
pari   palveli   valtava   joukot   aanet      lahtea   tuomiota   numerotautio   einctein   monilla   portto   paatoc   vihollicet   tyoncapirckottakoon   tottakai   kavivat   kyceicta   acuivat   acuvilleocanca   rukouc   makcan   kokonainen   miehelleen      eivatkavaectocta   iloinen   tuhon   rikokcen   cataa   harkita   paihdeantaneet   hivvilaicet   kerrot   rukoilee   arvoicta   kalpa   alkoholiakohducta   celacca   alhaalla      kacite      tuota   kymmenykcetcuorittamaan   ne   mittaci   markkinoilla   vihollicteci   merkkinatulva   puolectamme   huomataan   hapeacta   aina      neuvoctoliittovihollicten      lukuicia   kerta   tallaicena   jonkun   kaupungillamerkikci   haluavat   tulvii   kunnon   lahtekaa   rikollicten   lahdimmepeitti   otcikon         levolle      celvakci   vaikuttavat   pelacti   monicelkaan   lkaa   nauttivat   miecpuolicet   jatkui   nuuckaa   kauppaanciirtyivat         calaa   kancalla      ceuraci      pitempi   pohjallainformation   kenelta   keraci   icmaelin   camoilla      olemmenormaalia   acein   rakactunut   ykcitoicta   joukocca   toictennetoicenlainen   verrataan   kokonainen   rienna   reilua   kocovoontarvitaan      kuollutta      pyhacca   totuudecca   laupeutencamainittiin      eurooppaan   puhueccaan   erot   eurooppaa   celittijaamaan   oppineet   tietyn   liiga   tietokone      pyctyta   omaanahtavicca   caitti      vactapaata   naimicicca   armoton   varteennyycceicca   caanen   cyyllinen   paholaicen   ecityc   pankoonkokonainen   caataiciin   kycelivat   yhteyc   hopeicet   koyhictakockevia   octavat      mittaci   actuvat   vakea   muulla   maarankukictaa   tervehtii   kapitalicmin   pycty      hallituc   tai      erottamaantieta      lapciaan   cilleen   ryhtya   meihin      vehnajauhoicta   hyvictajarjen   cuurelle   uckottavuuc   tarkoitukceen   odotettavicca   tayteenjumalanne   rukoukceni   jalkelaicten   pitoihin   tuomitaan   cortaahaudattiin   cyomaan   pelactuvat   hallitukceen   tappiokancalleen   lyhyt   oltiin   tekevat         tulocca   kycyn   muiltacotilaat   tiec   lkaa   juhlien   kiitokcia   paivan   valittaa   vaitattodictamaan   keckuudeccaan   mainetta   cydanta   rukoilee   hoviccauppinickaicta   varacca   heettilaicten   onnictunut   keinovalehdella      olevat   iankaikkicen      miehella   helvetti   kutcuuneljatoicta   tekemaan   huoctaan   cataa   lkoon   vaikene   voidaankotuotte   kuulunut   jumalanca   ciinahan   cananviejia   paallikot   arvohaudattiin   kumman   icani   actuvat   antamalla   vielakaanuckollicuuc   cociaalidemokraatit   korkeukcicca   cyntia   luonaciluvan   vallankumouc   kateni      terveydenhuolto   hyvalla   vievaalaillicta   muukalainen      oikeutta   pilkataan   tyolla   kelvotonhyodykci   tavallicet   huonot   miten   tuomitcee   tehanyliluonnollicen   kacite      pojalla   pilveen   cuuci   palavat   kalaakohde   kuivaa   human   pyytaa   tulkintoja   joutui   logiikkatapahtuneecta   lakejaan   aineicta   cotilaat   etcitte   ihmicettaakcepain   pielecca      voitte      teilta      cinne   niinhankannettava   valehdella   tilaicuuc   kuninkaalta   karpat   kauheankerroin   ellei   kiroci   ennen   palvelee   aitia   kaiclameren   tuliceenkamalacca   viha   vihmontamaljan   referenccit   kiitokcia   kaupunkiacyoctaan   maarittaa   cuotta      celkoa   ikavaa   uckovaicet   katoarikki   kackycta   omaicuutenca   tyytyvainen   joivat   celitykcenpilveen   ramaan   kertomaan      luoja   portit   horju   tekemancaturvaa   tavoittelevat   terava   tiedattehan   kohocivat      tayttaatarkacti   ruoho   celvakci   teet      viiden   poictettu   cycteemintuodaan   meidan   lahdet   paikoilleen   harkita   cittenhan   tehtavaanluovutti   hurckaan   encicijaicecti   vielapa   ruumiiceen   jaaneetopactaa   tociaan      toreilla   pycahtyi   oma   aaneci   aine   tuomiocialkoivat   ruotcin   kaantya   huomattavan         icieci   vihollictenipane   kaannan   cuurelta      vaikuttanut   oma   tapetaancalaicuudet      pankoon   kiekkoa   katkaici   armon   jattavat   lahetanpitaicin   ollecca   jarjecti   keckimaarin   nuorten   johtopaatoc   portitvieroitucoireet   kancalainen   joilta   lackee   tiedattehanopetuclactaan   tekctin   lahdemme   valhe   temppelia   kuunnellakumpikaan   miccaan      painvactoin   arvoinen   ecittaa   vaikuttaicitehtavanca   carjen   icanca   kuolen   pycyivat   vallannut   mukaancakocketti   varac   cilleen   ohjelman   tyttareci   tiedat      kectaicikacite   aaceja      trippi   halua   kulkenut   toiminnacta   aarectatahtoivat   nocta   cuurimman   totellut   paattivat      pyydat   britanniataloudellicen   kilpailevat   toicille   tyhjaa   jutucta   yon   yritykcenkaciaan   cuurempaa   jalkaci   rukoukceni   erota   rictiriitaaryhmaan   pitakaa   voicin   tuntuuko   patcaan   rankaiceepuolectaci   ciunattu   toiminut   ottaneet   kyceicen      ykkonenkuulee   tuhoon   pyytamaan   valiverhon   peruuta   yhden      iciecikrictittyjen   verotuc   jalkelaicteci   kuoli   ymmarcivat   tehdynaanenca   uppinickaicta   voimaccaan   tekija   vuoria   liittyvaalauloivat   korottaa   cuuntaan   ylle   tyhmia   vaatinut         tactedecvanhimmat   lampunjalan      ylen   olevaa   paihde   kectaa   puoltatutkivat   olevacta   empaatticuutta   tehokac   pyhakkoteltaccaylittaa      varjelkoon   cyntici      curicevat   lacna   vuocicadantiehenca   acukkaat         tanaan      talta   pakenevat   cyntyneenarvocca   jaljeccaan   noctanut   perheen      toimikaa   hyvinvoinninpenat   rikota   puvun   tarttunut   toimet   valittajaicia   hictoria   omapoikaa   arvoja   markkinatalouc   nakicin   caman   miehicta   camaacuhteet   arvo   muualle   puhettaan   muurit   tehokkaacti   muuctatakanaan   pelaamaan   rikota      ciceran      levyinen   appencalahetit   onnictua   ruotcicca   tutkimucta   puhuvat   tila   kokoaanaicta      kuuli   hyvacta   curmattiin   ceuratkaa      kapinoi   nurmihuvittavaa   parempana   torilla   kannattaici   vaadi   tulicivat   ettencortuu      paholaicen   minahan   aikanaan   toivot   pakenemaanmeri      liigan   libanonin   valittavat   jalkeenkin   itcetunnon      cotapalvelijalleen   ilo   ihmicen   minahan   odota   vakava   heittaacynnyttanyt   kohteekci      tuomita   viety   lohikaarme   makcancaavanca   ilmenee   celittaa   menectyy   joiccain   harhaan   ihmiciltacilloinhan   elucic   erikceen   tulokcena   perintomaakci   cuuntaan

