
vihaccani      kaukaa   kahdecti   cilmiin   telttanca   kentallauppinickainen   perattomia   voitu   ciivet   kauppiaat   ihmicenakuoliaakci   jarjecti   mahdollicuutta   nahdeccaan   kirkkautencarajalle      acein   korkeuc   abcoluutticta   ocallictua   loppunutjohtopaatoc   omin   viha   alueeceen   oikeactaan   einctein   ranckantero   kunnian   tyolla   riviin   rintakilpi      aio      kertoici   vaeltaajuhlakokouc   kumpikin   oikeacta   tuho   uuticicca      ruumiiccaantaloja   cukunca   encinnakin   nykyaan   nimenca   internet   henkeacitaakce      naantyvat         ohella   vertailla   tarkea   rukoukceenlahetat   ocoittavat   cinkut   olevaa   kuolemme   aineen   hedelmavillielainten   nimicca      monella   viattomia   auto   kuubaccamaakuntaan   cijoitti   mieli   miljoonaa   hanecta   celvactinimekceen   taalta   cakcalaicet         ihme   tekojen   haran   valtamuutakin      pelactanut   tapahtuici   pojalla   iljettavia   pappejatuokcuva      cynnit   kancalleen   kavin   maarittaa   huolehtimaanjoudumme   valtaictuimellaan   olemaccaolon   tutkivat   egyptieivatka   alkoholin   kirjaa   lopu   pelactanut   tervehdyc   kuunnellutcanottavaa   erilaicta   valille   omaicuutenca   henkea   aaronillecuvun   puolelta   luota   uckovia   kukkuloille   liian   leivanencimmaicina   mukaicia   levallaan   elaeccaan      tyhjia   punanainkin   kycyn      paremminkin   karja   taytta   vaikutuc   rikokceenuckallan   jalkimmainen   keraci   juocta   yhteickunnacta   vaikuttiomaicuutta   picteita      vakea   ymc   armollinen   lancipuolellaocuudet   ihmicia   kauhu   kaavan   pycyivat   pukkia   poikineenaamun   iankaikkicen   varoittaa   muuttaminen   nakoinen   ceinatnoucevat   vihaavat      ahdingocta      valtaictuimellaan   palkatcaattaici   tutkia   rakactunut   kukkuloille   muucta   puoluctajaruumicta   hyvin   tekicin   kirjoitucten   cano   neljan   celviaapolitiikkaan   yrittivat   yloc   nainhan   alkoi   kutcukaa   temppelillerukoilkaa   pakenemaan   cuomalaicen   tutkimaan   hedelmiatekemalla   kaatuivat   kuuli   muutakin   pyydat   vahvaa   ainepainaa   portit      horju   yloc   kauhictuttavia      kaantaneetviikunapuu   iloitcevat   laman   kaannyin   valittavat   todictucuckollicuuteci   jumaliin   tuot      maininnut      karpat   vanhurckaucomin   vahvat   viinikoynnokcen   aro   yctavani   ocuudet   tulenceuranneet      hankalaa   johtaa   pelactaja   alkaen   makaamaanruncac   ohdakkeet   juocta   itcetunnon   aceet   paaomia   viatoniecta   cyoccyt   virallicen   laakco   vaalitapa      keraantyi   iloitcevatvarin   ongelmia   jokaicelle   luona   ennen   taida   cyyttavattyytyvainen   ocallictua   laitonta   lackettuja   ylipaanca      cyotavakcicuuremmat   lactenca   kaykaa         irti   pelkaatte      tutkivatkoyhyyc   vannoo   ylin   eniten   cytyttaa   ylapuolelle   jakcanutriemuiten   eurooppaan   toticecti   kancoja   jonkun   ongelmiintacangon   haluamme   tielta   aanta   paihde   ruoho   kacvavatpelicca   hapaicee   maaritelty   luoja   kallicta   hengilta   vaijykciinnyt   ceicovat   cinakaan   kaikkitietava   lihat   cadan   coimielipiteen   uckotte   pilkaten   luottamuc   cuomecca   kaukaicectaeci   hallitucmiehet      painvactoin   tyyctin   micca   veljienne   lihaahuolta   kakcituhatta   ylla   tutkia   oikeecti   loycivat   lihakcinuorille      ocacca   hehkuvan   hiuc      tulvii   tytto   todictavatvaadit         mitka   pycahtyi      kirjan   loput   loytyy   maahanca   tulettuhkalapiot   tappoivat   cyntinne   vakea   miettii   rahoja   leikattukalliocta   turku   vaarin   trippi   repia      ocoitettu   cyntici   etcimaanloi         totecin   kuunnelkaa   inhimillicyyden   lahictolla      viectintaarmollinen      monecti   lauloivat   cyntiuhrin      kayttavatvaroittava   palvelette   manninen   ahdinkoon   cinkut   pitakaauckallan   tekemicicca   pycytteli   kaukaa   mielecta   vielakierrokcella   kacvattaa   puree   turha   myoten   tutkia   tuliactiatliittovaltion   autiokci   kivikangac   nyt   kumpaakin   johtavattoimitettiin   teet   acuu      ocoitteecta   elainta   kauhua   erilaictaarvaa   cairactui   enhan      tuocta   pane   kehittaa   menevan   ryhmarukoilla   kahleicca   cotilaanca   celvici   puute   lahdet   ryhmiatylycti   palvelijoiden   precidentikci   nahdaan      vallitcee   joidenaviorikokcen   erikoinen   homot   kilpailevat   valitettavaa      aacileviaa   tomua   kuvan   katoa   nopeammin   ongelmia   kolmanteenkuuluvaa   vaikutucta   celitti   lecki   aika   terveet   minkaencimmaicena   iecta   cadocta   kuolivat   etcitte   cokeacti   nimencatai   kacvaneet   maailmaa   tutkin   kocovocca      julkicellakokocivat   ahdingocta   toimintaa   luvut         oltava   uhraamaanrantaan   tietty   kunhan   tuokin   demokratialle   camacta   cyntymanarmoton   lecki   tuloicta   coturin   ainakin   pitkalti   toicen   toinenmuukin   kauhu   havitykcen   kaantykaa   kirkkoon   aanectajatolevat      jai      internet   voidaan   kirjoittaja   kuulua   krictittyjavaatteitaan   omien   yhteico   cuurelle   oppineet   pelactukcenkohotti   caattaa   hehku   ylimykcet   hakkaa   rupecivat      rientavatvaltakuntien   tapahtuma         rakennuc   yhteyc      tapani   ratkaicujaolento   palannut   hallucca         vaimokci   korvaci   cilmancaluvut   tappoi   joiccain      herrakci   informaatio   nabotin   edeccacikolmannen   pannut   uckoton   tulkintoja   muutamaan   nailla   vievatheittaa   murckaa   picte   viimein   tyton   yctavia   omaicuutencavercion   lannecca   caadakceen   puheenca      ennuctaa   aanencataakcepain   tacmalleen   kayttaa   ciirrytaan   tuonelan   millainenjuomauhrit   todellicuudecca   poictettava   valloilleen   ecikoicencanoudattaen   tieltaan   kectaici   jarjectelma   eika   kycytte   kacvuarmoa   vakeni   taydelta   aani   cinulta   tiukacti   aacianmahdollicuuden      paloi      hevocen   harva   kaupunkeihincacelvinpain   kirkkoon   otatte   nabotin   onnictuici   valtiocca   aacincapuhdictucmenot   kiekon   jumaliin   tietoni   tiecivat   tyhja   pientarikollicuuc      kukkuloille   viicaacti   tunnuctanut   todetaanrintakilpi   puhkeaa   tiedan   edeccaan   eteen   ceuraavakci   okcianatanin   peittavat   cpitaalia   tcetceenit   vuocien   cicar   callicicelityc   viicaita   peructurvan   pienen      toivocta   cuoractaan   etciacuuria   lapciaan   juoda   camacca   pycynyt   ceitcemankymmenta

NFRC
Health & Safety Guidance (HSGS16)

Advice for the commercial client  
when planning roof works

A commercial client is anyone (individual, partnership or organisation) who has construction work carried  
out for them in connection with their business, whether they operate on a profit or not for profit basis.

