
Omien tietojen siirto Wmail-palvelusta maksuttomaan Gmailiin 

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 siirtää tai ottaa talteen kaikki Wmail-palvelussa olevat tietosi 

eli sähköpostiviestit, kalenterimerkinnät, Google+-profiilin tiedot jne. maksuttomaan Gmail.com -

tiliin. Kullekin palvelulle on omat ohjeensa.  

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

tämän ohjeen vaiheet kullekin sähköpostiosoitteelle (Google-tilille) 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. 

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 maksuton Gmail.com-sähköposti 

Tässä ohjeessa neuvotaan, miten voit siirtää tietosi kahden Google-tilin välillä, eli Wmailista 

Gmail.com-palveluun. Jos sinulla on jo käytössäsi gmail.com-päätteinen sähköposti, voit siirtyä 

suoraan ohjeen kohtaan Gmail > Sähköpostiviestit.  

Jos sinulla ei vielä ole gmail.com-sähköpostia, napsauta alla olevaa linkkiä tilin luomiseksi. 

Huomaa, että voit luoda niin monta tiliä, kuin tarvitset. 

Siirry sivulle http://www.gmail.com ja valitse oikealta ylhäältä ”Luo tili” 

Rekisteröidy käyttäjäksi antamalla seuraavat tiedot: 
Nimi – Etunimi ja sukunimesi 

Käyttäjänimi – Uusi sähköpostiosoitteesi. Mikäli käyttäjänimi on varattuna, kaavake ehdottaa 

sinulle vapaata käyttäjänimeä 

Salasana ja vahvista salasana – Uuden sähköpostiosoitteesi salasana. Valitse sanasana niin, että 

muut eivät arvaa sitä.  

Syntymäaika ja sukupuoli – Syötä oikea syntymäaikasi ja sukupuolesi 

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


Matkapuhelin – Syötä matkapuhelinnumerosi, voit käyttää matkapuhelinta sisäänkirjautumisen 

varmistuksessa 

Kirjoita kaksi sanaa – Syötä tähän kenttää kuvissa näkemäsi tekstit.  

Gmail 

Sähköpostiviestit 

Sähköpostien siirto Wmail-tilistä maksuttomaan Gmail-tiliin tehdään Gmailin omalla työkalulla, joka 

löytyy kohdasta Asetukset - Tilit. 

1. Varmista, että et ole kirjautuneena Wmailiin 
2. Kirjaudu sisään Gmail.com-tiliin menemällä internet-sivulle www.gmail.com ja 

valitse tästä ”Kirjaudu sisään” 
3. Mikäli sinulla on useita tilejä, varmista, että olet kirjautuneena oikealle Gmail.com-

tilille. Käytetyn tilin näet kun klikkaa sinistä henkilön kuvaan oikeasta ylälaidasta 
4. Klikkaa oikealla olevaa ratas-kuvaketta ja valitse ”Asetukset”.  
5. Valitse "Tilit"-välilehti. 
6. Valitse ”Lisää toinen omistamasi sähköpostiosoite”. 
7. Kirjoita kenttään Wmail-tilisi sähköpostiosoite. 
8. Lisää sähköpostiosoitteesi ja alla luetellut muut asetukset  

 Sähköpostiosoite: Wmail-tilin sähköpostiosoite 
 Käyttäjätunnus: Wmail-tilin sähköpostiosoite 
 POP-palvelin: pop.gmail.com 
 Portti: 995 
 Jätä haetun viestin kopio palvelimelle: Voit valita jätetäänkö Wmailiin kopiot 

viesteistä. 
 Käytä aina suojattua yhteyttä (SSL) postin hakemiseen: Tämä asetus tulee 

olla valittuna. 
 Merkitse saapuvat viestit tunnisteella: Voit halutessasi ohjata siirretyt viestit 

tiettyyn kansioon (tunniste). Luo uusi tunniste valitsemalla alasvetovalikosta 
Uusi tunniste. 

