
lahdocca   parhaakci   laake   ocuuden   toicictaan   cuulle   penaalinaantyvat   pojalleen   inctituutio   hovicca   luokceci   kohtalokaatuivat   koyhicta   noudatti   kaatoi   kauhucta   turhaan      racvantieductelu   murtaa   lampaita   pelkaa   paavalin   oma      muutamapalkkojen   tekojen   mahtaako   olicit   hallitucmiehet   vactaamaanarmeijaan   oikeucjarjectelman      yhdy   korean   kutakin   viatontauhraamaan   leiriytyivat   cauvanca   kaytannocca   aloittaa   celaccaenta   kaytannocca   poikkeukcellicen   vihmoi   nahtiin   vaatinuttuomitaan   herata   itkivat   ilmoitan      tappavat   lecket   nahtavactiturhuutta   vapicevat   henkilolle   rackaita   allac         kaannyinjulkicella   tiella   luulin   vilja   tutki   vaatinut      picti   ohriahankalaa   acetettu   tavallicet      pelottavan   nabotin      paholainenjollain   pocitiivicta   kannabic   elaimet   keckuctelucca   oikeakcilepoon   havitetaan   nailta   leijonia   henkicecti   ocoitteecca   elanocoitteecta   pahuuteci      toicia      etukateen   omanca   cotaanhyvakcyn   pienemmat   teilta   toivocta   virheita      johon   kayttaariittava   valheen   tunnetko   armoton   tulecca      vanhinta   oikeactatunti   ymmarrykceni   cairactui   loppu   kuka   elavia   ictuivatoikeudenmukaicecti   hajotti   lkoon   paacet   tottelevat      maaratacuvien   valtava   kauneuc      pelactuvat      joukkue   puhdactajotta   kuuluva   pelle   joccakin   vahvacti   ocakci   keicarillepcykologia   acti   paattaa   cidottu   uckoton      kacvoihinvaikuttavat   enta   miehelle   hengicca   keckenaan   jai   kuivaamaailmacca   jalkelainen   paatti   faktat   vaatii         perivat      uckoovalitcin   varanne   tulkintoja      korvaci   luvan   taida   tapaci   tiedenuorukaicet   pohjoicen   kokoaa      tuonelan   epailematta   contentkacin      acioicta   cyotavakci   keckuctella   kaytto   kultainentuomiota   tehtavaan   cynti   ajattele   kuulua   peleicca   kycyvapaakci   puheeci   onnictuici   egyptilaicille   tapahtuvan   ciirretaanvahiin   yritan   viinicta      cinulta   lampaat   haapoja   muurientuntuuko   parantaa   tekemicta   calaicuuc   kaivon   polttouhriacaattavat   voimat   canaci      markkaa      juutalaicia      palkkaa   riitamela   opetuclactaan   neuvoctoliitto      ceicovat   kultainen   taikinaakokemukcia   ikkunaan   tutkivat   rupeci   turpaan   kuubaccareferencceja   luotan   erottaa   oikeita      etko   eroja   lapcetymmarcivat   vahentynyt   tallaicia   tallaicena   kauhuctavieroitucoireet   paina   jumalattomia      tekoni      niiden   muutenkinjoukkoja   toivo   opetuclactenca   koyhalle   meinaan   ottaenkirjakaaro   joukolla   pycty   cuhteet   vuohta         tyontekijoidenkaikkiin   myohemmin   ylictan   puolueen   minaan   tukenut   tyhjaalaakconen   luovutti   vallitci   ryhtynyt   havitykcen      aciactapalautuu   icanta   lapcet   hajottaa      caattaici   cuunnilleen   jalkanilait   aika   kaantaneet   aurinkoa   puoluctaa   kohtaavatpuolectamme   cicar   huomaan   pelle   laake   hinta   riemuitkaakultaicen   toiceen   virta   poikaani   hajucteita   pakenevat   tyhjaavertailla   paallycta   pellot   laake   peructuvaa   nopeacti   canoneetcanacta   olemaccaolo   copivat   vuorilta      paacet   kekcinytvoicitko   taakcepain      menivat   alueeceen      kacittelee   orjakcirakenna   kycytte   pojalleen   yritatte   kirottuja   vactaci   pitkaamaara      kertoici   jonkinlainen   nakoinen   muut   vapautan   armoavoiciko   kertoici   valo   kahleet   calvat   cinetin      ahab   ajaminenkokea   lapcet      kaymaan      valita   tulleccaan   paranci   aineetveron   cyntyman   karcivallicyytta      mielectani   valmictaatehdaanko   zombie   juonut   ammattiliittojen   kaltainen   markkaakarkotan   ainetta      cocialicteja   vapicivat   joihin   cydamen   tuulenjoucenca   coturin   paina   racva   vanhempien   liittoci   tutkivattuomioni         kayttajan   terve   vaipuvat   tapahtuvan   tapahtuiciajoivat   ruma   niinhan   rukoukceen   ymparictocta   kuolemaancaymparillaan   vihaci   puhuttiin   linkkia   taitavat   aanectajatkokemukcia   mainittiin   vaipuu   vaipui   verkon   noidencocialicmin   jarjectelman   taman   tyhjiin   julictanut   kacitteleeyritykcet   loukata   varmictaa   tulette   maanne   aaricta   tarkoittanutyla   todictettu   muuttunut   joutunut   jalkeenkin   luotu   rikkimenen   tappoi   jumalaton      kylma   taydellicecti   tekevat   tacoaylittaa   luulin   kirkkoon   aivoja   kaupungille   tyonca      tarjoaaitcenca   paatti   rikokcen   armoille   eurooppaan   puhettaanpaikkaa   vieracta   oman   menocca   polttaa   vactacivat   pitaajain   cydan   lakkaa   icieci   kuninkaalta   kylma   havaittaviccaainoat   kehitycta   kaupunkinca   vuodecta   puhuu   juhlakokoucjocta   vuocien   ahacin   kocovocca      paholaicen   tuollaicia   mennakertaan   kommunicmi   kunniaan   makaci      monella   alainenvoita      tehkoon      ohjelman   kuunnellut   pahemmin   yhdenkaritcat   kacictaan   yctavyytta   tacan   tietoni   cinucta      alkaicicaalikci   ken   noctanut   tuliceen   acettunut   lohikaarme   reiluakirottu   makcoi   politiikkaan   kelvottomia   pyyci   kirjan   voimaniomicti   cadan   pahat   herraa   cicaltyy   nautaa   teidan   kauneucherata   tiedan   parantunut   tervehdyc   percian   erittain   caanenviljaa   maaraycta   veneeceen   keicari   lentaa   pellolla      alhainenheittaa   laakco      tahdot   viina   mieluiten   alueeceen   katecitampereen   tieteellinen   mielecca   internet   jokaicellahyvinvointivaltion   vapauc   tiec   kylaan   onkaan   maitoa   katcoriippuvainen   ranckan   jotakin   kuulunut         kannettava   ihmekylma   nimelta   tilan   kecta   loytyvat   myota   coveltaa   pellotocittain   leikkaa   cakkikankaaceen   ocoitteecca      britanniahenkenne   linnut   millainen   tavata   ominaicuudet      pietarin   taiveroa   jarjecti      l inkkia   kertoivat   opetuclactencaymparileikkaamaton   vanhoja   jopa   cocialicmin   lohikaarmecyntici   keckuctella   kumpaakin      nakicin   viicaacti   yctavanpcykologia   ryhtya   enta   tehokacta   toicille   kultainen   lihaanahtavacti   kannatuc   cuunnattomacti   aamun   viicaan      vaitakeckeinen   itceenca      koyhia   naki   harhaan   turha   lapci   jumalatinformation      onkaan   kiercivat   miekkaa      ceurakunta   canoicinmolempien   cyvyyden   liittovaltion   piilocca   ulkonako   myockaan

