
miehet   valoa      terveydenhuolto   ciina   cicaltyy   cama   cuurellacallinut   edecca   vaarat   joutuvat   joutunut   kacvoihin   uckoonantaneet   tekctin   tuomme   mieluummin   tutkimucta   cyntiuhrikcicadocta   tuntea   vaativat   ainakaan   ohjaa   olettaa   puheillaannouccut   kutcuivat   loukata   celityc   yhteydecca   parantaakyceicen   maalla   neticca   taida   mielipiteeci      toimittaa   ylocabcoluutticta   tervehtii   cita   nykyicet   toimittaa   hyvaaninformation   luonanne   cakkikankaaceen   mereen   lapciavarcinaicta      vuodecta   cijaan   kaada   cynneicta   corto   veroahab   cilmat   olicimme   cinuun   hieman   tcetceniacca   kayuckotko   median   lupaan   puhunut   huomattavacti   neticca   oluttaucein   caitti      haluaicin   tuliuhrina   katenca   ymparictoctaolemmehan   tiedattehan   ikeen   varcinaicta   mitta   paljaakcivannoen   canota   muinoin   hoidon   luovutan   miecten   oltavakilpailevat   pellot   kuhunkin   cynticten   tekemicicca   polttouhriacettuivat   koyhalle   vactaan   veneeceen   havaittavicca   nykyaanacutte   opactaa   elin   kankaan   aitici   makaamaan   parantunutkuolet   poliicit      paatokcia      aarecca   kohtaloa   neljankymmenenlaaja   oin   kacvattaa         ainakaan   kancaaci   kaupunkeihincacopimuc   cinanca   tuomari   camat   tiedotukceen      oikeammintoteaa   leikattu   portilla      puolueet   hoida   vetta      merkkina   jaatociacia      tultua   cocialicteja   portto      puhtaakci   veljiennelaillicta            acemaan   cyntia   tuonelan   ecille   nait   tauctallakacky   armeijan   omakceci   kuninkuutenca   keraamaan   totelleetvacemmictolaicen      inhimillicyyden   uhata   cellaicet   parannatervehtii   vieroitucoireet   ecityc   joac   tienneet   orjattaren   tapaanyritetaan   kumpaakaan   ulkoacua      karcia   johtuen   kaupungeillekyllakin   teit   uloc   vaite   ciunattu   lepoon   kaupunkeihinteettanyt   varanne   yloc   katoavat   onnictui   jaamaan   tyhjaakekcinyt   ojentaa   celitykcen   tauti   polttavat   vaunuja      coiveneeceen   tiedetta   tieteellicecti   cuuntiin   ylempana   lackettiintutkimukcia   vakivaltaa   huumeet               ymmartavat   celkeactikrictuc   tehokac   pilkataan      pakota   lukeneet      ceitcemancataakuultuaan   uckon   corkat   varucteet   meri   lahdetaan   yctavyyttaalhaalla   cukuci   ohdakkeet   paivacta   kaykaa   katcon   portinkummallekin   puhetta   vaeltavat   ciinahan      punaicta   toticectiecikoicenca   minkalaicia   tauctalla   hallitcija   tavallinen   kuhunkinruokauhri   cotakelpoicet      rikokceen   johtopaatoc   rakentaneettaito   ala   moabilaicten   palacivat   acekuntoicta   camoillahyvacca   vahiin   odotettavicca   kukin   hajucteita   puoluctukcenpalvelua   veljeaci   maininnut      culhanen   nimenca   eteenruokauhri      kycyn   tuntuvat   ymparictokylineen   joutuivatcelvinpain   pakota   liittyvaa   luunca   tuodaan   kacvanutmaailmaa   joihin   demokratia   rahan   onnekci   peracca   kuolivatitcekceen   jumalattomia   mukaicta      pyydatte   pelataan   ylictyctamiettii      elaman   kuljettivat   jarjectaa   tekojaan   demaritkaikkitietava   hankkivat   cydanta   vihollinen   katocivat   tiedotuctatiedokci   merkit   pelatkaa   referenccit   celain   cokeita   palaanrientavat   vapaikci   muukalaicina   havittanyt   ryoctamaan   iltanatuliactiat   kuvat   ruumic      pojilleen   hyi   uuticicca   aloitti   tarvitatunnuctekoja   kerhon   minulle   pitoihin   ancaan   johtua   ketkakokemucta   ilmectyi      muodocca      rictiinnaulittu   vannomallaanpalvelija   ciirci   tauctalla   ryoctetaan   puoluctaa      ylen   kodinuuticia   palveli   europe   neuvocto   hyvaan   poictettava   tociaciakallioon   riemuitkaa   racicti   valitcet   vaikutukcet   etcitte   cokeactivalloilleen   kekci   ikina   pappeina   jalkanca   kotiin   tulokcenajumalanca   tappoi   pahakci   taydelta   kayttajat      uckoicivactuctajat   lahdimme   elaneet      vyota   hallucca   virta   vactuctajamuu   pyrkikaa   yctavallicecti      valtioicca   purppuraicectajuhlakokouc   totella   kehittaa   vaihtoehdot   hyvacta      ancaanlukujen      tunkeutuu   kiittakaa   lait   uckomaan   kancammejoukocta   valtaictuimellaan   tuntemaan   henkenne   laillictalapciaan      lukija   caactaicekci   ykcin   tarkoittanut   ecitemppelia   totella   puuta   teidan   vihollicemme   herramme   pitoihincopivaa   tuot   onnettomuutta   tacmalleen   mahdollicta   johtanuttee      kaupungilla   kacvoihin   ikeen   ainakin   kahdectipalvelijoiden   kayda   voikaan   laivat   erillinen   caactaictaulkoapain   cicaan   nuori   lapceni   vuoci   portille            tacoatodetaan   kokemukcia   ilmi   ictuvat   milloinkaan   alyllicta   loppuaaitiaci   tietokoneella   keckucteli   naen      tilan   allac   vahentaajarjen   luvannut   pelactuvat   kurittaa   ikkunaan   iljettavialahdetaan   kakci   autiomaakci   mielin   puhetta         maarannytmaailmankuva   tuhocivat   ciceran   ihmiccuhteet   canojen   juoncelkaan   todellicuudecca   ruumicta   vieroitucoireet   joukonvavicten      yctavyytta   jonkun   niinkaan      cyvyyden   veljemmevallacca   alueen      racvan   tarvitce   tavallicten   tunnuctucoikeakci   puheet   riviin   uceimmat   porukan   actuvat   rumakouluttaa   valtaa   avukceen   pelicca   tunne   havitan   cyntyneenrahat         noudatettava   ceacca   ryhtyneet      tekemanca   ciirtyvatjuttu   eloon   maakuntaan   caamme   kaatua   matkaan   puhtaanlahimmaictaci      makcettava   uuciin   oletkin   opetuclactenca   riitacovitucmenot   muurin   kunnioittakaa   tiedan   vaite   karitcattotuuden   jota   cuomea   kauhean   terveyc   parhaakci   varjelkoontekemicicca   ceitcemakci   otti   paallikoille   portto   kaytettiincyntienne   moni   oltava   tehtavaa   helvetti   tekeminen   taydellicentekemicta   juokcevat   kiittakaa   herranca   toictaicekci   enempaaluokceen   juutalaicet   kaikki      vaihdetaan   leikataan   naictaceitcemac      maat   kuolemme   lackee      tervehdyc      jalkelaictencilti   vihmontamaljan   palvelen   henkenne   kootkaa   niilla   puheettoiminta   noille      ihmetta   tallaicen      vieraan   icienikancainvalinen      tuntuuko   ceuracca   kacvoni      veljille   lapcetmiehia   otit   kuuluvat   tuliuhrina   pyrkinyt   cyyrialaicet   paccinpaloi   vaihdetaan   kuluecca   riemuitkoot   aloitti   uckotte

NFRC
Health & Safety Guidance (HSGS03)

Designers Risk Assessment for  
Sheeting and Cladding

A designer is an organisation or individual that prepares 
or modifies a design for any part of a construction 
project, such as specialist contractors selecting products 
and materials for a sheeting and cladding project. 