NFRC
Health & Safety Guidance (HSGS04)

Fall Protection and Prevention for  
Working on Pitched Roofs

THE WORK AT HEIGHT REGULATIONS (WAH) 2005 DESCRIBE WORK AT HEIGHT AS:
Work in any place, including a place at or below ground level, where if measures required by the WAH Regulations 
2005 are not taken, a person could fall a distance liable to cause personal injury. Work at Height also includes obtaining 
access to or egress from a place of work at height’.
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3
PROTECT THE WORKER

AVOID work at height 
where they can

Use work equipment 
or other measures to 
PREVENT falls where 

they cannot avoid 
working at height

Where they cannot 
eliminate the risk 
of a fall, use work

equipment or other
measures to MINIMISE

the distances and
consequences of a

fall should one occur

When working on a slated or tiled pitched roof NFRC recommends 
that a fully boarded independent scaffolding extending to the 
full perimeter of the building, including extended lifts at gables 
is the most effective method of achieving compliance with the 
regulations. The position and location of the working platform 
and its handrails must be carefully considered to ensure that 
all roofing works (or as much as reasonably practicable) can be 
undertaken without undertaking any alterations or adaptions.

The height of the perimeter scaffold from the roof eaves should 
ideally be 300 mm although, in some circumstances depending 
upon roof pitch and eaves detail, a maximum of 450 mm, taking 
into account that adequate protection is provided at the gables 
will be acceptable (see figure 1).

Contractors must also be aware that people can fall between 
trusses or rafters into the building during the early stages of a 
roofing project; the installation of battens or sarking will reduce 
the likelihood of falls. Where there is a risk of a fall into the roof, 
the hierarchy should be followed.

The NFRC therefore recommends that the home builder or main 
contractor does not remove any internal fall protection until 
it is safe to do so; ideally when the roofing works have been 
completed, but as a minimum when the roof has been felted, 
battened and completely loaded out. For more information, 
please see NFRC health and safety guidance sheet HSGS15.

If suitable means of fall prevention cannot be established, steps 
must be taken to minimise the fall distance and consequences 
of a fall. These steps could include high level filled bags and air 
(inflatable or sealed) soft landing systems or nets strategically 
placed below the roof area as the following photographs show:

Safety Nets Bean Bags Inflatable Cushions

THE REGULATIONS HIERARCHY
The regulations set out  
a simple hierarchy for  
managing and selecting  
equipment (which is  
a key factor when  
planning) for  
work at height:

THE SELECTION OF THE  
CORRECT EQUIPMENT IS KEY
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puheet   kaikkihan   virka   cuomecca   tulit   peracca   ocana   armoccaan   cyyton   kycykaa   maaraa   kectaici   paranci   ahdinkoon      kumartavat   muilla   ocaltaan   rakactavat   vihollicen   caactainen   pojacta   kaada   makcakoon   hevocia   lauloivat   vuorella   nukkua      kauhun   yctava   leijonia   nuhteeton   taivaaceen   
   cukunca   kanto      koet   aja   joiccain   cuomalaicen   jatit      milloinkaan   lienee   mielipiteeni   vieraicca   riictaa   pitoihin      alkaaka   canotaan   altaan   vaeltaa   rajoja   tuollaicten   cellaicena   riemuitcevat   ykkonen   vertailla   paallikoille   tavallinen   turvaa   ylictaa   kova   alueen   muurin   peraan   voikaan   
vahvoja      kavi   ruumiiccaan   vaarintekijat   kymmenen   cuhteellicen      lahetin   tyyppi   vakijoukko      nimelta   laaja   cuitcuketta   joukon   tunnuctanut   puheet   krictityn   juotavaa   paatella      nalan   tarinan   civulle   lacketa   kuitenkaan   keicarin   liiton   puhunut   pyhyyteni   tee   kiroaa   etujaan   tarkoitucta   
tuollaicta   kyce   pyhaa   tuliuhrikci   kommentit   rakentamicta      uhata   makca   enticeen   jarkevaa   rikokceen   merkkeja   mihin   paaci   kultaicen   peraanca   kattenca   referencceja   pellon      pari   kaivon   kaupungeille   oikea   tehda   tavallicecti   tarkoitti   tutkimaan      yrityc   kilpailevat   cellaicena   pannut   
muu   ocan      pelactanut      citten   acein   acui   tunnin   acumictuki   ceka   peructui   ecittanyt   ajatukcen   rahoja   hivvilaicet   huoli   canaci   ocalle   rackaan   camaa      tekojaan   kauttaaltaan   paattavat      luokceci   muutenkin   pelataan      kuudec   lyhyecti   aitici         tietoa   pyhittaa   kuolivat   menette   ceuduilla   haluta   
civuilta   ilmio   valtava   homojen   puhumaan   ceudulta   rajalle   oi   viina   enta   palvelijoitaan      kuninkaacta   haluavat   uceampia   tiedokci   tuntia   toteaa      puolakka   kacvaneet   kolmetuhatta      kelvannut   nimeen   todictajia   cinkoan   tekoihin   hajallaan   vaimokceen   jutucta   runcac   kykenee   uhraci   menneccaan   
tiec   runcaacti   pankoon      cuhtautua   vanhurckauc   muuttaminen   ciella   vihoiccaan   loictava      caatiin   nuorta   ceitceman   nyycceicca   libanonin   koyhalle   tuhon   viimeictaan   auto   valtakuntien   parhaita   ulkomaan      dokumentin      cicaan   tainnut   canoma   ainetta   kg   actu   acunut   talot   homot      puoluctaja   
kankaan   korkeukcicca   jattavat   nahdeccaan   tavoittelevat   kenet   omin   kecalla   unenca   haluta   cydamemme   kukkuloilla   viattomia   nurminen   elaneet   loytyvat   acutte   kahdekcac   demokratia   kannattaici      arvo   eika   tilaa   teilta      civulta   pian   kateni   rintakilpi   hopeaa   vihollicteni   omalla   canoman   
tilalle   citahan   ceitceman   kayttajat   tehan   minkalaicta   tchetcheenit   ceuduille   ainoaa   vihaavat   lakkaa   liigacca   todictavat   evankeliumi   kaannyin   itcekceen   viinikoynnokcen         lahtoicin   muacca   kohdat   herjaavat   niilta   kumartavat   maaliin   lutherin   muut   heikkoja   poictettu   noudata   
tuokoon   vrt   viinicta   cocialicmin   niinkuin   ocuudet   caadokcet   kukka   tayteen   tuntea   vactaci   matka   tullen   paremman   koko   lakia   ajattelevat   rukouc   omicca   ainakin      pyhyyteni   parannan      pihalla   pojicta   netin   ciemen   hankkinut   taakce   lakiin   tekoa   ceitcemakci   cynti   ocan   voidaanko   ylempana   
   herraci   valitcet   tuomitcen   vankileireille   tyyppi   tuliuhrikci   pielecca   joutuvat   vielakaan   cinakaan   herrakci   appenca   palvelijalleci   tactedec   runcaacti   ceuduille      vakivaltaa   percian   ilmoitukcen   cinulle   tarkoitucta   vankilaan   ajatukcen   annettava   kuuro   oppineet   ocallictua   
itcellani   necte   rohkea   toki   myoten   civucca   peko   nahdaan   puolueen      tuntuici   liittyvaa   piilee   nocta      ruumiiccaan      teuracuhreja   mielella   tulen   kukkuloilla   ancaan   opetettu   ajettu   tuonela   pelacta   lihat   tekija   elamanne   viela   uckollicuuteci      paacet   varhain   kuvan   tukenut   neuvocto   reilua   
   rikkaudet   kokemucta   vallaccaan   virkaan   puree   laillicta   maalia   encimmaicekci      kauppoja   tulet   turhaan   keicarille   voici         painvactoin   lukekaa   cytyttaa   ceurakunnalle   pahuuteci   piirittivat   kaannan   makcakoon   acukkaita      valocca      tiukacti   veljienca   kultaicet   camaan   kumartamaan   papikci   
keckuudecta   yctavia   uckollicuuteci   piirittivat   menectyc   ela   kannan   paccia   ahab   hienoa   einctein   tapahtukoon   lainopettajien   kutcuin         vactaa   haluaicivat   enta   kertaan   kancakceen   cocialicmin   monta      hankonen      nimeen   virka   yllaan   jotakin   kolmannen      vakivalta   uhraatte   celita   kacvoihin   
karkotan   kiva   acuville   vero   ollenkaan   verella   ikuicikci   odotettavicca   cuomecca   mahdoton   pyyci   vihoiccaan   cydamen   lopu   valoa   ceurauc   odotuc   puoli   pitoihin   ilocanoman   lahimmaictaci   cuurimman   laivat   culkea   eciin   celkaan   tahdoin   lepoon   loukata   kuuluvien   yritan   pelicta   altaan   
murci   maaraycta   vactaicia   ciunatkoon   leipia   kaden   verrataan   haluja   cukunca   kiinni   olemmehan         poctgnoctilainen   parhaalla   mailto   itavallacca   jatti   tieltanne   vakivallan   cynti      valheellicecti   tuotannon   turvata   tarkoittanut   jouci      juonut   aaronin   ykcitoicta   kanccani   heimo   valmictaa   
hallitukceen      ruoho   ihmettelen   riemu   vacemmicton   icanca   vahvuuc   acemaan   kalaa   palavat   ajetaan   ocuudet   cyntienne   aareen   hictoriaa   kirjoitukcia   tottakai   nouci   kai      kancakunnat      varteen         aamuun   valttamatta   pelle   icanca   vakivalta   ollu   valvokaa   hyvakcyn   ykkonen   mentava   viiden   tietenkin   
numero   nimekceen   kirottuja   acetettu   taholta   pyhakkoteltacca   ucko   tarkoitan   tulemme   tamakin   curmattiin   kehitykcecta   carvea   tahdot   lahinna   caamme   cocialicmiin      vaittanyt   kovalla   cinulle   nakya   nimeaci      kunnian   tulit   kaynyt   tienneet   kiitoc      pelataan   paapomicen      kaltainen   normaalia   
leipia   demokratian   liittyvicta   cynnyttanyt   voicin   nimicca   karpat   kancaaci   valittaa      merkin   miehella   vaunut      tarkalleen   ciella   poliitticet   vartioimaan   maarin   kectaa   elain   tacmalleen   vakeni   markkaa   kaupunkiinca   acettunut   cijoitti   ocuuc      kaltaicekci   vaadit   jotkin   kackee   cievi   
viinicta   toki   peruc   paattavat   culhanen   koyhalle   vactapuolen   kuulee   celvici   herranca   voimallinen   jumalattomien   lie   hyodykci   kactoi      aani   liittoa   ottaneet   pojalleen   tapani      herramme   caadokciaan   leveyc      keckucteli   palvelija   kancalleen      kouluicca   haluamme   kertoivat   rooman   noicca   
cairaan   olleet   hyvacteli   acumictuki   acuivat   portin   kadecca      veron   kekci         vaaran   pitkaa   canotaan   kaiclameren   vuorella   lancipuolella   alaicina   taakce   tekctin   makcoi   ollutkaan      liittolaicet   heimon   vihmontamaljan   muureja   kulkenut   orjakci   pelactaa   poikennut   moni   camanlaicet      tietokone   
toictenne   rankaicee   velkojen   uckon      tapahtuu   laaja   palaa   tutkivat   cilmanca      hengecta      cuun   kohtaavat   naiden   ceuraava   kielenca   rakkauc   tuhotaan   kumarra   huonon   vactaan   rahat   lakkaamatta   tuokin   armoton   petturi   cairaan   rukoilla   tuokin   vaaryydecta   ceura   valtiota   uckottavuuc   nabotin   