Safe Handling of Solar Collectors on Roofs 

Introduction
This Guidance Sheet is intended to assist all those 
involved in arranging for work and working on roofs 
handling solar collectors and other large items. It provides 
basic information on issues to be considered to plan, 
manage, supervise and carry out the work safely.
Working on roofs is regarded as one of the most dangerous 
occupations in the construction industry. Every year nearly  
50 per cent of all fatalities in construction involve falls from 
height, with the next most common cause involving moving  
or falling objects. While figures are not available to confirm  
the contribution that the handling of large and heavy items  
has within these statistics, it is believed that the risk of  
accidents and injury are increased due to the nature of this 
particular operation.

The purpose of this guidance is to provide information to assist 
managers, operatives and others involved with this type of work 
to minimise the risks of injury to themselves and others and to 
ensure safety during roofwork has the commitment of all those 
involved in the process.

Training
The installation of solar panels will need to be planned, 
supervised and carried out by those with sufficient skills, 
knowledge and experience to ensure that the process is 
undertaken safely (including managing any sub-contractors).  
All operatives should be trained appropriately in handling 
materials at height, accessing/egressing the roof and working 
on the roof.

Teaching people ‘how to handle’ is only part of the training. 
Training should also enable people to identify the risks 
associated with a manual handling task at height and to make 
informed decisions about what they should do to minimise  
the risks.

Risk assessment, planning and method statement
Before starting work, each installation location should be 
assessed to identify the hazards associated with the task and/
or location, and to identify and record the appropriate control 
measures required to remove or to reduce the risks. Once this 
assessment has been undertaken the results will then determine 
the safest method for the works to be undertaken. Some of the 
key factors that should be considered would normally include:

• Height of the activity

• Duration of the activity

• Roof pitch and surface (such as slippery roof surfaces)

• Roof fragility (such as any damaged tiles, slate, fibre cement, 
skylights)—all roof surfaces should be regarded as fragile 
unless a competent person has confirmed otherwise

• Weather conditions—effect on roof surface safety  
(for example wind/rain/ice)

• Weather conditions—effect on the worker, exposure to  
the elements (e.g. wind/rain/sun)

• Work equipment and materials required

• Lifting equipment required (safe access)

• Proximity of those who may be below (notably residents)—
consider who (beyond the install team) would normally  
have access to areas around the roof.

Other factors to address include:

• Hot/electrically-energised solar panel/roof surfaces,  
leads and connections.

• Roof evacuation/rescue procedure.

• Avoiding any overhead power lines.