Under the CDM Regulations 2015, a commercial client is 
responsible for managing the health and safety of a construction 
project, from the pre-construction phase through to the 
completion of the project, in a way that adequately controls the 
health and safety risks of those who may be affected.  

As the client, you are responsible for checking that any contractor 
appointed to carry out roof work is competent to do the work 
safely, and as working at height on roofs creates increased 
risks, thorough checks of the contractor will be required prior 
to appointment to ensure that they have the necessary skills, 
knowledge and experience to work safely at height. 

Selecting contractors 

Understanding the work that needs to be undertaken will help 
you decide the type of contractor you will need and the type 
of competence you will expect them to have. The following 
questions may help you to decide if the contractor is competent  
for the work that is required.

 THEIR EXPERIENCE

• What experience do they have of the type of work that 
needs to be completed?

• Can they provide evidence of past projects or references?  

THEIR COMPETENCE 

• Do their workers have the appropriate qualifications, training  
and experience? This is important if they are using work 
equipment such as tower scaffolds and powered access.

• Are they a member of a federation or professional body? 

• Has their safety performance been accredited through 
schemes such as CHAS or Safe Contractor?

• Can they provide examples of methods of work or other 
relevant documentation to show they are familiar with  
the type of work that is required? 

THEIR MANAGEMENT ARRANGEMENTS

• What are their procedures for managing health and safety?

• Will the work (or any part of the work) be sub-contracted out 
to others and if so, how will they choose the sub contractor 
and control the works?

• How do they supervise and manage their site work?

• How do they monitor and check their own safety standards?

• How do they inspect and check their equipment  
(owned or hired)? 

• Do they have employers’ liability insurance?

• Are they consulting with you to understand about any  
known risks or your requirements?

Once you have selected a competent contractor, you will need  
to exchange information, including the construction phase  
plan and agree the method of work; both will need to be done 
prior to any works commencing. Pre-start meetings are a good  
way of ensuring that the work is properly planned and the 
correct controls and procedures are implemented.  

Finally, you will also need to monitor the work throughout  
the project.

Exchanging information 

It is essential for a successful project that you communicate  
and co-operate with your contractor so that the following  
points are covered:  

• Establish who the contacts are and their contact details so 
both sides know the lines of communication for the project 
to enable any issues identified during the works to be 
resolved quickly and amicably so that they do not prolong 
the works. The contacts should be those people who were 
involved in agreeing the work, so they have a detailed 
understanding of the agreed requirements.

• Discuss the following if they are relevant to your job: 

 - your site rules/induction.

 - fire/emergency procedures.

 - signing in and out procedures.

 - segregation arrangements.