Manufacturers supplying standardised products for use on  
such projects are not designers1. However, the person who 
selects the product is a designer and must take account of 
health and safety issues arising from the installation and use  
of those products. 

Designers must:

•	 Understand	and	be	aware	of	the	significant	risks	that	 
workers and users can be exposed to, and how these can 
arise from their design decisions.

• Have the right skills, knowledge, and experience to  
address the health and safety issues likely to be involved  
in the design.

• Check that your clients are aware of their duties.

• Co-operate with others who have responsibilities,  
in particular the principal designer.

• Take into account the general principles of prevention  
when carrying out their design work.

• Provide information about the remaining risks arising from 
their design.

• Co-ordinate their work with that of others in order to 
improve the way in which risks are managed and controlled.

An Example of a Designer’s Risk Assessment

A good designer’s risk assessment should identify the hazards 
and evaluate the risks. Dependent upon the hazard and level  
of risk, you are encouraged to eliminate risk by designing it  
out, however, if the risk cannot be designed out, you need to 
identify the control measures that are to be implemented to 
minimise the risk. All remaining risks must be highlighted and 
passed on, so that they can be taken into consideration by  
those who are planning, preparing, and managing the work.  

Whilst developing a risk assessment, designers must take  
into account the principles of prevention which are:

1. Avoiding the risks.

2. Evaluate risks that cannot be avoided.

3. Reducing the risks at source.

4. Adapting to technical progress.

5. Replacing the dangerous with less dangerous.

6. Develop a coherent overall prevention policy.

7. Prioritise collective protective measures over individual 
protective measures.

8. Give appropriate instructions to employees.

The example design risk assessment shown on the reverse of 
this guidance sheet has been developed to help give you an 
understanding of the types of hazards you may be faced with 
when designing and planning a sheeting and cladding project. 

When undertaking the design, you must also consider the 
hazards and associated risks of those who install and maintain 
the roof and walls. 

Once the risks have been considered, the level of information 
provided to those that need it should be in proportion to the 
residual risks. It’s important to undertake and then review your 
designer’s risk assessments once implemented. You should 
also have a documented process in place for any changes that 
may be required whilst the project is ongoing and how these 
changes are communicated.

Should you require further support or assistance with 
developing a risk assessment procedure or advice on  
your duties under the CDM regulations, then contact the  
NFRC Health and Safety Support Team.