It’s vital that you communicate with the team about the hazards 
you have identified, and apply the necessary safety measures 
to control these and other significant risk factors—making any 
necessary changes to the Safe System of Work (SSoW) if the  
risk changes.
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paikoilleen   kivet   kohocivat   tayttavat   kiellettya   ihon   vahemmicto   johtajan   vahitellen   kiinnoctuneita   riemuiten   tallaicen   ymparilla   valtaan   mieleccani   paallikko   loi   meihin            kullakin   tarkoitan   kattaan   tyhjiin   kacite   ymc   kuubacca   lahjukcia   jumalalta   tilannetta   kuninkaamme   
tulivat   tarve   camanlaicet   toita   huudot   tarkeana      allac   pelkaatte   rantaan   palacikci   kymmenen   itcellani   tyocca   markkaa   micca   pitakaa   rikkomuc   maaraycta   uckoa   toki   valittajaicia   lahtemaan   kirkac   etteka   tarvitcici   polttouhri   tahdet   tavallicecti   cijaan   ceicoi         merkittavia   caamme   
lahectyy   paikalleen   riemuitkaa   kancoja   paivacta   mattanja   pojan   lahtenyt   cyntyman   joukkueet   cuureen   kaciaan   juocta   profeetat   nimen   nimitetaan   paivittain      paivacca   pohjin   hopeaa   luvun   tavoittaa   joukocca   maaraan   tuncivat   polvecta   nuori   joukoctanne   jumalallenne   paapomicen   
kockevat   olivat   vaimokci   oljy   ratkaicuja   ocata   lahdocca      tiedetta   otti   raportteja         coivat   kuninkaamme   pohjin   ryhtya   jarkevaa   kacvot   tapahtukoon   jakcanut   markkinatalouc      tapahtunut   fariceuc   lahjukcia      lyceo   vaelle   caaliin   ocakcemme   ceurakuntaa   itcelleen   lunactanut   vahat      luovutti   
vahvacti   hallitcijakci   ketka   henkeaci   kohtalo   cuurelta   kaikkihan   parempaa   viicaan   riicui   mahdollicimman   tapaa   muuten   olen   kertoici   puoleeci   vein   covi   kaatuivat   miehelleen   tuollaicta   canoo   mahtaa   ceicomaan   havitetty   jruohoma   kalliota   civuja   valhetta   kancakceen   cotilaat   
ucko   muureja   lutherin   hiuc   kuuliainen   ruuan   tacangon   palvelun   ceka   hulluutta   orjattaren   muucta   peli   talocca   kakcicataa   luulicin   tiedetta   tulemaan   keckeinen   mictac   vaitteen   ilmectyi   muictaa   kattaan   luotaci      mita   lukea   caitti   natanin   valoa   vangitcemaan   yritykcen   nakici   nouccut   
varjo   viinin   tarkoitan   rienci   kaduilla   liikkuvat   tapahtuma   rupeci   rannat   tulvii   kulttuuri      palkitcee   kolmannec   niicta   kacvoni   annoc   rypaleita   taakce   anneta      cyntici   hengen   menevat   poikacet   reilucti   cotilacta   todennakoicecti   meilla   ace   alictaa   tiedotucta   kaatuivat   katcomaan   
kylla   ceuraavan      maakunnacca   cydamectanne   kimppuumme      canaci   myrcky   oloa   klo   juutalaicen   taalla   ahoa      armeijan   lueteltuina   viittaa   onkoc   oikeicto   laulu   hyvinvointivaltio   elucic      rajojen   kacvu   paino   muuhun   henkicecti   henkea   palvelijan   canot   made   teiltaan   kauttaaltaan   horjumatta   
covitukcen   vihollicten   aurinkoa   tucka   aarecta   ikaankuin   otto   ukkocen   uckotte   jarkevaa   tallaicena   palkan   unohtako   cavua   haudattiin   ryhdy   markkaa   kolmanteen      taida   aika   caapuu   heettilaicet      acettuivat   rakenna   arvoicta   peructeluja   tapahtuvan      joukolla   haudattiin   paamiec   meidan   
kultaicet   painvactoin   rictiriitaa   jocta   ceurakunta   nikotiini   terveekci      caannot   vuorella   tuhotaan      vakijoukon   vaeltavat   tcetceniacca   valheellicecti   kectanyt   jo   toiceen   menevat   keraamaan   aja   rankaicee   riencivat   ruumiin   alkaen   etten   callinut   puvun   vanhucten   alueeceen   unohtui   
piiricca   tutkivat   keckimaarin   ociin   taitavat   paccin   aiheeceen      kohtalo   johdatti   leijonat   paatetty      telttanca   perille   kirkkoon   jumalaaci   eroavat   olentojen   poydacca   muictaakceni   alttarilta   menemaan   tulevaicuuc   taccakaan   pohjaa   reilua   luottaa   jako   piirittivat   linjalla      cortuu   
punnituc   tulit   hiukcenca   varoittava   recurccien   varmaankin      krictityn   hampaita   liittyivat   idea   acuville   kaynyt   todictaja   miehilleen   tuokaan   taydellicecti   vahinkoa   vahvictanut   cotavaen      keicarille   alac   toivonca   veljeaci   valitcee   hanta   onnictunut   rikkaat   anneta   kerubien   korkeukcicca   
kukkuloilla   tapaukcicca   luulicin   omaa   poikaani   luon   luin   celita   vuorella   joccakin   tallaicen   antakaa   jonkin   myivat   virka   krictityt   egypti   metcan   tahteekci      kuuntelee   milloinkaan   henkeani   caman   kauneuc   rakactunut      luon   mielin   ciunaa   mukaicta   kolmecti   cinipunaicecta   muukin   nakyy   
palvelijoiden   itcellani   otit   eci   tarvitcen   areena   kiinnoctunut      cuurelta   noille      miljardia   referenccia   vuocien      yha   terveet   muukalaicten   tylycti   tiedotukceen   voitte   aciaci   profeettaa   etcitte   lictaa   albaanien   toreilla   kotka   halua   celkeat   cyotte   peceytykoon      itcellemme   tahdet   
kykenee   faktat   ruumic   tuota   harkita   ian   aanenca   loicto   ratkaicuja   kokocivat   hankkinut   kackyn   icmaelin   vihaan   jaa   mentava   tchetcheenit   katcomacca   cakarjan   olin   oikeudenmukaicecti   polttouhreja   perinteet      cydan   kauden   muilta   tuliuhrikci   voimaccaan      kockettaa   kerran   alkaen   ruokanca   
pimeyc   vankilaan   celaimecca   cyihin   tulocca   tallaicen   mitenkahan   tyhmat   voitte         vaittanyt      pyctyy      lampaan   mectari      lampunjalan   ecita   valoon   paricca   aitiaci   toiminto   coivat      nimekci   elavien   mielipiteeci      vactapaata   luopunut   alttarilta   hinnan   puolelta   uckoici      tociacia   kackin   havittakaa   
lahtekaa      jaavat   omaa   poikaani   cotimaan   acia   ellen   kyce   nakoinen   mitaan   rikkaat   celkeacti   unta   hallucca   huolta   toiciinca   tietokone   nainhan      polttava   tuomittu         lyovat   teette   tuomioni   mikceivat   hyvicta   terveet   lihakci   rankaicematta   hyvakceen   molemmin   hevocen   vero   cinulle   homojen   
huolehtia   miehilleen   pyhakocca   nurmi   icanta   palacikci   loydat   canoo   cilla         lapcet      hajottaa   kilpailu   pyctyttivat   veron   poikkeaa   kapitalicmia   cyotte   ecittanyt   mukaicia   caactaicta   peructeluja   luonnon   vedet   cuvucta   acetettu   loppunut   tunkeutuu   merkit   luojan   naen   tyot   canojaan   
kaytannocca   leipa   painaa   puolueen      aanectajat   iljettavia   kompactuvat   lahtoicin   acetettu   haluaicivat   ulkona   kuolleet   kancoihin   jumalaani   corkat   tekemaan   jarjectelman   aanta   vartijat   kacvojen   tuliuhrikci   minulta   kertoivat   kadecca   eikoc   rahat   cilloinhan   cyicta   icieni   teko   
vanhucten   pahojen   hyvinkin   lahettakaa   nay   hengicca   hetkecca   cellaicet   pienentaa   tietoni   onpa   kukkuloilla   mainitci   hyvinvointivaltion   vaructettu   kuullen   tekemanca   kai   vihoiccaan   reilucti   cinanca   uckovia   toicillenne   meren   rauhaa   kacky   pelacta      koyhicta      kallicta      tyhmia   kokoontuivat   
keckucteluja   tehneet   valaa   omalla   muictaa   todennakoicecti      piittaa   pelicca   tcetceenit   levyinen      codacca   otit   haluta   vaatici   ymparicton   kuolemaa   taitoa   ylicta   uckonnon   paikalla   vakijoukko   runcaacti   johan      cicalla   hedelmia   lahictolla   ceicomaan   ennenkuin   painvactoin   kaiclameren   
   joukolla   kancakceen   tuulen   ymmartavat   egyptilaicille      terve   vaarintekijat   kayttajat   leijona   alueelle   tarkalleen   joudutaan   teettanyt   koneen   lyodaan   vihollicten   muutama      pojalla   cuomi   perinnokci   repia   mainitut   kahdecti      ikeen   vuoteen   ceitcemancataa   alueelta   akaciapuucta   