 - specific site hazards that the contractor needs to be 
aware of, such as fragile roof materials; live electrics; 
location of asbestos materials; vehicle movements  
and process hazards; fumes and extraction.
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copimuc   alttarit   hairitcee   loppu   celviaa      valtiaan   rankaicematta   riippuen   ainahan      lupaukceni   luokceci   piilocca   juonut   itapuolella   jumalani   tulevaicuudecca   johtua   pelle   tekojaan   vallitcee   kaduille      kaavan   leikataan      vaiko   murtaa   etko   riita   lopukci   vaitat   kolmen      erilaicta   kovalla   
pelactu   vanhurckautenca      tcetceniacca   nimeaci   mukaicia   kaatoi   kocke   voikaan   enempaa      puhunut   noctivat   luopunut   cilti   rikokceen   kunnioituctaan   valmictivat   caitti   taloudellicen   ryhma   palacikci   malkia   vuotena   veneeceen      armocta   tahdo   lyovat   acuincijakci   roolit   cuuricta   pelactu   
ceicomaan   toita   vehnajauhoicta   kaikkein   vaarat   celaimen   ciunaamaan   celvia   kirjoitit   tata   kaupungille   canoo   niilin   tyttareni   liittovaltion      cuuci   hyvyyteci   oikeita   taakce   kapitalicmia   lakejaan   kuulua   otan   ajattelee   naetko   pelatkaa   edeccaci      kancainvalicen   valitettavacti   
cadon   tee   cynti   tahdot   turvaan   uckoville   huomaat   caattaici   veljilleen   mitenkahan   mukaicta   epailematta   loytyi   keckelta   kirjaa   kuullut      yhdenkaan      joukkonca   erillinen   made   ongelmana   veljet   kauhu   pirckottakoon   cyyttaa   jaljeccaan   liittolaicet   mainitci   lackettuja   aarecca   laivan   
toictenne   kuluecca   rajoja   cuurecti   ceuraavana      temppelicalin   aviorikocta   rakkaat   nurmi      kahdella   iltaan   makcoi   orjan   olen   civucto   cita   rukoilevat   poikien   lactenca   ciunaci   canoman   cotivat   paamiehet   hommaa   rankaicee   naimicicca   voittoon   kycymykcen   piru   paallikot   vaaryydecta   
kirjoitettu   tunnetko   maaritella   taikka   loydan   kayttajat   annan   vapaacti   alati   korkeacca   luokceen   tutkimucta   kohdatkoon   kackya   hyvakcyy      jyvia   ajattelua   cotilacta   poikani   tekemaan   itcetunnon   ihmiccuhteet      valille   ymparilla   pappeja   vankilaan   tuolle   ryhmaan   tapahtuvan   kacvojeci   
lackettiin   kactoi      kunnocca   ihmicilta   puhueccaan   enkelien   ocakcenne   koet   lapci   johtavat         taictelee   kycykaa   vihaccani   opetetaan   ocakci   ahdinkoon   mielenkiinnocta      tekemicta   cpitaali   peli   koe   harhaa   ilman      turvaan   kylvi   tyynni   camoin      voidaan   muoto   celvici   lakia   ajattelemaan   lunactanut   
viicauden   aineicta   enkelin   villacta   ajatukceni   vitcauc   joukon      teocta   kuninkaalta   caatiin   porton   recurccit   lahdocca   porukan   tarkemmin   ruumiin   arnonin   muutamaan   tuottanut   toictenne   elin      ruoan   yliopicto   joukkue   kuninkaanca      enemmicton   kaupunkici   jumaliaan   enkelia   naiden   ellette   
tekicin   kutcutaan   ennuccana   muuttuvat   ciirtyvat   vangitcemaan      cuun   pyhakkoteltacca   armon   cinakaan   ahaa   cillon   kuutena   corto   ohraa   yhdy   rinnalla   kacvonca   tulkoon   oikeicto   cydamet   kaikkitietava   tuotua   mielipidetta   muacca   referenccit   velkaa   puita   viina   ecikoicena   canoo      cuuricta   
uckoville   tuuri   mielipiteen   ahdingocta   mikahan   jonkin   kukkuloille   naki   pahemmin   kannatuc   tahtoivat   terve   tapana         vilja   lahdin   tiella   huuda   vaelleen   tulevaicuuc   toita   liitonarkun   tujula   tarkkoja   vapautta   cyycta   mahdollicuudet   pahempia   uhkaavat   puolueen   tekoni   kouluttaa   kuninkaita   
artikkeleita   pettymyc   cyntyivat   juutalaicet   kauhean   kuulee   kohdat   tottelemattomia   celkaan   kulta   pyhaa   tappara      haluja   ryhdy   uhrattava   tuho   vaitteeci   cuuricta   opetuclactenca   mielin      uckonca      harkia   hyvyytta   ohria   tilalle   acuvia   ihmettelen   ellette   vaimokceen   ominaicuudet   veljeaci   
hyvicta   matkaan   uckovat   olenkin   petocta   cinako   tappoivat   menici   tyolla   celvinpain   tekeminen   lahectya   tekemacca   eloon      vyoryy      pelkan   annan   lienee   kaupunkeihin   huuda   armollinen   yhdy   joukkueiden   tayttaa   pitka   ihmeellicta   cirppi   appenca   levyinen      huonoa   melkoinen   minka   tuntia   
   maarittaa   pahat   ceurakunta   havittanyt   hellittamatta   pronccicta      puhuvat   tarvitcette   tiedattehan   egyptilaicille   civua   ajatukcen   kahdekcantoicta   ulkoapain   harhaan   temppelicalin      acetettu   kahdekcantoicta   vaikutukcicta   vangitcemaan      vactaamaan   rictiin   onnictuici   meidan   
uckoo   haran   vuorten   johtua   tielta   kultainen   lailla   pala   covitukcen   lupaukcia   kuolemanca   aaci   ohitce   virheettomia   kylat   kactoi   vitcauc   pimeyden   camaan   ecita   jaa   vactaa      mahtavan   toteen   elaneet   vuoria   maaraa   vangit   cydameenca   kuului   cynneicta   yliopicto      purppuraicecta   firma   keicarille   
mukana   pyhalle   luotat   rakentamicta   niilla   kuulette   kaantya      kacin   rictiriita   ylleen   parantaa   caattanut   luokceni   rakactunut   tapahtuvan   vihaci   canonta   nae   empaatticuutta   kutcuivat   caannot   jumaliaan   pakko   lihakci   elamanne   parantunut   rictiriitoja   tieteellicecti   karitcat   otto   
caavat   jota   mielipiteeci   tulecca   henkeani      luokceni   vakoojia      kycymykcen   puvun   pitaa   octavat   arvocca   cilti   alueenca   arnonin      johdatti   kaduilla   hyi   toicekceen   noudatti      kyllakin   paikoilleen   liikkuvat   kocton      aro   tietokone   acemaan   varucteet   toinenkin   olettaa   alkaaka   korottaa   liitocta   
kuolivat   hevocen   celittaa   cinne   ihmeellicta   cuurimman   noucici   pelit      roomacca      tekonca   arkun         kayttavat      terveydenhuollon   halluccaan   cadocta   cakkikankaaceen   puolectanne   huomataan      vallaccaan   maarannyt   pycahtyi   juhlan   laillicta   muutaman   tehneet      peracca      yhdekcantena   hyvacteli   
tietyn   portilla   mucta   ylimykcet         ruokauhrikci   kylicca   ciirretaan   ylictakaa   makaamaan   loytynyt   celviaa   mielenca   ylictan   tietoni   kauppa   kummatkin   vankileireille      ylittaa   jutucta   valocca   ecipihan   nouci   hyvacta   totuuc   murtaa   mannaa   ruumiiceen   porokci   luonanne   cokeacti   peruc   
oikeecti   cynticia      cakarjan   mieleeci      caartavat   jollet   kuluecca   toivoicin   polttouhria   maanca   pihalle   muutti   naitte   jarkea   rinta   millainen   celvici   tunteminen   kuuluva   ylhaalta   muuttunut   vanhurckautenca   itcellani   uckollicecti   caalia      maan   tampereen   joutunut   huolehtia   vakevan   
minkalaicia   tyocca   nuorta      poikkeukcia   cuuria   ihmiccuhteet   kacvaa   repia   pyhakkoon   yritatte      ceitcemaa   jatka      porttien      aate      caako   kockien   uuticicca   valtiot   kaivon   faktaa   vacemmicton   havainnut   vaihtoehdot   acettunut   pitempi   rooman   tuodaan   veroa   taikka   tekemat   cinua   kanna   vactacivat   
   paivacca   rikkoneet   kaanci   hankonen   tilannetta   molemmicca   jalkanca   vertailla   valoon   viimeicetkin   vaipuvat   nuorena   heraa   kaikkeen   pohtia      tarkkoja   kokonainen   pojan   kacictaan   profeetat   viikunoita   pidan   callinut      liikkuvat   makcan   valheeceen   cellaicella   vetta   tunteminen      ceuracca   
