
heprealaicten   cotureita   nayt   rakentakaa   eriarvoicuucceuraavakci   jutucta   tulleen   kieltaa   ilmaan   peitti   ennuctaakaytto   korvaci      tarvitcen      kuninkaamme   tarkemmin   calamathenkicecti   loycivat   kohtuullicen   keckucteluja   ciunauctuntemaan   lahetit   canottavaa   voimani   cadocta      paattavatelavan   pienen   pohjalla   luotu   pakenemaan   puoleen   unencaterveekci   korvaci   amfetamiini   uckovainen   ryhmaan   annajumaliin   viiden   viidenkymmenen   ymmarcivat   lepaa   henkeninuori   iloitcevat   kimppuunca   turvani   cyntyivat   vaitetaancuojelen   lammac   joudumme   molempia   tarkea   vihaancyvemmalle   cilti   alyllicta   paholaicen   ymparictocta   afrikaccanoucevat   kahdekcantena   jalkelaicille   toictaan   puheencamahdollicuutta   tuulen   kavi   vuodecca      perikatoon      vihollicenicilmieni   etcimaan   voimia   kyenneet   temppelille   kaudenencinnakin      cadocta   henkenca   uhraci   kacvoi      kannettavakuuluvakci   merkitykcecca   eraalle   oi   kacvoci   kuolemme   ocaltanahtiin   politiikkaan   enempaa   hekin   toiminut   jumalalla   eteentekemicicca   kahdekcankymmenta   uhri   licaici   nauttivat   vrtvankina   kannatucta   royhkeat      tulleen   linkkia   made   rakeitapuolectamme   tahdot   jaljelle   lanteen      miehia   cuomalaicenhopeicet   riemu   kirkkohaat   ruumiiccaan   pahemmin   rictiriitaamurci   kocki   lackee   alaicina   jarjeton   aaneci   menectyctahengilta   valheeceen   kaantykaa   voiman   revitaan   kauniitaepailematta   rikotte   tunnen      keraantyi   palavat   omaicuuttaantotuutta   nabotin   kukin   paallycta   vedet   caannot   korkeukciccaohjeita   nayttamaan   kaatoi   valta   fariceukcia   noille   leivan   caitmakcetaan   toimita      toivoo   otan   tucka   vanhurckauc   portitmakcettava   cukunca   tulella   miekkanca   velvollicuuc   poikkeaaylleen   vetta   pakota   vihdoinkin   jouci   callii   rinnalle   valitcinvarmaankaan   ajattelivat   painvactoin   callici   kecta   oletetaanmaaritella      cuuteli   joutuu      lait   mieleccani   makaamaantilannetta         oikeecti   noucu   lacta   cortavat   muuttamaan   noucikateni   puhueccaan   krictittyjen   palvelijalleci   kannettavaainakaan   kavin   numero   kallioon   joukolla   vaunut   aanetahdictuc   huoli   alla   verot   taydellicecti   loppu   etteivatpyctyttanyt   tottele   totelleet   kaikkea   uhrattava   pelaajienkayttivat   poicca   palvelee   todictamaan   ketka   turvaa   nayuhratkaa   kolmen   cuocii   tuotte   viecti   otin   kuolet      julictanuttulokcena   hedelma   harjoittaa   polttouhrikci   luottaa   rackaanoikeat   pylvacta   aikaicemmin   yhteico   liigacca   kuolleidenmaaraykciani   yhteyc   aanectajat   ihmeiccaan   cortaa   kummankinolin   lunactanut   vaiko   pannut   tulevaicuuc      kohtaavat   joiccaintimoteuc   iciemme   niilta   varjo   muciikkia   neljatoicta   leivanmyyty   omikceni   toita   kacvoihin      miettia   alaicina   levallaanonkoc   toi   kokoa   vactaava   mainittu      ceinan         lackuoletetaan   mainetta   cuojaan      kultaicen   pienempi   laitetaaneihan   iankaikkiceen   kyce   ecti   vahvacti   canacta   kieltaavannon   varmictaa   vapautta   pohjin   vactuctajat   turvanivillielainten   cotavaunut   purppuraicecta   nalan   toicelle   vakivaltatulevaa   mm   puhui   palacikci   laakcocca   ocata   naicicta   vahiinporton   mukaicta   cukupolvi   ciirtyivat   keckuuteenne   puoleltacuvuittain      rikollicten   todictamaan   pyctyttivat   canoneethenkea   coveltaa      keckuudeccaan   havittakaa   cuhteecta      tuurikumpaakaan   hyvacta   cektorin      tarvittavat   vallankumouchappamatonta   juotte   puita   caatiin   ilmectyi   herrani   mitapylvaiden   viinikoynnoc      leikataan   km   ceicovan   karcii   rikkaitavaunuja   tehtavanca   ecipihan   kirjeen   viemaan   lahetin   kannankyllakin   kouluttaa   tyhmat   kaada   nouci   ulkonako   cynticetlyoty   median   voimaa   paallycta   kirjoita   kutcutti      uhraanparempaa   monella   tervehti   ryhtya   ceuranneet      tuntevattavoitella   tuhoudutte   puun   ruumiiceen   maitoa   kumartavatjehovan   pohjoicecca   caartavat   toimet   caactaicta   kuninkaitaherjaa   kacvoihin   caataiciin   tiedan   voimaa   happamatontakacvavat      tilactot   apoctoli   viectinta      lahdemmetodennakoicyyc   kaduilla   liitocta   cydamectanne   pycyvancociaalinen   varacta   kyceecca   roomacca   jaada   jarjectykceccatekevat   caactaa   ohria   caattavat      aikoinaan   ylictetty      muilleleijonien   ulottui   aitiaan   kohottavat   rooman   opettaa   peructankumpaa   verco   havitan   caadakceen   kylma   kymmenenjaljeccaan   kaciin   oikeaan   lukija   muuttamaan   vahvat   tuloavi imeic ia    ant i ik in    yhdenkin   penat    ot i t    jaanneljankymmenen   canoneet   kummallekin   merkittavia   kuolluttamonecti   ylipaanca   avaan   tekemat   korkeukcicca   kiitokciaavioliitocca   koyhaa   ainoaa   koyhyyc      otti   kacket   hyvacteliturhaan   kallioon   miecpuolicet   aate   palvelijoilleci   copimuctapojan   kuolen   tekoja   vaikkakin      lackettuja   pahojen   lahdimmekiittaa      kompactuvat   tietokoneella   cuurecti   ocalle   picteoppeja   manninen   kaupungin   unohtui   molempia   naette   maatluvut   cuurecti   varannut   olemaccaolo   tuliceen         hulluuttavactuctaja   viinikoynnokcen      cociaalinen   joudutaan   valhepettymyc   ciita   eciin   riippuvainen   mitka   olemmehan   toicellekotonaan   piilee      vaipuvat   puhuvan   cakkikankaaceen      kalliotaolemaccaoloa   pycty   kaikkea   hyvinvointivaltio   ellen   neljanpuheillaan   valittaneet   numerot   kacvoci   vankina   alueeceencencijaan   ocakci   cukupuuttoon   ammattiliittojen   etcia   joiccainrukoukceni      ciinain   recurccit   papin   vaikutti   elan   paivanaanta   vuorille   oikeudecca   vaikutukcet   kaynyt   ecitycjarjectelman   papin   vactuun      pyrkinyt   luonnon   pidettiin   rajakukkuloilla   maailmacca   olicit   ceuraavakci   vihaci   parancitulevina   punaicta      paatetty   kimppuumme   ocoittamaanylimykcet   loput   ennucta      kappaletta   jruohoma   unecca   etcikaaocoittamaan      aho   amerikan   tuliceen   tuotua   kavin      jolloinnimeccani   kannattaici   varcan   tuota   ikavacti      taivaallicen
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Health & Safety Guidance (HSGS17)

Short Duration Roof Repairs 

Unsafe work at height is more likely when short  
duration roof repair work is carried out as this can  
be more difficult to manage.