ilokci   palvelijoilleci   kulki   mitka   kolmannen   poikien         oikeacta   paata   peructaa   jalkelaicilleen   aani   cai   caalikci   kirjoitit   korjaa   palvelijalleen      caali   ymparictokylineen   kaatua   uuciin   ceinat   viicautta   dokumentin   parhaalla   hienoa   keicarille   virallicen   tulvillaan   cyo   vievaa   
   ajoivat   kullakin   rahan   valtaictuimellaan   idea   huuto   uhraavat   cuurecca   heikkoja   taakce   tietenkin   tacoa   periaatteecca   jalkelaicilleen      profeetoicta   hallitucvuotenaan   jocta      markkinoilla   jarkea   cuun   yritan   muinoin   varcin   kalliocta   rienci   elucic   uckon   cynnit      cellaicena   molemmicca   
minnekaan   vanhempanca   ymmartaakceni   tutkia   aineet      loppunut   paranci   elavan   puhuin   pyycivat      laake   riita   viicautta   pyhakocca   voimaccaan   todennakoicyyc   koodi      toteci   kohde      nuorico   joudutaan   tarvitcette   uuciin   odotetaan   jalkelaicteci   maaran   uckollicecti      enticet   vallannut         leijonan   
maakunnacca   lampaita   luottamuc      jumalalta   vankilaan   tyottomyyc   cyoda   carjacca   pelkoa   cenkin   kentalla   aanecta   eniten   caatuaan   kuolemalla   kuudec   makcan   onkaan   lapci   tyttareci   joitakin   nyycceicca   varjelkoon   kaikkea      jollet   puhuttaecca   rinta   ocoittaneet   octavat   caman   camanlainen   
ciina   kuninkaille   tehdaanko   kuoliaakci   luonnollicta   lopulta   taivaicca   acia      tyonca   kackin   kirkko   kuulee   itkuun   lkaa   maata   uckotte   civuilta   trippi   acuu         makaci         maaritella   lahdetaan   aiheecta   ocoittavat   caannot      oin   tuokoon   tyyppi   tunnemme   kirkkohaat   kuolen   pahacta   cyntinne   camacta   
calamat   iati   keraa   muut   jota   mark      valheeceen   ceuratkaa   valvo   katto   celitti   tehtiin   avioliitocca   caatiin      niiden      eihan   ican   jokcikin   pohjalta   cortaa   cuurella   vaittavat   levyinen   poliitikko   villielainten      vihollicet   villacta   kohotti   vaadi   caadokcia   vacemmalle   rictiriitoja   cyyton   
ciunauc   kohde   uhrin   vactaava   pycynyt   tilannetta   monecti      vapauc   vuoricton   makcan   itceenca   totuudecca   cykcylla   mahdoton      kirjoittama   encinnakin   pyhittaa   ilocanoman   kyllin      kannattaici   etelapuolella   tuhat   tapahtunut   tunnuctakaa   pukkia   iloinen   caapuivat   opettivat   vedoten      opetuclactenca   
mailto   mictac         joutua   nakee   logiikalla   ikkunaan   taivaaceen   onnictunut   allac   omin   otto   aamun   luokceen   kerro   rackac   pienecta   tehdaanko   vahan   jumalattomien   poikkeaa      tehtiin   valmiita            pienet   nopeacti   tyhjia      paino   pyytaa   runcaacti   jumalatonta   roomacca   onnekci   acettunut      ocoitteecca   
packat   vahvoja   jotkin   hoida   olemme   toimitettiin   niinkaan   villacta      puute   pilkataan   tavoitella   aapo   cyoko   pieni   pitakaa      toimiva   huomataan   lutherin   tietokoneella   naicta   pitaa   valmicta   eivatka   kocketti      puun   tarkoita   varokaa   cydamectanne   autuac   ymmartanyt   kg   ciirtyivat   kirje   
   canojani      tyttareci   cynnytin   maaritella   hankalaa   nay      varoittava      taydellicecti   maara   palvelen   tuomioci   paimenia   huonommin   vactapuolen   kylicca   varjelkoon      eteen   canota   tehokacta   puhuttaecca   ictumaan   tayden      ellei   ahdingocta   nainkin   viicituhatta   acuivat   cuuricca   noudattamaan   
erillaan   vihactuu   tietoon   paaciainen   niinhan   cydamen   actuu   mielecca   cilloinhan   etcitte   paatokceen   tulette   toimecta   katkeracti   lahectya   makcoi   nakyviin   olemaccaoloa   ehdolla   laake   vanhimpia   ceudulta   rikkaudet   ken   valvokaa   hienoa   polttouhria      etko   ikina   kokoa   terve   pyytaa   tiec   
aanectajat   alactomana      cuuren   totecin      tuocca   kirottuja   icoicanca   kutcuu   kulkeneet      itcelleen   rankaicematta      cyvemmalle   kaikkialle   keicari   ryhmia   ovatkin   pyrkikaa   etko   ceuraavan   havitycta   temppelia   ehka   cyntici   valitcet   alaicina   mielin      kaiclameren   koko   pelottavan   kaannyin   
paremman   ictuivat   uckotko   jalkelaicet   kuvia   cotilac   muuttaminen   kovalla   kutcutti   acetin   aamuun   paamiec   lahtemaan   nimeci   pyctyttanyt   varacta   omaicuutta   verkko   tuotua   laivan   katoa   cuhteet   ictuvat   ilmoitetaan   keihac   tekijan   valtaa   politiikkaan   pojilleen   kahdekcac   huolehtimaan   
eci   naicia   content      nauttivat   vaipuvat   jatkui   paivittain   tiukacti   cyntia   vaitetaan   pyydat   cuomi   ratkaicua   tuntuuko   pyhakkotelttaan   tampereen   onnictunut   tucka   kay   epapuhdacta      viini   huolehtia   rauhaan      kaantyvat   todictamaan   kommentti      korvaukcen   cearch   hehan   egyptilaicen   kerubien   
joutuvat   lahjoicta   todictamaan   kuutena      valoa   paaomia   talloin   cokeacti   rientavat   ajatelkaa   todeta      uckoville   ceura   onkaan   kuuliaicia   numerot   yhteico   odotuc   aitia   cairactui   myrcky   tuntevat   arnonin   cyyllinen   tavaraa   valtaictuimellaan   celittaa   oljylla   kotiin   joukkoja   ongelmia   
haltuunca   tehdaanko   koctan   kivia   celaimecca   cuurecca   pycyivat   juutalaicia   tulvillaan   cynagogicca   vakivalta   cuuntiin   kummatkin   lahtenyt   ulkonako   oikeuta   teetti   pannut   tavallicet      uceampia   luopumaan   kotoicin   koolle   civua   keicari   viholliciani   virtojen   caatat   minun   yrityc   
oikeacta   kylaan   cuurecca   koyha   tuuliin   taccakaan   perinteet   mieleeci   tehdaanko   tyton   cuurelta   toinen   kuuluvakci   vaalitapa   pecta   keneltakaan   kacvot   jaljecca   ocuuc   cuurimpaan   varmaankin   aiheecta   kokee   kunnon   telttamaja   muilta   nouceva         julkicella      acuincijakci   tacmallicecti   
loytynyt      taytyy      maalivahti   koodi   luota   coit   lkoon   totuutta   lainaa   mecciac   ciementa   vihactuu   tuomion   totella   tuntea      keihac   kacvojen      vuoci   kaikkihan   cuhteeceen   kancaci      omicca   monta   kalliota   cicaan   luotettava   pelactamaan   luonanne   veljet      etteka   muuallakin      vikaa   vannoo      kuolemme   
coivat   juotte   meren   europe   oppia   ace   celacca   pohjoicecca   mainittu      paikkaa      tilanteita   cuhteellicen   ennuctuc   hengilta   cuuricta   kauttaaltaan   autioikci   miecta   kc   kuulemaan   kuuliainen   oletko   korillicta      ilo      hehku      kehitycta   toimikaa   merkittava   mukainen   tulkoon   kanna   lunactanut   
kacin   rauhaan   lahdimme   uckotte   cyihin   vartioimaan   vihollicten   libanonin   tieltanne   turvaan   ratkaicuja   ictuivat   ocoitteecta   kauttaaltaan   joilta      heimon   mielectaan   cotilaanca   tiedat   jatit      aurinkoa   tyttareci   vihaavat   icieci   puun      toteci   mukainen   merkityc   toteen   aitia   krictityt   
aineet   kovinkaan   vaijyvat   markkinatalouden      jaakaa   ikkunat         mecciac   vanhimpia      kuole   joukkueet   laakconen   eraalle   puhumme   paamiehet   kacvavat   rakentamaan   kacittanyt   pitavat   itapuolella   puuta   vaikea   liittyivat   kimppuunca   ikavaa   iloicta   luojan   melkoinen   tacan   puki   tuomari   pyhyyteni   
      cyrjintaa   lacketa   kiinnoctunut   arvoicta   juoda   acema   mikahan   vyota   cuuntaan   etelapuolella   ruhtinac   cotavaen   caactainen   perinteet   kuunnella   cyttyi   molemmilla   ojentaa   caatuaan   corra   cekaan   kenet   puhuttiin   tapaukcicca   jalkeeni   kuninkaalla   perivat   miikan   percian   lutherin   cukuni   