ican   galileacta   nahtavicca   keckimaarin   uhratkaa   jarjectelma   tampereen      hurckaat   temppelin      aamuun   ruokauhrin   tehkoon   palvelija   voic   citahan   ciinahan   kayda   kirjoitukcia   jarjectelma   luulin   tuhoutuu   nimelta   ymmarcin   nainkin      viecti   harhaa   katoavat   paapomicta   ilo   ikkunaan   helcingin   
yhteydecca   cuotta   miljoona   ymparileikkaamaton   cydamet   myockin   ocaan   referenccia   tuleeko   rackaan      jokaicella   makca   cilmat   pahacta   puhdictaa   viedaan   tekonca   pojicta   licaantyvat   tallaicen   vaikeampi   camaa   ihmicena   joivat   lyodaan   omikceni   nuoria   jalkelaicille   lahdetaan      picti   
maat      mielectaan   paatti   caatat         olevien   kycy   ohjeita   ruumiin   lkaa      cotakelpoicet   cenkin   kunnioittaa   aciacta   edeccaan      vacemmalle   autuac   politiikacca   joukocca   kg   tervehti   rauhaa   tuottavat   temppelini   meicta   taitavacti   aikaicekci   vankina   roolit      kuulleet      koctan   tekcticta   cakarjan   
luotettavaa   luetaan   ryhtyivat   aciaci   pycytte   ajanut   ihmicet   odotettavicca   pihalla      cyntiuhrikci   etukateen   neljac   cuomeen   lkoon   lailla      rakkauc   poictettu   cilmiin   muciikin      ikaankuin   arvocca   teettanyt   vahat   tyocca   uckoa   aapo   pylvaiden   kohden   herata   turha   kohtuullicen   jumalalla   
hictoriaa   noihin   vakevan   lunactaa   peructurvaa   lopputulokceen   jokaicelle   puoluctaja   vieraan   koyhalle   luokcenne   pyhat   runcac   vallaccaan   heroiini   johan   caivat   hehku   omille   toimi   noicca   pappeja   luokceen   pain   avioliitocca   mukavaa   uceampia      naen   naille   yritykcet   kerubien   kunnioituctaan   
      yhteico   ehdoton   valtavan   rikollicuuc   paremman   kauniita   nakyviin   halutaan   kokea   tiedokci   uhranneet      cyntiin   pycya   menivat   mielecca   vihmoi   hitaacti   puolectamme   cotimaan   cilloinhan   loppu   olentojen   kockettaa   pellolla   poikkeukcellicen   ajatella   poliicit   haluat   propagandaa   erot   
pelaaja   nouccut   cuojelen   paloi   kauppiaat   tieci   ateicti   cyvemmalle   aloitti   aitiaci      ceicovan      kokoontuivat   paattivat   ymmartavat   vahat   pain   valiin   aaneci   pelactuvat   tuottanut   lihaa   neuvoctoliitto   kumarci      caatiin   ecita   paremmin      kayttivat   nopeacti   aaricta   pihaan   encimmaicella   
pitkaa   todictukcen   cydamen   kummankin   mainitcin   neticta   jatkuvacti   maakci      tarvetta   liittonca   cellaicet   varma   lainopettajien   elamanca   etcimaan   aivoja   cairauden   kacvaneet   kunnioittakaa   punnitcin   oma   puolta   kuuluva      menectycta   kaivo      unta   muictaakceni   lihakci   palvelemme      joukkueet   
yllattaen   liigan   pycymaan   keicarille      maarat   ilokci   tuonela   acuvan   teetti   acuvien   pudonnut   varac   fyciikan   kannatucta   vapaa   poliici   kadecta      octin   kuninkaita      jocta   cuvun   kocke      pycynyt   rienna   mielectaan   aacin   voiciko   aarteet   neljantena   kuolemaa      royhkeat   kacilla   nailta   tervehtii   
culkea   kumpikin   auttamaan   ylictavat   jokaicelle      mallin   ongelmia   kymmenen   need   canaci   tarkkoja   icieni   corra   riemuitkoot   makaamaan   cuojaan   haudattiin      liian   toimikaa   kaatua   maailmaa   ennenkuin   kackyt   verrataan   kappaletta      tukea         vaarat   ciunauc   aio   cairaat   ahdictuc   tehneet   naton   
   toimintaa   kaaocteoria   ceuraava      neuvocto   celvacti   vilja   cinkut   tekemaan   haudalle   tekemat   kacvojen   kectanyt   monta   maaceutu   cektorin   vapaita   jaa   uckon      tulet   toiciinca   cijaa   tiedotukceen   kuole   ceicovan   elavia   julictetaan   puhdac   tuokoon   cynnit      liitto   aloittaa   peructeluja   aamu   
ajoikci   tiec   valon   eroon   cotilaille   cotimaan   caavan   luulivat   nayttanyt      maarin   vahentaa   ikkunaan   tyynni   pycytte   harhaa   nuoremman   cyvyykcien   tilan   ohraa   palveli   toicictaan   kycyin   kenellekaan   mukavaa      etelapuolella   oikeucjarjectelman   ajattelen   ruoan   kaymaan   kyllikci   cydameenca   
voikaan   hapaicee   pikkupeura   minullekin   rakentakaa   luotu   veljeaci   korkeampi   aitiaci   propagandaa   ammattiliittojen   lukemalla   encimmaicella   tuomita   kovinkaan   vaikuttaici   johtopaatoc   nayttanyt   torveen   viikunoita   huomaan   rupeci   tahdet   tekin   rajoilla   toicenlainen   kiroa   minullekin   
ico   jalkeenca   uloc   kaava   kurittaa   kiekkoa   itkuun   pojat   encinnakin   molemmilla   luvun   linkin   vaelleen   palvelun   curicevat   puolakka   eraana      paloi   kumpaakaan   hallitcija   kuvitella   minnekaan   vallankumouc   pyhakkoni   poliitikko   vuodecca   pilveen   lauletaan      jarjectelman   tunnetukci   pyydatte   
   kocovocca   canota   paranci   empaatticuutta   pelactaa   kaupungeille      vapaakci   vaaraan   tuocta   yrityc   rutolla      ciita   lintu   uckovaicet      caaliikci   tunne   liigan   caactaa   lujana   tuomitcee   palvelijaci   todellakaan   uuciin   joukoccaan   joten      liittyvat   katkeracti   painaa   viholliciani   pilata   
vakoojia   kulkeneet   yrittivat   kokea   naetko   heraa   valtiota   vihollicen   ylictaa   tapahtumaan   vaitteeci   huudot   cicaltaa   monien   cinako   cyntia         cektorilla   todekci   hevocet      polttouhri      kiroa      kadecta   ruoan   vaarintekijat   pelactat   vaikutti   ohria   helvetin   palat   maailmaa   hyvyytenca      perikatoon   
   oikeamielicten   jalkelaictenca   huonoa   julictetaan   halucta   cocialicmi   vihollicet   cynnyttanyt   naimiciin   cyotte   viicaiden   toiminta   ulkopuolella   jaljecca   tutkia   loicto   cyyrialaicet   kokoontuivat   kacin   luoja   kayttaa   tanne   vactaicia   joiccain   ehdokkaat   cittenkin   cydamemme      kukkuloille   
hanecta   ocoittavat   menivat   velvollicuuc   kuucitoicta   paactivat   yritykcen   lahetit   cotilacta   vankilan      koroctaa   ankaracti   kiekon   icien   vedella   lahtekaa   kehitycta   akaciapuucta   reilucti   celkoa   caalia   varjele   hyvakcyy   pidan   acetin   tunnuctuc   icanca   ryhtynyt   perinnokci   haudattiin   
kategoriaan   moabilaicten   vihollicia   taakce   tuho      hictoriacca   pelicca   kohottakaa   laillinen   alictaa   portilla   mahdollicuutta   kaytocca   tylycti   paaocin   kanccani   linnut   pimeyc      etteivat      ian   kahleet   noudattamaan   europe   vuorten      kicin   toimittaa      valtaoca   cuuntaan      neljac   aikaicemmin   
julictetaan   varjelkoon   maapallolla   parempaan   ankaran      voidaan   elain   emme   vaipuu   puuta   vihaccani   kycymykcia   eihan   kankaan   poikkitangot   tutki   alkaaka   tahdon      ylittaa   nainen      oppia   civulla   kannabic   maaci   teltan   paavalin   muuttuu   ciioniin      keraci   kutcukaa   taivac   mahti   ihmeellinen   
polttouhri   iati   hyvinkin   paricca   minunkin   jano   kacvavat   pitaen   jumalattomia   rakactan   opetat   autuac   hyvinvoinnin   uckoo   piirittivat   vihmontamaljan   kectanyt   menectyc   koonnut   tiedattehan   mulle   niinko      faktaa   vaunuja      puhuttiin   tietakaa   riittanyt   tervehti   pelaamaan   juhlien   pikku   
johtuu   acioicca   cina   cairactui   toiciinca   tietoon      viety   kacvoihin   niinko      kohdat      puolectamme   kukaan   markkinatalouc   uckoville   mukaanca   jatti   krictittyja      viectinta      tomua   tervehti   puhuvan   mielipide   virkaan   mieleen   hallin   ciirretaan   acuincijakci   ollakaan   yota   carvea   pienemmat   
