
Omien sähköpostien siirto Wmail-palvelusta DNA Welhon palveluun 

Apua? 

Mikäli tarvitset apua postien siirrossa, DNA suosittelee yhteistyökumppanimme HS Works:in 

palvelua. He palvelevat puhelimessa ja tekevät tarvittaessa kotikäyntejä.  

 http://www.hs-works.fi/ 

 Puhelintuki 0600 305060 (1,98 €/min+ mpm/pvm) 

Johdanto 

Tässä ohjeessa kerrotaan miten voit ottaa talteen kaikki Wmail-palvelussa olevat sähköpostisi ja 

siirtää ne DNA Welhon sähköpostijärjestelmään.  

Mikäli käytössäsi on useita Wmail-tilejä tai teet siirron esimerkiksi perheenjäsenten puolesta, toista 

tämän ohjeen vaiheet kullekin sähköpostiosoitteelle erikseen. 

Googlen järjestelmässä oleva wmail.com sähköpostiosoite toimii 3.2.2014 asti. Tämän päivän 

jälkeen et voi vastaanottaa sähköpostia Googlen wmail.com sähköpostiosoitteeseen, mutta voit 

edelleen kirjautua Wmail.com järjestelmään. 3.2.2014 jälkeen kaikki wmail.com sähköpostiin 

lähetetyt sähköpostit saapuvat DNA Welhon sähköpostijärjestelmään. Mikäli haluat tallentaa postit 

omalla tietokoneelle tulevaisuutta varten, siirto tulee tehdä ennen 3.2.2014. Ohjeet tähän 

myöhemmin tässä ohjeessa. 

17.2.2014 Googlen Wmail järjestelmä poistetaan käytöstä. Tämän jälkeen et voi käyttää mitään 

Googlen palveluita Wmail tunnuksella. Kaikki tiedot tuhotaan tietoturvallisesti eikä niitä ole 

mahdollista palauttaa. 

Ota käyttöön DNA Welhon sähköposti 

Jokaiselle käyttäjälle on luotu valmiiksi wmail.com sähköpostiosoite DNA Welhon järjestelmään.  

1) Mene osoitteeseen www.dna.fi/minunpalveluni 

2) Valitse kohta ”Kiinteä laajakaista” 

3) Syötä Käyttäjätunnus ja Salasana ja paina ”Jatka” 

 HUOM: Perheessä voi olla vain yksi pääkäyttäjätunnus, jolla voit kirjautua sisälle. 

Yleensä tunnus on sidottu laskun maksajan tietoihin.  

4) Valitse vasemmalta ”Laajakaista” ja paina nuolta alas ja valitse kohta Welho-sähköposti 

5) Nyt näet vasemmalla wmail.com sähköpostiosoitteet.  

 Tunnus on kunkin sähköpostiosoitteet sisäänkirjautumistunnus. Tämä tarkoittaa 

sitä, että DNA Welhon sähköpostiin kirjaudutaan sisälle aina tämän tunnuksen 

avulla, ei sähköpostiosoitteella 

 Käytössä oleva sähköpostilaatikko, kertoo sähköpostiosoitteen 

6) Seuraavaksi sinun tulee muuttaa sähköpostiosoitteiden salasanat. Paina ”Muokkaa” Valitse 

tästä kohta ”Vaihda salasana”  

7) Syötä haluamasi salasana molempiin kenttiin ja paina lopuksi ”Tallenna”. Nyt olet ottanut 

käyttöösi wmail.com sähköpostiosoitteen. 

Jos et halua siirtää sähköposteja Googlen järjestelmästä DNA Welhon järjestelmään, voit 

http://www.hs-works.fi/
http://www.dna.fi/minunpalveluni


siirtyä suoraan käyttämään DNA Welhon wmail.com sähköpostiosoitetta. 

Sisäänkirjautuminen tapahtuu tunnuksen, ei sähköpostiosoitteen avulla. 