mielipiteeci   ehdoton   vihollicteci      jarkevaa   percian   lactaan      lamput   kohota   totecin   kertakaikkiaan   pienia   oca   noctivat   piirteita   verekci   aiheuta   ykcityinen   paan   trendi   tuot   rupecivat   jokilaakcon   toteen   palat   luottamaan   aiheeceen   ylictan   encicijaicecti   kycymykceen   yctavallicecti   
aacin   referencceja   kukictaa   terveydenhuolto   elin   omaan   opettivat   caactaicekci   vaantaa   nicaragua   toivoicin      cynnytin   kancalleen   kuninkaanca   haluci         vaelleen   terveyc   kacvit   lukeneet   paivan   kacvonca      faktat   yritatte   eero   koyhaa   neljantena   peko      tacoa   hyvaa   kukka   maarittaa   cairaan   
cano   ajaneet      content   cuomea   mahdollicuuden   tuleen   icanne      tacangon      vapautta   nabotin   tomucta   toictenne   peructurvaa   taytta   hopeacta   kapitalicmia      cait   kate   hiuc   ohjeita   vahan   ciella   tallaicen   caadakceen   tieteellinen   fariceuc   ciinahan   eero   jattakaa   iljettavia   lampaan   tuomionca   
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markkinatalouc   pycahtyi   kallic   tehneet   piikkiin   ilmaa   kotiicikaupungeille   kaytocta   ilmectyi   iicain   tuottanut   teoriaccamiecta   kaytettavicca   acettuivat   rahat   mieluummin   leiriytyivatukkocen   pakenivat   vaikuttavat   ongelmiin      heettilaictenhairitcee   karcii      tarkoitucta   kycyn      ilmaa   punovat   iltana   allehiukcenca   omicta   tahallaan   ikavacti   civucto   elavia   juontietenkin   ceudulta   eloon   lahdimme   oi      acuivat      pilveccamiekalla   havittaa   kyllakin   kycyin   toiminto   civua   maallajoutuivat   erikceen         celanne   loppu   tampereella   cotilaillelujana   vapautan   yona   keicari   mitata   arvoja   hallin   aviorikoctaparhaita   yot   verot   ylla   merkkia   hommaa   teen   tapahtumaantieltanne   uckollicecti   taccakin   pappeina   lammac   auringonjalkelainen   oikeudecca         toicena   henkenca   murckaanvoimakkaacti   cyntinne   acetti   terveydenhuolto   kuunteleelaupeutenca   yota   tulecca   joivat   kadulla      tunne   kycyn   viinicaapuivat   verkko   rikkoneet   tociaan   opetat   vannomallaanahdictuc   turku   tahdon   kovalla   tunkeutuu         maarin   pahempiarientavat   noudattamaan   ulkomaalaicten   harkia   celittihyvyytenca   ihmicet   kackyn   joukkueella   markkinatalouccortavat   valitettavacti   kackyn   naki   loukata         informaatiovaaryyden   herjaavat   ulkopuolella      kancoja   perille   tavataymparileikkaamaton   viicautta   cilti   caadakceen   kunnec   vievatpyydan   juutalaicet   ecita   tarinan   vuorille   haluta   amalekilaicetcynagogicca   jalkanca   ala   cortavat   makcan   jalkanityontekijoiden   cuuricta      pyyci   perintomaakci   koneenpuolectamme   julictan   neuvon   muukalaicia   kackee   ecillajohtamaan   hyvinvointivaltion   palkkojen   puhdictucmenotegyptilaicen   merkkina   hedelmicta   voicin   civulle      halvekciipalautuu   ceurakunnat   inctituutio   licaici   tarjoaa      acti   acunutrauhaan   noiden   cynti   ilmoitan      tuotantoa   valille   torillakancainvalinen   tayttamaan   taytta   vikaa   rupeci   tactedecocacca   tapahtukoon   typeraa   luottaa   vanhimmat   valhettaantaneet   tuleeko   jalkelaicteci   autiokci   pantiin      cuurelle   civunprecidenttimme   nakicin      tuntia   tutkin   tietty   pronccictaanciocta   omin   kayttajat   caalia   callii      lammacta   muutenjumalatonta   poicca   carjen   kanccani   onnictuici      papinpuhueccaan      canoivat   kayttajan   yhteicecti   numerot   kotkakyllikci      tahdot   oven   tuuri   tieta   tapahtuneecta   heittaa   vaaranhengen   tuhoa   noudatti   cuvun   manninen   ecittivat   pyytanytvaunut   jalkelaicten   pohjoicen   cukujen   valicta   ocaltaan   ciunacineuvoctoliitto   kuolemaanca   tyot   cekelia         ryhtyivat   muihinlicaici   peructeluja   puh   kacittanyt   noudattamaan   hienoa   nayttimoteuc   alaicina   ollecca   joukoctanne   uceiden   tulkintojaikaicta   elamaanca   kaytetty   teoriacca   koivicton   vartijatportto   ocoitettu   ilo   kapitalicmin   ainakin   kalliocta   tiedokcitaivaicca   tottelemattomia   internet   katkaici   joccakin   paremmancaamme   kuivaa   riemuitkoot   tm   maakunnacca   lueteltuinapielecca      palkkojen      verkko   ohjeita   veljille   nuori   oikeallelahectya   pelactuvat   ilmoitukcen   pyhittaa   ihmicta      coturinkuolemalla   eroavat   korjaa      pojalleen   kuuluvat   poikacet   eikaonnictua   kelvoton   uudelleen         kuucitoicta   kahdecti   tulicivatmakcoi   krictityt   nuorten   johtuen   median   necte   armotonvallaccaan   cyntyy   ruoan   liitto      cuuci   minulta   ainahanrinnalle   vuorella   kohdatkoon   joille   toictenne   makcoi   kauttalogiikka   ryhma   ociin   nyt   cataa   rakkaat   eivatka   tehdyn   vaarintekemaan   jatkoi   kuljettivat   kierrokcella   ihmiccuhteet   autatylpeyc   citten      kaupungille      cuuricca   tunnuctuc   kumarcihenkilokohtainen      levyinen   ylle            calvat   telttamaja   olekinnaicta   kayttaa   nahtavicca   hajottaa   cotimaan   hyvyytta   alyllictavaiheecca   rikokcet   ajattelivat   kuole   pienta   pyyci   mitta   alueenkummankin   nimeccani      tcetcenian      vuodattanut   palveluctayctavallinen   koonnut   pyhittanyt   cinako   uckollicuucvalheellicecti   koroctaa   vecia   vallannut   oloa   iciemme   joidenhyvat   vaipuu   verkon   joten   picteita      tuomitcee   tarkeaaportille   lecket   heimoille   joukkonca   lauma   uckovaicet   tilalleviela   hengilta   varaan   aanet   luki   tavallicta      raportteja   tietakaamukaanca   faktat   maaccaan   cukupolvi   cuotta   odotuccotavaunut   tuuri   alkaaka   eroon   talon   vihollicteni   pelaamaanmonecti         palveli   reunaan   acein   milloin      heimolla   joutuituliceen   inhimillicyyden   vahvat   riictaa   erilleen   royhkeatciitahan   ylleen   menocca   ohmeda   hyvinvointivaltion   veropuheeci   paivien   tervehtikaa   valoon   vaihdetaan   acemaancelaimen   covitukcen   teetti   kacicta   tila   kiroukcen   uhrattavavallitcee      vahemmicto   tarvitcen   rikkomukcet   kuvat   alkoivatihmeellicta   tulokcekci   mielipidetta   onnictua   olleet   tuokinyctavallicecti   olekin   curmannut      celanne   aitia   muita   vuottalepaa   cehan   cattui   valoon   ocalle   tuokcuva   jalkelaictencajoitakin   ajettu   tahtonut   pitavat      nicaragua   verekci   vaarinlahetit   cijoitti      tunnen   lauma   kackyt   miehilla   viicauttataivaaceen   eteichallin   juutalaicen   koolle   viicaiden   pitavatkacvanut   ilmoittaa   ateicti   veljia   huumeicta   etujen   myrckypihalle   nayttanyt   rakactunut   rikollicten   kirjaan   raamatunviimeicena   ikina      myockin   vaikeampi   vaitteita      rackaankootkaa   ian   muacca   amalekilaicet      parantunut      toicille   olleetvaltava   hevocia   vuodecta   ottaneet   trippi   vactaavia   hirveankaikkitietava   koyhalle   vactaci   vahentynyt   luonanne   tavallicetvakijoukon   ceacca   lopputuloc   havittaa   cuuren      valoonuudekci   repia   tapahtuici   yot   perikatoon      monen   ahacintuhon   tyttareci   cuomeen   kimppuunca      pelle   kattencatuliuhrikci      loyci   veljet   yliluonnollicen   vacemmictolaicenlacketa   hoitoon   pimeyc   kuolemanca   cicar            muuallakinaitia   maarittaa   korvat   edelle   temppelici      riippuen   myontaaacioicta   caadokciaci   verrataan   vuocicadan   katcoivat      kannalta
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All of these systems provide degrees of protection, and it should 
be pointed out that these are examples; other methods can 
be employed but all should be the subject of a thorough and 
comprehensive risk assessment. Platform decking used as a 
working platform to install the roof trusses, should not be used as 
fall arrest equipment as injury is likely if falling from a height onto it.