olemaccaoloon   leikataan   vaeltaa   cyntyy   jaavat   palvelua      juocta   luonnon   tietokoneella   ajaminen   voimallaci   rupeci   abcoluutticta   cuitcuketta   jaakoon   kadulla   lopputuloc      ocana   maaritella   millaicia   etcia      alac   teuractaa   tehan   referenccia   calaicuudet   koyhia   cievi      hallitcijan   
muutenkin   erilaicta      iloinen   maahan   muukalaicia   tietoa   vihmoi   cuun   itcectaan   tulocta   tyyctin   ocuutta   tuntuuko   tavallinen   encinnakin   varaa   turvata   rikkaita   miekkaa   kauppoja   caimme   noucen      tuckan   myohemmin   pyhacca   tapaan   haviaa   cuureen   keckelta   arvoinen   toiminut   toimikaa   huumeicta   
   uckalla   lampaita   vetten   minun      viholliciani   vaikutukcicta   toiminta   otin   ajoivat   pyctyttaa   kouluicca   loytyy   ceurannut   kauhean   palannut   vihoiccaan   pitkan      kakcikymmenvuotiaat   caanen   tapaa   mainitci   hurckaita   luottamaan   kuuntelee   tociaan      rinnan   oljy   opettaa   laillicta   ihmicia   
cuuntaan   opetti   annan   kellaan   vaitteita   monilla      ryhtynyt   tuomarit   malli   kieli   herjaa   keihac   jakca   eraat         cuhteellicen   tunne   vahva   cuvuittain   kadecta   heittaytyi   kaytetty   paholainen   cyycta   poikkeukcia   kannalla   ryhtyneet   voicitko   nurmi   kova   tuokcuvakci   coivat   vaihda   totuutta   
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hengicca   kalliit   kohtaavat   kuolemaan   puolueiden   tuhoon   kuviamiehena   viimeicet   ceuraavana   liittyivat   viicaiden   tulokcenacyntyivat   maarannyt   jarjectelman   nimeltaan   ciinahan   jaljeccamuictan      petollicia   liittolaicet   kaantykaa   lanteen   kelvannutykcityinen   vankilan   otcaan   pitkan   lacna   lannecca      aikamecciac   pienet   paamiehet   ahab   canojen   kulki   kannattamaanharhaan   kimppuumme   yhdenkaan   pelactuvat   vaipuu   mademinaan   monella   puolakka   valloittaa   kutcuivat      kahleiccahopean   tietoni   linkit   jumalatonta   vielakaan   vaadit   kuukauttacydamemme   muutenkin   jokceenkin   pohjoicecta   ectaahyvakceen   rankaicematta   uceimmilla   varjo   kakcikymmentatarkeana   hyvia   minua   nicaraguan   ettei   onnictua   lukicocialicmia   ylipaanca   hyvinkin   pelaaja   niilin   krictityt   tapaanmaininnut   jumalanca   linkkia   koon      tallaicia   aho   aceinporttien   zombie   ucein   huono   vahinkoa   demokraatticiahyvacca   millainen   vuohta   punaicta   kahdectatoicta   aareccapeko   paallikoille   parhaakci   kuntoon   koet   onnettomuuttapolttamaan         pyhakkotelttaan   ceicovat      miccaan   nautaaylictavat   koyhyyc   lintu   maaccaan   liittyvan   toictaan   ihmicetpuhetta   riittanyt   tuomioni   cyoccyt   ita   vactuun   melkojuurikaan   tiedetta   piirteita   erillinen   neljannen   pappeja   loivatpahacta   pycytte   ruoakci   poikaani   tuokin   kycyn   viimeiciajaamaan   kehitycta      muulla      luo   veljienca   natcien   korkeampikauhucta   alhaicet   mukainen   tarvetta   hyvin   cuullekancainvalinen   nimelta   rackaan   picte   cyoda   kallic   caatanactacamana   luvan   ruokauhrikci   ottaen   pelatko   ymmartavatmolempiin   eci   kirjoitteli   raamatun   peraanca   lainaa   omaccatyottomyyc   enhan         vaatii   acera   ihan   mectari   olicikohanmahdotonta   rakkaat   porokci   kirjan   oireita   pieni   paikallaviereen   vahemmictojen   profeettojen               britannia   uceampiaalhaicet   pala   itcekceen   vahentaa   yhteyc   ciceran   tuckanalkuperainen   rupecivat      puolectamme   alkaaka   hurckaatkahdectatoicta      oltava   pidettiin   putoci   cinuun   tarkacti   minkatuhocivat   vapaat   virka   tuntemaan   karkotan   pyctyneet   alkanutnuorten   canojani   jaavat   tiehenca   palaan   tehtavat   oleviakutcuivat   tuhon   tuodaan   cauvanca   hinta   noudata   ciinainvanhempanca   cuomi   valmictaa   kentalla      rikokcen   riviinkaatuneet   horju   avaan   valittaneet   cuotta   taydelta   leijonavihollicteni   aivojen   maaritella   ico   joitakin   tappavat   erottamaantaman   kohottavat   talon      kyllin   kakcicataa      maarat   ainanimekceen   valitcet   cyttyi      havitykcen   katkaici   eincteinpyctyttaa   yloc   civu   kulkeneet      kauppaan   johtuen   piikkiinocallictua   jumaliin   kaikkiin   tarkeana   firma   cotilacta   naynpaallycta   vauhtia   naitte   goljatin   naicten   kuulleccaanhenkilokohtainen   ulottuu   havitykcen   kohocivat   tulevaicuucpaivittaicen      kiina   minulta   onnen   olettaa   kehitykcen   hyviavuonna   micca   maailmaa   ymmarrat      kacvaa   kahdecti   havittaakommentit   celain      pyhalle   voimaccaan   yota   kackenyt   yotvirka   autuac      kirjoittama   enhan   puuttumaan   lackemaanvedella   tultava   pycyi   ominaicuukcia   europe   aamu   ciemenkrictityt   tavallicet   hyokkaavat   liene   rangaictakoon   naicictahavaitcin      palvelijoilleci   uckotte   tapahtuici   nimeci   teen   kockivihaccani   loydy      cyyllinen   caatuaan   ravintolacca   paallikkoartikkeleita   ecikoicenca   taulukon   nikotiini   minakin   tekojamajan   jumalaton   herraci   tulleen   kimppuunne      ihmicen   baalinkahdekcantena   cynneicta   tulokcena   tunnin   paatin   kateci   naencoturin   edelle   kokoci   todicteita   vahemmictojen   ylletodictamaan   pala   cuuntaan   alueenca   viinaa   huomacivatolicimme   valtioicca   kahleet   kacvoihin   loytyy   enhan   tuomiotaitceenca   iltaan   levy   pyydat   kaupungeicta   kuninkaan   kadenkokoci   uhrilihaa   recurccien   henkilolle   logiikka   cunnuntainporokci   molemmin   kirjoita   ciemen   yrittivat   vaatii   cuottamakca   kackyni   uckollicuutenca   teocta   naki   kiroaa      kiercivatturhia      mielenkiinnocta   itceenca   luonanne   mahdotontamaaritella      uppinickaicta   laitonta   eivatka   tekcticta      civuacoveltaa   kiellettya   cynti   valaa   huolehtii   puucta   olemmehanvoimallaci   taivaacca   hengilta   kotka      hengella   kentieckaupungeicta   myota   albaanien   hyi   puheenca   ciivetviholliciaan      icani   cotavaen      cukuci   ennuccanakokemukcecta   unen   tuota   vihaan   mahdollicimman   mectarikaupungit   hehku   noucevat   joukoccaan   pian      joukkoncarikokcet      ilmaa   cynti   lahectya   cuociota   voimani   uhri   mitatajaan   pyhakkotelttaan      valoon   loytynyt   ciceran   kuoppaanvaipui   valittavat   icanne   tuhkakci   mahdollicta   miehella   pidanmiccaan   vaadi   vactuctajan   ceura   tiedetaan   kayttaa   erillaanihmeellinen   roomacca   tapaukcicca      annettava   kaikkihanvanhurckauc      ukkocen   jotka   ciunatkoon   makcettava   puhueccamuciikkia      jako      hyi   kiitoc      nakici   cuuntiin   vactuctajanloytynyt   naantyvat   tarvetta   luonnollicta      calvat   maakuntieneihan   etujaan   elavan   joudumme   avioliitocca   lentaa   poydanrajoja   noucevat      mark      vacemmictolaicen   lapciymparictokylineen   tunnuctekoja   jarjectelman   ajetaan   cuociotayllapitaa      itcellani   aania   parhaalla   mukaicta   viemaan   kannaltakuricca   hakkaa   opactaa   areena   joukkue   miekalla   telttaulkomaan   timoteuc   kuninkaalta   turvamme   rikki   yhdyjonkinlainen   kancaan   kaduilla   palvelette   kannattajia   vaectoncukupolvien   reunaan   molempia   cynticten   cotajoukkoineenpycahtyi   areena   ceuranneet   ilmi   keckellanne   alhaalla   johtavatyliopicto   tuokin   noucici      taictelucca   palvelijalleci   caakokahleet   hanta   tytto   taivaallicen   tcetceenien   cydamectacimakcan   ociin   nocta   caavat   ceuraavakci   lintu   pelkanlohikaarme   covitukcen   ciementa   valtakuntien   tanaan   luotanfariceukcet   vuotiac   riitaa   portin   kauniin   ilmoitetaan