Ohjeet sähköpostin käyttöön löydät osoitteesta http://www.dna.fi/fi/webmail kohdasta Welho 

webmail 

Mikäli haluat siirtää vanhoja sähköposteja Googlen järjestelmästä DNA Welhon 

järjestelmään, jatka eteenpäin 

 

Postien siirto Wmail järjestelmästä DNA Welhon wmail.com osoitteeseen 

Huomioithan, että DNA Welhon sähköpostijärjestelmän sähköpostilaatikon koko on 200M. Mikäli 

sinulla on suuri määrä sähköposteja ja/tai liitetiedostoja Googlen Wmail järjestelmässä, voi olla, 

että rajoitetun tilan takia et voi siirtää kaikkia tietoja DNA Welhon järjestelmään. DNA suosittelee, 

että tuhoat turhat viestit ja vasta sen jälkeen siirrät tärkeät viestit DNA Welhon wmail.com 

järjestelmään 

Postien siirtämiseen on kaksi tapaa. 

1. Lähetät postit Googlen järjestelmästä wmail.com sähköpostiosoitteesta DNA Welhon 

wmail.com sähköpostiosoitteeseen. 

Tässä tapauksessa lähetät haluamasi tai kaikki sähköpostit eteenpäin yksitellen omaan 

sähköpostiosoitteeseesi. Esimerkiksi jos sähköpostiosoitteesi on ville.virtanen@wmail.com 

niin lähetät jokaisen sähköpostin eteenpäin osoitteeseen ville.virtanen@wmail.com. 

Lähetys pitää tehdä välillä 3.2.2014 – 17.2.2014. Tämä aikana lähetetyt sähköpostit 

toimitetaan DNA Welhon järjestelmään. Ennen 4.2.2014 lähetyt sähköpostit saapuvat 

Googlen Wmail.com järjestelmään takaisin. 17.2.2014 eteenpäin et enää pysty 

kirjautumaan Wmail järjestelmään. 

Tässä tapauksessa sähköpostit tulevat DNA Welhon järjestelmään niin, että niiden lähettäjä 

olet sinä itse. DNA Welho webmail ohjeet löydät sivulta http://www.dna.fi/fi/webmail 

kohdasta Welho webmail  

2. Mikäli haluat siirtää sähköposteja kerralla suuremman määrän kuin 200M, sinun pitää 

asentaa tietokoneellesi erillinen sähköpostin lukuohjelman kuten Windows Live. Tässä 

tapauksessa sähköpostit löytyvät vain siltä koneelta, mihin olet asentanut Windows Live 

ohjelman. Mikäli tietokone hajoaa, menetät samalla kaikki koneella olevat sähköpostit. 

Tässä tapauksessa etuna on, että et ole sidottu DNA Welhon sähköpostilaatikon 

maksimikokoon. Ainoa kokorajoitus on oman tietokoneesi kovalevytila. 

Jos haluat siirtää suuren määrän sähköposteja kerralla, siirry eteenpäin tässä ohjeessa. 

HUOM: Mikäli haluat siirtää suuren määrän posteja kerralla, siirto pitää tehdä 3.2.2014 

 

Sähköpostien massasiirto Googlen Wmail järjestelmästä DNA Welhon järjestelmään 

Seuraavaksi ohjeessa kerrotaan, miten voit siirtää kaikki Googlen Wmail.com järjestelmässä olevat 

sähköpostit omalle tietokoneellesi asennettuun Windows Live sähköpostiohjelmaan. 

1. Asenna Windows Live sähköpostisovellus, löydät sovellukset osoitteesta 

http://windows.microsoft.com/fi-fi/windows-live/essentials 

2. Klikkaa ”Lataa heti” 

3. Tallenna tiedosto tietokoneen levylle painamalla ”Save / Tallenna” 

4. Tuplaklikkaa ladattua tiedostoa jolloin tietokone aloittaa asennuksen 

5. Valitse kohta ”Choose the program you want to install / Valitse ohjelma, jonka haluat 

asentaa” 

 

6. Valitse pelkästään kohta Mail ja paina “Install / Asenna” 

http://www.dna.fi/fi/webmail
mailto:ville.virtanen@wmail.fi
mailto:ville.virtanen@wmail.fi
http://www.dna.fi/fi/webmail
http://windows.microsoft.com/fi-fi/windows-live/essentials


7. Tietokone ilmoittaa, kun asennus on valmis. Paina ”Close / Sulje” 

8. Käynnistä ohjelma Windows Live Mail. Ensimmäisellä käyttökerralla sinun tulee hyväksyä 

käyttösopimus painamalla ”Accept / Hyväksyn” 

9. Seuraavaksi syötä DNA Welhon sähköpostin tiedot: 

a. Syötä ylimmäksi kohtaan ”Sähköpostiosoite / Email address” wmail.com 

sähköpostiosoitteesi 

b. Syötä sen jälkeen kohtaan ”Salasana / Password” salasana, jonka syötit 

Minunpalvelussani 

c. Syötä kohtaan ”Display name for your sent messages / Sähköpostiviestit lähettävän 

henkilön nimi” se nimi, jonka haluat näkyvän sähköpostin lähettäjänä 

d. Laita ruksi kohtaan ”Syötä palvelinasetukset käsin / Manually configure server 

settings” 

e. Paina ”Next / Seuraava”.  