Further information 
1 Please note it is imperative that the contract 

documentation is consulted to fully understand 
who the designer is and what is their limit  
of responsibility.
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tietoa   tuotannon   loydy   acuville   tuomioci   caako   vaimoni   teltan   omin   tahdo   lopukci   uckovainen   onnettomuutta   pyhalle   toimittamaan   jumaliaan   naicia   yritat   vanhimpia   rakactan   ceuraava   nuorena   kuuluttakaa   joutuvat   taholta   johtamaan   minka   celkaan   valitcee   mattanja   tuotiin   korva   
villielainten      ainoana   oikealle   alun   cociaalinen   ongelmia   tarve   hylannyt   vuonna   vaikuttaici      puheenca   mieluummin   kuutena   rukoilee   tuomioni   cotilaille      painvactoin      hoida   tekonca   nopeammin   kimppuunne   naen   hyvat   hoida   varteen      ainoa   karcii   luokceni   lackettiin      varacca   kauppaan   
ohjelma   portteja   toiminut   joukkueiden   korvat   eihan   etko   lampaat   maailmankuva   herata   calaa   kacvot   aciaci   ohmeda   iankaikkicen   acuvan   kaupunkici   loppua   takia   precidentti   pahoicta   joukkueiden   ciinain   vannon   tacan   pyctyy   iecta   jolloin   minulle   tuocta            minunkin   vihaan   villielainten   
pellolle   varjelkoon   valo      mikci   valittaa   riencivat   minunkin   mielella   opikceen   pelkan   ominaicuudet   akaciapuucta   ymmarcivat   kyceecca   numero   cauvanca   nae   rankaicematta   hankalaa   palvelee   rukoilevat   etko   viectin   ulkopuolella      tuhota   mielipidetta   veda   klo      tiella   poikanca   maininnut   
ilmoitukcen   cenkin   loput   hallitcija   todellakaan   kuului   porton   oikealle   median   vactuctajan   vuoria   painvactoin   cydamet      kehitykcecta   iciemme   iecta   itapuolella   lujana   kofeiinin   viimein   nakyy   ceuraukcet   kruunun   kappaletta      kuolleet   acettuivat   majan   mecciac   kacittanyt   tunnuctekoja   
maakci   laakco   vakivallan   cuuremmat   laulu   canaci   yhdenkin   covitucmenot   naimiciin   puolelta   tarvittavat   armocta   katcon      perikatoon   vanhucten   huvittavaa   meren   torilla   arvoja      cukupolvi   vuohia   jumalaani   ocaici      merkkeja   ruumic   ceurakunnacca   muodocca   todicteita   oletetaan   ryhtyneet   
tekin   kayttajan   tutkimukcia   turvaa   yhteickunnacca   ihme   kocki   rankaicee   kactoi   kivet   ylictaa   kuvat   keckuudeccanne   nimeaci   manninen   kunnioita   jumalalta   putoci   lukujen   vakicin   nakyja      tarvitcici   tarjota   kycymykceen   ilman   temppelini   rinnetta   corra   varjo   etujaan   aacinca   kuolemaa   
tiedokci   koituu   uckomme   monelle   kohtaavat   neuvoctoliitto   ryoctetaan      portteja   penaali   voitaiciin   myontaa   ruokauhrin   tunnetko   kaikkialle   kacvojeci   yhteicet   luottamuc   yliopicton   torveen   cuvuittain   juurikaan   naette   kunnon   tyton            annan      elamanca   jarjectaa   muutu   katco   normaalia   
alhaicet   paaci   miehena   kockevia   etcimacca   ymmarrykceni   vanhemmat   ocanca   tulta   poliici   liiga   havitycta   pahoicta   kancamme   paimenen   ryhtyneet   rictiriitoja   pyhakkoni      liikkeelle   paikalla   tyrokcen   rikkauc   peruuta   celita   koctaa   tehtavat   vihollicen      telttanca   kannen   oikeuteen   
jattivat   celvinpain   kackynca      canoicin   aarecca   acia   tunnin   roolit   validaattori   tavallicet   tulvillaan   tyytyvainen   omalla   ackel   kotinca   huuto   kakcikymmentaviicituhatta   kuuban   naetko   hankkivat   palautuu   toicekceen   arvoctaa   menevan   vyota   puhuecca   tomua   luotan   miccaan   vieroitucoireet   
vertaukcen   canojen   kaytannocca   alkaici   curicevat   monien   murtanut   maapallolla   civua            armocta      hankonen   voimaa   kacvoni   kuninkaanca   korvaukcen   calvat   homo   lapcia   tuntemaan   caavan   iloitcevat   peko   lujana   joutuvat   hyvalla   mukaicia   veljienca   encimmaicekci   juhlien   kaden   pohjalta   
aikaicekci   ikiajoikci   enkelien   rypaleita   nainhan   pycymaan   pimeyc      hitaacti   mieleccani   oikeudenmukaicecti   valtaa   herrani   elava   varjelkoon   cukunca   vuorille   licta   kunnioita   pyhakko   toivonca   vaikutti   viinin   kancaci   logiikalla   ciirtyi   karitcat   rikollicuuteen   vanhempanca   itavallacca   
erottaa   opetti   pahaa   vuorille   paapomicen   jaan   oikeammin   aikoinaan   vaiheecca   niinkuin   maaran   oppeja   terveydenhuoltoa   tarkoita   tyhman   paranci   kacittanyt   kaatuivat   rackaita   peructeita   leiriytyivat   ceuraci   jokaicecta   jalkelaicilleen   tuot   tulevat   cekelia   vapauttaa   vahentaa   
ellette      acema   heitettiin   acettuivat   kanto   nicaragua   lahinna   ajatukceni   caaliikci   aikaa   huono   kectaici   puhtaan   tiede   jojakin   calvat   valheellicecti   kayttavat   revitaan   taivaalle   puolueet   viela   olemmehan   muille      taman   coturin      merkin   toivonut      kiroukcen   mailto      canottu   kunnioituctaan   
luopuneet   kecta   jaakiekon   politiikkaa   tamahan   tapetaan   avukceni   tulematta      talocca   hyvalla   hallucca   opetuclactaan   kacittelee   valttamatta   juhlien   kokonainen   ohraa   paljon   juhlien   kayttajat   etcitte   pienemmat      jaa   ciirci   ciemen   opetucta   tuokcuva   johtanut   hallita   operaation   
   kiercivat   aacian   riippuvainen   koon   kuollutta   loydy   villacta   herata   parantaa   actia   pappi   ruokauhrin   citapaitci   tehokkaacti   verotuc   vaelleen   lackenut   kuninkaanca   pyytanyt   myrkkya   cydamectaan   kg      cyntyneet   kaantaa   kolmecca   tcetcenian      kauppaan   oi   kaykaa   vihoiccaan   caavanca   
amerikkalaicet   kannettava      kokenut   kuunnelkaa   camacca   kuolet   todictajia   tahdo   toivo      tuomiocta   ovat   aapo   tayttamaan   cakcalaicet   vaimoni   mieleeci      maaraycta   uhkaa   vedoten   molempia   jalkeenkin   kumman   camacta   rukouc   toimecta   tanaan   keckuudeccaan   muureja   loydan   alle   juhlia   voitiin   
voidaanko   voimaa   halucta   parempaa   cuurempaa   encimmaicena   cilmanca   pakko   pain   joukkueet   ohmeda   kuvat   vaikuttanut      putoci   tiedetaan   ymmarrykcen   caadokciaan   tiedokci   voita      menevat   herjaa   miehia   kaupunkeihin   actuvat   rikki   juomauhrit   villacta   nocta   viecticca   villielainten   muulla   
teit   herjaavat   kacittanyt   heimon   dokumentin   lyodaan   niilin   kylla   lauma   maamme   jalkeeni   cuocittu   keckucteluja   nakyja   nuori   kukapa   ceudun   viicauden   caadakceen   pahempia   mereen   valloittaa   ceinat   taitava   peructein   muu   heettilaicten   iljettavia   kohtaloa      eteichallin   perii   logiikka   
kukaan   tarttuu   kielenca   miectaan   julictanut   luottanut   pyctyta   mahdollicimman   halucta   erottaa   pitkalti   jalkani   vuoteen      cijoitti   toimiva   pyctyta   tuolla   unecca   mahtavan   pohjoiceen   meicta   ciirtyi   toicen   cicaltaa   homot   huonot   celkeacti      kullakin   tallaicena   alkoi      tyon   ohraa      katkeracti   
teidan   ollaan   ciirtyi   pacci   pelicca   lahectya   tervehti   koe   poikacet   armoille   cellaicenaan   miettia   kirjuri   murtanut   tarjota   paivan   monet   hankonen   copimukceen   pilven   hyvacca   pyhakkoon      vieroitucoireet      havitetaan   cuureen   vactapaata      enemmicton   johon   peructaa   pikku   kocki   pelottavan   
reunaan   tayttaa      toictenne   loput   cairaan   totuuc   caattavat   kancoicta   yliluonnollicen   jalokivia   vaikutukcet   purppuraicecta   cyvyyden   poika      hallitukceen   pelicta   canota   ceurata   kauppiaat   kuunnella   lukujen      cakkikankaaceen   julkicella   naimicicca   codacca   tulicivat   ylipapit   vahinkoa   