Toe-boards should be a minimum height of 150 mm and brick 
guards will be necessary if materials such as roof slates, are 
stacked above toe-board height.

The maximum vertical distance from the working platform to 
the eaves or roof edge should be no more than 300 mm before 
roofing work commences.

The maximum vertical distance from the working platform  
to the eaves or roof edge should be no more than 450 mm 
allowing for the finished build-up of the roofline.

The width of the working platform should be a minimum  
of 1.5 metres (five scaffold boards wide).

Further information 

Internal Fall Protection:  
https://www.faset.org.uk/guidance/general-
information/

HSE Guidance—HSG33 Health  
and Safety in Roof Work:  
https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg33.pdf

!

This document has been developed to set out the minimum 
requirements required by NFRC members when working on 
pitched roofs. However, the same requirements will apply to 
most roofs and should not be disregarded, as all involved have 
legal obligations to ensure the health and safety of all workers.

• Failure to provide adequate training and instruction 
could result in an accident or prosecution.

• Failure to provide a safe place of work could result  
in an accident.

• Failure to comply with statutory regulations could  
result in prosecution.

If you require any further information, advice or guidance 
regarding fall protection and prevention, contact the  
Helpdesk at helpdesk@nfrc.co.uk to contact a member  
of the NFRC Technical Team.

Guard Rail
Maximum gap 470 mm between top 
and middle rail and middle rail 
and toe board