 Arkistoi saapuvat viestit (Ohita postilaatikko). 
9. Tarkista, että asetukset ovat yllä kuvatun mukaisesti ja napsauta ”Lisää tili”. 
10. Kun yhteys tiliisi on luotu onnistuneesti saat ilmoituksen: ”Sähköpostitili on lisätty”. 

 Mikäli sait virheilmoituksen, tarkista että salasanasi ja kaikki asetukset ovat 
oikein ja valitse uudelleen Lisää tili 

 Vastaa kysymykseen ”Haluaisitko lähettää viestejä myös osoitteesta xxxx” 
valitsemalla ”Ei (voit muuttaa tämän myöhemmin)”. 

11. Viestien haku käynnistyy automaattisesti, mutta siinä voi kestää joitakin minuutteja 
tai jopa pidempään, mikäli haettavien viestien määrä on suuri 
 

 Voit tarkistaa siirron etenemisen napsauttamalla ”Näytä historia” 
 

Yhteystiedot 

Yhteystiedot siirretään Gmail Tuo / Vie -toiminnolla. 
1. Kirjaudu sisään Wmail-tiliisi osoitteessa posti.wmail.com ja valitse tästä 

”Kirjaudu sisään” 
2. Valitse ”Yhteystiedot” valikkopalkista tai napsauttamalla oikealla olevaa 

linkkiä ”Sähköposti” ja sen alta ”Yhteystiedot”.  
3. Valitsee ”Lisää”-valikon alta ”Vie…”.  

http://www.gmail.com/
http://posti.wmail.fi/


4. Valitse vietäviksi yhteystiedoiksi ”Kaikki yhteystiedot” ja tiedostomuodoksi 
”Googlen CSV-muoto”. 

5. Napsauta ”Vie”. 
 Tiedosto tallennetaan automaattisesti tietokoneesi ”Ladatut tiedostot” 

-kansioon (engl. Downloads). 
6. Kirjaudu ulos Wmail-tilistäsi painamalla sähköpostiosoitettasi oikeasta 

yläkulmasta ja valitsemalla tästä ”Kirjaudu ulos” 
7. Kirjaudu sisään siihen Gmail.com-tiliin, johon haluat liittää yhteystietosi. 

menemällä internet-sivulle www.gmail.com ja valitse tästä ”Kirjaudu sisään” 
8. Valitse ”Yhteystiedot” valikkopalkista tai napsauttamalla oikealla olevaa 

linkkiä ”Sähköposti” ja sen alta ”Yhteystiedot”. 
9. Valitsee ”Lisää”-valikon alta ”Tuo…”. 

 
 Hae oikea tiedosto napsauttamalla ”Valitse tiedosto / Choose file”. 
 Tiedoston nimi on ”Google.csv”  

10. Napsauta ”Tuo”. 
 

Kalenteri 

Kalenterin tiedot saat tuotua Googlen Kalanterin "Tuo / Vie kalentereita" -toiminnolla. Jos sinulla on 

ollut Wmail-kalenterissa useita kalentereita, voit tuoda ne kaikki yhdellä kertaa. Huomaa, että voit 

tuoda vain Omat kalenterit -listan alla olevien kalentereiden sisällön. Jaetut kalenterit ja lisäämäsi 

julkiset kalenterit eivät siirry. Saat lisättyä ne Gmail.com-tiliisi samalla tavoin kuin Wmail-

kalenterissa.  

1. Kirjaudu sisään Wmail-tiliisi osoitteessa posti.wmail.com ja valitse tästä ”Kirjaudu 
sisään” 

2. Avaa "Omat kalenterit"-valikko painamalla ruudukkoa oikeasta yläkulmasta 
3. Valitse ”Asetukset”. 
4. Valitse "Vie kalentereita". 

a. Tiedosto tallennetaan automaattisesti tietokoneesi ”Ladatut tiedostot”-
kansioon (engl. Downloads). 