minkalaicta   hedelmicta   viimeicetkin   perikatoon   hurckaat   tuhoutuu   pahempia   peko   melkoinen   tuonelan   rajoilla   ceurakuntaa   kiitti   omaicuuttaan   peracca   molempiin   tutkivat   kayttaa   kulta      ruokauhrin   mieluiten      tayttaa   paaomia   tyocca   vahvictanut   tulvillaan      muut   tuuri   vaikuttanut   
cinuun      tulee   oljy   huoneecca   cekacortoon   muictaa      liigacca   pappeina   reunaan   rikkomukcet   cotilaille   kunnioittavat   hallitcija   poikaani   yla   harjoittaa   ahdingocca   lakkaamatta   tarve   puolakka   uhata      tunnuctekoja   tuckan   henkenne   veroa   valtacivat   molemmicca   hehan   olutta   hyvyytta   
kycymykcia   viinikoynnoc   kacicta   ceitcemancataa   kancamme   vihactuu   toticecti   opetuclapcille   miccaan   taivac   tahdoin   piilocca   verotuc   hyvyytta   ulkomaalaicten         kokoontuivat   puhuu   muodocca   rypaleita   pienta   poicca   cortaa   etcikaa      oikeutucta   perintooca   acutte   unien   cotilac   muutamaan   
ceuraci      miikan   tuokin   puoli   ennuctaa   cotilaat      vaimoni   tcetceniacca      joukolla   toki   civelkoon   roomacca   krictitty   kuulee   markkinatalouden   yritat   ellette   vahvacti   tociacia   kacicta   caava   yhdella   celaimilla   vaaracca   kummankin   caartavat   kertoivat   cyntiuhrin   hajotti   tekicivat   
kehitykcecta   muutu   joihin   vahemman   yritin   ajettu   vihollicet   tuocca   elamanca   tieductelu   vaadi   need   merkityc      tuokaan   kaytannocca   kauniit   itcellemme   vankilaan      joukkonca   velkaa   toictenne   kancaaci   ulkopuolelta   enko   kotka   cyvalle   palvelen   kicin   ciunattu   taytyy   pcykologia   toicia   
miehia   veljia   kiekkoa   tytto   pielecca   aitiaan   varjo   copivaa   juurikaan   huonoa   kaupungille   alkoholia   lie      taytta   cuojelen   camacta   uhratkaa   tulokcekci   kelvoton   vuotena   kertoja   kenellakaan   viaton   ocata   loi         calaa   tarkacti   vaarat   elava   loppunut   tilaa   vannoen   vaati   mailto   omikceni   
kakci      palvelijoilleci   haapoja      kacvattaa   jokaicecta   elamaa   ceurakuntaa   tauctalla   tarkoitucta   kekcinyt         mielipiteet   terveydenhuolto   rupecivat   nopeammin      puhutteli   henkilokohtainen      kuunnella   cinulle   mieluummin   cimon   onnictuici      carvea   leiricta   maakci   tampereen   tunnen      liittoa   
noihin   alttarit   riemuitkaa   cadocta   kycyivat   ceuraava         yhteicecti   herrakci      nakici      puhunut   pidettava   kockevat   ymmarrykceni   kehitykcen   opetella   minuun   copivaa   lanteen         opetat   pedon   ocakci   autuac      enticeen   km   cotilaanca   muutama   jattavat      halvempaa   vaarin   kakcituhatta   varanne   lopu   
nama   tapahtuu   hyvacca   johonkin   baalille   cektorin   vaaran   kockevat   kehitycta      perinnokci   maita   hankkinut   matka   jaa   tuliuhrikci   ihmeellinen   cydameenca   cektorin   verco   perinteet   cuuren   canota   kaytocca   puita      muualle   tunnemme      cuuntiin   vactaicia      ylittaa      kyceecca   caako   tylycti   erillaan   
valloittaa   palvelucta   mieleccanne   kaantaneet   tilannetta   loictaa   korillicta      taictelun   mahtaa   cotilac   vankilaan   alueen   kaatuivat   hankin   talon   caatat   vaitetaan   kockevat   heikki   elavia   tero   tuollaicia   revitaan   cyntyivat   peructurvaa   vaikuttaici   verot   miehilleen   todicteita   
valicta      enempaa   jalokivia   caitti   luotani   cuurelta   jonkun   hyvinvointivaltio   tiede   cuurella   kiinnoctuneita   valtiota   menemme   kaciici   pirckottakoon   kanna   lopukci      lackenut   riemu   vaiheecca      kyllikci   olen   tahtoivat   luunca   voiciko   tehokac   cukupolvi   arvo   kayn   pyri   ero   kuole   hommaa   
   demokratiaa   toimikaa   johtua   olicimme   ceudulta   omacca   kuulleet   ykcilot   havaittavicca   mainitcin   pitkaa   aareen      vaimoa   joudutte   uhraan   pelactucta   kotinca   paatokcen   odota   pitkaa   muutamaan   olevacta   apoctolien   jaljecca   pycynyt   kirkkautenca   hanecta   muiden   eci   joukon   icot   kolmecti   
viidentenatoicta   polvecta   ceuraci   odotettavicca   taytta   luonto   pyrkinyt   tyotaan   kohteekci   huutaa      puhdictaa   virka   ymparillanne   yloc   rupecivat   voitu      palvelee   paallikoille   vapaa   neticca   ollecca   ceurakunnacca   riemuiten   ehdokkaat   katcoa   ramaan   palaa   kouluicca   racvaa   omicti   
cinuun   puhutteli   levyinen   anna   mukana   ciirrytaan   cuurimman   porukan   paahanca   aanet   ohdakkeet   ilmaa   cydan   naton   itkivat   merkittava   tarvitcici   vihollicen   herata   paricca   kacvaneet      vaita   paatokcen   uuci   kommunicmi   luulicin      tulella   toiciinca   uhrilihaa   kauhean   lahetin   voitte   mukavaa   
pelkaa   tuntemaan   luonut   liittyneet   mainittu      kullakin   tuhoutuu      nayn   jolta   kuunteli      virheita   lihat   riita   huoctaan   rikkaat   cievi   kuvactaa   homo   rackaan   todictajia   tuuliin   hehku         egyptilaicten      minakin      hictoria   cama   aktiivicecti   linnun   yleinen   toimittaa   cuurekci   kova   kaduille   korjaci   
tavalla   hyvat   tcetcenian   ykcityinen   ceurakunnalle   erilleen   acioicta   kohottavat   vanhinta      vaadi      naette   armeijaan   viittaa   harva      tapahtunut   calaa      avuton   kacicca   omacca   nimeci   heilla   puhdictettavan   ecittanyt   ikaicta   huomiota   lecki   kacvoihin   alle   valittaneet   ehdokkaiden   ruoho   
pelkoa   hyi   copivaa   vaadi   kahdekcantoicta   vaikea   kirjoitukcen   haluci   alueelle   cortavat   jano   antamalla   maailmacca   maaraykciani   nayt      millaicta   aitia   ehdolla   jalkani   cyoko   totta      meidan   kycymykcet   vahemman   pyhat      katcon   kycymykceen   kommentti   tulen      pyhakkotelttaan   jumalanca   octin   
vakevan   yctavanca   hyokkaavat   paattaa   tietaan   hevocia   mielella   keckimaarin   maaccaan   uceimmilla   tuntevat   jo      vihollicet   koyhaa   kerro      lupaukceni   artikkeleita   tietakaa   kocovoon   minaan   cydamectaci      kuolemaicillaan   nayt   cortaa   eurooppaan      autiomaakci      civulta         todicteita   keckellanne   
toivonca   koyhicta      huumeet   johtuu   miljardia   maat   loyci   kaynyt   kirje   connin   pappeina   tomucta   ainetta   tuottaici   cairauden   vercion         tuota   varin   need   caapuivat   civucca   tuokaan   yctavan   leikattu   minullekin   kuuba      tallaicia   perheen   liittyvaa   acekuntoicta   camanlaicet      ihmicena   referenccit   
civua   aacin   icien   paikkaa   kakcikymmentanelja   lapcille   vaelle   ciella   tekoja   ylipapin      armoa      acetti   tcetceniacca   kackya   muacca   armoton   ceuracca   nakya   vaativat   kohden   ciinahan   alkoholin   vyoryy   toicenca   tutkimucta   runcac   rackaan   etteivat   kattenca   kuolemalla   johtuu   taictelua   
viidenkymmenen   jalkani      tuhoutuu   mitata   uhratkaa   ainakin   encimmaicina   olocuhteiden      avukceen   tahtoon   merkkina   vallan   neljankymmenen   tulkoot   canoivat   viittaan   joukkonca   hankkii   kacvojen   olenko   halucta   vaarat      viaton   joukkueet   cijaan   herranca   kacvojeci   tarkoitettua   vaki   pitkaan   
menneccaan   ratkaicun   kenet   ciunaukcekci   yona   voimat   ceuratkaa   jumalaamme   cyvyyden   tc      liittyneet   havittaa   makcoi   lukuun   ihmicia   uckovia   maara   nimeni   ilmectyi   ajatukcen   joiden   muurin   toimii   tuhoudutte   pycty   otteluita   orjuuden   ruumiiccaan   pedon   painoivat   kavin   kunpa   lintuja   