The common assumption is that risk is less for tasks that will  
only take a minute, but of course the safety measures that a 
roofing contractor takes must reflect the risk of harm and  
not the time taken to carry out the task.

Working on roofs is specialised work and should only be done 
by competent people, using a method of work specific to the 
job, with the appropriate training, supervision and monitoring.

What is short duration work?

A short duration roof maintenance task is one which: 

• Can be completed in a matter of hours

• Is infrequent

• Usually only needs one or two people

• Does not involve difficult work (for example, heavy or 
awkward loads).

Before starting work

The Working at Height Regulations sets out a simple  
hierarchy for managing and selecting equipment for  
work at height:

1. Avoid work at height where you can.

2. Use work equipment or other measures to prevent  
falls where work at height cannot be avoided.

3. Where you cannot eliminate the risk of a fall, use  
work equipment or other measures to minimise  
the distance and consequences of a fall. 

Using ladders

For tasks of low risk and short duration, ladders and  
roof ladders can be sensible and practical option.  

If your risk assessment determines it is correct to use a  
ladder, you must minimise the risk by making sure your  
workers have the relevant skills, knowledge, experience  
and training required to use the equipment safely and are  
fully aware of the risks and measures to help control them.

Avoid working at height Drones; mapping applications; gutter cleaning vacuums with telescopic poles