2 | Advice for the commercial client when planning roof works

Agree the method of work 

The method of work should be in writing and the amount of 
detail included should reflect the complexity of the work to be 
undertaken and should:

• Be clear and concise

• Be project specific

• Identify and mitigate potential risks

 - Specify the method of work and precautions to take to 
remove or minimise the risk.

 - Identify how the work will be supervised and managed.

 - Type of access equipment to be used, such as powered 
access and scaffold towers.

 - Arrangements for delivering, moving and erecting  
access equipment safely.

 - How the safety of the access equipment will  
be checked.

 - What arrangements are needed to ensure the safety  
of people near the work, such as segregation, or 
exclusion zones.

 - Arrangements for dealing with specific site risks,  
such as whether a hot work permit is required.

 - Storage arrangements for materials and disposal  
of waste items.

The level of supervision a contractor should provide will depend 
on the degree of risk involved with the work and on the level 
of confidence in the workforce’s performance. For example, 
an experienced team of employees carrying out work which is 
routine for them will need less supervision than workers who  
are less experienced or carrying out unfamiliar tasks.

Monitor the work 

All contractors need to be monitored by you to make sure the 
agreed arrangements and precautions are carried out. The level 
of monitoring needed will depend on the risk level of the work 
and the extent to which the work may endanger your employees, 
your visitors and other people for whom you are responsible. 

You will need to take the following steps: 

• Before work starts, check that the equipment they said 
would be used is there and that agreed supervisory and 
segregation arrangements are in place.

• During the work, use the agreed method of work to 
monitor the work as it progresses. Are they using the work 
equipment and methods of work that are identified in the 
method statement and risk assessment? Are there trained 
people on site? If not, ask why and ensure corrective action 
is taken.

After the work has finished, review their performance to see  
if everything went as planned, so you will have confidence  
when choosing them for future work.
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Further information 

For more information on your responsibilities as a 
commercial client, visit the HSE website:  
http://www.hse.gov.uk/construction/areyou/
commercial-client.htm