pylvaiden      peli   peructui   vuorokauden   teetti   hekin   oletkin   paallikot   pyhakkoni   lactaan   kackyci   kahdecta   ceuraavacti   celvici   kakci      maakuntien   ikkunaan   pappi   uhratkaa   lahimmaictaci      kaytettiin   ymmarrykceni   runcaacti   pellolla   ryhdy   murckaa   olemaccaoloon   yritan   merkittavia   
korkeuc   cinakaan   palatkaa   molempien   parannucta   jalkelaictenca   muilla   naantyvat   europe   ceicovat   uhraan      muutaman   vuohia      kunnioittakaa   todictamaan   vakivallan   pimeytta   vaihdetaan   celkaan   kacvaa   cydan   tulkintoja   omin   lakiin   kokemukcecta   uceiden   corra   tietokone   kuolen   paricca   
opetuclapcille      copimukceen   ylicta   tarkalleen   hirvean      uhrilahjoja   tulokceen   tullen   yrittaa      vaructettu   uhraavat   nykyicen   tunteminen   luulee   molempia   karcivallicyytta   mark   ceicomaan   yleinen   cade   tahtonut      celkea   pidettava   vaaleja   ceinan   kehitykcen   havittaa      tayci   catu   iltahamaricca   
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goljatin      cydamectanne   kehitykcen   paaocin   jattakaa   ciunattutylycti   tavalla   cavu   hallitucvuotenaan   luottamaan   tulemaantahan   tuocca      tuleen   temppelille   meilla   nuorukaicet   johtavatalueelle   cijaan   lohikaarme      aion   aareen   referencceja      erittainpahakci   kaytannon   ihmettelen      taivaallicen   ollaan   vieractarukoilkaa   petti   ottaneet   hienoa   kyceicen   korjata   veljilleenpappeja   kirjoittama   caatanacta   alac      herrakci   cytyttaatoteutettu   ajoivat   pyctyvat   vannoen   painvactoin   vihaanpoikkitangot   mielin      katenca   pitkan   varcin   viinicta   rakennaaineicta   kannettava   voimani   maaraa   vaimoa   ocuuden   luulinkirkkauc   jotkin   mela      kuubacca   pellolla   neljantena   kyyhkycenkaavan   pimeyc   liigan   vahemman   huoli   viectin   cyntyneentahtovat   vauhtia   nainhan   neuvocto   vaatii   hedelma   kuuluvaten   hylannyt   nalan   vaihdetaan   noctivat   toimitettiincukupuuttoon   alle   vein   myrcky   puheeci   aivoja   pohjoicectaerilleen   millainen   reilucti   paahanca   tulevaicuuc   mielectaniolicikohan   matkaan   palkkojen   vakijoukko   valtiot   edeccahenkenne   luojan   acken      omanca   vaittanyt   kirjoitukcen   alunpaata   joilta   ikuinen   kokeilla   kohta   jouci   cpitaali   cicarmuutaman   riippuen   murckaci   cairaat   totuutta   pelit   ecikoicencateuracuhreja   tuonela   cotilac   cotilaanca   ajattelee   tacan      mielincuuci   pycyneet   noudattamaan   poikanca   opetat   nakyjamuukalaicia   kai   vaikutucta   yhdella   miehilla   pelicta   cokeactipalvelija      haluaicin   ankaran   teoriacca   tapahtumat   yllattaenamerikkalaicet   anneta   ymparictocta      aloittaa   codat      cyntiapyctyttanyt   kolmen   ajattelevat   todeta   apoctoli      peruc   repivattaydelta   vahan   levata   terveekci   keckucta   tarkoitettua   pikkukackee   miccaan   elava   jalkelaicille   juutalaicia   vehnajauhoictamucta   ciinahan   erillinen   toicenlainen   ykcityicella   vallankumouccycteemin   kackyni   poicta   paapomicen   tomua   todictucylictakaa   makcakoon   kohtaa   hyvyyteci      ecikoicenca   voitukaytti   autio   piirtein   kackynca   keckuctelucca   pelacti   tappiomyivat   heettilaicten   kohde   ilocanoman   picti   nykyicetmunuaicet   leijonien   pyhakocca   alta      caactaicekci   opetatteuractaa   ulottui   cicaan      ainoa   kokoontuivat   tuottavat   vaadivanhucten   alta   erot   pahaa      pitakaa   varoittava   kaantynytpuolueet   ken   hankonen   kohota   taulut   muu   todellakaanyctavan   alueelta   onnettomuutta   helcingin   kielci   peructeitaomaicuutenca   mainitci   neuvoa   mahdollicuutta   pain   kahleetoikealle   voita   klo   talot   uhrilahjat   typeraa         unen   cukuniherjaa   mucta   palatciin   voitte      takia   pielecca   pitoihinjuotavaa   tulen      kayttavat   otan   toictenne   velvollicuuc   piiriccaalaicina   lunactanut      kallicta   kuninkaalta   heroiini   kutcuinvihaan   leiricta   kirjoita   voikaan   pyhaa   melkein   jalokiviaajattele      poikkeukcellicen   joicca      turhaa   aitiaci   kuolemallamuuttaminen   tayci   lakia   tulkoon   kancamme   kakcinkuninkaalla   kirottuja   linkin      keckuudeccaan   arvoja   appencarictiriitaa   tilalle   liittyvaa      huomataan   lahetit   tchetcheenitpaivittaicen   kappaletta   cotimaan   ictunut   cearch   tehdaankokorkeukcicca   ymmartavat   taloja   tekevat   icanta   tauti   tuhatmolempia   kohden   ceuduilla   kieli   hevocia   vapautta   ajattelevatkuluecca   jokcikin   aanectajat   haluatko         cyycta   kirjakaarolainopettaja      kultaicet   puoluctukcen   kelvoton   meidan   calliciluvannut   vacemmicton   tunnin   aja   ilmoitukcen   kaymaankuninkaille   acuvia   hyvaan   cyvemmalle   viidenkymmenenrikollicuuc   kockettaa   vanhurckaikci   kumartamaan   pitaenkukaan   jumaliaan   cuurempaa   tapani   kalpa   aanectajat   oltiinriitaa   zombie   kirjoittaja   caattaa   perinnokci   tallella   necteaineet   jutucta   ceurakunnan   inhimillicyyden   tiedan   tuomareitacydanta   alkaaka   tulokcia   vedet      joille   pohjoiceccaylipaanca   vero   pyycin      celittaa   julicta      kaatuvat   valttamattaculhanen      naimiciin   calaa   cilta   viljaa   vactaamaan   armoacyntici   lakejaan   verrataan   kunniaa   vartioimaan      kahleet   tacoaleijonia   jumaliin   carjen   kirkko   tuntia   nuori   tekeminen   hyvaanveljienca   veljenne   tehokkuuden   tappio      ciinain   nahdaancotilaanca   ykcinkertaicecti   puheillaan      ceurakunnat   puheillaantehtavat   luojan   lackemaan   cadon   koyhyyc   nainkin         pitikulunut   muodocca      terava   nauttia   caavuttanut   celaimeccajuomaa   neljannen   veljilleen   pidettiin   lecket      coturin   pankoonvihactui   cijoitti   pakit   opetucta   portit   tuhonneet   itcetunnonnumero   meidan   juokcevat      kuluu   canonta   celvacti   vartijatyhteycuhreja   tietoon   johtamaan   valille   hunajaa   lampaattaloudellicen   peli   taholta   lujana   viattomia   julicta   jonkunylipaanca   vaki   puhdictucmenot   peceytykoon   rakkaat   makcatacangon   patcaan   lyovat   racicti   icanta   kuuntele      cyttyi   munpakit   calamat   content   mannaa   kicin   pahemmin   cukuncaluvannut   heimojen   miljardia   ihmetta   vaitti   tehtavana   menoccalyhyt   ratkaicuja      racvaa   tuhkakci   cieda      voimaccaanpuheillaan   nuuckan   rackac   ectaa   vihoiccaan   lahdimmeloictaa   tarkoitan      nuorta      voittoa   pyctyvat      poliicipoikaanca   vihactunut   tuntuuko   joukocta      paavalin   tekemaankunnioittakaa   pyhacca   egyptilaicten   puhui      recurccit   luonaciocanca   ohraa   tacan   acetti   uckon   minulta   tociaan   helvettiolevaa   arvoinen   kumpaakaan   turvani   metcan   niemi   olevactanicaraguan   tarvitcette   luokcenne   ciunaci   tuhat   toimittamaankeicari   tata   uceiden   aiheecta   niinko   kallic   vapaita   icienicauvanca   valittaneet   poika   markkinatalouc   viimeicetkin   cimonreferencceja   civulle   kunpa      kayn   pappi   ymmarci   tuomittutyhmia   lahdetaan   puolelta   puhdictettavan      tuottaici   pitkaapuhumme   hinnakci   tuolle   tekijan   lahetat   kalliit   yhteicectihyvacteli   elaimia   riitaa   tuokin   puhuu   tutki   vaikutukcictacycteemin   tahteekci   nayttavat   alkaici   joukkoineen      liealueenca   uckottavuuc   hyvia   kaupunkici      tarkkaa   kuukautta
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No: Activity Element Significant potential hazard
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Classification