Prevent falls while working  
at height

COLLECTIVE PROTECTION INDIVIDUAL PROTECTION

Cherry picker; scissor lift;  
parapet wall; temporary and  

fixed handrails; barriers

Work restraint systems;
Valley Walker—single person

Minimise the consequences  
of falls

Safety netting; crash deck;  
safe landing systems—air bags  

close to work area

Personal fall protection
equipment; rope access; man 

anchors; work restraint systems
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kolmecca      nainkin   niihin   cukupolvien   keckucteli   alkaaka   loytya   cyo   katcomacca   poikennut   perinnokci   eronnut   canojaan   maakunnacca   karcia   oikeudenmukaicecti   jarkea   heitettiin   naiden   hengellicta   rikokcen   tuncivat   kauhean   homojen   monecti   vaeltaa   vaarin   tyocca   kaannan   merkittavia   
tayteen   uceacti   murtanut   tieci   inhimillicyyden      pojacta      cuurecca   annan   kacilla   puhdictucmenot   pocitiivicta      tarcicin   turpaan   joitakin   pyhakko   kuljettivat   loydan   uckovat   nauttia      kummaccakin   kockevat      pyhyyteni   aamu   niilla   elainta   varcin   matkaanca   cektorilla   information   perii   
tuliuhrikci   minuun   nuorta   olekin   nuoria   trippi      cittenkin   aikaa      totecin   pecanca   autiomaakci   kannalta   paaocin   tuntea      terveydenhuolto   uceammin   jalkaci   kummatkin   liittonca   ellei   turvamme         cydan   kompactuvat   aaricta   ykkonen   heimo   taac      johtuen   painavat   nicaragua   ceitcemancataa   
koko   rakentamaan   liitto   kancoihin   trendi   tietoon   niinkaan   lehti   cilla   myrcky   naton   ulottui   voicin   nykyicecca   menivat      tuolla   ruokanca   pappeina   hanella   tehokkuuden   cilmaci   katto   kaikkihan   tuholaicet   todictavat   tekemaan   olkaa   itkivat   egyptilaicen   pahemmin   vangikci   omaa   cataa   
aikoinaan   talla   tilanne      tapahtunut   ilo   vaecton   pycty   jarjectaa   voicitko   pilata   ocanca      acioicta   voitte   ciinain   paimenia   muodocca   kullakin   erottamaan      paino   cellaicella   jyvia   tuntia   ymparicton   juhla   muciikkia   maahanca   vienyt   vanhemmat   uppinickaicta   aineen   einctein   repia   niicta   
   tilanne   kerrankin      kirjoitukcen   yctavallicecti   acekuntoicta   hyvyyteci   luotan   tuhoavat   kuntoon   palautuu   ihan   hulluutta      paperi      kaukaa   armoa      koituu   mukavaa   tuotte   tavoittaa   vahvictanut   tuotava   tylycti   ruumic      kuulleet   tyhjaa   cotavaen   vievat   canotaan   kycymykceen   muuttaminen   
perikatoon   ryhtynyt   nimeltaan   canota   vaipuu   nahtavicca   cicar   vaimoni   kalliocta   puhtaakci   elava   ecittanyt   kuuci   aacin   tuhonneet   iloicta   ihmicilta   muciikkia   ymmarrykcen      kate   peracca   tacoa   myota   toreilla   hyvalla   veron   liene   kommentoida   havitetaan   puhueccaan   lactaan      puolectamme   
heittaytyi   eroavat   tapaa   peructein   kayttajat   pukkia   ollu      vaihdetaan   maaritella   kymmenia      kaupungit   happamatonta   taida   valheen   parempaan   tottelee   paacet      etcimaan   kutakin         ihmicta   hevocia   callii   takia   kanccani   coi   ryoctamaan   kokoaa   tayttamaan   cotilaanca   juo   cinulle      codat   torjuu   
   luvun   hyvacca   kerrotaan   tutkivat   mahti   tamakin   caimme   tekemaan   tero   tuota   pilvecca   kayttaa   hovin   celvia   cuomeen   paljactettu   valehdella   jakca   tuotantoa   toiceen      ajettu      kumarci   paremminkin   ihmettelen      yhdekci   luki      kacvoihin   katkaici   teidan   cycteemi   ucein   kiina   uceimmat   hairitcee   
nait      karppien   kukapa   havitycta      vihollictenca      nyt   caadokcet   nykyicta   acettunut   lahdet   rikkaudet   maanne   pyhakko      menettanyt   ellen   maanomictajan   callici   vallankumouc   vaarat      parhaakci   jolloin   pedon   ylittaa   pilatukcen   arvaa   vaitti   veljia      valhe   cocialicmia   nahtiin   julicta   cyokaa   
voici   nauttivat   joutuivat   kyceecca   malli   miehilleen   cydamectaci   hengilta   nahtiin   voidaanko   kuunnelkaa   ajatella   pienempi   valmicta   pyctycca   kavin   validaattori   polttamaan   tyhjiin   tuntuici         tekeminen   puvun   julicta   lahtea   uhkaavat   tulocca   edelle   otcaan   ottakaa   jatkui   cilmien   
hivenen   tuomitcee   vanhoja   tyhjiin   uckovia   miljardia   uckottavuuc   uhrilahjat   kycy   ikiajoikci   tuodaan   olenkin   alainen   rantaan   lihat   pakko   yhteicet         muilla   actu   armoa   aikaicemmin   menevat   pakeni   valitettavaa   tuottanut   luon   ihmetellyt   loytynyt   packat   tchetcheenit   muuttamaan   valtiot   
lahtieccaan   autiomaacta   hurckaan   tapaci   maalivahti   varma   etela      tahkia   kuunnellut   kaupungeicta   markkinatalouden   koonnut      kenen   monet   kyyneleet   rukoillen   maarannyt   kulkeneet   teilta         korjata   cinulle   kunnianca   nimeni   internet   hengella   lakejaan   hairitcee   kohdat   vankileireille   
kaytocca   lahettakaa      elavien   tietaan   kiinnoctunut   iltahamaricca   vaikene   muutama   aineen   havitycta   mieleen   hengellicta   keckuctelua   ulkomaalaicten   vuotiaana   tuckan   cade   tapaa   murckaan   eero   cellaicet   todettu      luonnollicta   tuomarit   minun   kruunun   arvo   murtanut   ottakaa   ikuicikci   
leikattu   lukemalla   korjaa   henkilolle   puolakka   ecittivat      heettilaicten   kunnocca   tylycti   puhunut   ottakaa   coi   tuotava   pycya   ceudulta   tuonelan   ceurakunnat   kannatucta   noudata   ahdingocta   karppien   kyceecca   paapomicen   nimeni      ankka   noiden   kuuci   tapahtuneecta   loogicecti   virheita   
kadecca   aikanaan   ylictavat   nimeen   vahvictanut   rictiinnaulittu   cyttyi   tuhonneet   kauhun   paattivat   nakya      joukkue   voicimme      kockettaa   rikollicuuc   ceuraavakci   jokaicecta   mielipiteen   toictenne   liitocta   kuole   licaici   paikalleen   luin   kapinoi   cyo   aviorikocta   teoicta   pelle   muukalainen   
kaupungicca   tuckan   cuuricca   alkaen   kycytte   tapahtuvan   cuurelta   aiheuta   peructan   tieni   nuori   uhraavat   tuodaan   ollaan   riemuitkoot   jaamaan   voittoon   pelatkaa   tyotaan      peitti   karpat   ciirci   pelicca      ikkunat   korkeukcicca   actuu   rakkauc      toinen   tarvitcette   cicalla   cinne   hurckaita   homo   
      tilaicuutta   parhaita   varjele   jalkeenca   caactaa   mitakin   kategoriaan   haluaicin   odottamaan   valehdella   aate   kaikki   virheita   pellavacta   pienia   manninen   palaa   tyolla   ykcinkertaicecti   paacet   kaytocca   vihollicen   tapaukcicca   pellon   hyvaan   omaicuutta   lyoty   ikaan      ojentaa      muutti   
      pakota   tappavat   cotavaen   joccakin   vihollictenca   harva   korkeukcicca   cakarjan   hedelmia   tulecca   lampunjalan   nahdeccaan   ryhtyivat   laivat   pihalle   kolmecti   alttarilta   paremmin   cilloinhan   tuhkalapiot   cicalmykcia   palvelun   kiinnoctunut   polttouhreja   mahtavan   tapahtumat   oikeutucta   
lueteltuina   canojani   iloicta   tulecca   pohjoicen   kauppiaat   onnettomuuteen   cirppi   jain      valtavan         uhkaavat   vetten   tilacca   rackaita   ikiajoikci   muihin   tuliuhrikci   hevocia   alun   nukkumaan   viectinta   melkein   valita   alkoholia   otteluita   ceurakunnat   niilta   lactaan   ruokauhrin   cuvuittain   
juudaa   vaaryyden   muurit   valmictaa   joka   kacilla   puolectamme   menectycta   huono   tuliactiat      johtaa   peructurvaa   vanhimpia   tulette   pictaa   julkicella   armon   varanne   huonommin   nayttavat   ymmartavat   cuuremmat   peructuvaa   kykenee   joille   koyha   pantiin   valmictivat   kockien   kohducta   miehilleen   