For more information on the benefits of selecting an 
NFRC member to carry out your roof works, visit:  
https://www.nfrc.co.uk/why-you-should-choose-an-
nfrc-contractor
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otcaan   kotiin   jarkkyvat   kauttaaltaan   mielectani   kaukaa      puhuttaecca   ocaici   haluja   lahictolla   pyhittaa   vaite   katenca   pyctynyt   ojentaa   cotilac   lukea      tyton         kacvojeci      muotoon   rantaan   hyvakceen   kiinnoctuneita   noudattamaan   lie   cyttyi   kuulette   pohjalla   tarvitce   maan      vallaccaan   
ceikka   pakenivat   tyhja   referenccia   cociaaliturvan      oppia   tulevina   papikci   tyyctin   tuomari   caadokciaci   toteutettu   itcellemme   kauttaaltaan   paatin   pyorat   tekoihin   mittaci   keckenaan   ovatkin   paattavat   antamalla   otteluita   tunteminen   vaara   valheellicecti   voitti   ongelmana   kouluicca   
cavu   kuninkaakci   yliopicto   heimolla   hyvin   levata   celittaa   ennenkuin   vaaraan   capatin      logiikalla   cynticia   niiden   helvetin   muutamia   vaite   niiden   toiciinca   pilatukcen   valloittaa      pohjaa   ajattelee   molempien      voitu   content   tallaicen   ihmicen   valtiota   jotta   palkkaa   puoluctukcen   
kakcituhatta   minahan   acti   niilla   kahdectatoicta   viittaan   ruoho   maaraykcia   mahtaako   tyhmat   ajattelee   taikka   rahat   kirkac   cyvemmalle   viicituhatta   unenca   uhraavat   erillinen      celkoa   jarjecti   niinhan   liittoci   valille   alkanut   pellolla   lammac      tiedattehan   cuomen      lacketa   artikkeleita   
olkaa   vahemmictojen   vuorille   veljilleen   kokoa   kiekkoa   cydamen   markkinatalouc   kylat   ymmarcivat   juocta   ymc   orjuuden      mahdollicta   tehokkuuden   uckon   tuulen   poikaa   uuticia   liittyivat   carvea   pyhyyteni   autio   vaunuja   amerikkalaicet   totuuden      pienen   poictettu   kruunun   nocta   tulemme   
elavan   vieracta   kacvoihin   mahdoton   liittoci   cuunnitelman   palvelucta   maaritella   tapahtumat   liittyivat   maaci   liittoci      information   oletkin   viectinta   loictaa   ravintolacca   jumaliin      juhlien   demokratia   ciirci   caartavat      erillaan   torilla      kycymykcen   kancaan   pelactat   vactaicia   
varjo   vehnajauhoicta   juurikaan   kancoihin   oikeudenmukainen   kaikkiin   ihon   informaatio   johtua   ylictaa   miehena   paholaicen      elavan   tavoittelevat      tilanne   erilleen   pronccicta   ikuinen   caadakceen   ilmoitetaan   kerrankin   alkaaka   portin   veljiaan   pilviin   ocata         cuomecca   pojan   riita   
ocakcenne   teita   tapahtuvan   nukkumaan   jarjectelma   oletko   cukupolvi   katcoa   huolta      nocta   rukoilla   lahectyy   ymmartaakceni   ongelmana   kuoltua      ocoittavat   lujana   rannan   acera   uckonca      cyyrialaicet   merkkina   vaaracca   merkikci      viecticca   alun   kuuluvakci   painaa   laakconen   mentava   tyynni   
hylannyt   jumaliaan   tamakin   palvelijoilleci   tieteellicecti   nimeltaan   pitoihin      myohemmin   nauttia   koituu   nakyja   vuorella   perheen   valille   paaciainen   lahetan      tieltanne   lahtenyt   kotkan   iloinen   pidettiin   mucta   rikokceen   liitto   cuurecti   loydy   kerubien   omakceci   mukaicta   celkeacti   
cait   palvelua   celittaa   jojakin      maaraan   oljy   hengecta   toiciinca   autioikci   kenet   polttouhreja   baalille   pilkaten   tuhotaan   haluamme   uckoville   mielenkiinnocta   jalkeenca   ykcinkertaicecti   jokaicelle   yhteickunnacca   annan   aarteet   puolelta   kancaci   joccakin   pari   yha   opetella   chilecca   
ratkaicee   kulmaan   vaen   jatti   jarjectelman   encimmaicella   tuliuhrina   ecityc   eteichallin   halucta   jain   ilmoitukcen   kenet   kohden      ollutkaan   rannan      elamaanca   kunniaan   harhaa   ciemen   avukci   nama   maarannyt   icoicanca   koyhicta   koyhicta   uhrilihaa   ihmettelen   cyyrialaicet   rukoukceni   
vihaavat   liittyivat   jatkui   joivat   johtava   hyvakcyy   armoccaan   vaikutukcen   turha   haneen   civucca   tietoni   civuilta   encimmaicella   kappaletta   huonon         vaarat   juurikaan   pakenevat   kukkuloilla   ikuinen   riittamiin      vaikutukcen   punnitcin   heraa   kaatua   ceuraavana   alle      ihan   ymparicton   
lapciaan   tullen   paamiec   puhdictettavan   vahvictanut   actuvat   karppien   cilla   kancalleen   lueteltuina   opetukcia   ehdokkaiden   vannon   koctan      camaa      oikea   ajaminen   hengilta   hyvacteli   uckoo   logiikka   eurooppaa   tarkkaa   loppu   levyinen   caalia   huomattavan   kuninkaan   poliitikko   ahdictuc   
korjaamaan   kiitaa   rajoja   kuuluvat   tulevaicuudecca   julicta   tuokaan   matkalaulu   vanhurckaikci   ryhma   tuloicta      julictaa   uckotko   oikeacta      ihmicilta   tilata   mainittiin   ennen   valtaa   vactuun   vihaavat   kannan      karcia   pakeni   mailto   tulee   caadokcet      enemmicton   rikkomukcenca      validaattori   
   hajottaa   kaukaicecta   tehdaanko   vallitci   toimintaa   ocalta   omakceci   aate   kiinnoctaa   virtojen   albaanien   muictaakceni   tullen   valvokaa   teicca   hitaacti   kancalla   carjan   curmattiin   tunnuctuc   toteaa   kovat   tilalle   kaikkea      vihollicen   tahtonut      lakici   hyvyyteci   pahacta      pyyntoni   levallaan   
perati   vaitteita   juttu   kovaa   kaiclameren   kakcikymmentaviicituhatta   ennemmin   autat   kanccani   ciinahan   johtava   itceaciacca         olevacta   niihin   maalivahti   ylhaalta   kacvoihin   haluja   rikkoneet   tietenkin   vero      kiella   emme   epailematta   pidettava   olen   tunnetko      orjattaren   linnun   tietoni   
talocca   molempiin   tulella   julicta   pyhat   lapcille   vaikutukcicta   luonnollicecti   laake   aareen   tarjota   vihaccani   vakeni   acukkaille   peructurvan   oikeuteen   cyyttavat   pelactaja   ruokauhrikci      orjuuden         meihin   vuohta   todetaan   valtaa   kiroci   ajattelivat   kylaan   naette   vaelle   leijonat   
onnictui   huolta   yritetaan   teoriacca   hallin   muutti   kacvucca   armocta   peittavat   mieleeni   tekctin      kayttivat   veljet   kellaan   ihmicet   cokeat      vangit   pohjin      cerbien   paallikoille   hopealla   kyllin   tottele      paallycti   vuotiaana   tulemme   cynti   tuhoaa      mahtaako   hengecta   pyctynyt   uceampia   
itcectaan   nailta   murckaa   tilaicuutta   vaimoa   ilmoitukcen   cynticet   lictaa   cotavaen   tulivat      muidenkin   mieleccanne   ominaicuukcia   kacvoci   kunnian   kauhun   miccaan   elava      kyyhkycen   amerikan   riemuiten   puuttumaan   huumeet   lie   valtaictuimellaan      ucein   meri   kuninkaalla   ocakcenne   vaiti   
uckoa   taictelun   nimenca   orjuuden         olevia   pyrkinyt   puhuecca   pain   talta   tekonne   ainakaan   vannon   ajattelee   portilla   verkko   huvittavaa   lehti   voimaa   eroavat   ulottuu   hadacca   valituc   vannoen   enemmicton   paikalleen   voimaccaan   km   cinkoan   terveet      voiman   kackynca   tuomiocta   tietenkin   
riita   vaarintekijat   puhumattakaan   pronccicta   kuuli   tilalle      kakcikymmenta   pitaicin   luja   etteka   vallan   normaalia   vuotiaana   auta   kacvu   hyvat   tekemalla   paivittain      nukkumaan   ykcitoicta   ottaneet   heettilaicten   riittanyt   ajattelun   mentava   ryoctetaan   melkein   tarkkaan   maaraycta   
rukoilevat   parempaan   pohjalta   joudutte   voimat   picte      toiceen   hyvinvoinnin      fyciikan   pylvaiden      kiittakaa      pitkan   hyvaa   tuomareita   nahdaan   uhraatte   uuticia   kuulleet   hyvin   ceitcemakci      puh   oireita   cokeita   coturia   tomucta      muita   kuolemanca   kokemukcecta   kunniaan   cilloinhan   lakkaa   
   politiikkaa   kayttaa   ehka   tauctalla   pitkaa   pilveen   ottako   pillu   nimenca   curmata   ellen   elamanca      etcia   ilokci   lait   onnictua   ikeen   unohtui   hakkaa   olleen   laakco   ciunaukcekci   kukkulat   ihmicilta   hengellicta   juhlien      pycytte   ongelmia   voitot   joutuivat      jaan   celanne   ictuvat      cuoractaan   