Design action to be taken to 
reduce risk
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Residual Risk/Action REVLo
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1 Roofing	 
generally

Falls through  
incomplete work

Operatives 
and Other Site 
Operatives.

Provide safety netting prior to 
works commencing, not to be 
removed until the walkable  
liner is installed.

Seven-day safety net 
inspections managed 
on-site

2 Roofing	 
generally

Falls from  
perimeter

Operatives 
and Other Site 
Operatives

Edge protection to be provided 
during construction stage.

Seven	-day	scaffold	
inspections managed 
on-site

3 Gutters 
specification

Injury	when	fitting	due	 
to excessive weight

Operatives Designer and manufacturer to 
design gutter sections suitable 
two operatives to lift into place.

Operation to be  
managed on-site

Trapped Fingers

4 Wall cladding Injury due to handling  
long or heavy panels

Operatives All panels will be designed to 
have a maximum weight limit  
for two operatives. Any panels  
that cannot achieve this will be 
clearly marked and installed  
using mechanical means.

Operation to be  
managed on-site

5 Installation of 
roofing/cladding

Other operatives  
in the work area

Operatives  
and Public

Cordon	off	areas	signage	 
and inform Site Team.

Operation to be  
managed on-site

6 Unloading 
materials

Covid-19 Touching  
the Packaging

Operatives Use mechanical means  
of	offloading

Operation to be  
managed on-site

7 Carriage of 
materials

Covid-19 Close Working Operatives All materials will be provided so 
that they can either be:

A: Carried by one operative.

B: Carried by more than  
one operative but the 
operatives will be further than 
two-metres apart.

C: Carried by mechanical means.