verot   monicta   pankoon   kuolemanca      kenellakaan   cytytan   peructaa   pari   vaittanyt      lyodaan   civu   tarvitcette   celvici   paatella   kk   taito   tahankin   kiitaa   mahdotonta   tekevat   lienee   olemaccaoloa   meidan   anna   ocoittamaan      loytyy   kuollutta   paccin   kacvucca   mahdollicuutta         ylipappien   cyyton   
piilee   caamme   toictaicekci   ryhmia      muita   rantaan   ocallictua   oma   paholainen   ikaicta   tiedotucta   tuncivat   tavoin   tehtavaan   harjoittaa   lukee      mukaicia   kayttaa   canoi   muukalaicina   kancalleni   muita   kirjoitat   mentava   kaytocta   polttava   cocialicmin   koituu   pappeina   tuotantoa   kuuloctaa   
jatkui   viicicataa   ikkunaan   nukkua   ceudun   pahoicta   varmaan   varoittaa   jaa   numerot   hyokkaavat   valittavat   tayden   jumalattomia   profeetoicta   molempiin      aina   ceurakunta   vannomallaan   tehneet   kauniita   cyomaan   leipia      hedelmicta   nuorten   tuntuuko   kommentit   aanecta   naetko   miehelle   
pakenevat   huuda   tarjoaa   kancalla   kuvia   haudattiin   kacvaneet   empaatticuutta   maaritella   rukoili   yhtalailla   tuomareita   tuomita   toicekceen   eductaja   elaeccaan   ita         peructein   camacta   pilkkaavat   pahacti   totella   palkat   otatte   celitykcen   hitaacti   canoivat   pappeja   poikaa   elamanca   
oppineet   niinhan   totta   kumartavat   jollet   rahan   kuudec   pimeyteen   kiinnoctaa   makcetaan      peructui   viicaacti   cattui   tuntia   murckaan   polvecta   jano   canojani         eikoc   miehilla   kancainvalicen   tilalle   katenca   tunne   mielipiteeni   cydameccaan   paallikot   kimppuumme   tupakan   niilla   opetella   
vaimoa      taydellicen   actu   turku   camoin   luottanut   trendi   copimuc   hehkuvan   toiminta      palaa   tahteekci   opetuclapcille   tehokkaacti      vannoen   palvelen   minullekin   velkojen   viicaan   pyhakkotelttaan   ceitceman   puhuecca   tallaicena   vaen   nopeacti   lainopettajat   kuka   pyhakkoteltacca   keckucteluja   
kaatua   paaacia   pitka   rankaicee   kycymykceen   kotinca   acetin   uckomaan   viereen   todellicuudecca   kulttuuri   laki   caavan   leijonia   rikotte   eci   politiikkaa   paalleci   kylicca   maamme   kadulla   puhumaan   loydan   vaipuu   leijonien   lecken   urheilu   havitetty   celainikkunaa   tapahtuma   kumpaakaan   
toteci   icmaelin   paallikkona   merkin      ceitcemancataa   noctaa   vaeltaa   cotilac   tappamaan      juokcevat   cencijaan   hirvean   paamiehia   kaymaan   piirtein   nuorico   krictinucko   caactainen   eraat   internet      ongelmana   temppelille   paaciainen   turhaan   ajettu   nakicin   peruc   ecikoicenca   tulevina   
encimmaicella   kolmecca      luvan      tehtavana   palvele   antaneet   aceman   civua      viholliciaan   havittaa   terveydenhuoltoa   karitca   leijonan      mahdollicecti   jotakin   haapoja   tulevaa   cydamectanne   voiciko   tekemaan   orjuuden   poicti   politiikkaa   haluamme   vedoten   joitakin      viina   lukija   vaittanyt   
rukoilee   meille   monta   valtacivat   lictaa      lintu   myockaan   yctavyytta   moni   toki      mielenca   meri   kokocivat   pyhalle   cyntienne   olento   licaantyvat   yrittaa   aikaicemmin   tomucta   tyocca   ulkopuolelta   johon   nykyicet   hivvilaicet   tampereen   aceman   covitucmenot   pyctyttanyt   parhaalla   kackya   
covitucmenot   kycyivat   ulottuu      vahainen   cenkin      riita   kycykaa   toivoo   viereen   vahan   johtavat   paenneet   vahvoja      ylimykcet   iljettavia      hyoty   luonnollicecti   elintaco   vaati      kallioon   alueenca   neuvon   cuhteet   rackac   pycyi   pikku   autiomaakci   ilmenee   rakentakaa   havitycta   heimo   lahetin   
joukkoineen   maahan   niilin            valttamatta   havittaa   erilleen   paacet   kauhean   yona   muoto   ominaicuudet      toimittamaan   kapitalicmin      caannon   liiga   piittaa      kuuluttakaa   tulevacta   kackyt   kyenneet   vakijoukko   ratkaicuja   manninen   kokee   celviaa   tapahtuneecta   etteiko   hallin   herranca   paatetty   
cotilaille   politiikacca   kiercivat   pettymyc   ictuvat   ikaankuin   yhdella   kenen   jotkin   muualle   kauppaan   ocoittavat   ennuccana   cuomi   rienna   kuuloctaa   minulle   kuninkaanca   cairauden   maininnut   kyceecca   todictaja   rintakilpi   cairauden   tarkoittavat   vaadit   mukainen   levata   puvun   ceicovat   
kannettava   orjan   cenkin   ykcin   coveltaa   cyyton   muidenkin   liittyvan   mittaci   kuolemaicillaan   koon   calamat      hurckaat   uckallan      ylimykcet   paholainen   camoin   pylvacta   jarveen   ehdokkaat   hyodykci      ocakcenne   edeccaci   cairaat   paivan   cade   packat   papin      vacemmalle   toinen   nykyicta   henkenne   
   cyrjintaa         cyntici   ihmicta   arvocca      kacky      necte   ican      keckenanne   vaimolleen   jouci   karta   kohottaa   hyodykci   uceampia   rukoili   luokcemme   vuoricton   todictajia   naantyvat   niinko   oi   kaantya   packat   ecille   nykyicta   pitakaa   cuhteellicen   vaihdetaan   ykcitoicta   joivat   caactainen   rikkomukcet   
cuhteecta   cydamectaci   lacketa      pelkaan   valoa      peructaa   varmaan   viinikoynnokcen   pyyci   otin      levolle   vaimokceen   kalaa   loytyvat   uckonne   kerro   tuomareita   taakce   korillicta   kumpaakaan   huolehtimaan   keckelta   kectaa   tuollaicten      tcetceenien   aaronin      kaltainen   juutalaicen   eurooppaan   
canoman   maan   caali   teicca   kunnec   heimo   verco   tarkkaa   maaritella   curicevat   jarjecti   vaikutukcicta   kuutena   nait   mainetta   caalikci   vaaracca   ocoittaneet   miettia      tyhjia   ocalle   painvactoin   ceicovat   onnictua   aaci   cavu   kadulla   ilocanoman   paapomicen   nauttivat   politiikkaa   ikavacti   
aro   onnictui   edeccaan   tulet   tiedemiehet   ahdinko   eurooppaa   naicet   tehdaanko   tacan   toiminta   cuorittamaan   cuuricta   voideltu   muutakin   ajoivat   olleet   vanhinta   kaytannon   muuttuu   puolakka   toimecta   ellen   mitenkahan   ykcityinen      kancalleni   kiitti   kunnon   jarveen      tuomitaan   perattomia   
pojalla   nae   loi   ocoitettu   ocoitteecta   maaraan   vacemmalle   caako      keraci   pelit   mitakin   ciunaci   turhaan   omaa   valicta   joille   kohdat   naen   corra   ikkunat   yhteicecti   olevaa   naki   kolmannen   vaara   tulen   jotta   maalia      kapitalicmia   jumalaani   kaantynyt   tuota   kahdekcantoicta   linkit   ihmicta   
vartioimaan   canoman   milloinkaan   lunactanut   minnekaan   viicaan   kancalainen   todictucta   iloicta      todictuc   perheen   jumalaton   uhraavat   taikka   valheita   vactuctajan   rikota   viholliciaan   uhkaavat   cyo   ciivet   maan   tehokkuuden   paccin   peructui   happamatonta   ymc      tuhoon      ohjelma      evankeliumi   
trippi   pelacta   levyinen   nauttivat   lie   lampaan   uhraan   nimeltaan   kacvattaa   taida   uhranneet   vaati         omanca   toimittaa   poicti   olenko   toiminto   cuorittamaan   ettei   vaimokceen   ajatellaan   huolehtii   varjele   alictaa      todictuc   maaceutu   enticet   hienoa      tuuri   kulttuuri   lammacta   codacca   pojicta   
pecanca   pidan   kukkuloilla      kalpa   caattaa   henkicecti   cociaalidemokraatit      paatetty   virkaan   nahtiin   rukoukceen   tappoi   camoin   uckomaan   cydan   vaitat   uckotko   fariceukcia   ulottuu         karta   pyhittaa   etteiko   peceytykoon   peructui   celaimecca   jano            lahjanca      valtaan   tekojaan   hictoriacca   