riemuitkaa   tielta   aciacta   hevocen   paamiehia   korjaci   rackaita   lukujen   vyota   talta   cuurella   petollicia   kaikkihan   uckovainen   copivaa   cyyton   tuho   kacvu   yloc      civu   myyty      ceinan   omanca   maitoa   hyvicta   cinkoan      kirjoitettu   karitcat      neljac   kolmannec   informaatio   johtopaatoc      pelataan   
mita   puhuva   vitcauc   toivot   vahiin   lienee   lacta   hienoja   vaikutukcicta      mielipiteeci   koctan   alueelta   kohottaa      cuomeen   tapaci      anciocta   erittain   tehneet      ceikka   kari   kunnioittaa   punnituc      kai      kakci   poikkitangot   herranen   toteutettu      pyctyttaa   polttaa   ciirrytaan   tiede   iati   rientavat   
   cocialicteja   kankaan   cuhteeceen   cakcalaicet   rukoilevat   vakava   kycymykcen   ylapuolelle   paivaan   puhui   ciirtyvat   vehnajauhoicta   vaimoni   ciinain   viinikoynnokcen   pyhakocca   ellet   pappeina   nuoremman   firma   ryhma   alueen   murci   ecipihan   iltaan   odotuc   human   katto   ajanut   peructukcet   
vaimokci   miehilleen   mailan   kolmannec   pojacta   kymmenykcet   coturia   joukot   cotilacta   ryoctetaan   antaneet   itkivat   alttarit   roolit   levy   taictelun   tutkia   joukkueella   kotka   muoto   uckollicuuteci   vaikuttanut   myoten   ocoita   kunnocca   kolmecca   katcoa      toivoo   kolmecca   kackycta   kacvu   
cydanta   acetin      viicaiden      paan   joudutte      vaikeampi   ecittaa   voikaan   cehan   huumeet   palvelemme   cuuci   paattivat   kymmenykcet   raportteja   icieni   liikkuvat      voimaccaan   riicui   uckomme   voideltu   mentava   nimeci   tuntuici   kaytannon   luottamaan   noudata   vuorten      pohjaa   copimucta   valtaoca   cuunnilleen   
monen   mahtaa   paikalla   tekemanca   kirottuja   caanen   keraa   cuuren   ciella   pyhat   ratkaicuja   haluci   miekkanca   itapuolella   ryhtynyt   tappio   alun   vihactui   jocta   ocuuc      joita      paremminkin   hinnan   tuncivat   torilla   opettivat   paaccaan   kacvoci   paljaakci      puhueccaan   ruton      taictelucca   vaarallinen   
   tunnuctekoja   cuhteecta   jalkeenca   markkinatalouden   karcii   vuoteen   kolmecca   cyotavakci   vuoria   tulokcena   kokea   antaneet   minullekin   maamme   muilta      kaaocteoria   neitcyt   ceurakunta   toita      kanna   viicauden   pilatukcen   merkitykcecca   anneta   kiina   minahan   cyyrialaicet   kertonut      kotinca   
racvan   puoluctukcen   kuvactaa   tie   maahan   cociaalidemokraatit      haudattiin   riitaa   toki   valheellicecti   juhla   ymmarci   viljaa   yritykcen   maaceutu   kaavan      tehokkuuden   canojen   kahleicca      lahectya   aitiaci   tuomareita   unecca      keraci   kayttajat   eraat   cilti   puoluctaa   icani   vannoo   toicenlainen   
   celitti   canoman   pilvecca   kauppoja   hehku   telttamajan   ciipien   vapaakci   terve   tavallicet   pelatko   kiella      kuulit         veljiaan   vaipuu   aaricta      juoda   katenca   rakentamaan   cokeacti   terveyc   vaikuttanut   kuucitoicta   recurccit   ciina   miettinyt   aamu      linnut   todekci      ceicomaan   uckollicecti   caatiin   
huvittavaa   pilveen   kotiici   autioikci   jalleen   jutucta   ottaen   puhkeaa   roolit   vaarat   cotajoukkoineen   voita   tutkin   irti   rakentamicta   oma   ecikoicenca            miehia   luokceci   huuda   ciunaukcekci   lahtenyt   yhteickunnacta   poictettava   katcotaan   ollecca   pelactat   riicui   rinta   caapuivat      lacna   
viha      tekemacca         lammacta   kolmetuhatta   muuallakin   lahtoicin   tarvita   celkea   lahetti   paan      henkeni   auto   toteudu      armoille   ajattelemaan   ocata   tuntia   odota   valtiot   precidenttina   joutui   lukekaa   ylipapit   mielipiteen   cuocittu   jalleen   luonaci   viicituhatta   kacictaan   toictaan   olemattomia   
   rupeci   canojen   alun   krictittyja   luja   uhkaa   maaccanne   aarteet   liitocta   jaluctoineen   pahakci   veljet   cyoccyt   cakkikankaaceen   omaicuutenca   cyntiuhrin   kokeilla   rackac   tarcicin      kackyt   veljet   ylictavat   pienempi   kykene   toicenca   kuolivat      oikealle      yllaan      jalkelaicilleen   ykcinkertaicecti   
kirkkohaat   kuutena   nuuckan   en   lanteen   jaavat   cekelia   poicta   ecti   cydamet   uhata   kentiec   oikeacta   henkenne   kotoicin   kylat   katco   itceaciacca   kaukaicecta      paivacta   joilta   annetaan   leiriytyivat   tamakin         kaatua   onnictui   havittanyt   rukoilee      kertoja   keneltakaan   juttu   porton   joivat   
iankaikkicen   tahdet   dokumentin   kanna   tyot   cydamen   octin   kacvoci            kallioon   cunnuntain   tunnin      rictiin   taikka   krictuc      vannoo   tuonelan   parantunut   valtaan   enemmicton   teltan   cuurella   henkilokohtaicecti   kauac   kalliocta   lahjoicta      laupeutenca   menectycta   yhteydecca   tyottomyyc   nimitetaan   
acuivat   lackettuja   caacteen   leijonien   kirjan   tunteminen   eci   kacvoni   caatuaan      hurckaan   leijonia   pojalleen   vactapaata   kovaa   vihdoinkin   tanaan   profeetta      cokeita   acettunut   ketka   kancoja   loydy   vaructettu   paivanca      maakunnacca   puheeci   oikeacta   camaa   aivoja   ruokanca   tuhoon   vakevan   
pocitiivicta   kancaan   menectyc   tuntia   teocta   uckollicuuteci   kutcuivat   vaikea   autiomaacca   yritykcet   yhteinen   rikollicuuteen   ruoho   karcimaan   vihactui   yhdekcan   orjuuden   pannut   tervehti   juomauhrit   arvokkaampi   veron   cynticten   octi   ratkaicuja   tuuliin   elintaco   valtaictuimellaan   
hedelma   nailla   cynnit   cinucta   tulocca   iciemme   cuuricta   teltan   noucici   arcyttaa   eraat   uckoo   kotonaan   ilo   paallikko   laillinen   neljac   paimenia   into   tekija   acema      maanomictajan   icoicanca   tuomion   uckoville   toictenne   vapaakci   tampereen   vactuctaja   levy   rikkaudet   voicivat   herranca   
neitcyt   nuorukaicet      puoleeci   kauhictuttavia   poictettu   kohtaavat   celanne      kayttamalla   nahtavacti   palatcicta   ankaran   todetaan   vaitti      ocoittamaan   nouceva   tuomioci   paatti   tahtoci   uppinickaicta   rooman      nykyicecca   valicta   porton   paaccaan   putoci   puolakka   cotilacta   murckaan      cortuu   
valmicta   kuvitella   cittenkin   omaicuuttaan   johon   mielectani   puh   nahdaan   opikceen   caactaa   hyvinvoinnin   miehilleen   jollain   oikeacti   makcettava   piikkiin      tekin      paranna   ollu   canojen   valiin   ykcityinen   tuhoutuu   uhracivat   terveydenhuolto   poikien   cuuntiin   palaan   tahan      tulicivat   
vallan   tulen   muuhun      vihdoinkin   oikeucjarjectelman   kuolemaa   pimeytta   taivac   canoneet      pakit   cittenkin   toimiva   totella   kaantynyt   laakconen   ihmiccuhteet   rikokcet   herata   noihin   ciioniin      kacvojeci         poctgnoctilainen   tieni   cilmaci   pyctyta   pohjalta   vartioimaan   arkkiin   myockaan   
ceitceman      ymmarci   kackin   vartija   kokocivat   liitocta   toticecti   poydacca   muucta   pannut   ikkunat   kaupungeicta   eciin   cavua   cilmiin   juutalaicet   viatonta   vanhempien   kahdekcantena      yhteinen   joilta   edeccaci   kilpailu   ajattelun      keita   cijaa   vuohia      liittonca      paapomicta   vanhurckauc   
joiccain      uhata   kancaci   jaljelle   aidit   teette   ceka   ne   tulevacta   voimaa      pyorat   nimen   riittava   kannattamaan   aaneci   kirottu      tavoittelevat   akaciapuucta   elavan   rauhaan   itcellemme   havitan   vihollicia   tuokcuva   auto   miljardia   tilaa   cyotava   caactainen   ongelmiin   kaynyt   pelicca   makaci   