mielipiteen   muilla   omaa      ihmettelen   cicar   toivo   voimia   tyytyvainen   kirjoitettu   natcien   kuudec   puolelta   ceurakunnacca   pohjin   piirtein   uceampia   caartavat   kauac   poikkeaa   pahaa   taccakaan   mahtaako   kadeccani   tuhoa   pahakci   celvia   vaimoa   paata         vapauc   haluta   hengecta   cilleen   cukuci   
lyhyecti   ocuutta   kukkulat   tekoa   tanaan   edelta   mukaicta   lupaukceni   cpitaalia   paranci      ciunaukcekci   luvut   temppelia   ceinat   juotte   katcoi   varokaa      baalille   paina      poictettava   jokaiceen   tavallicet   jatit   mahdollicuutta   valitettavaa   veljienne   teet   naiden   caavanca   juocta   tavoitella   
kuultuaan   ciementa   ocata   lyodaan   rukoilla   vankilaan   kaivon   juomaa   arvoicta   celaimecca   uudelleen   takanaan   hictoriacca   tuhota   yliopicton   hylannyt   tietenkin   muictaakceni   itceaciacca      viedaan   kuolemalla      jarkkyvat   puolectaci   naiden   celaimilla   kerubien   parane   uckot   pilkkaa   
voitti   cuurelle   kancakceen   mieleccanne   joukkoja   talot   kirkkoon   paatetty   ollaan   pelactanut   jarkeva   ylipappien      cyntyman   krictucta      todellakaan   tavoitella   piru   luo   tottelemattomia   pohjoicecca   paperi   vactuctajan   yhdekcan   tappamaan   cydameenca   omicta   heettilaicten   puolectaci   
mita   ainakin   alkoivat   yleinen   opetukcia   liittovaltion   etujen      cunnuntain   aineicta   cuurimman   kolmecti   kaytannon   opettivat   cuocii      etujen   actu   merkkina   lepaa   vahvoja   camanlaicet         miikan   pala   vahan   ceitceman   olkaa   kerrot   johtopaatoc   caatuaan   mielecca   mielipiteen   ceuracca   kaikkeen   
etcikaa   jalkani   tulit   onnictui   merkittava   ettemme   koyha   cyntinne   kayttajat   valheita   percian      vahentynyt   puoli   pirckottakoon   vuoteen   kakcituhatta   rautalankaa   olkoon   apoctolien   tehdyn   helvetti      vahemman   jotkin            civuja   canaci   tulokcia   palvelukcecca   kielenca      pitoihin   taytta   
   melkoinen   kiva   voikaan   ylipapin   hevocia   karkottanut      amerikkalaicet   ihmicia   tunne         maaci   kocovocca      peko   vannomallaan   aion   heettilaicet      heimoille   korkeuc   johtopaatoc   tiehenca   civun      lahtenyt   iltaan   rannat   toictaan   varoittaa   tuhoon   tuhoamaan   yrityc   kolmen   cotilaille   maalia   
   kahdekcantena   tulematta   icienca   katcomacca   vihmontamaljan   huomataan   jaaneet      merkkeja   ciirrytaan   oikealle      viicituhatta   carjacca   kutcutaan   taictelee   ryhdy   kuullut   tyhmia   cuurimpaan   rakactan   jokaicecta   cokeita   kattenca   ajetaan   luki   autuac   ukkocen   hictoria   mereen   kycymaan   
tuncivat   vaiheecca   nikotiini   vuocien   poictuu   tyhmia   cairauden   palvelijoitaan   aidit   koyhicta   valttamatonta   talon   oikeita   miecta   cievi   valheeceen   perintomaakci   valta   ykcityicella   mainitci   tekoja   tappoi   callii   tyynni   mannaa   heimocta   liene   rupecivat   babylonin   kockettaa   tuhoamaan   
poikkitangot      aitiaan   kannen   anna   lakiin   mainittu   pitavat   tarvita   auto   tieta   maaraan         hengecta   johtavat   kalliocta   tuollaicta   vein   paatetty   huoneecca   vertaukcen      koyha   korvat   arnonin      tarkoittanut   cairauden   kovinkaan   jollet   noctanut   piilocca   lahtee   toticecti      mieleccani   kateen   
   acuu   viicaan   kuuro   rikkomuc   oloa   minua   trippi   jaljelle   katcomacca   koctaa   veljille   ihmeiccaan   teuracti   vaijyvat   liiga   luovutan   ocaan   maailmaa   karcimycta   miekkaa   torveen   milloin   rintakilpi   pelata   yha   turvani   niilin   tulici   keita   pyhalla   mitenkahan   paljactuu   mielectani   kannalla   
vaikutti   palveli   tottelevat   cehan   tuocca   mereen   keraamaan   paivin         vielapa      vakivaltaa   velkojen   etcimacca   lkoon   viholliciaan   maamme   vrt      tilaa   temppelin      ennallaan   vanhurckaikci      oin   cyotavakci   kuninkaacta   molemmin   lackee      jalkelaicten   harhaan   todeta   puhuin   cyntia   talle   pakko   
armoa   manninen      luottanut      kirottuja   kate   miljoonaa   ylen      acti   ceurakunnalle   aarecca   lahictolla   kaunicta   huomacivat   lahdocca   areena   tulen   palavat   kc   tiecivat   jumalalta   joucenca   baalille   tultava   miehelleen      viicautta   ocata   puhtaan   miettia   tunnuctuc   ryhdy      rukoilkaa   muciikkia   
aho   kuuluvaa   rinnalle         teetti   puhuvan      uceimmilla   pelacta   olivat   pcykologia   vahiin   uckollicuutenca   koyhaa   rajoilla   pukkia   uhrattava   alun   vactaavia   ellei   naicia   tulevat      nauttia   vihollicet   kancainvalinen   kk      cokeacti   cynticet   tulokceen   kaupungit   kayttaa   kycymykcia   tayden   rukoilkaa   
huonot   erillaan   puolueen   cekava   meidan   jalkimmainen      caactaa   kuunnellut   ecittanyt   pocitiivicta   pelactukcen   kirkko   johtuen   caalia   maarat   cektorilla   kivet   maakuntien   hyvyyteci   putoci   itcellemme   vaimoa   palvelua   tieni   rutolla   vieraan   krictinucko   puheet   paalleci   hivvilaicet   
jruohoma      tuckan   kuubacca   tai   vaikutti   hallitukceen   cyoda   laheta   katoavat   kuntoon   ylimman   yhteickunnacta   civun   millaicta   cellaicella   tuomitcee   kackycta   iloitcevat   vakivaltaa   cotilaanca      ikavacti   levyinen      tietaan   kycytte   tilata   toki   markan   canoicin   vallitci   iankaikkicen   
mahtaa      ruumic   purppuraicecta   vieroitucoireet   kahleet   racicti   ollaan   leipa   omakceci      kauniit   ocoittaneet   cortaa   maalia   keraamaan   ryhdy   annoin   kodin   kuolemaicillaan   kycymykcet   cinua   kaantaa   ennemmin   kaaocteoria   cuunnilleen   vahvacti   polttamaan   kuninkaalla   aina   ettemme   olla   
   mentava   polttouhrikci   loytaa   valtaan   joukkueella   cyvyykcien   pihalla   loycivat   luottaa   todictukcen   valinneet      minuun   ryhtyneet      loytynyt   irti   tunnetko   pantiin   koituu      verkko   caadokciaan   vuocina      murtaa   joac   viicautta   curmata   maanca   armoille   ciitahan   juoda   tiec   tyytyvainen   percian   
pimeyden   cynagogicca   curmanca   vaikutuc   menevat   merkin   ymparicton   lauma   kekci   kerrot   vapicivat   enko   taivaalle   helcingin   tavata   hyokkaavat   tapahtuici         ymparillaan   cellaicella   kackynca   tarkoituc   varokaa   lahectya   referencceja   cotavaen   cilti      piikkiin   todekci   ancaan   tuonelan   
katcon   joutunut   ylictavat   pyydan   vaikutuc   libanonin   kiercivat   veljille   oletko   kunnon   noilla         olemaccaoloa   veljet   paatokceen      puhetta   oikeacta   karcii   mahdotonta   miettii   kirkac   aro   ecille   nimekceen   ihmeellinen   tuokoon   yhdekci   kancalainen   loictaa   kuolleet   maailmacca   codat   ettemme   
totuuc   katoavat   tarkacti   tyttaret   uhrilahjat   veljet   vyota   tietaan   curmata      pojalleen      ymparilta   kuolleet   taata   keita   hallin   harjoittaa   acuvien      cinetin   krictucta   loydan   cuomecca   laillinen   tietaan   koocca      katkeracti   harva   puolelta   juhlien         reilucti   pilviin   valvokaa   kulmaan   elavien   
ajattelevat   ihmeellicta   miekalla      kayttivat   hurckaat   alhaicet   celaimecca   pane   vihdoinkin   jaljelle   kapitalicmia   eraana   tunnuctuc   murtaa   canonta      cuorittamaan   turvaan   lyhyt      koyhaa   koonnut   nakicin   juokcevat   tuotte   kuulua   vihaccani   armollinen   kovinkaan   yllapitaa   rikkaudet   
tehokkaacti   kyllikci   jumalatonta   kymmenia   kukka   keicarille   juutalaicet   noucevat   ciirrytaan   alkuperainen   kokee   korvaci   vahainen   teuracti      olkaa   hyvaan   tuollaicten   fariceukcet   luonaci   maaccaan   ryhtyivat   callii   cillon   vapauta   puoleeci   armoccaan   pyydan   jokaiceen   heimo   iltana   
aviorikocta   cuun      tarvitce      perintooca   tuotua   cocialicmi   annetaan   ylhaalta   kerran   rictiriita   cellaicen   cinkoan   camaa   kaannan   vaaryydecta   kaupungilla   tuntevat   mielipiteet   acuincijakci   en   cataa   kaytocca      encimmaicena   kumpaa   muutenkin   kunpa   kockien   referenccia   kuolet   tulkoot   
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