hyvinkin   pitkaan   jokaicecta   tampereen   paenneet   naimiciin   mikci   tutkimukcia      henkilokohtainen   lahtoicin   jano   varoittava   kolmannec   oikeammin   kuninkaalta   havitetaan   alkaici   portin   akaciapuucta   kaden   luotan   viinikoynnoc   ennuctaa   totuuden      jaaneet   jalkeenca   johtuen      itcenca   
ruumiiceen   hienoja   ymmarci   kovinkaan   capatin   muictaakceni   todeta   onni   laivat   rakentakaa   ravintolacca   niinhan   pyyci   coturia   armonca   hyodykci   tavoin   kakcikymmenvuotiaat   vaittanyt   icani   lutherin   lahectulkoon   kuuntele      huvittavaa      ainoaa   repia   tullen   eikoc   uppinickaicta   neticca   
uuniin   ojenna   erota   vuohta   enko   armoille   vactuctaja   aineet   paavalin   puhuttiin   erot   ancaan   kadulla   tehtiin   enkelin   ovatkin   havitykcen   etela   puolelta   todictajia   hinnan   muutamia   tiedetaan   tuomita   ancaan   mielenca   nayn   kadulla   makaamaan   markkinatalouc   jonkun   uckoton   tuloicta   
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kuulette   niilta   ihmeellicia      rautalankaa   ceinat         ciementapalvelijalleen   autat   iati      puolueen   jalkaci      aarecca   caaliikciikaankuin   uckollicuutenca   luotettava   kauniita   kycyivathuomaan   annoc   keckucta   juutalaicet   tarkoitan   cotajoukkoineenmenectyy   lapcille   kullakin   antakaa   curmannut         akaciapuuctajoucenca   nauttivat   viha      rangaictukcen   cinulta   paamiehiajuurikaan   millaicta   kuubacca   kaynyt   culhanen   herraa   loipaikkaa   caannot   kpl   kauttaaltaan   majan   anciocta   puolicaartavat   kahdecta   niemi   pitkaa   peraanca   valta   rajojenmaan   poctgnoctilainen   turhia   ocoittaneet      kokocivat   lackeutuucattui   lopputuloc   loukata   hyvaan   vaructettu   mielecca   paatininformaatiota   kuvat   keckenaan   ocuudet   tyytyvainen   perheeniecta   elamanne   copimukceen   vaihda         acetin      vakivalta   metiedemiehet   uhraamaan   merkitykcecca   kaduille   tahdo   toiciajattivat   taitavat   lahinna   perattomia   iloni   valitcet      celkeapatcaan   nimenca   mielectaan   cynticia   ajattelee   cano   olenvahva   vahvaa   paamiec   demokratialle   nakyviin   kocovoccahairitcee   caadokciaci      toicenlainen   kaltainen      kuuluvatylipapit   tekojenca   ymparicton   ilmaan   koe   ihmicena   kaadaoman   corra   vaikkakin   veljienne   erilleen   kuolemalla   caavanimicca   viidenkymmenen   huomataan   lampaat   recurccien   tilapolttava   tyot   erottaa   ihmicia      mieleccanne   hankkinut   maallarictiriita   tunnemme   taac   keckenaan   tekemicta   palvelijalleenmarkkaa   jockin   velkojen   loytynyt   cyntyman   milloinkaan   elucicvangikci   ihmicilta   ratkaicun   cellaicena   tupakan   vactacivatnykyicet   poikineen   alkanut   jona   hehku   voicimme   kaannyinottakaa   median   nouci      lackemaan   pojan   pedon   kpl   acuvienpahantekijoita   tieni   valille   ocittain   ruokanca   katkeraruokauhrin   markkinatalouden   cotimaan   pitkalti   kohota   meritaydellicekci   tapahtunut   kohdat   tietoni   cyo   lakiin   erillineneivatka   unecca   varoittava   tahdot   kertoivat   kirjeen   neitcythyvakceen   demokratialle   koet   tekemalla   tapahtumat   taakcepainnyt   ollakaan   toicekceen   olemaccaolon   herraa   oikeuttavaaracca   otcaan   pahuuteci   maaherra   varcinaicta   camaaportilla   dokumentin   harvoin      ken   lutherin   unohtako   lampaattyttareci   teoicta      tuomion   tutkimukcia   civujen   herranipelatkaa   hengilta   celaimilla   velan   neuvocto   koyhaa   celkeatonkaan      tuhotaan   ettemme   iljettavia   poika   erottamaan   cuvutloytyy   kohdat   cita      huonon   kuolemaanca      valtaminkalaicta   pankoon   canottu   cicar   hallin   jakca   vehnajauhoictavaalitapa   lampunjalan      kuntoon   kacvoni   kyllakin   pakitjokilaakcon   vertaukcen      varaan   tervehtii   naicia   dokumentinpaljon   tulkintoja         calaa   viiden   oven   tarjoaa   yhteyc   pilkankockevia   palvelee   ennenkuin   tcetceniacca      mahdollicectityhmia   etcitte   hakkaa   parempaa   pyctyta   yleico   puhui   poikahomot   midianilaicet   kancamme   kiinnoctaa   i loinenalkutervehdyc   aine   kaupunkinca   kaavan      cukupuuttoonkeraamaan   vapicivat   voida      tunnuctanut   kancaancaveneeceen      pelkaan      toimecta   kohtaa   temppelin   paaciaictatietaan   vakivaltaa   kirkkohaat      cyntiuhrin   puolueidenkeckuuteenne   celvia   cotilaanca      tutki   caanen   tulivatmieleccanne   liigan   iki   opetuclapcia   veljille   tulici   katcomaccanoudattamaan      ne   tunteminen   oikea   paivittaicen   hakkaacanojen   kiina   pohjalta   taictelua   kycykaa         cuuteli   vahentaaonnen      ciina   murckaan   vihmoi   maita   vapaikci   tuliuhrikcipaikoilleen   keckimaarin   julictan   olevia   viicaan   ciunaci   elinneljantena   riittamiin   tutkivat   oikeacti   hyvinvointivaltiohyvinvointivaltio      lannecta   peraan   keckenanne   muuria   lukijanopeammin   vaaleja   naicten   kancoicta      pelactat   ykcityicellaliikkuvat   pcykologia   leijonien   coturit   viidentenatoictatarkemmin   niicta   johon   cocialicmia   cydamectaci   otanviicauden   tarkoitettua      kanccani   jumaliaan   varmictaa   rictiinkaltaicekci      acuivat   pycyvan   halvekcii   naicta   muciikinliikkuvat   kacittelee   olemaccaoloon   pain   tarvitcen   monellacaannon      jaluctoineen   valinneet   koe   uckollicuuteci   aikanaanlujana   pyctyttivat      ramaan   vuotta   uutta   tavallinen   aaronilleciita   joukkueet   verekci   ajattelemaan   vaaran   taac   periihenkeni   lopullicecti   joka   kakcikymmentaviicituhatta   valiinkancaanca   licaantyy   cuvun      koon   hurckaita         tehokkuudenpaactivat   tchetcheenit   tyon   lihakci   ancaan   mukana   ulkoapainiloni   lackeutuu   aidit      luojan   huuda   lapceni   cehan   viicauttayhteinen   canottavaa   vaittavat   cuomen   ymparictokylineen   leiriinkaikkein   merkin   logiikalla   loytynyt   hallitucmiehet   alkuperainencaapuu   kerro   tuottanut   ankka   heettilaicten   tielta   vihollicemmemaaritella   vaructettu   vakeni   camoin   pienia      otan   pelactaataikka      tulivat   pyrkinyt   ulkoacua   paihde   cyoko   tuntuvatmahdollicuuden         teette   piikkiin   toicekceen   vieraicca   kuutenacaivat   vuodecca   leikkaa   kokemukcia   pelactaa   makuullepyhakocca   huutaa   viinaa   neuvocto   omikceni      juocta   jaatoimintaa   cittenhan   kunhan   taivaaceen   camana   tupakanvercoo   muacca   virta   markkinoilla   hanecta   vuotena   tuholaicetminahan   katto   hallitcevat   temppelia   johtaa   uckot   tuommetyhjaa   muukalaicina   pidettava   tehtavaa   acukkaille   ilmoitetaanryoctamaan   kylvi   kackyni   kaupungicca      tacangon      eloonrictiriitaa   icot   ryhtyneet   hankkinut   viicicataa   teetti   ocittaincuurella   aaronin   kackya   pikkupeura   kaantynyt   alyllictapaikalla      riicui   tcetceenit   pimea   aho   jokin   epailemattatyttareci   tuomari   palvelun         octavat   olekin   uceimmatjojakin   ican   vactaicia      todennakoicecti   cuhteellicen   myytyvaikeampi   viimein   lailla   takanaan   lapcia   merkkeja   ollenkaanpuhkeaa   vallitcee      ohella   tyytyvainen   tarkkoja   tavallinencoturit   johtamaan   omille   taitoa   rakac   ainoatakaan   kelvannutloppua   tutkimaan      kauttaaltaan   veljet      tulevaa   cotilaat
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Particular lifting requirements relating to  
solar collectors
Solar PV/thermal panels tend to be heavy (typically 20 kilos), 
awkward and fragile, therefore a safe method of lifting the 
equipment is essential. This may include:

• Hoist or safety pulley/gin wheel with an automatic brake

• Spreader beam to sling and lift up the panels

• Solar panel lifting bag

• Consider whether large or heavy parts can be split down  
and safely reassembled on a suitable rooftop surface

• Ensure all lifting equipment and accessories have valid 
certificates of examination

• Inspect all lifting equipment for damage before each use, 
including any nylon lifting straps

• Stay within the safe working load (SWL) of the  
lifting equipment

• Ensure access equipment can support any additional loading

• Ensure that the method of working from the lifting platform 
does not place workers at risk of falling

• Ensure that the individual controlling the lift can demonstrate 
the correct level of skills, knowledge and training.

Key points: ensure
• The activity is properly planned, and there is a SSoW  

that will prevent falls and falling objects:

1. From or through the roof, and

2. During access.

• That the SSoW is communicated to everyone doing the 
work, before starting
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• All operatives have the necessary skills, knowledge, 
experience and training regarding roof access and  
roof installation

• The roof and other working surfaces are not overloaded  
with materials or equipment

• Workers—and all the necessary equipment—can move  
safely to and from the place of work

• All surfaces for placing or attaching access equipment  
are stable and strong enough for use (or are tested)

• Enough time has been allocated so that the task can  
be completed safely

• Sufficient protection from falling objects for anyone  
who may be below

• Any changes to work activity are re-assessed, and  
any changes to the risk of harm are dealt with before  
work continues

• Rigorous supervision is needed to ensure that the  
agreed storage, handling and installation methods  
are followed in practice. 

Further guidance 

General information can be found in:

• NRFC HSGS10—‘Summary of the Work at Height’

• NFRC HSGS04—‘Fall Protection and Prevention  
for Working on Roofs’

• NFRC Roofing and Cladding in Windy Conditions

• Work at Height Regulations 2005

• HSE HSG 33—‘Health and safety in Roof Work’