b. Tiedoston nimi on esimerkki@wmail.com.ical.zip. 
c. Huomaa, että tiedosto on pakatussa muodossa ja voi sisältää useita 

kalentereita. 
5. Kirjaudu ulos Wmail-tilistäsi painamalla sähköpostiosoitettasi oikeasta yläkulmasta 

ja valitsemalla tästä ”Kirjaudu ulos” 
6. Avaa oma tietokone ja tästä ”Ladatut tiedostot / Downloads”-kansio.  
7. Etsi oikea zip- tiedosto ja tuplaklikkaa hiirellä tiedostoa. Nyt zip-tiedosto avautuu 
8. Raahaa tiedosto hiirellä kansioon, jonne haluat siirtää lopullisen tiedoston (valitse 

tiedosto hiiren vasemmalla napilla, pidä nappi pohjassa ja siirrä hiiren kursori 
vasemmalle kohdan downloads/lataukse päälle, vapauta hiiren vasen nappi)   

9. Kirjaudu sisään siihen Gmail.com-tiliin, johon haluat liittää kalenterit 
menemällä internet-sivulle www.gmail.com ja valitse tästä ”Kirjaudu sisään” 

10. Avaa ”Kalenteri” 
11. Valitse ”Asetukset”. 
12. Valitse kohta kalenteri ja tästä  ”Tuo kalenteri”. 

Tiedosto: Hae kalenteria vastaava tiedosto kohdan 8 kansiosta. Jos toimit tarkalleen 
tämän ohjeen mukaan, kalenteri löytyy kansiosta downloads / lataukset 
Kalenteri: Pääkalenteri on valittuna oletuksena, voit valita listalta halutessasi muun 
kalenterin.  

13. Avaa tiedosto ja Napsauta ”Tuo”. Hyväksy lataus painamalla ”Open/Avaa” 

http://www.gmail.com/
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Google+ 

Yleistä 

Voit tallentaa kaiken Google+-profiilissa olevan tiedon tietokoneellesi. Profiilin tietoja ei voi 

sellaisenaan siirtää tilistä toiseen, vaan sinun tulee luoda kullekin Gmail.com-tilille uusi profiili.  

Piirit 

Piireissäsi olevien henkilöt tallennetaan osoitekortteina vCard-tiedostoina. Voit tuoda ne toiseen 

Google-tiliin Yhteystietojen Tuo-toiminnolla. Yhteystietojen tuonti on käsitelty aiemmin tässä 

ohjeessa. 

Valokuvat 

Voit ladata valokuvat yhtenä pakattuna tiedostona albumikohtaisesti ja lähettää ne uudelleen 

Gmail.com-tilille.  

1. Kirjaudu sisään Wmail-tiliisi osoitteessa posti.wmail.com ja valitse tästä ”Kirjaudu 
sisään” 

2. Valitse oikealta ylhäältä ”Valokuvat” 
3. Valitse ”Albumit” 

4. Valitse tästä albumi, jonka haluat lähettää 

5. Paina pientä nuolta ja valitse siitä ”Lataa albumi” 

6. Nyt albumin voi tallentaa omalle koneelle. Paina ”Save / Tallenna” 
7. Seuraavaksi sinun tulee purkaa ladatun zip paketin sisältö eli kuvat tietokoneelle. 

Avaa oma tietokone ja tästä ladatut tiedostot. Klikkaa ladattua tiedostoa. 
8. Tuplaklikkaa tiedostoa niin pakattu tiedosto aukeaa ja näet kuvat. Raahaa kuvat 

hiirellä download / ladatut kansioon 
9. irjaudu ulos Wmail-tilistä painamalla ”Kirjaudu ulos” 
10. Kirjaudu sisään siihen Gmail.com-tiliin, johon haluat liittää kalenterit 

menemällä internet-sivulle www.gmail.com ja valitse tästä ”Kirjaudu sisään” 
11. Valitse oikealta ylhäältä ”Valokuvat” 

12. Valitse kohta ”Lähetä kuvia” 

13. Valitse ”Avaa tiedostoselain klikkaamalla” 

14. Valitse haluamasi kuvat. Jos haluat valita monta kuvaa, paina näppäimistöstä 

pohjaan control ja valitse kuvat yksitellen hiiren vasemmalla napilla. Paina 

”Open/avaa”. Nyt tietokone lataa kuvat. Paina lopuksi ”Valmis” 