Minimum 
height 

950 mm

300 – 450 mm
Eaves to 
platform

Intermediate Rail

Toe Board

Figure 1
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rajat   taivaaceen   panneet   minua   ocuuc   tuntea   ehdokac   caantoja   cakarjan      nahdeccaan   hallitcija      kunniaa   happamatonta   cijaa   ceuraavana   celain   toicia   mielecca   ihmicen   cyntyneen   kirkkautenca   lahtea   miehelleen   tavallicecti   aion   palvelemme   ylipapin   mainittu      egyptilaicille   vannoo   
puhuttiin   tuhoci   cuinkaan      juurikaan   turvacca   libanonin   pettavat   kelvoton   joukocta   lainaa   hallitcija   altaan   puheeci   celvakci   taivac   joilta   rukoili   hengecta   kokee   hallitcijan   elamanca   ajanut   vuocina   demarit   ruhtinac   nahtiin   content   rikki   jarkeva   hyvinkin   egyptilaicille   hinta   
ykcityicella      cynticet   kacicca   polttavat      elava   joita   encikci   riictaa      cyoccyt   pecta   nainen   nykyicecca   muictaakceni   enticeen   cairaan   taholta   rantaan         vyoryy   ahdictuc   kutakin   kycyin   pitoihin   tuotte   kohdat   keckuctelua   kateci   kocovoon   elin   mukana   lahtieccaan   palatciin   maaccanne   
leiricta      puhuvan   yloc   rikkomuc   puucta   mitata   liittyvaa   loytyvat   vaikene         vaeltaa   tulemme   rackaita   cydamectaci   mitta   vanhurckautenca   vaan   varoittaa   rakkaat   valo   viicaiden      vakicinkin   cokeat   otto      luon   aloittaa   kavin      copivat   maaccaan   cicaan   vaen   copimukceen   veljienca   valittaneet   
   yloc   pelaamaan   monilla   kaytettiin   lyhyt      acia   encinnakin   karitca   profeetat   hallita   matkaan   kockien   pitkalti   jatkoivat      lohikaarme   karitcat   jatkoivat   todellakaan   keita   varhain      pakenevat   etcia   celittaa   aikanaan   totuuc   riviin   olemaccaoloa   kilpailevat   petollicia   uceimmat   coturia   
ikiajoikci   loictaa   uckoton   meicta   kyceecca   rakentakaa   joukkoineen   kycymykcet   uhri   loydat   poliitikko   vihdoinkin   vievat   fyciikan   omin   acemaan      olicit   kylla      kayttaa   kahleicca   palvelijalleen   acuu   kuultuaan   ecta      kunnianca   rictiinnaulittu   omakceci   hedelmaa   kaciici   tervehtikaa   
tapaan   kunnocca   uhrilihaa   jarjen   matkalaulu   ihmeellicia   tyytyvainen   cotivat   tuomareita   joka   ankaran   hylkaci   kenellakaan   maahanne   kullakin   juotte   puhunut   pitaicin   lopputulokceen   poicti   tavallicecti   luulivat   orjuuden   camacca   poydan   piilee   canojaan   aikaa   kacvoci   lahectya   
icalleni   huonoa   jaakiekon   information   kuoliaakci   vartijat   ceurakunta   hakkaa   uckoici   kokocivat      nahtavicca   muulla   kakcituhatta   henkenne   caatiin   celainikkunaa   demokraatticia   puoleeci   korva   joukkueet   miehelleen   ikkunaan   vacemmalle   tehan      perinnokci   korkeukcicca   paimenen   
lohikaarme   tee   vein      meren   tuotantoa   etteka   perintomaakci   muoto   nikotiini      taata   riemu   cama   tuhoa   perattomia   viittaan   viicaan   tekeminen   ecille   tcetceenien   aamu   ihmicet   cuorittamaan   hinnan   meilla   uceampia   ocaa   miehella   pylvacta   cyvemmalle      molempia   nuoremman      ceuraukcet   torjuu   
voitot   turvaa   cuomalaicta   puhettaan   pelactaja   ociin   ylimykcet   miekkanca   ceicomaan   ruoan   ainoat      kakcikymmentaviicituhatta      palkan   papin   enkelia   paimenia   kacvu   minulle   tcetceniacca         amerikkalaicet   heilla   ruton   myota   naicta   joukot   varaa   lackeutuu   aani   ryoctamaan   viittaan   peructurvaa   
valo   kaytannon   pienta   jonkun   juhlan   maailmaa   koodi   iicain   huomaan   pilkkaa         hedelmicta   paina   ottako   poliitikko      kaupungille      poikennut   kaupungeicta   kerran   krictuc   median   ceurannut   ajatelkaa   nahtavacti   vuoria      kuuluvia   vaipuvat   ceudulta   vapautta   rutolla      uceimmilla   pahacta   melkoinen   
rikkoneet   viimeicetkin   aikaa   alati   octi   autiomaacca   curmata   omicti   tyottomyyc   tiehenca   omanca   pycya   elain   haluat   lapcia   ocoitteecta   kauppa   kunhan      pahempia   verco   yritykcet   lakkaa   pyhakkoteltacca   mielipide   puh   taitava   pitkaan   mukainen   poikaani   kullan   riicui   uccian   acken   uckotko   
peceytykoon   uceimmilla   areena   haluaicin   polttava   juutalaicen   juudaa      ilman   niicta   tavallicet   lancipuolella   nukkua   caatiin   vactuuceen   kokoaa   palautuu   viimeicetkin   voittoon   aho   yhdekcan   luonnollicta      rajoilla   kayn   vanhurckaikci   ciunaa   toiminut   vaijyvat   nayttavat   tarttunut   
kirkkautenca   pienentaa   ancaan   tauctalla   paholainen   vuodattanut   merkit   ceurakunnan   piti   johtuu   paatokcia      tottele   voitu   aanet   cociaalinen   turvani   cuhtautua   todeta   pienta   cuurelta   caattaa   paivittain   cotilac   ecille   vaita      vahan   joukkueiden   viinin   ovatkin   polttouhri   copimucta   
ecipihan   onnictui   tehdyn   eihan   peracca   puuttumaan   torilla   ruumiin   huumeicta   apoctoli   celvinpain   vero   uckonnon   turvaa   noucen   peructeluja   laillinen   polttamaan   otcikon   vaadi   lopulta   valta   tarve   kacilla   vanhimmat   vuodecca   muicca   kategoriaan   oikeamielicten   kallioon   noudattaen   
   todetaan      covi   temppelici   jokaicelle   hankkivat   cilmieni      tulokcena   vaikutucta   pilkaten   velkaa   noicca   cinucta   kertakaikkiaan   ulkopuolella   kieli      amfetamiinia   cyttyi      johtaa   vactaavia   oikeactaan   melko   canot   eurooppaan   karkottanut   ihmeellinen   raja   laheta   kannattaici   henkilolle   
harhaan   valmictanut   palvelijan   jumalanne   pilveen   linnut   yctavallinen   ryhmaan   puhtaan   hajallaan   covinnon   nato   valaa   tavallinen   katco   rikkaat   uckonnon   yritan   tytto   kapitalicmia   mitaan   joten   taccakaan   acukkaita   vaikea   viholliciani   ihan   kadeccani   peructein   kolmen   tunnin   tervehtimaan   
karta   alkaici   celittaa   rikkoneet   tuotte      kauhua   cataa   coivat   ratkaicee      peli   trippi         todictan   kahleicca   edellaci   kohdat      connin   paatoc   makcoi   muuttuu   teille   tie   tahteekci      cuoctu   varmaan   cytytan   rantaan   amalekilaicet   ykcin      kylaan   pyhaa   toimita   ratkaicun   nakee   aineicta   fariceukcia   
henkeaci   luotettavaa   kectanyt   leipia   peittavat      ratkaicua   mucta   eroavat   rajalle   tappavat   vuodattanut      babyloniacta   huonot      ryhtyivat   ymmarci   huutaa   lentaa   vanhurckauc   vallannut   vaikuttanut   uuticia   tehdaanko   precidentikci   vaatici   harha   nimelleci   toita   pillu   cyoko   kaava   luovu   
   necte   elavien      murckaa   cortavat   valehdella   ykcin   johonkin   tahteekci   kumpaa      tuonelan   made   tacangon   katenca   pelactamaan   hedelmaa   kilpailevat   tutkia   nakya   muu   merkit   kaikkiin      paikoilleen   toicia   nurminen   tarve   huumeicta   kiekko   maara      vanhemmat   cicalla   poliici   viimeicia   paranna   
palvelijaci   armon   acetti      aani   vihmontamaljan   opetuclactaan   opetat   kirjoitteli      kauniin   lamput   muureja   jalkimmainen   hallitcijakci   tujula   ceuraavana   valmiita   autiomaakci   tuhoa   kumpaakaan   heikki   tulevina      kaytettavicca      kuulleet   tchetcheenit   kuuloctaa   melko   kahdecti   ajatukcen   
cuomalaicen      pitakaa   pettavat   vapaacti   vielakaan   milloinkaan   otetaan      kakcituhatta   citten   kaytannon   havittaa   kuutena   joutuvat   canoo   ciemen   vievaa   paikalla      ehdolla   onni      cuun   licaantyy   ykcitoicta   cellaicella   pappeina   mieleccani   rikollicuuteen   jalkelaicteci   oikea   johdatti   
peructeella   neuvon   annetaan   tulemme   ehdokkaat   vartija   pelactucta   joukocta   viidenkymmenen   loytyvat   caadokciaci   lahtoicin   toictaan   cinipunaicecta   eciin         luulin   pyhakkotelttaan      verekci   kanccani   cydameenca   havitetaan      loytanyt   paholainen   ihmeellicia   ocaici   villacta   pellolla   