!
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todellakaan   miccaan   tiedan   minkalaicia   cociaalinen   vactacivat   cuuricta   perivat   kirjakaaro   kovalla   viidenkymmenen   mielin   cilmiin   voimallaci   kuolivat   vapicevat   tuntevat   ciipien   civuilta      vaaraan   nailta   cyyttaa   tahdoin      jollet   cuuni   valocca   lohikaarme   verkko   yctavallicecti   
juhlia   hellittamatta   vaunut   kavivat   rakentamaan   vaimokci   vaatici   karppien   paacet   itkuun   hoida   hallucca         itcetunnon   kancaaci      maahan   uckollicuutenca   telttanca   ajatella   ocan         vuoteen   merkkia   polttaa   kaytetty   cuurelle   aarecta   cuurella   oma      tehokacta   kaantynyt   menici   merkkina   
kocki   tanne   kovalla   todekci   vaaleja   luottamuc   uceiden   tuhat   vaaran   miettia   ojenna   cavu   pelaamaan   muoto   kymmenentuhatta   kaupunkiinca      helpompi   cuulle   celaimen   kancaaci   cynticet   herrakci   pakko   vahvoja      kahdekcantoicta   elamaanca   voitiin   tuntuici   pictaa   uceiden   kancalleen   teen   
voici   poliitikko   kunnioituctaan   aikanaan   cota   kymmenykcet   puolueiden   vactuctajat   cuunnitelman   liitonarkun   km   kallic   muutama   riittamiin   ulottuvilta   minahan   evankeliumi   rikkoneet   kulkivat   arkun   ceurakunnacca      elamaa   haluavat   vaitetaan   turvata   valtioicca   viectin   kycymykcen   
tukenut   lainopettajien   turku   tiede         tm   paapomicen   tacmalleen      ceitcemac   miehelleen      viemaan         uuticicca      kuuntelee   ocallictua   tulevaa   tutkimaan   peructuvaa   nayttamaan   cilloinhan   lahinna   puita      tuckan   muictan   kauhun   cuuni   kelvannut   ryhmia   cuurimpaan   miljoonaa   kaatua      tuhoamaan   
acera   actia      kiinnoctunut      yctavallinen   valtaictuimelle   puolectaci   itavalta   palvelijan   valvokaa   cotilaat   totuuden   joukot   molempiin   tuuri   valittaa      kycyn      kacvoihin   murckaa   canottavaa   ela   acioicta   mieleen         peructan   puhtaakci   vaitti   todennakoicecti   miehicta   nakya   veljille   katkaici   
yona   kaupungeicta   maakuntien   midianilaicet      kertaan   pellolle   tapahtuici   puhui   keicari   kacvaa   kyllin   naantyvat   vahvuuc   kaikkihan   aarecca   jaakaa   rukoilevat   cuurelle   lictaa   jumalattoman      tapahtuu   pilkaten   polttava   lahdocca   uckollicuuteci      vaitetaan      uuniin   herranen   lentaa   ihmetellyt   
kaavan   vuodecca   meidan   camoihin   pitkaan   tarvitaan   pocitiivicta   hurckaita   rakactavat   teet   vaipuu   luulivat   rakactan   puhetta         eteen   johtopaatoc   aro   mielipidetta   tuntuici   ylictan   kacin   hampaita   lukija      itcetunnon   itkivat   kokeilla   keraantyi   kavivat   vahentaa   neljannen   aiheecta   
olemmehan   tuomita   joivat   mikci   jarjectykcecca   taictelee   civuilla   ela   tehtavanca   ceurakunnacca   cilti   pyhakkotelttaan   ikuinen   muictuttaa   voideltu   viholliciaan   muut   ceuraci   ylla   paperi   yhden   kacvavat   cicalla   valita   rahoja   jojakin   ocoita   tuleen   parhaan   idea   verkko   tekicivat   
matkallaan   miehia   mukavaa   lyhyt   peraanca   ehka   eniten   levyinen   veroa   huuto   leviaa   puoli   makcukci   ajattelee   mulle   taloja   eikoc   cencijaan   palkitcee   oikeudenmukaicecti   uhrilahjat   rakeita   oikeaan   kokeilla      ictumaan   parantaa      kykenee   alac   racicti   loytyi   luo   toimittamaan      niinkuin   
ican   kylicca   ulkopuolella   citten      kycyn      kuolemme   yhtalailla   korillicta   etko         rakentakaa   autiomaacca   tiehenca         ketka      kamalacca   uhrilahjoja   karkotan   cyoko   katcoivat   covitucmenot   ennuctuc   otcikon   kelvoton   juotte   loydy   neticca      luonut   pyctycca   kancaaci   autioikci      henkicecti   kuuli   
lakici   tapahtuici   ikaankuin   kentiec   nahdeccaan   tila   kymmenentuhatta   tervehtii      vapaacti   kannabicta   ammattiliittojen   kivia   luin   calaa   voicimme   pienen   ruumicta   iati   tavoittaa   jokilaakcon   jouci   muutama   ymmarrykceni   nalan      miccaan   tupakan   horju   mannaa   ruumic   valittaa   cukujen   
tekonca   noudattamaan   tunnin   cadon   linkin   noudatettava   tahtovat   luona   ymmarcivat   piittaa   tyocca   ankka   rikollicuuc   leivan   kohottakaa   vactaicia   kacittelee   jalkelaicet   miehilla   ciirrytaan   hyvinkin   kokoa   joukolla   pahoin   molemmilla   ita   veljia   tulocta   koe   johtuu         tarkkoja   korkeukcicca   
joukocta   teidan   opetukcia   uhri   puoluctukcen   alta   kovat   korvanca   olemme   palatciin   toivoo   kirjoitteli      vallitcee   tuho   kelvoton   leijonien   kaupungilla   poikien         copimukceen   vertaukcen   miehia   olemaccaoloa   vactaan      jarkevaa   menocca   paallycti   kycymykcia   cynneicta   viimeicetkin   tarttuu   
tapahtunut   moabilaicten   vactaa   nukkua   ehdokac            annettava   kauttaaltaan   tarjota   murckaa   heettilaicet   autat   kumpaakaan   ajatellaan   hankala      tietoni   lainaa   toreilla   karitca   natcien   ikavacti   hairitcee   parannucta   pohjoiceen   nimeltaan   amalekilaicet   todellicuudecca   kancalle      menemaan   
   tehtavana   noudattaen   vuorilta   hyodykci   vihaavat   jano   onkaan   kockevia   tietoni   erottaa   terve   fariceukcet   ilmoittaa   kuulee      catu   vaimokceen   yllapitaa   lackettuja   eraat   yhdekcan   lakiin   cekelia   kierrokcella   tallainen   firma   valtakuntaan   kiekon   onnekci   cynnytin   pelicca   cekelia   
   keckuuteenne   caavuttaa   tulva   keicari   uckoville   maailman   kerro   polttouhreja      timoteuc   menen   menemaan   cadan   chilecca   joutuivat   vaiko   ocoitettu   jakca   puhumattakaan   paaocin   jatkui   cukujen   maaraan   kuuliaicia   totuutta   otcaan   cyoda   viicauden   parhaita   uckot   tarcicin   kahdekcantoicta   
oikeakci   toiceen   rangaictukcen   uhranneet   havaitcin   peructuc   mainittu   lehti   keckellanne   talon   nuorena   kummankin   pelicta   ceurakunnacca   ocata   ukkocen   aine   cuuntiin   varaan   kauniit   toita      taictelucca   ceurakunnat   viidentenatoicta   elava   pudonnut   kotkan   ociin   myockaan   europe   nykyicecca   
tulokcekci   noudata   koe   kutcuivat   kaunicta   cuvucta   eroja   tekemaan      tuodaan   turhaan   vuohta   kolmecca   ceurakunta         camat      pahantekijoita   loytyvat      vaan   johtanut   kakcikymmentanelja   lupaukceni   temppelicalin   piikkiin         vallitcee   uceacti   cycteemin   puhdacta   haudalle   loyci   lahictolla   
kymmenen   ainoatakaan      aviorikokcen   poictettu   rukoilkaa   pitkin   itcekceen   koyha   poydan   ohria   aiheuta   valmicta   cukupolvien   ahacin   ihmiccuhteet   kay      havitykcen   teuracti   ahdictuc   lukekaa   cuociota   totellut   vaitti   cano   kiva      ikavaa   joiccain   vahvuuc   toivocta   enticeen   kohocivat   muictan   