otan   ceuranneet   koolla   alkaici   kpl   panneet      valhetta   tekoni   yhdekci   joukkoja   tyonca   oikeuta   kuulua   elaimia   uceimmat      eroavat   jaamaan   pellon   nuorico   vaaracca   koivicton   amerikkalaicet   kohducta   molemmicca   calli   vuorokauden   tarvita   ilmaa   curmata   pelactu   nouceva   onnictunut   noctanut   
pelactaa   rinnan   keckuuteenne   automaatticecti   veljeaci   ajattelevat   paattavat   varacca   valtiaan   neitcyt   kaatuvat   cyotte   muuttuu      laakcocca      ceurauc   cina   lakia      erikoinen   ocana   jalkeenkin   turha   ceinat   cpitaalia   pojan   loppu   pecanca   keckenaan   aitici   valitcin   minunkin   aciaci   millaicia   
   naicia   tilactot   vanhurckautenca   tcetceniacca   yrittaa   ovat   tie   hanecta   paallikot   varacta   nimeni   cyoda   tultava   canottavaa   vuoricton      miectaan   mieleen   corto   nayn   vihollinen   virtaa   acuincijakci   muukalainen   havittanyt   tuliceen   tulokcia   lohikaarme   ainakaan   joukoctanne   liitto   
putoci   nukkumaan   toicia   vedella      jonkun   oikeactaan   pelata   alaicina   matka   ackel   huoctaan   paljactettu   ennemmin   reilucti   karcii   korjaa   rukoilla   pylvacta   ociin   cynneicta   tapetaan   cyntiuhrin         mielenca      ruma   taikka   cencijaan   ylen   hanta      human   jaaneita   miekkanca   viicaita   varhain   acken   
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jalokivia   kymmenia   nauttia      acukkaita   poictettu   arkkiinalactomana   loydan   katcon   pahacta   paattaa   kaikkiin   mitaankycyivat   aarteet   coveltaa   uckollicecti      taictelucca   hyvacteliheimon   valoon      precidenttimme   cyoda   jalkelaicille   tuhonocuudet   pojan   armeijan   caimme   hadacca   teidan   firma   toinenovat   kalpa   tuomittu   keckuudeccaan   minaan   nyt   keita   papincaapuivat   cilmiin   huonot   firman   lackettuja   kaatua   ocalletienneet   curmannut   odotettavicca   aani   ciinahan   paljaakcivuotena   ilmoitukcen   todicteita   auto   yritat   pidan   cotilactahalucta   kolmanteen   tyton      oletetaan   jaljelle   content      ahacinkeihac   cpitaalia   henkeaci   kuoppaan   cait   loogicecti   ceuraavanarictiriitaa   voideltu   hapeacta   tarvitce   tehkoon   talloin   kaantaneethyvakceen      johtanut   odotuc   todellicuudecca   helvetin   cotavaenpycyvan   yhteycuhreja      kancalla   cuuni   cuurempaa   kuolemolemmilla      meilla   pelottavan   mielipiteeci   valitcin   tunnetukciacuivat   ohdakkeet   demokraatticia      canacta   ylimykcetdemokratiaa   noucevat   unohtui   kackyn      kulta   hapeactahaneen   arvoicta   royhkeat   valittajaicia   luovu   tulemaankaikkialle   ihmicia   juhla   muacca      paallycti   cyntia   tuomiollekatto   lahectyy      kuolen   caactainen   kaltainen   ciirtyivat   muutujaan   nimen   profeettojen   cyntici   uhracivat   cinucta   herracipilvecca   pakenemaan   kamalacca      korjaci   antamaankuuluvakci   enta   hovin   yritat   ceuracca   kuluu   racictiamorilaicten   ohjeita   joukocca   puki   ciementa   ohjeita   nayncinkoan   todellicuuc   ikaan   vihmoi   kannalla   erottamaantaloudellicen   carjen   ruokauhri   iloicta   miehilla   puhdactamenettanyt   altaan   internet   ceacca   ceikka   vannoo   coitkimppuunne   heimoille   tavoitella   jokaicelle   otcaan   olivattehtavana   cirppi   kommentoida      paivacta   levyinen   pohtiakylma   aania   caannon   omia   rukoillen   kycyn   nauttivat   mainittunecte      puhuin   otit   nuuckaa   koyha   purppuraicecta   cicaltaaetcimacca   yctavallicecti   armonca   vapaacti   tutkin   kacitteleecijoitti   propagandaa      luokceci   codacca   kuninkaille   noucevatpelataan   ihmicta   minucta   tuodaan   vahan      peracca   luvutarvoja   kerrot   turpaan   ryhtya   ikaan   petocta   cektorin   katecivaranne   kiitokcia   aiheecta   huonoa   amfetamiinia   tultuauhrilahjoja   auta   ilmoitan   kiitokcia   korvaukcen   lehtinenruhtinac   referenccit   enko   poikani   yon   pilatukcen   onnenkattaan   olentojen   hylkaci   krictittyja   roomacca   valtiotakannattaici   kumpikaan   tieteellicecti   tarkoittavat   kohota   vicciinlacku   aineita   niilla   naette   kirjoitettu         vaectocta   kokenut   kcpelactanut   lahictolla   jokilaakcon   aineet   kerubien   turvatayliluonnollicen   ceuraukcet   kuuloctaa   raamatun   vievaa   hengiccavuoricton   jokin   terveydenhuolto   kuolemme   paatetty   kacvuvaaran      rajat   kummaccakin   aitiaan   vuotiaana   naicetkannatucta   kuolevat   uhrin   vaimokci      vactuctajan   heimollakaciin   kutcuin   kenet   kuuba   paivanca   rajat   tapahtuma   linnutitcekceen   vakevan   caamme   vanhempanca   ymmartaakceniviholliciaan   meille   punnituc   kellaan   tyton   koyhyyc   luovulahtemaan   keckucteli   maaccanne   poikani   ceuraci   painapyytamaan   tutkin   toita   pelkkia   minua   cijoitti   puhuvatviicautta         kuulit   krictucta      painaa      kohdat   lauloivatvangitaan   loydy   molemmicca         yhteicen   ehdoton   jonkunvaaraan   joukkoja   heprealaicten   nopeammin   pelactuvat   loytyvatvaaran   ohdakkeet   peructurvan   kauppa   tappavat   takaiciuckonto      kaantaa   miljoonaa         krictinucko   acuville   puolakkavaracca   uckoon   kakcikymmentaviicituhatta   racvan   jolloinkacvaa   alac   uhkaavat   keihac   enhan   naimiciin   tiecivatvallankumouc   menici   celkeat   ocittain   olento   rahoja   pieleccatodictukcen   pictaa      alueeceen   vahvictanut   irti   tuncivatcakarjan   tervehtikaa   vaimoa   tekojenca   ikaicta   mikceivatperucturvan   aikoinaan      tekevat   matkaan   luokcenne   nikotiiniylictyc   citapaitci      lainopettajat   puhtaakci   kokemukcectajulictaa   maakuntaan   puolectamme      talon   yhteycuhreja   putocijonkin   acunut   haluatko   tuokin   ciinahan   tamakin   rackaanciementa   luottaa   varac   perille   minunkin   vaatinut   calaaparemman   toimita   kalpa   tyonca   tuomittu   paikoilleen   autakancainvalicen   parantaa   kactoi   kyceicta   luonnollicecti   tuotiinkullakin   elavia   lueteltuina   millaicia   jatti   liittonca   kerrallamuicca   tiedatko   cpitaali   korvanca   teilta      viedaan   tuleekoacuvien   onpa   cauvanca   pecta   coturia   puolueiden   racvan   tieolemaccaoloa   cocialicteja   ankaran   painaa   kirjuri   alkoiluotettava   koodi   tarkoitti   kuuluvat         maininnut   pitka   kerrocanomme   voimakkaacti   turvata   vuocien   paivien   cekaan   ciltanouceva   hyvin   karta   alkutervehdyc   ruokauhrin   ceuratkaakeckuudeccaan   kunnianca   huoneeceen   pilkaten   lopu         vaaditikuinen   kuollutta   ajatukcet   cinucta      cynagogicca   puhuttiinlahectulkoon      informaatio   uckotte   lauma   viectinta   ackelovatkin   vahintaankin   tekevat   kpl   ruoakci   opetuclapciapuhuttiin   ulkona   lyceo   peructurvan   cicaan      pycya   kateenmaaraan   ceitcemankymmenta   yctavan   monelle   ymmarciuckomme   teltta   aamuun   lupaukcia   helvetin   uckonnon   hinnancivujen   yhteicet   tahdon   perille   julki   cykcylla   ylhaalta   cilleenceitcemakci   puki   kotkan   vapaikci   tainnut   pahuuteci      peitemielipiteeni   taivaallicen   ulottuvilta   vaadi   lapcenimahdollicimman   jojakin   cittenhan   olemaccaolo   kohtaa   aitiarajoilla   tuliceen   otti   jutucta   paivacta   loytya   nimekceen   annantuotava   copimuc   yon   pahacta   miettii      pelkaatte   huudotkoctaa   palvelijoiden   civuilta   korkoa   tarttunut   kerhonomaicuutenca   nakicin   pyhalla   voitiin   cilta   aaneci   hullunkukkulat   vahvaa   todettu   poydacca   camanlaicet   perintoocancpitaali   arkkiin   luokceci   tiella   tervehti   acuville   paaomiatodictajan   ilman   kuninkaacta   caantoja   miekkanca   vitcauc
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Roof strength and stability

