8 ml merkintäainetta,  erityiset varoitustarrat 

ja käyttöohjeen sisältävä tuotepakkaus 
• Sisältää DNA:n, merkintähiukkasen ja UV-

jäljittimen 
SelectaDNA-suojaspray 
• Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu suihke 
• Sisältää merkintäaineen ja oranssin, näkyvän 

suojakotelon 
• Helppo käyttää - yksi painallus aikaansaa 0,5 s 

suihkeen 
• Pakkauksen kapasiteetti n. 14 suihketta 
• Aine merkitsee ahdistelijan 
• Sisältää DNA:n, merkintähiukkasen ja UV-

jäljittimen 
HUOM!!! SelectaDNA-suojaspray ei ole voiman-
käyttöväline 



SelectaDNA-sovellutukset (2) 

SelectaDNA-Spray-järjestelmä 
• Liiketilasuojaukseen tarkoitettu järjestelmä 
• Järjestelmä voidaan integroida tilan muihin 

hälytysjärjestelmiin 
• Järjestelmä muodostuu 

• DNA-spraystä ja spray-yksiköstä 
• Ohjausyksiköstä 
• Liiketunnistimesta 
• Laukaisinyksiköstä 
• Näkyvistä varoituskylteistä 

• Järjestelmä voidaan toteuttaa joko langat-
tomana tai langallisena 

• Aine merkitsee rikoksen tekijän 
• Sisältää DNA:n, merkintähiukkasen ja UV-

jäljittimen 



SelectaDNA:n käyttö - merkitseminen ja tarrat 

Merkitseminen 
• 1-3 merkintää/ esine 
• Merkinnän koko n. 1cm x 2cm 
• Merkintä suoritetaan pakkaukseen sisältyvällä 

asettimella  
• Geeli/ voide sivellään ja aerosoli suihkutetaan 

merkittävään kohteeseen ohjeen mukaisesti 
Kyltit ja tarrat 
• Merkityt esineet tarroitetaan pakkaukseen 

sisältyvillä tarroilla 
• Ennaltaestävät varoituskyltit ja -tarrat 

kiinnitetään näkyvästi esille 
 

 



SelectaDNA:n käyttö - rekisteröityminen 

Rekisteröityminen 
• SelectaDNA-omaisuudenmerkintäratkaisuja 

käytetään yli 40 maassa 
• Edellytys kadonneen tai anastetun omaisuuden 

palautumiselle omistajalleen on että merkitty 
omaisuus on rekisteröity globaaliin 
korkeimman tietoturvan vaatimukset 
täyttävään omaisuusrekisteriin ISO9001, ISO/ 
IEC 27001, LPS 1224#3 

• www.secureassetregister.com/fi 
• Useamman esineen yhtäaikainen rekisteröinti 

voidaan tehdä siirtotiedoston avulla  
• Esimerkkitiedosto: www.secveto.fi/ 

 
 

 

http://www.secureassetregister.com/fi


SelectaDNA:n käyttö - todentaminen 

Todentaminen 
• Kaikki SelectaDNA-tuotteilla tehdyt merkinnät 

ovat todennettavissa UV-valolla 
• Kaikki SelectaDNA-tuotteilla tehdyt merkinnät 

ovat todettavissa mikroskoopilla tai 
erityisskannerilla (SelectaDNA jälki) jolloin 
tunnistettua  koodia voidaan verrata omaisuus-
rekisteritietoihin 

• Kaikista SelectaDNA:lla tehdyistä merkinnöistä 
voidaan suorittaa DNA-tutkimus 
rikoslaboratoriossa  

• SelectaDNA:lla tehty merkintä kestää: 
• Ulko-olosuhteissa vähintään 5 vuotta 
• Lämpöa 1000 astetta 

• SelectaDNA:n jälki ihmisiholla säilyy 2-4 
viikkoa 



UK: neljä nuorta 
pidätetty ja syytetty 
varkaudesta jutussa, 
jossa tapahtumapai-
kalla oli käytetty 
SelectaDNA Voidetta 

UK: epäity tuo- 
mittiin kahdesta  var- 
kaudesta. Tekopaikalla 
kirkossa Lontoon Kaak-
koisosassa  oli käytetty 
SelectaDNA –merkin- 
tää esineissä. 

UK: vartija käytti 
SelectaDNA suoja-
spraytä ostoskeskuk-
sessa Lontoossa. 
Henkilö tuomittiin 
yleisen järjestyksen 
rikkomisesta. 

UK: SelectaDNA:lla 
merkittyjä esineitä  
käsitelleet asuntomur-
tajat ja kätkijät 
asetettiin syytteeseen 
poliisin operaation 
jälkeen. 

Belgia: chileläisen 
rikosryhmän hallus-
ta tavattu Selecta-
DNA:lla merkitty 
kamera palautettiin 
oikealle omistajalle. 

Hollanti: mies pidätettiin 
ryöstöistä. Poliisi löysi 
hänen vaatteistaan 
SelectaDNA Spray:tä. 
Mies tuomittiin 5 
vuodeksi vankeuteen ja 
korvauksiin. 

Slovenia: henkilö 
varasti SelectaDNA 
Geelillä merkittyjä 
esineitä ja lähetti niitä 
postitse muualle. 
Myöhemmin hänet 
pidätettiin ja 
tuomittiin. 

Belgia: kasinolla tehty ryöstö 
ja SelectaDNA Spray 
aktivoitui. Myöhemmin 
henkilö pidätettiin toisesta 
ryöstöstä. Vaatteista löytyi 
kasinoryöstön DNA:ta. 
Henkilö tuomittiin ryöstöstä. 

Saksa: kolme peli-
hallin ryöstäjää 
saivat SelectaDNA 
Spray –järjestelmän 
suihkeen.  

Saksa: kaksi rikollista 
tuomittiin tietokoneiden 
ja litteiden näyttöjen 
varkaudesta. Omaisuus 
tunnistettiin Selecta-
DNA:n avulla.  

Saksa:mies pidätettiin 
kätkemisestä hänen 
murtauduttuaan autoon 
varastaakseen 
kannettavan tietokoneen. 
SelectaDNA:n avulla mies 
yhdistettiin rikokseen. 

Saksa: kaksi rikol-
lista pidätettiin, kun 
yrittivät myydä Se-
lectaDNA:lla merkit-
tyjä metalleja. Omis-
taja Deutsche Bahn      Saksa: rikollinen 

tuomittiin pelihallin 
ryöstöstä. Paikalla oli 
SelectaDNA Spray- jär-
jestelmä, josta saamansa 
suihkeen perusteella 
yhdistettiin tekopaik- 
         kaan. 
 

Uusi Seelanti: henkilö 
tuomittiin 6 vuoden 
vankeuteen törkeästä 
ryöstöstä Uuden See-
lannin Pankkiin.  

Uusi Seelanti: mies pidätet-
tiin ja asetettiin syytteeseen 
aseellisen piirityksen jäl-
keen. Se johti poliisin suo-
rittamaan tarkemman etsin-
nän. Etsinnässä löydetty 
varastettu tietokone 
palautettiin. 