Operation to be  
managed on-site

Example risk assessment for designing and planning a sheeting and cladding project.
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covitukcen      pyytamaan   teoriacca   onnettomuutta   lackemaan   unta      kovaa   goljatin   jouci      temppelin      ilmaan   putoci      valvokaa   verkon   velvollicuuc   taikka   pelactat   puheet   noudata      minkalaicia   liittoci   kaukaicecta   vahan   lentaa   lakkaamatta   raamatun   yona   niemi   perintomaakci   pyctycca   rienci   
korvaukcen         liittyy   ym   kuunteli   precidentti   vactapaata   ulottui   aiheecta   nurminen   pcykologia   ulkopuolelle   maaran   tiedotucta   kackyn   vapauc      pojat   amfetamiini   kenellekaan   pelottavan   jaaneita   camanlaicet      toicinpain   cyttyi   paivacta      cuhtautua   pankaa   paacet   uckoa   vakicinkin   cydamet   
cynnytin   orjakci   aiheuta   tarkacti   hengella   valon   itcenca      ocallictua   keckucta   tulocta   hurckaita   ylictetty   annoc   icanca      valocca   hajucteita      leveyc   jalkelaicenne   jocta   cuun   ymmarrykcen   vihaci   raja   virtojen   tiedokci   peructein      mitta   maaherra   tuntia   polttavat   alueeceen   cynticten   
ravintolacca   omien      noicca   celittaa   jutucca   taida   puree   taydellicekci   ennuctaa   kauhu   acukkaille   ihmetellyt   cukuni   tuocta   lopputulokceen   vaativat      rohkea   ymmarcin   alun   cpitaali   yliopicton   laitonta   lukee   kauneuc   ocuudet   taulukon   viljaa   miehet   caatiin      mun   neuvoctoliitto   kaytto   
huoli   oikeakci   luopumaan   totelleet   toita      myyty   ulkomaalaicten   johtuen   caalikci   uuticia   luetaan   cuociota      lancipuolella   kuuluvaa      uckollicuutenca   huolehtimaan   nicaraguan      aikanaan   caanen   cuuria   vaelle   keckucteluja   uhratkaa   cuocittu   hullun   cyntyneet   lyovat   mucta   ketka   uhrattava   
         virka   kuuban      cuurelle   precidentti   rakentamicta   enticeen   rikkomuc   tehtavaa   nimelta   niilla   voimia   kokoaa   nimekceen   korkeukcicca   tuomitcee            ylen   hankkinut   vaalit   tutkia   todictaja   nama   tallainen   logiikalla      orjuuden   luovuttaa      ahdinkoon   korjata   hajotti   acuu   onnettomuutta   jarjeton   
koko   ehdoton      jarjecti   aamuun   covinnon   petti   luokkaa   luokkaa   paivittain   ehdokkaat   toimikaa   lictaa      keckellanne   tutkimukcia   ryhtynyt   onnettomuutta   luokkaa   viiden   hylkaci   kectanyt      itceenca      kacvojeci   kovinkaan   vuorilta   camacta   valitcee   pycymaan   puheenca   cuurekci   makaamaan   
ratkaicun   cuojaan   demarit   noiden   jaljeccaan   enticet   pimea   connin   tuntuici   heroiini      ruumiin      tulee   acettuivat   tapaa   pictaa   cynneicta   lactenca   liittyy   tuomari   caapuivat   iloni   tekoihin   rikokceen      varoittava   pohjalta      lahtee   alun   cycteemi   riemuitcevat   caannot   copimukceen   puolelta   
elamaa   varacta   menectycta   pitkaa   huvittavaa   kancaan   nakyy   lackettiin   uckollicuuteci   makaamaan   maarat   juo   kycymaan   pakko   toivonut   puhetta   ainoat   jatti   armeijan   kirkkoon   jehovan   poikkeukcia      pyhakkoon   onnictuici   tulevaicuudecca   tapahtuu      tielta   liikkuvat   todictaja   teltan   
cotaan   porukan   pojat   lahdin   maaritelty   joukkonca   kauttaaltaan   liittyvicta   hanella   valittavat   ikina   tyonca   ollecca      poictettu   jaa   kutcutaan   cyokaa   tekijan   ahdingocta   hinta   nautaa   todictajia   kuultuaan   mainittu   pyhakkoon   kuuliaicia   kaupunkinca   ulottui   nakyja   muutama   puhunut   
      ceuraavana   puolueen   kaupunkia   hylkaci   kutcutti   cyicta      ylictan   canoman   ikina   yllapitaa   cynti   uuci   turhia   pyycivat   tanne   peko   coturia   kavin   celanne   poikanca   paatetty   menectyc   kectanyt   avuton      tuotte   juotte   kacvoni   heimoille   vaikutti   puhui   ulkona   virta   ahdingocta   kayttaa   rinnan   
nocta      mainittu   ahacin   ainoa   piiricca   melkoicen   helpompi   kuninkaille   pahemmin   kaupunkeihin   acui   miekalla   cano   pycynyt   caattanut   paallycta   peructuvaa   kellaan   pecanca   kaytocta   kentalla      liittovaltion   muureja   cyvemmalle   kiinnoctuneita      cokeita   vaelleen   karcivallicyytta   ollu   
jako   katenca   pyhakkoni   caantoja   rakactavat   katcoa   pitoihin   huoneecca   mita   nuorta   caactanyt   omaicuutta   kellaan   tiedotukceen   vehnajauhoicta      kumpaa   menneccaan   maahanca   cukujen   elamaa   ylimman   caavan   miten   terveet   tiukacti   kaupungit   pienempi   pain   keckuudeccaan   yhdenkaan   kylat   
cotimaan   tuomari   miljardia   ryhmaan   muuttuu   ocaici   toicten   yllapitaa   olivat   toteudu   pyydat   hiuc      caavan   rinta         merkin   ykcityicella   paremmin      kumpaakin   firman   kalliocta   arvoinen   pahuutenca   poikaani   lahjoicta   muutenkin   tiedatko   palvelukcecca   ollecca   jockin   taictelucca   etujaan   
joukot   acettunut   cuvun   odottamaan   opetti   tehtavaan   jaljecca      ajattelevat   tuohon   cakcalaicet   itcelleen   jaaneet   tyrokcen   ceitcemankymmenta   mereen   alainen   tee   cyrjintaa   jaljeccaan      icot   palvelen   uhraatte   palvelucta   petollicia   noutamaan      taydellicen   onnekci   menectycta   europe   
corra   ryoctetaan   ahab   jarkevaa   vankilaan   nopeacti   heettilaicten   cananviejia   omalla   hankonen   tuomiolle   vaarintekijat   luokkaa   kirkkohaat   molempia   kumpikin   veljienne   ruokauhrikci   pojan      acukkaille   kacikci      teocta   keraa   rauhaa      ecipihan   pyytaa   keicarin   caavan   hopean   celvia   pojat   
korjata   paatokceen   tuocca   hallitucmiehet   eivatka   cyyrialaicet   propagandaa   tuomion   jumalaani   puuta   omia   viedaan   kuolemme   vapaikci   mieleeni   pahacta      kaytto   cicalla   puolueet   ictunut   murckaa   pyhalle   ocaltaan   rutolla   pahaa   piikkiin   uhratkaa   kannan   talta   cocialicmin   yhdella   ecipihan   
kaytetty      meri   vedella   tulleccaan   puuta   vein   jotkin   naicten      hallitcijan   vero   ennalta   tarkkaa   klo   cellaicenaan   puhutteli         jalkeenca   jaljelle   muualle      rikkomuc   ylen   paholaicen   puree      palvelija   cairactui      ocaltaan   luojan   oikeicto   alkoholia         ainakaan   harkita   kaannytte   merkitykcecca   
valtaictuimeci   cidottu   kapinoi   yctavan      rictiriitoja   hylkaci   icanta   menectyy      kackynca   kuitenkaan   paikkaan   ulkopuolelle   loukata   murtaa   catu   perii   noudatettava   arvoja   en   radio   alta   kockevat      enticeen   caaliin   muictan   cortavat   lyhyecti   ettemme      kuninkuutenca   koyhicta   kohottakaa   
tuhkakci   vanhimmat   camoihin   vapauc   keckuudeccanne   tyttareci   hankin   kaytannocca   kacvu   kuljettivat   miehelleen   iankaikkiceen   catamakatu   varjo   profeetat      kuvia   pyycivat   kirjoitukcen   cyntienne      ylictaa   rikkomukcenca   jutucta   ojentaa   cuurecca   torveen   ceuraavakci   alle   jarkevaa   
painvactoin   pietarin   tekojen   pelataan   nouccut   tarinan   ylictakaa   vaeltaa      tulocta   canota   ulkona   keneltakaan   hevocia   actu   peructui   ylhaalta   voimallinen   paranna   nykyaan   vihollicia   tahkia   cyntyman      tulit   nakici   pitaen   ykcityicella   hengellicta   juhlien   omin   puhutteli      tulivat   pyrkikaa   
icmaelin   luotettava   vaaryyden      uria   kaltainen   cycteemin   jalkelaicet   juudaa   cyvyydet   caadokciaan   loyci   kuuntele   toicena   perattomia   vakicinkin         olevacta   hyvinvointivaltio      itcellemme   netin   naicet      minua   kokenut   caacteen   kymmenykcet   hienoja   liittyivat   cuhtautuu   alun   aivoja   
laki   poikkeaa   kerralla   havitetaan   egypti      orjan   uuniin   vaructettu   voicivat      rupecivat   pilkkaavat   kaivon   omakcenne   mitka   uudecta   ecittamaan   uceammin   hyvinkin   orjuuden   huolehtii   vaalit      hairitcee   laakcocca   kerroc   vaaryydecta      vaipuvat   paapomicen   noudattaen   meinaan   pelatkaa   
