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Sähköpostitilin voi asentaa tietokoneelle eri ohjelmilla, kuten Outlook, Thunderbird tai esim. Apple Mail, mutta sähköpostin voi 
liittää myös Gmailiin tai muuhun vastaavan sovellukseen. Sähköpostilaatikkoa asentaessasi valitse ”muu tili” tai vastaava ja 
tarvittaessa valitse tekeväsi asetukset manuaalisesti. Katso asennuksen asetukset sivulta 2. 
 
Sähköpostiohjelmien lisäksi sähköpostilaatikko toimii myös suoraan selaimessa. Kyseinen sähköposti on varsin pelkistetty, 
joten on suositeltavaa käyttää ammattimaisempia sähköpostiohjelmia, joita on lueteltu alla. Yksinkertaiseen peruskäyttöön 
Webmail kuitenkin soveltuu tarvittaessa. Lue lisää toisen sivun lopussa. 
 
 
OUTLOOK 
Sähköpostin asentaminen ja poistaminen - Microsoft Outlook (PC): 
 
Microsoftin oma ohje: https://support.office.com/fi-fi/article/Outlook-s%C3%A4hk%C3%B6postin-
m%C3%A4%C3%A4ritt%C3%A4minen-6e27792a-9267-4aa4-8bb6-c84ef146101b 
 
Outlook 2016 
https://www.hostingpalvelu.fi/ohjeet/webhotelli-ohjeet/sahkoposti/sahkopostitilin-lisaaminen-outlook-2016-ohjelmaan/ 
 
Outlook 2010  
https://www.hostingpalvelu.fi/ohjeet/webhotelli-ohjeet/sahkoposti/miten-lisaan-sahkopostitilin-outlook-2010een/ 
 
APPLE MAIL 
Sähköpostin asentaminen - Apple Mail (MAC): 
https://support.apple.com/fi-fi/HT204093 
 
GMAIL (HUOM! Muista pyytää sähköpostin uudelleenohjaus Gmailiin erikseen) 
Sähköpostitilin lisääminen - Gmail: 
https://support.google.com/mail/answer/6078445?hl=fi 
 
 

 
 
iOS 
Sähköpostin asentaminen – iOS-puhelimeen (iPhone) tai tablettiin (iPad): 
https://support.apple.com/fi-fi/HT201320 
 
ANDROID 
Sähköpostin asentaminen Android-puhelimeen tai tablettiin: 
https://www.hostingpalvelu.fi/ohjeet/webhotelli-ohjeet/sahkoposti/miten-lisaan-sahkopostitilin-android-puhelimeen/ 
 
WINDOWS 8 PHONE 
https://support.office.com/fi-fi/article/S%C3%A4hk%C3%B6postin-m%C3%A4%C3%A4ritt%C3%A4minen-Windows-
Phonessa-181a112a-be92-49ca-ade5-399264b3d417 
 
(Huom. Mikäli linkit eivät toimi, ne ovat todennäköisesti vaihtuneet. Ota yhteyttä, niin lähetämme sinulle uuden linkin.) 
 
Huomioithan käyttää sähköpostia lähettäessäsi yleistä fonttia, joka on käytössä mahdollisimman monella käyttöjärjestelmällä, 
esim. Arial, Tahoma tai Verdana. Suosittelemme tekemään valmiin allekirjoituspohjan, johon saa lisättyä tarvittavat tiedot, 
kuten nimen, puhelinnumeron, sähköpostin sekä linkin verkkosivuille.  
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Tarvittavat tiedot sähköpostin asentamiseen: 
 
IMAP (suositeltu): Sähköpostiviestit tallentuvat myös serverille, jolloin kaikista sähköposteista jää varmuuskopio. IMAP-
sähköpostilaatikko täyttyy helpommin kuin POP3, ja sitä täytyy tyhjentää, jos se menee täyteen. Vaihtoehtoisesti voit myös 
suurentaa sähköpostilaatikon kokoa. Kysy lisää palveluntarjoajalta. 
 
POP3 (ei suositeltu): Sähköpostiviestit ladataan tietokoneelle, jolloin niistä ei jää varmuuskopiota. Sähköpostilaatikko pysyy 
käytettävissä, ja palvelimella on jatkuvasti tilaa, koska viestit tallentuvat vain tietokoneelle. Huom. Jos tietokone menee rikki, 
sähköposteista ei ole automaattista varmuuskopiota. 
 
Exchange (lisäpalvelu): Sähköposti- ja viestintäratkaisu vailla vertaa! Haluatko yrityksellesi parhaan mahdollisen 
sähköpostipalvelun? Haluatko jakaa yhteystiedot, tehdä poissaoloviestit sekunneissa ja sopia tapaamiset sekä 
asiakaskäyntiajat keskitetysti yhdestä liittymästä? Alkaen 8 € / kk – alv. 0 %. Kysy lisää. 
 
 
Secure SSL/TLS Settings (Suositeltu) 
 
Username/käyttäjätunnus:  sähköpostiosoitteesi 
Password/salasana:   käytä sähköpostisi salasanaa 
 
Incoming Server/  
saapuvan postin palvelin:  webhotellisi palvelin, jonka löydät lähettämästämme webhotellin perustamisviestistä. 
      Portti: 993 (ilman TLS/SSL-salausta: 143) 
Outgoing Server/ 
Lähtevän postin palvelin:  webhotellisi palvelin, jonka löydät lähettämästämme webhotellin perustamisviestistä. 
      Portti: 465 (ilman TLS/SSL-salausta: 26) 
 
Saapuvan ja lähtevän postin palvelimet ovat muotoa mailwp09.hostingpalvelu.fi, numeron ollessa webhotellisi palvelin. 
 
HUOM! Normaaleilla webhotelleilla sekä saapuvan että lähtevän postin palvelin on aina sama, mail2.palvelin.pro. 
 
Jos asennus ei onnistu, tarkista ensin, että olet kirjoittanut sähköpostin ja salasanan oikein. Tarkista myös, että käyttäjä-
kentässä lukee asennettava sähköposti. Jos nämä ovat kunnossa, tarkista (lisäasetuksista) käytettävä portti. Voit myös 
tarvittaessa yrittää asentaa sähköpostia ilman TLS/SSL-suojausta. 
 
Sähköposti selaimen kautta 
 
Mikäli haluat käyttää sähköpostia selaimen kautta, mene osoitteeseen: 
 
WordPress-webhotellit: 
https://www.hostingpalvelu.fi/asiakkaat/webmail.php 
 
Sininen Härkä webhotellit: 
https://webmail.2.palvelin.pro 
 
Käytä omaa sähköpostia ja salasanaa.  
 
Webmail on hyödyllinen silloin, kun haluat päästä sähköpostiin laitteelta, johon ei vielä ole asennettu sähköpostiasi – 
työpaikan tabletilta tai vaikkapa hotellin tietokoneelta. Webmail on yksinkertaistettu sähköpostiohjelman selainversio, joka ei 
sisällä perusominaisuuksia kummempia ominaisuuksia. Suosittelemme sähköpostiohjelmia, kuten Outlook, Thunderbird tai 
Apple Mail. 
 


