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• Tämä ohje kertoo kuinka VR-ympäristö asennetaan tietokoneelle, sekä miten 
kaikki tarvittavat ohjelmistot asennetaan. Seuraamalla näitä ohjeita sinun pitäisi 
pystyä asentamaan toimiva VR-ympäristö koneellesi. VR-ympäristö tarvitsee 
Steam clientin sekä ainakin yhden ohjelman toimiakseen.

• Muista myös päivittää näytönohjaimen ajurit.

VR-ympäristön asennus
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• Ensimmäisenä klikkaa oheista linkkiä siirtyäksesi Steamin sivustolle.

• Sivuston oikeasta yläkulmasta löydät ”Install Steam”-napin. Paina sitä 
asentaaksesi Steam tietokoneellesi.

Steamin asennus ja käyttäjätilin luominen

https://store.steampowered.com/
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https://store.steampowered.com/


• Asennuksen jälkeen sinun pitäisi pystyä avaamaan Steam. Ensimmäisenä avautuu 
Steam Login-ikkuna.

• Jos asiakkaalla on jo valmiiksi Steam-käyttäjätili, sitä voidaan käyttää tai luoda 
uusi. Uuden käyttäjätilin luominen tapahtuu painamalla Create a new account.. –
nappia.
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• Täytä tarvittavat tiedot.

• Kun luot uutta käyttäjää, suosittelemme että 
käytätte asiakkaan omaa sähköpostia.

• Paina lopuksi ”Continue”
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• Seuraavaksi avautuu sähköpostin 
vahvistusikkuna. Älä sulje sitä.

• Avaa selaimeen rekisteröitymiseen 
käyttämäsi sähköpostitili, jonne pitäisi 
ilmestyä hetken kuluttua verifikaatio-viesti
Steamilta. 

• Klikkaa sähköpostista ”Create my account”
ja tämän jälkeen palaa Steam-clienttiin.
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• Viimeisenä vaiheena täytyy asettaa 
käyttäjätunnus sekä salasana. 

• Nämä ovat tiedot millä sisäänkirjautuminen 
Steamiin tapahtuu (sähköposti ei toimi 
kirjautuessa).
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• Kun kaikki edelliset vaiheet on tehty, kirjoita kentiin käyttäjätunnus, salasana ja 
paina ”Login”.
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• Jokainen kerta kun kirjaudut Steam-käyttäjätilillesi uudelta tietokoneelta ilmestyy 
Steam Guard - Computer authorization Required-näkymä sekä sähköpostiin 
saapuu viesti (voi viedä hetken).

Jos käytit Steam-käyttäjätilin luomiseen toista
tietokonetta

• Poimi viestistä koodi, kirjoita se “My Steam Guard Code is”-kohtaan ja paina OK.
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• Onnistuneen kirjautumisen jälkeen näkymän pitäisi näyttää tältä:
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SteamVR-ohjelman asennus
• Steamin kautta pystyt asentamaan kaikki tarvittavat ohjelmat käyttääksesi VR:ää.

• Ensimmäinen ohjelma, jonka tarvitset on SteamVR. Tämä löytyy navigoimalla 
Steamin sisällä. Laita hiiri Libraryn yläpuolelle, tämä antaa sinulle valikon josta 
valitset ja painat ”VR” .
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• Uuden näkymän avautuessa vasemmalla pitäisi näkyä ”SteamVR”. Paina siitä ja 
tämän jälkeen ”Install”.
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• Seuraavaksi voit halutessasi luoda ”Työpöytä”- ja ”Käynnistys”-valikoiden 
pikakuvakkeet.
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• Viimeistele asennus painamalla ”Finish”
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• Mikäli SteamVR-asennus keskeytyy, ja virhe 
”disc write issue”-esitetään, toimi 
seuraavasti:

• Paina ”Downloading” Steam clientin 
alareunasta, uuden näkymän auettua paina 
”Play”. Koska SteamVR ei ole asentunut 
onnistuneesti sen asennus aloitetaan 
uudestaan.
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• Onnistuneen asennuksen jälkeen Steam 
clientin oikeaan ylänurkkaan pitäisi 
ilmestyä uusi ikoni ”VR” (ei välttämättä 
ilmesty välittömästi). Klikkaamalla tätä 
nappia SteamVR käynnistyy. 

• Jos ikoni ei ilmesty voit myös käynnistää 
SteamVR:n  työpöydältä (jos loit 
kuvakkeen) tai navigoida Steamissa Library 
> VR > SteamVR ja paina ”Play”
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• Ennen käynnistystä kytke VR-laitteisto 
tietokoneeseesi, sillä jos se ei ole kytkettynä 
Steam antaa oheisen virheilmoituksen.
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• Kun SteamVR on käynnissä sinun pitäisi nähdä 
pieni SteamVR-ikkuna josta näkyy ovatko kaikki 
komponentit kytketty sekä toiminnassa.

• Älä sulje SteamVR-ikkunaa käytön aikana, 
koska tämä sammuttaa ohjelman.

• Vihreät ikonit näyttävät että kaikki on kunnossa, 
harmaat ikonit näyttävät että osia ei ole 
kytketty, ne eivät toimi tai niitä ei löydy.

• Tämä ikkuna on erittäin tärkeä kaikkien VR-
laitteistojen kanssa. Tämä ikkuna antaa 
sinulle informaatiota sekä indikoi sen että 
kaikki toimii kuten pitäisi.
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Muut laitteistot kuin HTC Vive

• Jos käytät VR-settiä joka ei ole HTC VIVE tai HTC VIVE PRO, on mahdollista että 
joudut vielä suorittamaan yhden askeleen ennen onnistunutta käyttöönottoa. 

• Avaa Steam client, laita hiiri Store:n yläpuolelle ja 
valitse ”FEATURED” tai tuplaklikkaa Storea, jolloin 
näkymän pitäisi aueta.
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• Storen sisällä valitse ja klikkaa “search the store” ja kirjoita “Windows Mixed 
Reality for SteamVR”. Klikkaa avautuvaa ikkunaa.



22

• Uuden näkymän auettua kelaa sivua alaspäin 
kunnes näet ”Use windows Mixed Reality for 
SteamVR” sekä vihreän ”Free”-painikkeen, 
paina nappia ja seuraa ohjeita

• Tämän jälkeen voit halutessasi luoda Työpöytä-
ja Käynnistys-valikon pikakuvakkeet
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• Jos Windows Mixed Reality for SteamVR oli tarpeellinen asentaa, se käynnistyy 
jatkossa automaattisesti SteamVR:v avaamisen yhteydessä.
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