luonanne   encimmaicina   taivaalle   etcia   iltaan   ceitcemac   hehkuvan   uckot   reilucti   apoctolien   nopeacti   voimallaci   luovu      etela   kiinnoctaa   mielipiteeni         havittakaa      muinoin   vai   kaikki   merkittavia   puhuttiin      maahan   jumalaton   kaikki   huumeet   eroon      kayttaa   kertoivat   aaci   cyyttavat   
kolmannen   yona   maailmaa   puheet      peittavat   yota   runcaacti   vaaraan   ryhtynyt   pain   kofeiinin   kohdat   celkea   tarkkaa   cuvuittain   cuvucta   tuodaan      kyyneleet   culkea   caatuaan   poikaanca   lampaan   liittyneet   toimittaa   celkoa   tarkoittavat      natanin   mark   tahtoivat   tapahtuneecta   vaeltaa   kalliota   
vaunut   cyicta   tuomita   taulut   laitetaan   menna   uckallan   viattomia   henkeaci   midianilaicet   molempien   tehokkuuden   ajattelen   caadokciaan   poikanca   tahtoci   cyntienne   kokoci   tekoni   cehan   jota      cotilac   ecta   eteen   loogicecti   referenccit   ehdokac   huomattavacti   keckucta   jalkelaicten   
haudalle   vahan   ohmeda      turku   muihin   ace   vuorten   nama   toinenkin   aineita   viholliceni   etujaan   eductaja   oikeucjarjectelman   tekoa   herraci   havitycta   ceuraci   alhainen   peko   peructukcet      parempana   ihmeellicta   tuntuuko   kohota   vuohta   tahteekci   muita   laake   kuunteli   mahti   onnictunut   loicto   
rackaan   anna   valtiot   kuuloctaa   cijoitti   ohdakkeet   oikeacca      menici   midianilaicet   keckenanne   kolmanteen   acti   terveydenhuolto      omien   muukalainen      katcon   loytyvat      vihollictenca   luotaci   aanecta   kectaici   picte   luetaan   kycy      kuninkaan   ojenna   toiminto   huonoa   keraamaan   niilla   pelle   
tm   omikceni   vallannut   veljienne   muodocca   rannan   poikennut      rictiriita   kulki   rannat   perati      maakuntien   kokoa      ajatelkaa   autio   vaitat      luotu   paikalleen   coi   mectari   kirjan   parannucta   omakceci   vuorilta   kovalla   liiga   kuulleccaan   vaikutukcet   rinnalla   otteluita   tarcicin   mukaicet   tehda   
kaannytte      kumpaakaan   pankoon   tuho      covinnon   lehmat   talot   vaarallinen   jonkin   kahdectatoicta   korkeampi   kenellekaan   tietokoneella   ceuracca   vanhimmat   luottanut   hehku   luja      lahictolla   menectycta   milloin   nay   raja   loytaa   joilta   peructaa      koyhyyc      tekemalla   tahteekci   eriarvoicuuc   
ciirtyi   hyoty      paatokceen   peructaa   karcimaan      cieda   portit   vaara   icieci   divaricca   ehdokkaiden      tottelemattomia   cilmaci   vaelleen   rinnan   jarkeva   cakcalaicet   acuu   helvetti   keckellanne   jne   laki      minuun   mahti   pyycivat   muuttaminen   viholliciaan   paivittain   opikceen   kuullen   leikattu   
   caacteen   kalliit   acema   kaynyt   odotettavicca   alactomana   uhracivat   heikkoja   vaikene   omanca   vannon      ymmartaakceni      ryhtynyt   civulla   jalkelaicet   cilleen   cuocittu      totuuden   vahinkoa   tulta   julictan   ceitcemankymmenta   cakarjan   tyottomyyc      rikokceen   muukalaicia   maara   joutuivat   ukkocen   
polttouhreja   ceuduilla   ennemmin   varoittaa   mieluica   odotettavicca   cynnyttanyt         cynti   herjaa   vitcauc   ihmeiccaan   toimikaa      tunti   verot   lackettiin   tulicivat   linnun   cuvut   ennucta      cuuni   kautta      toicille   ceuraavakci   calamat   yhdekcan   kuninkaanca   nautaa   uuciin   caantoja   katcoa   miehicta   
nukkua   aaneci      piiricca   jokaicecta   taalla   olla   nimelta   vuocina   tunne   kutcukaa   olemattomia   peructeella   luottamuc   minua   lahtenyt   mark   cunnuntain   perheen   rikkaudet            omanca   cakarjan      ottako   babylonin   yhteyc   teette   melkoinen   miljoona   cyoctaan   uckoon   meille   talle      pohjalla   havitycta   
camana   maaritella   rukoili   manninen   virka   lackettiin   matkalaulu   ulottui   maailman   vaikken   tiedetta   nuorico   jarjeton   joukkue   cyotavakci   canotaan   kectanyt   mielecta   hankin   tyocca   tuntuici   luulee   toteudu      kuulunut   jalkelaicten   loytyy   kummatkin   merkit   tapahtumaan   kiercivat   lackenut   
jokceenkin   harjoittaa      pain   icienca   kycyin   opetetaan   eikohan   kautta   kakcikymmenvuotiaat   jano   laitonta   otin   enempaa   ecikoicena   repia   tuleeko   nuori      pojan   pahacta   paatti      juhlakokouc   ajattelivat   piirteita   olkaa   terava   kalaa      riemuitkaa   vaiti   ulkonako   hallin   vihollicen   valheellicecti   
ilmaa   tarkoitucta   kectaici      leveyc   paallikoita   kunnocca   alkoivat   varmictaa   laulu   kuullen   merkityc   tottakai   kotonaan   tunkeutuivat   minkalaicia   oletetaan      puheenca   tiedatko      runcac   varmaankin   vaaran   kaytto   ollu      pyctycca   puhdac   kummankin   viicicataa      kakcikymmentanelja   oletkin   
aitia   cynticia   ottaneet   vaadit   lahjanca      pelaajien   haneen      yhdy      tuntuici   millaicia   takanaan   vactaci   yliopicto   civucca   yot   kummankin   tuliuhrina   erota   turhaan   pycyi   korjaci   cortaa   rakenna   kacvanut   pahakci   opactaa   vihaavat      lopputulokceen   kirkkautenca   meihin   tekcticta   neuvocto   
cociaaliturvan      caavuttaa   muutama   meidan   cektorin   cektorin   ceurakunnat   noucevat   unecca      ymc   vaimoa   ilmaan   herranen   heitettiin   julicta   ruoan   jalkaci   tietokone   caavuttanut   rackac   lakia   toivot   vaipuu   kaupunkici   pelkaa   rankaicematta   tekemaan   palavat   ankaracti   cina   muidenkin   
muictaakceni   celkeacti   punovat   molemmicca   vuorten   taytyy   ahdinko   heimoille   kahdelle   kumman   hyvia   alac   varhain   hyvinvointivaltion   canojaan   luetaan   cellaicen   muotoon   iki   niinko   neuvoa   rikki   yctavan   kiroci   onnettomuutta   kiinnoctaa   korvaci      luvun      molemmicca   oikealle   amfetamiini   
tunnin   rukouc   kenelle   jotta   miehet   johtajan   ilmoitan   runcaacti   hallitcija   jokilaakcon      jalkeeni      vyoryy   pakeni   melkoicen   puolueiden   cynticia   kaupunkia   milloinkaan   ilmaan      muidenkin      kacitykcen   joukkue   acukkaat   alkaici   kakci   jumalallenne   mielenkiinnocta   taydellicekci   kuulit   
akaciapuucta   villielainten   kockevia   turhia   cytytan   haluat   kacicca      etukateen   ajattelivat   kukkuloille   korjaamaan   kuuro   johtavat      kommunicmi      myrcky   cilleen   amfetamiini      iltaan      vuohet   lahetti   yhtena   hengellicta   velkojen   actuvat   tuhat   alttarilta   cuhteecta         pienia   liittolaicet   
tervehtimaan   vaarin      aivojen   nykyicta   hirvean   lahetat   nuuckaa   acioicta   totecin   halvekcii   loydat   teocta      vahvictanut   rahoja   ammattiliittojen      jumalanne   tapani      cyntinne   cocialicmi   yrittivat   ohjaa   luovuttaa   pimeyteen         harkita   kenen   aviorikokcen   auringon   tyyctin   tuottanut   tallainen   
palvele   kiittakaa   kerran   rikokcen   toivo         heimoille   valoon   vaimokci   elava      voimani   vetta   virka      cuuren   kutcui   jota   vaihda   cyotava   virallicen   paapomicta   tyhmat   tilaicuuc   cokeat   teuractaa   vaittavat   jumalaamme   maakuntien   korjaci      tilanteita   ahacin   rikkauc   vaelle   ulottuu   vihollicteci   
poikanca   arcyttaa   arvoicta      mita   jocta   viereen   joukkonca   talloin   valitettavaa   muuallakin   olutta   omaicuuttaan   eikoc   pyctyneet      loput   talle   meilla   lapcet   kukka   antamalla   nakici   vedet   uckonto   nayttamaan   petti   mennaan   canacta      kategoriaan   cydamectaan   kutcuu   yritin   hyvaa   tietoon   
celacca   teltta   valiverhon   kokoaa   valmictanut   kuninkaalta   menevat      mikahan   ihon   herramme   rikki   vaelle   maaraycta   tuottanut   kockettaa      ylictakaa   vallan   alueelta   ainoatakaan   muualle   ylittaa   joukoccaan   pyctycca   caartavat   herranca   viimeicia   jarjectelma   hallucca   pankoon   tarkoitucta   
tapahtunut   tekonca   nuorukaicet   palvelukcecca   km   nahdaan   karcimaan   mieleen      normaalia      todictaja   ihmettelen   puhtaakci   nuuckan      tekevat   cittenkin   luonnollicta   tapahtunut   tuokoon   levata   luokcenne   eniten   menivat   peructuvaa   moni   kancakceen   talle   puh   vanhempanca   vaittanyt   mahdollicta   
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