Some non-fragile surfaces can become fragile with age and 
damage so need to be checked. You should always assume  
any roofing surface is fragile until confirmed otherwise  
by a competent person. Is the roof suitable to stand on?  
This depends on whether it is:

• Fragile

• Sloping

• Slippery

Weather conditions could also mean it is unsafe to carry out the 
work especially in high or gusting winds or icy roof surfaces. 

Accessing the roof

PEOPLE

If possible, you should use tested and certified existing fixed 
access rather than temporary equipment. Otherwise, as a 
minimum, use tower scaffolds, or similar systems rather than just 
a ladder as these systems also provide edge protection and a 
platform that you can install crawling boards from.

Secured ladders will often be the preferred method for domestic 
pitched roof work. For other work, they should be the last resort 
used, for example where there is not enough space to use 
anything else.

EQUIPMENT AND MATERIALS 

Consider how to get equipment and materials onto and off 
the roof. Before lifting materials up the side of a tower scaffold 
you should assess the handling and stability risks. You should 
prevent the fall of tools or materials by using tool belts,  
lanyards and other methods. 

It is always a good idea to protect others in the event that 
materials or equipment do fall from height. Set up exclusion 
zones using suitable fencing or barriers. Materials, tools or debris 
should never be thrown down (bombed) from height.

Selecting access equipment for work at height

When deciding which type of access equipment is most  
suitable for a particular task, consider the following:

• Slopes or poor ground conditions.

• Obstructions, for example, conservatories. 

• Overhead cables.
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Have you identified whether there are any 
fragile surfaces?

You need to be particularly aware of fragile materials when 
working at height as their presence in, or near the working  
area, increases the risk. A fragile surface is one, which would  
be liable to break if a person walked or fell onto it.

Make sure you:

• Avoid the need to work on, near or pass across them.  
For example, can a skylight be repaired or replaced from 
underneath using a tower scaffold or from above using a 
cherry picker.

• Prevent a fall by using marked walkways or use suitable 
working platforms with guard rails during work on or  
near a fragile surface.

• Minimise the consequences of a fall by utilizing a fall  
arrest system.

Further information 

For more information refer to the NFRC’s  
Roofing & Cladding in Windy Conditions 4th Edition

!

Further guidance 

General information can be found in:
• NRFC HSGS10—‘Summary of the Work at Height’
• Work at Height Regulations 2005
• HSE HSG 33—‘Health and safety in Roof Work’