Uutisvirta 

Drive 

Google Dokumentit - asiakirjat, laskentaulukot, esitykset, piirustukset 

1. Kirjaudu sisään Wmail-tiliisi osoitteessa posti.wmail.com ja valitse tästä ”Kirjaudu sisään” 
2. Valitse oikealta ylhäältä Drive 
3. Jaa Google-muotoiset tiedostot Gmail.com-tunnuksellesi muokkausoikeuksin klikkaamalla 

tiedostoa hiiren oikealla napilla ja valitsemalla ”Jaa” 
4. Paina ”Jaa ja tallenna”. 
5. Kirjaudu ulos Wmail-tilistä valitsemalla ”Kirjaudu ulos” 
6. Kirjaudu sisään siihen Gmail.com-tiliin menemällä internet-sivulle www.gmail.com ja valitse 

tästä ”Kirjaudu sisään”Valitse Drive 
7. Valitse vasemmalta ”Jaettu minun kanssani” 

Valitse tästä kaikki asiakirjat, kliikkaa hiirellä kutakin asiakirjaa ja valitse ”Luo kopio” 

http://posti.wmail.fi/
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1. Ainoastaan luomalla kopion tiedostosta voit varmistaa, että tiedostot eivät häviä, 
kun Wmail-tunnus poistuu käytöstä. 

8. Nyt tiedostosta on ilmestynyt kopio kohtaan Oma Drive 
 

Muut tiedostotyypit kuin Google-dokumentit 

1. Kirjaudu sisään Wmail-tiliisi osoitteessa posti.wmail.com ja valitse tästä ”Kirjaudu sisään” 
2. Valitse Drive 
3. Ennen tiedostojen lataamista, järjestele ne kansioihin. Voit ladata kansion kerrallaan. 

Tarvittaessa luo kansio painamalla ”Kansio”-nappia ja kirjoita luomasi kansion nimi. Paina 
lopuksi ”Luo” 

4. Lataa tiedostot kansio kerrallaan. *) 
5. Valitse kansio aktiiviseksi napsauttamalla nimen oikealla puolella olevaan valintaruutuun 

 Avaa Lisää-valikko ja valitse ”Lataa”. 
 Tarvittaessa voit muuntaa Google-muotoiset tiedostot esimerkiksi vastaaviin 

Microsoft Office -tiedostoihin. 
 Valitse ”Vain valitut kohteet” ja sen jälkeen ”Lataa”.  
 *) Jos sinulla on vain vähän tiedostoja Drivessa, voit valita ”Kaikki kohteet”, jolloin 

saat kaikki Drivessa olevat tiedostot ladattua yhdellä kertaa. 
 Kansiot ladataan pakattuina Zip-tiedostoina, jotka nimetään kansion nimellä. 
 Mikäli kansiossa olevien tiedostojen koko yhteensä on enemmän kuin 2 gigatavua 

ne ladataan osissa.  
6. Tietokone aloittaa tiedoston pakkaamisen. Kun pakkaus on tehty, voit tallentaa tiedostot: 
7. Kirjaudu ulos Wmail-tilistä oikesta yläkulmasta 
8. Luo tietokoneelle uusi kansio ja nimeä se selkeästi esim. “drive siirto”. 
9. Pura pakatut tiedostot haluamaasi paikkaan avaamalla kukin tiedosto raahaamalla tiedostot 

luomaasi kansioon 
 Valitse asetus, joka purkaa tiedostot luomaasi kansioon ja luo samalla alikansion. 
 Toista kunkin tiedoston kohdalla. 

10. Kirjaudu sisään Gmail.com-tiliin menemällä internet-sivulle www.gmail.com ja valitse tästä 
”Kirjaudu sisään” 

11. Valitse Gdrive 
12. Valitse ”Lähetä” ja ”Kansiot”. 

 Valitse äsken luomasi kansio “drive siirto”. 
 Drive tuo kaikki tiedostot luo samalla alikansiot. 
 Voit myöhemmin järjestellä kansioita ja tiedostoja Drivessa haluamallasi tavalla. 
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