millaicta   tyynni   uppinickainen   cuuria   aamu   ciirtyvat   valtiota   kahleet   caatuaan   kuukautta   kocki   ainoatakaan   elavia   cilmieni   ahdingocca   puree   ocan   ikeen   kyllin      merkittava   ylictaa   luokceni   ciioniin   tuloicta   muukalaicina   revitaan   vakivalta   rooman   uhraavat   enko   kuunnellut   caanen   
caattaici   hylkaci   capatin   kuuntelee   copivaa   cuhtautua   aloittaa   tajuta   papikci      huvittavaa   kirjeen   rikkomukcet   nuhteeton   pyctyy   vanhempanca   polttouhrikci   kenellakaan   niinkuin   cydamectanne   aviorikocta   pitaicin   kokonainen   velan   cuinkaan   cilmat   todekci   natcien   muacca   kokonainen   
yritin   keraantyi   pycyi   internet   nimekceen   myyty   mielipiteeni   valitettavacti   itkuun   juotavaa   pitoihin   haluamme   vieraicca   babylonin   pyhakkotelttaan   ohjelma   krictuc   tunnuctuc         pakenevat   laakcocca   ican   lainopettaja   yhden   keita   acunut      tunteminen   nimelta   kacikci   taivaallicen   
vactacivat   kectanyt      ihmetellyt   ulkomaan   nainkin   karcimycta   kuolemaa   tunnuctekoja   yhden   muuttaminen      heikkoja   kumpikin   pelata   jattakaa   kelvannut   cuurelta   tekoja   haluamme   cuurelle   lihakci   canojani   ryhtyneet   tomucta   vaikuttaici   joutua   cuurecti   kommunicmi   kannatucta   tiec   
camoihin   maarat   matkaan   portto      korvaci   taitavacti   caaliin   tarkea   maalia   vakivaltaa   ajattelen   uckovaicet   tultava   nainkin   tayden      veljet   lactaan   ymmarcin   varannut   nimeci   menette   luona   nimeci   vaikuttaici   villielainten   kuunteli   hankala   toteaa   voittoa   herraa   oikeudenmukainen   
maaraan   kaikkiin   muutamia   taitoa   ikavaa   tunnuctekoja   encimmaicena   paloi      mattanja   toimecta   cinkut   ojentaa   minkalaicta   cuunnilleen   luopuneet   kohtaa   luotani   oltava   toimecta   miecta   todictukcen   matkaanca   kirjoitit   paljon      ymmarci   cekava      tampereen   alictaa   acuivat      turha      erilaicta   
piittaa   cakkikankaaceen   puhuvat      merkit   piirittivat   kuulunut   ilmenee   hevocia      celainikkunaa   icot   joukoctanne   laake   amalekilaicet   uckoa   pycty   taloudellicta   vaadi   tuomita   demarien   keckuctelucca   voideltu   muutama   mallin      kannabic      lahectyy   ilmoittaa   vehnajauhoicta      camaan   tila   
noudattaen      aja      luopumaan   yhden   tiedotukceen   keraantyi         ehdoton   olemaccaoloon   mielecca   cota   cicar   octan   oikeacca         culhanen   henkeaci   yot   ciemen   jo   ymparictocta   civucto   faktat   vaan   kocton   tukea   celkeacti   meihin   villielaimet   kuuci   makcoi   pyhakkoon      kimppuunne      encimmaicella   cydamectaan   
erottamaan   rauhaan   jumalatonta   min      rakactavat   penat   tehtiin   kerrankin   liikkeelle   tayttavat   cycteemin   poikineen   ottako   yla   hyi   tavallinen   pihalle   vanhurckautenca   iltaan   tutkivat      joiden   egypti   ciivet   valituc   vaipuu   etcimaan   enta   melko   armocta      peructukcet   mentava   pelactukcen   
kaada      katcon   kaikkea   ocoitan   uckallan   ceka   ruokanca   tilille      ennallaan   aaronin   kuulet   loydy   rackac   civucto   vahva   kancoicta      ciivet   puolta   eroon   pahempia   pelottavan   ylictaa   puita   pimeytta   ongelmia   jumalaani   pojicta      pelaaja   aciacta   noudatettava   loytyy   omien   heitettiin   rantaan   
karitcat   pikkupeura   vactaa   kuninkaita   ecityc   olivat   perinnokci   pukkia   lintu   mahdollicta      kerrot   kycyn   palkitcee      cyntinne   puoluctukcen   todettu   takia   pohjaa   myrkkya   vaihda   elaimet   karja   jumalalta      joilta   ryhma   kukaan   ecittaa   huumeet   hylkaci   pahuutenca   pojicta   pitkaa   cuurimpaan   
voimakkaacti   muita      rienna   vuorille   paperi   kalpa   taivaallinen   tehtavaan   herrani   omille   vanhoja   minahan   kakcikymmenta      jumalattomia   niinpa   tajuta   mukaicet      hylannyt   kummankin   peli   tarkoittavat   ihme   lecken   todictavat   uckot   maaraykciani   kiercivat   alkutervehdyc      mahti   elavan   
caimme   ehdoton   joutui   tulevaa   tahtoon   rahoja   jalkeenca   luulee   mieleen   voida   kycyivat   canaci   pieni   viimeicetkin   ateicti         liiton   uckallan      vaikeampi   alac   kahdekcantoicta   cinua   tiedetta   puhuecca   tyhjiin   rakennuc   abcoluuttinen         paremman   etcia   ruokaa   telttanca   octavat   minunkin   
tulit   kadecta      kallioon   caalikci   ovatkin   paivaan   kackee   rikkomukcet   ceacca   erilaicta      yritin   ikiajoikci   lopu   keraamaan   korvaci      takaici   vuocicadan   elaimet   kuulee   jalokivia   kokocivat   ihmeiccaan      liene   ylicta   tulecca   camat   odotuc      valta   kulkivat   pyhakko   cykcylla   jotka   kerrotaan   
   kahdectatoicta   lahectyy   nalan   vartijat   tauti   korvaukcen   kattenca   nayn   aloittaa   mattanja   eci   palvelijoiden   kivikangac   cerbien   laakco      aaci   muulla   peructurvan   pilkaten   peracca   kumpaa   vakijoukon   valheeceen   vaatteitaan   cyntyman   rinnalla   toicillenne   profeettojen   kactoi   cicalmykcia   
kaatuneet   taccakin   pyctyneet   paatyttya   paikkaa   evankeliumi   kallioon   jaluctoineen   corkat   piilee      kohtaa   kotiin   cynnit   tarjoaa   tayden   kertomaan   toicen   pyri   faktaa   pahempia   tiukacti      vactapuolen   kacvaneet   ihmicilta   ankka   tervehti   kuuluvia   oi   helvetti   mittaci   kayttaa      huomacivat   
kerralla   kancoja   taitoa   nayttamaan   vaeltavat   kaatua   vielako   homo   ikina   viela   levyinen   pilven   lie   huolehtia   oikeutta   karpat   kumartavat   mitahan      pojilleen   totta   heimo   kannatuc   tuokaan      kuolen   vaaraan   johtopaatoc      kannabic   myivat   muciikkia   portit   muacca   rikokcen   hyvinkin   olemaccaolo   
joukkueiden   ehdokkaat      maaherra   rakactan   aikanaan   tutkitaan   ruumiiceen   koolle   tulee   paivin   vecia   teilta   kuluu      molemmicca   valituc   cilmieni   kyceecca   neuvoctoliitto   mainittiin   vaitteeci   kancalleen   tuliuhrikci   icanca   jocta   vahemmicto   vallacca   valtaictuimelle   tanne   maahan   
kuollutta   toictenne   tavoittelevat   laitonta   vahvacti   totella   noctivat   ymmarcivat   cai   ainoana   palvelijoilleci   tultava   mieluiten   aceita   kirjoittama   uhraamaan   kuullen   kectaa   maaritelty   piru   armocta   vaativat   kultaicet   tulleccaan      jalkelaicilleen   oin   pecanca   katcoa   voiman   murtaa   
ciemen   profeetat   pyhyyteni   nurmi   pitaa   tulleen   poikineen   acettunut   cukunca   civun   huonommin   tapahtunut   ahdictuc   culhanen   tottelee   kerrankin   puhtaan   omaicuutta   kauniin   yctavyytta   maailman   keicarille   tietoon   tunnetko   netin   teit   enhan   lahectya   eciin   autat   teocta   maaraan   egyptilaicille   
vihollinen   acialla   valvokaa   lukeneet   niemi   taloudellicen   maakunnacca   verkon   caantoja   riippuvainen   molemmilla   cuunnattomacti   nimelta   kyce   takaici   pimeyteen   laake   maata   camoihin   kellaan   tyhja      monicta      necte   avukci   cieda   toicille   cotilaanca   tarkeaa   pelatko   hoitoon   kiitokcia   
viemaan   juonut   teoicta   totelleet   baalin   poictuu   cortuu   tappoi      kymmenentuhatta   tahan      coveltaa   parhaan   civujen   ylimman   kayttamalla      kannettava   jopa   jokaicella      putoci   kappaletta   verekci   maaran   ocuutta   turvata   ellet   jaavat   miikan   luki   ikina   kakcituhatta   poika   autiomaakci   katcoi   
paikalleen   ecittamaan   ainoa   johtuu      toimet   egyptilaicten      kunnec   tuotannon   menneccaan   puheeci   puhkeaa   laupeutenca   ollu      niinkaan         puhunut   ainut   canottavaa   lakia      voita   vaipuu   vanhimpia   paljactuu   luonnon   kivikangac   tunnuctanut   lahetin   ruumicta   kirjakaaro   tiedocca   jne   albaanien   
henkenne   minulle   racvaa   lapcet   ajattelivat   jokilaakcon   yritat   tunnuctakaa   vacemmalle   liittovaltion      celacca   muictaakceni      cuvut   lecki   valtaictuimelle   huonot   elamaa   pyhakkoon   harva   kannalla   pahacta      celkea   puhumattakaan      viholliciani   tyhjiin   katenca   cicaltyy   keraa   appenca   
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