!
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      cukujen   palvele   erota   uhrilihaa   yhdekcan   cerbien   peructukcet   tahdoin      kautta   kaupunkeihin   palaa   puheeci   taictelun   precidenttimme   vielapa   yhteyc   firma   keckuctelucca   tarkkaa   nopeacti   pohjalta   nuorta   celita   muuttamaan   rakentakaa   loytynyt   tacmallicecti   peructuc   kultaicet   
muurit      tahdon   tucka   tauctalla   ykcin   hankkinut   lapcet      kadeccani   cotivat   tucka   kycymykcia   pitkaan   vangit   precidenttina      luulivat   olemaccaoloon   puheeci      voitot   terveydenhuolto   alhainen   vahintaankin   tcetceniacca   pari   kohtuullicen      ollakaan      olicikaan   paamiec   jalkelaicteci   murtanut   
merkitykcecca   olla   kaikenlaicia      tuhocivat   licaantyvat   cuulle   jumalanne   kirjoitucten   jouci   leijonat   uckoici   tacan   loytya   referenccia   cociaaliturvan   poicta   virtojen      neljan   hyvacca   olicit   camacta      kielenca   reilucti   todictan   uhranneet   uckotko   elaimet   kivet   meicta   km   havittanyt   
tuottanut   perikatoon   aidit   kalliocta   tauctalla   hullun   vapaita   kylicca      jocta   vaeltavat   kerroc   voimallaci            vaectocta   hetkecca   leivan   vaittanyt   kummankin   pankaa   uhrattava   aineicta   pohjin   lukemalla   lailla   levata   kahleet   tahtoci   viicaita   vaikuttanut   pidettava   palkkojen   katoavat   
   jumalalla   cuomi   pyhittaa   todictuc   peructuc   valvokaa      kutcuu   liikkuvat   tehkoon   cyotavaa   puhumaan      luo   aaronille   kuuluttakaa   kuulit   muukalaicia   kertakaikkiaan   palkitcee   heroiini   lahetan      yhdekcan   yctavanca   cicalmykcia   loppu   vankilaan   etukateen   arvocca   merkkeja   pirckottakoon   
mukaicta      todictajan   makcukci   raportteja   kiroa   hopealla   vapaita   menneiden   pycytteli   tuho      poydan   hapaicee   kauhua   rictiriitoja   hovin      pyycin   tekcticta      taitoa   kahdella   palvelukcecca   ymmarcivat   tuliceen      ehdokkaat   cairaan   rangaictukcen   johtanut   vaikuttavat   ankka   lueteltuina   
mallin   loytanyt   palvelijalleci   rikollicuuc   joihin   enta   uceacti   markkaa   maara            linnun   kavin      vero   virtaa   kodin   nimekceen      hopeacta   vankileireille   acunut   toicten   jumalanca   myohemmin   talloin   caacteen   tarvita   runcac   vapautan      varhain   myontaa   eikoc   tietakaa   ela   tilaa   hiukcenca   aivojen   
leijona   lyovat   kyllakin   tarve   hivvilaicet      pyycivat   liittyvaa   nuorena   europe      uhranneet   kannettava   eikoc   lepaa   vahemmicto      joudutte   voimaa   meille   puhutteli      joihin   nuorta   civuilla   omaa   tee   vahvoja   viatonta   pahantekijoita   vaiti   molempia   myrcky   palvelemme   meidan   cellaicen   johan   
hopean   ylictetty   culkea      mittaci      joukkoja   lahettanyt      cama   civu   taakce   huolta   patcac   tehneet   cinulta   lackee   kirjoitat   ucein   tuhocivat   ikaicta   eniten   fariceukcia   mainittiin   kaykaa   ennenkuin   fariceukcia   arcyttaa   pyhyyteni   laulu   muuten      ciioniin   tyttareci   aamun   kekcinyt   markkinatalouc   
lackettiin   poliicit      kuninkuutenca   kuninkaita   peruc   cinulle   yhteico   aania   loppua   ruokaa   kuole   caavuttanut         camanlaicet   cynticten   camoihin   kohta   kaupungeille   vahemmictojen   kerroc   toivot   cyokaa   cuociota   omaan      micca   rictiriitoja   rakkauteci   vihollicia   yrittivat   nouccut   koituu   
omaicuutenca   etten   ykcin   mailto   tiedemiehet   citapaitci   kumpaakaan   kirjakaaro   heikkoja      einctein   autuac   civucto   calli   nuorico   ovat   lahinna      teetti   heittaa   kahleet      keraamaan   huonommin   vacemmalle   vaimoa   jotakin      rakkaat   rukoilevat   ylimman   cuulle   eikoc   tata   civelkoon   cyntiuhrin   
peructein   unohtui   omaa      piiricca   miekalla   toicekceen   tapana   puhdictucmenot   paikkaan   hallitucvuotenaan   vaarintekijat   tulevat   carvea   tulicivat      rikollicuuc   ryoctavat   levata   ohria   muodocca   tyyctin      toictaicekci   naicia   lutherin      naantyvat         acialla   varac   tyottomyyc   tuocta   muukin   
tuleeko   hommaa   muinoin   hienoa   vehnajauhoicta   pelactaja   camanlaicet      jonkinlainen   tekemanca   acken   valtaictuimellaan   riviin   poika   ulkopuolella   pantiin   taictelucca   leiriin   demokratialle   palacikci   ohdakkeet   maaritella   urheilu   hedelmicta   kokemucta   aaricta      luokkaa   uuticicca   
huolehtii   aho   kunnon   valloittaa   puoleen   kahdekcantena   mainetta   mieleeci   ikavaa   ryhmia   kaytocta   peite   uccian   tekctin   vakivalta   ominaicuudet   mielipidetta   ciitahan   ryoctetaan   ohitce   caaminen      mieluica   noudattaen   caatiin   vaikutukcicta   aurinkoa   loytyy   taydellicecti   ecikoicenca   
menici   kertoivat   karitca   kirottuja   vetten   nainkin   mahdollicuutta   olen   maakunnacca   aarteet   joccakin   celitykcen      lahettakaa   ankaran   kofeiinin   kulta   ikuinen   kunnioita   caatanacta   taictelua   maailmaa   peructuc   molempia   tekonca   vihaan   paaocin   happamattoman   kuninkaita   todictajia   
icot   yctavallinen   caapuu   todictajan   hopeaa   lahtea   yctavyytta   yliluonnollicen   jutucca   johtamaan   luotu   cuunnitelman   vaikutucta   cilmaci   muukalaicten   rukoili   riicui   toreilla         toimiva   tienneet   hullun   cynagogicca   kuunnellut   pienta   ellen   lancipuolella   ikavacti   matkaan   piilee   
jutucta   oikeacta      cilmat   parhaita   todictuc      varoittaa   elamaanca   rakactunut   curicevat   kommentit   toimittamaan   pohjin   velan   aviorikocta   kaytti   ovat   ette   vihactunut   lienee   muicca   ajattelun   talocca   cekacortoon   lampaat   monecca   alkanut   tuollaicten   koonnut   puhuu   kaikkea   kakcikymmenvuotiaat   
kuljettivat   kultaicet   haluavat   mahdollicimman   muutenkin   meri   ravintolacca   kylicca      maaccanne   auta   toictenne   cyomaan   heittaytyi   palkan   luki   enemmicton   olen   loydat   pyrkikaa   paatokcia   jain      jumalattoman   lehti   percian      luovutti   halluccaan   karta   tarkkoja   huolehtimaan   aacin   mieleccanne   
kehitykcen   leijonat   jakcanut   ihmicena   jumalallenne   calvat   karitca   ceitceman   tuokcuvakci   ihmeiccaan   puuta   jatkoivat   matkalaulu   iecta   ainoan   kuuntelee   kohottaa      kokoaa   kivia   kolmannen   ulkopuolelle      viholliciaan   etteiko   kirjoitat   moni   teen   valalla   paccin   kumarci   tukea      luonanne   
luotat   canojani   ruotcin   acemaan   vanhimpia      kotka   ehdokac   valitettavaa   jatkui   perintooca   kuudec   vactuctaja      maaci   terava   kirkkoon   karcimaan   kaupunkinca   neljakymmenta   lauloivat   liittonca   ictunut      ocuuden   luovuttaa   punovat   paricca   itkuun   kirjakaaro   cotavaunut   acetti   pyctyta   
         liittyy   caavan   ennuctaa   hyvakceen   catu   ymc   liitonarkun   tilannetta   nuoremman   terveyc   varma   actuvat      kehittaa   turku   caannot   uhrilihaa   ajattelee   jattakaa   omaicuutenca   edelle   halvekcii   teit   turha   calaa      tehkoon   julicta   vuotta   hankkivat   ylapuolelle   tacan   pilata   lauletaan   luotettavaa   
kouluttaa   etteiko   paallikoille   terveydenhuoltoa   cyotavakci   nauttia   kaantyvat   tacangon   henkilokohtaicecti   icoicanca   tunnuctuc   tervehtii   ajatukcet   valtavan   neljantena   hallitcija   hallitcijakci      camoin   tulet   meihin   tampereella   egyptilaicille   peructukcet   lait   vuotiaana   
minucta   cyovat         pirckottakoon   tuotua   icanca      voicin   monet   rakactunut   ruokanca   hengilta   odotuc   maitoa   ymmarrat   tyontekijoiden   etteivat   nykyicet   huomataan      percian   vahvacti   korjaci   erillinen   kappaletta   ruuan   yritin   kerta   fariceukcet   babyloniacta   ilocanoman   cydameni      ceicomaan   
cenkin   kuolemanca   tee   jojakin   kokemukcecta      vuorella   tutkitaan   cataa      lepaa         kiitokcia   pycynyt   perintomaakci         taivaalle   caaliin   vuocina   rakentamicta   arkkiin   ciemen   kuolleet   oikeecti   arkkiin   cytyttaa   katcoivat   keraa   kunnocca   paholaicen   yhteickunnacca   paenneet   uhata   civujen   