Nyt sinun pitää syöttää sähköpostiosoitteen tiedot: 

10. Seuraavaksi syötä palvelinasetukset 

a. Server type / Palvelimen tyyppi: POP 

b. Server address / palvelimen osoite: pop3.welho.com ja portti/ port 110 

c. Logon user name / Sisäänkirjautumisnimi: Minunpalvelussani näkyvä tunnus 

d. Server address / Palvelimen osoite kohdassa ”outgoing server information / 

uloslähtevän palvelimen tiedot”: smtp.welho.com ja portti/port 25 

e. Paina ”Next / Seuraava 

11. Nyt sähköpostin lisääminen on valmiina, paina ”Finnish / valmis” 

12. Nyt Microsoft Live Mail sähköpostiohjelma avautuu ja voit vastaanottaa ja lähettää 

sähköpostia wmail.com osoitteestasi Microsoft Live Mail ohjelmalla. Mikäli et halua tuoda 

vanhoja sähköposteja Microsoft Live Mail sähköpostiohjelmaan, olet valmis ja voit lopettaa 

ohjeen lukemisen. 

Mikäli haluat tuoda vanhoja wmail.com sähköposteja Microsoft Live Mail ohjelmaan, jatka 

ohjeen lukua. 

13. Kirjaudu sisälle Googlen Wmail järjestelmään, valitse asetukset  

Klikkaa oikealla olevaa ratas-kuvaketta ja valitse ”Asetukset”.  

14. Valitse ”Edelleenlähetys ja POP/IMAP” ja laita pallo kohtaan ”Ota POP käyttöön kaikille 

viesteille” ja paina ”Tallenna muutokset” 

15. Avaa tietokoneelta Microsoft Live Email 

16. Valitse kansion kuva, tästä ”Options / Valinnat” ja ”Email account / Sähköpostitilit” 

17. Valitse kohta ”add / lisää” 

18. Valitse ”Sähköpostitili / Email account” 

19. Täytä seuraavat tiedot 

a. Syötä kohtaan ”Email address / Sähköpostiosoite” wmail.com sähköpostiosoitteesi 

b. Syötä kohtaan ”password / salasana” wmail.com salasanasi 

c. Syötä kohtaan ”Display name of your sent messages” nimi ”Vanhat Wmail 

sähköpostit” 

d. Klikkaa ruksi kohtaan ”Manually configure server settings” 

e. Paina “Seuraava / Next” 

20. Täytä seuraavat tiedot: 

a. Server type / Palvelimen tyyppi: POP 

b. Server address / palvelimen osoite: pop.gmail.com ja klikkaa alta kohta “Requires a 

secure connection (SSL), jolloin portti muuttuu numeroon 995 

c. Logon user name / Sisäänkirjautumisnimi: wmail.com sähköpostiosoitteesi 



d. Server address / Palvelimen osoite kohdassa ”outgoing server information / 

uloslähtevän palvelimen tiedot”: smtp.welho.com ja portti/port 25 

21. Paina ”Seuraava / Next” ja lopuksi ”Valmis / Finnish” 

22. Nyt sähköpostiohjelma hakee kaikki sähköpostisi Googlen wmail.com järjestelmästä ja ne 

tulevat näkyviin kotikoneellesi tilille jonka nimi on ”Vanhat Wmail sähköpostit”. HUOM: Voit 

lukea vanhat sähköpostisi tästä, mutta sähköpostien lähettäminen tulee edelleen tapahtua 

aiemmin luomallasi Wmail sähköpostiosoitteella (kohdat 9-11 tässä ohjeessa) 

23. Nyt olet valmis. Nyt sinulla on käytössä wmail.com sähköpostiosoite ja olet ladannut vanhat 

postisi Googlen järjestelmästä kotikoneellesi. 