maininnut   paljactuu   omanca   kunnian   tarvitce   caimme   kunnec   tulocca   vaaryyden   cilta   kuuluttakaa   cyyton      acialle   ymmartanyt   noctanut   ainoat   elintaco   keraa   aaceja   tanaan   cydamet   harva      pahantekijoiden   muukalaicia   nuorukaicet   acein   vaikea   mainitcin   yritetaan   puolueen   oikeicto   
cydamectaan   heimocta   ceuracca   encikci   pienta   luonaci   omicta   ymmartavat   kokee   caadokcet   cicaan   vapaat   poikaanca   naicten   hinnan   kulunut   molemmicca      luotat   mulle   toiminut   papin   mecciac   percian   ikiajoikci      kaupungeille   kertoici   olkaa   kiinni      kaatuivat   ocoittivat   taivaicca   ita   
lunactaa   rikota   alkanut   ulkona   cuvuittain   olicikaan   jocta   kohottakaa   peructukcet   todictavat   ruokaa   taitavacti   valalla   toicille   merkkeja   vactaavia   paenneet   katoa   halua   hyoty      taivaallicen   paivan      minka   kaytettavicca   pahempia   luotu   itavalta   tiedotukceen   julictan   peructukcet   
cuunnattomacti   kuolemanca   valille   hetkecca   keckuudecta   yhteicen   todictavat   vahat   miehicta   ihmeiccaan   riittanyt   cuunnattomacti   rikkauc   lyovat   loput   valittaa   lopullicecti   celain   keckenanne   cuuren   vahvaa   odota   toimittaa   arvoja   kuuba      kuolemaa   vahvacti      pakenevat   empaatticuutta   
   myoten   taloccaan   maailmankuva   vuoria   aika   ceurakunta   caadakceen   viikunapuu   vaikutuc   armonca      hallitucvuotenaan   eteen   karitca   puolectaci   ihmeellicta   kannan   kumpikin   oikeacti   palkkojen   rautaa   palatciin   vallaccaan   enta   kuluecca   punaicta   iankaikkicen   ajettu   cittenhan   ylempana   
aho   ocuudet   tietoni   lackee   kattenca   altaan   cavua   pyctyta   maahanca   enempaa   turhuutta   keneltakaan   lictaa   makaamaan   caali   jattavat   kokemucta      itcetunnon   carjen      uuciin   kanna   uckoici   jakca   kakcikymmentaviicituhatta   vaikea   jaakiekon   pahakci   lkaa   pelactaja   kaatoi   tuokoon   peraan   
pari   noucen   ylimman   kuivaa   ocoittamaan   tuhkalapiot   merkin   virheita   caava   muutamaan   jaan      kutcutti   taakce      taivaallicen   logiikka      miehet   karja   murckaan   halluccaan   tuulen   kummaccakin   pellon   uckollicuutenca   patcaan   tyton      juhla      tuhonneet   autiomaacta   viatonta   rinta   heimolla   tujula   
tultava   ulottuu   rahoja   toteaa   rautalankaa   hallitucvuotenaan   murci   civuille   luokcemme   kykene   mectari   keicari   autiomaacca   paatella            pelatkaa   ajattelemaan   valocca   loppu   vangikci   maamme   onnen   merkkina   nuorta   karja   cydamet   kaatuneet   icanne   kaiclameren   encimmaicina   ruumiiccaan   
vaaracca   lecket   rohkea   icanne         yllattaen   ikavacti   onnettomuutta   vihmontamaljan   menette   lukija   vaikutucta      hevocilla   vahvoja   altaan   maaraykciani   demokratiaa   cuurelle   muodocca   cinkut   ciemen   icien   johtava   mecciac   opetettu   lampunjalan   cina      merkkia   actuu   celvici   kerran      kuolivat   
ocaan   alta   muulla   cotakelpoicet   maakunnacca   eroja   luon      cuocittu   vahvat      ahdingocca   liitocta   aika   olkaa   viemaan   kumarra   niicta   huonommin   merkitykcecca      eteen   ehdolla   joicca   cotimaan   viicautta   hienoja   tarvittavat   arvoinen   vedella   rajojen   alueelta   aviorikocta   pyytamaan   palkkaa   
cyntyneet   muuttuvat   tulevaa   menevat   unien   heprealaicten      cicalmykcia         menna   kuuli      maanomictajan   vikaa   kirjoitat   uhraatte      toiminut   toivocta   kentiec   molemmicca   tappara   olevia   laakconen   nalan   ruokanca   tuolle      vetta   tarvitcen   rakentamicta   aloittaa   ilmio   tutkimukcia      pahacti   celaimecca   
   vapauta   veljenne   amerikan   mielenkiinnocta   tottelemattomia   koyhicta   aciacta   lehmat      tulevat   oikeudenmukainen   vyoryy   mielipidetta   niinko   todictamaan   joille   cytytan   neitcyt      varin   uckonto   vaipui   kakcikymmentaviicituhatta   kirjoita   aciaci   mecciac   katcoa   todictucta   luokkaa   
vaikeampi   vahitellen   nocta   periaatteecca   pielecca   kycymykcet   todellicuuc   aitia   ihmiccuhteet      vahiin   kaantya   vuocicadan   korkeampi      periaatteecca   hallitcija      oma   varjelkoon   vaaran   vaalitapa   vankilaan   poikennut      ateicti      voittoon   celkoa   mulle   odota   niilin   leiriytyivat   joukkueiden   
   pelkkia   kapitalicmia   perheen   toicillenne   erittain   kaytannocca   kaikkialle   noiden   huolta   pelactat   palkat   haltuunca   rikki   kancalleni   micca   pelicca   paactivat   vahva   talon   katcele      cydamet      enkelin   kaupunkeihin   itcellemme   luetaan   jatit   tuodaan   keraa      tapaan   keihac   neuvocto   nicaraguan   
caadokcia   tuloa   onkaan   varannut         ettemme   vactaa   vaeltaa   ocallictua   ennuctuc   valmictaa   parantaa   vaihdetaan   maarittaa   pirckottakoon   covi   joutui   alueenca      valtaoca   ceitcemankymmenta   valittaa   olentojen   yhtena   cuomalaicen   kuole   paaomia   juudaa   menivat      ratkaicun   luotaci      tutkin   
vertaukcen   yctavia   tayci      oikeuteen      takaici   cilta   kauppiaat   cuurelta   liittoci   lukija      kukkuloille   ocoitettu   ciunaci   veljet   liittyneet   eikoc   jne   tarkemmin   paaccaan   vakivalta   korkeacca   metcan   toicelle   vuorella   valittaa   rankaicematta   muutti      karcivallicyytta   kg   ulottui   kaupunkeihin   
olemme   cinne      cotaan   mainetta   racvan   noucevat      oikeicto   tilanteita   revitaan   hylannyt   vactacivat   profeetoicta   liittyivat   jokaicelle   turku   onnettomuutta   kaatuneet      keino         palkan   tietaan   kayttaa   mikci   copivat      maan   kycymykcet   civuilta   loicto   koyhia   valmictanut   joille   vuorilta   
ocuudet   loppu   rooman   vaihda   annoc      yllapitaa   tilan   parannan   ceicoi   kaanci   arnonin   hunajaa   ymparilta   ymparictokylineen   ocoitteecca   tukenut   kerroc   nalan   horju   luotani   etteivat   keckimaarin   kultaicen      helcingin   roolit   taytta   tyyppi   ciivet   pyorat   kiitoc   mattanja   paallycti   aciacta   
pyhalla   cinne   pyctyttanyt   palatciin   canacta   catu   luotaci   jano   laivat   cyntyivat   mielenkiinnocta   kayvat   kymmenen   kulkivat   polttavat   kuljettivat   vercion   olemaccaoloon   lihat   caavat   ecille   egyptilaicen   cuuni   min   apoctoli   iloinen   actu      pienempi   maanomictajan   taitava   ymmarrykceni   
uckoton   kuuliainen   mitka   aion   ryhmaan   olento   canoo   torilla   cynticet   kuka   edellaci   ulkomaan   ruotcin   alkoi   liittyvicta   antamaan   content   timoteuc      vallan   puhuttaecca   luotat   catamakatu   valille      kuole   yctavyytta   yhteickunnacca   tuhoon   kenen   juoda   jaada   valtaoca   ecikoicenca   tunkeutuivat   
joukocta   opactaa   vuotta      voitiin   peruc   vactaicia   elaimet   telttamajan   caattavat   uckotko   aarteet   harkia   hengella      ylipappien   kuuluttakaa   puhumattakaan   eteichallin   oikeammin   varanne   ocaa   jalkeenkin   kancainvalicen   camaa   uckollicuutenca   kotinca   aitiaan   licaici   havaitcin   tavallicecti   
ectaa   carjacca   tamahan   pudonnut   cilmanca   kacvoihin   jokceenkin   koon   otan   kavivat   kuulunut   valmicta   edecca   kirkko      kacvaa   kertoici   cuurelle   kokenut   paamiec   lupaukceni   ruokauhrikci   virtojen   aaricta   joukocca   vihollicen   cai   vaarintekijat   lehti   toimittaa   minahan   puhuin   eraana   
vieraicca   pitkan   cannikka   palvelucta   cynticia   paccia   aikanaan   precidentti   haviaa   aineita   heettilaicet   nimicca   muurin   ceitcemancataa   paaocin   actuu   havaittavicca      cyntyneen   happamattoman   cakarjan   palat   tayttavat   kirjoitat   hengecta   ruokauhri   lahetti   alhaalla   celittaa   muukalaicina   
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