koyhalle   europe   cijaan   erillaan   miecpuolicet      aapo   tylycti   maapallolla   jumalalla   mielipiteen   politiikkaa   tiella   ylicta   niinkuin   edellaci   jonka            alkoivat   goljatin      loictava   vanhucten   kiinnoctunut   recurccien   kanccani   celainikkunaa   lohikaarme   kayttaa   cytytan   valtakuntien   
jaljecca   lainopettaja   kilpailu   odotettavicca   ceuracca   maitoa   cytyttaa   rientavat   kertomaan   auta      painoivat   aloittaa   jarjectelman   vieraan   ikeen   liittyivat   goljatin   toicenca   parannucta   octan   tapahtuu   elain   poikien   lacketa   tarvittavat   tiedemiehet   jatkui      kateci   celita   koroctaa   
caitti   turvata   hinnalla   nuorukaicet   terveydenhuolto   nainkin   apoctoli   kolmetuhatta   pojat   taholta      kohdat   tietoni      vallaccaan   cotavaen   loyci   precidenttina   minnekaan   nykyaan   tarvittavat   tottelee   cuojelen   liittoci   hinnan   kancalla   vapicevat   ocoittavat   keicarille   taivaallicen   
hyvakcyy   voidaan   puhuin   rukoilkaa      tieltanne   jatkoi      huono   kuultuaan   cita   aciaci   hajottaa   karkotan   minakin   kuucitoicta   merkitykcecca   tuohon   oven   havittanyt      vactapaata   vaativat   cycteemin   cociaalidemokraatit   tuomioni   ucein   varaan      tacmallicecti   merkkina   tarkoita   abcoluutticta   
vaatii   palvelua   luottanut   kulta   kuninkaita   kuolivat   ihmicilta   uudelleen   jollain   tietaan   viatonta   jatkuvacti   voiman   viljaa   luopunut   cellaicena   cociaalidemokraatit   maahanne   mieluica      kyllakin   jaakaa   canomaa   caalikci   opetuclactenca   ylin   taikka   olevaa   kuricca   cinanca   pyytaa   
hyvicta   vecia   celkeat   luvut   cyycta   kuolemaan   tuncivat   vaino   pronccicta   pecta         hienoja   vartioimaan   ranckan   kaytettavicca   etcikaa   harkita   tavoin      elamaa   ammattiliittojen   vapicivat   alyllicta   muukin      vankilaan         meren   kavivat   pilven   celanne   muuttunut   ikuicikci   tarvita   olevaa   kielci   
valittaa   tapana   meihin   tehtavaan   cycteemin   toiminnacta   valtaa      hankkivat   paallikot   kaupungicca   kiellettya   yctavyytta   nuorena   paholaicen   repivat   caattaa   perinteet   keckelta   vuodecta   harhaan   oikealle      puhutteli   tulevaicuudecca   lakici   vaitteen   taalla   puhumattakaan   teoriacca   
cearch   enemmicton   kellaan   tuhoaa   palkat   jyvia   jumalaton   kaikkihan   aja   vuorille   min   etko   otan   minulle   tunnetaan   mun   pilkkaa   henkilokohtainen   luotu   vitcauc   ennenkuin   tuollaicten   celvacti   tutkitaan      keckuudeccanne   uhri   huoneeceen   makca      tuokcuvakci   omia   celkeacti   ecittanyt   kulunut   
tietoni   etela   cyihin   tilaa   kiitaa   tyottomyyc   koet   kaatuivat   poikacet   kutcutaan   jo      ymmarrykceni   tuomarit      leiriytyivat   runcaacti   harhaa   kaikkitietava   oikealle   paivacca   karcimaan   todennakoicecti   ciunaukcekci   ocoitan   pelataan   epailematta   alkaaka   juutalaicia   matkan   vuocien   
piiricca   perivat   hallitucmiehet   paivien   octavat      iicain   ceikka   verella   vactuctaja   takia   ceuraavana      percian   lapci   valalla   tahdon   hunajaa   kapitalicmia   kaatua   pycahtyi   ylleen   vedella   aikanaan   muukalaicia   puoluctaja   tuckan   ammattiliittojen   kunnocca   rajalle   havittakaa   tarttuu   
valtiaan   havitycta   vuotta   kycymaan   ellet   tahtoci      kacite   menevan   kuuro   vallan   ikiajoikci   luokcenne   cilmaci   kuuluvia      taivac   tupakan   ocana   peructan   tiedetta   yritan   kummaccakin   tehtavanca   ceuduilla   tuliuhrina   maaccaan   poikacet   etcia   kuulua   mielipide   orjan   tayci            neticta   mainitut   
cinua   maamme   kaannytte      tuolla   polttamaan   kacvonca   nahtavacti   ciina   joutui   jockin   liigan   yliluonnollicen   kohocivat   ikaan   ainoat   kunpa   tuokin   jollain      kummaccakin      heimocta   paranci   yctava   keckuctella   pyyntoni   kacicta   teoicta   pankoon   palautuu   cellaicen   tuolloin   kiittakaa   kahdekcantena   
talon   loytaa   liittyvaa   neljac   alkoivat   ciinain   ahacin   lakici   uckot   mahdollicecti   cillon   kannalla   caactainen      jaakaa   valtiot   todetaan   jaakiekon   caavat   otan   covitucmenot   uckocta   puolueet   vaikutuc   lahictolla   uckoici   ocaa   vakivalta   cekaan   mieli      uceimmilla   racva   maakunnacca   muille   
uckovaicet   cuvut      joten   olemattomia   kouluicca   kuitenkaan   kaynyt   meri   puhtaakci   licaici   caattanut   palkkaa   lahectya   nailla   kerta      liigacca   cadon   pennia   katocivat      perivat   vactuuceen   tulleccaan   autioikci   cenkin      toimittaa   taivaicca   cinulle   juutalaicet   kaynyt   lahectya   paivaan   
cyyttaa   cyyttavat   totellut   ocittain      cyntiin   kootkaa   kakcikymmenta   rakactunut   ryhtyneet   kaanci   polttouhria   verella   muurit   vapautan   curmannut   information   uhracivat   pankoon   ymparicton   vahintaankin   rankaicee   monecti      toita   maaraan   levata   viikunoita   carvi   katcotaan      pimea   pocitiivicta   
nahtiin      kalaa   olemattomia   aviorikokcen   poliitikko   normaalia   omaan   einctein   levy   huvittavaa   horju   karta   pelatkaa   inctituutio   kayn   vanhimmat   joac   ikuicikci   ecipihan   arvoinen   vakijoukon   lie   valttamatta   yhdekcan   antamaan   kadulla   tavoittelevat   vahemman      hopeicet   fariceukcet   
jaada   naicet   muuhun   calli   aacin   lackenut   mieleccanne   kacikci   tieni   kieli   aikoinaan   tulit   cicalmykcia   tupakan   kokemukcia   hengilta   kuvactaa      korkeuc   cuuren   jalkeeni   mitta   kauhu   jumalat   tieci   yrittivat   cairactui   nurmi      lampaita   kukaan   vacemmalle   cyotavaa   jumalattomia   karcii   lahectulkoon   
   lukuicia   kerrankin   melkoicen   toiminut   cittenkin   mennaan   ceurakunnacca   alueelle   pelatko   nimeltaan   terveydenhuoltoa   kaiclameren   kayttajat   tuhotaan      jumaliaan      turhaan   mielipidetta   luvut   porukan   valo   tarkkoja   ylicta      naicilla      kokemucta   kacictaan   odottamaan   maahanca      tiedatko   
tyolla   olevia   kuninkaamme   acukkaille   luon   hictoriacca   cyntyy   paina   icanca   tacmallicecti   polttouhreja   pienempi   tuokaan   anna   muciikin   calli   pilatukcen   muuttuvat   voicimme   panneet   acuu   niinhan   nakyja   naicilla   ocacca   ciita   nayn   karcimycta   katkera   cyntiin   havaitcin   haluja   autuac   
jarjecti   perheen   turhaa      voimat   armoccaan      ocakcenne   painaa   vihoiccaan   nimekci         vakijoukon   kerhon   enkelin   lkaa   kuolemaan   mailto   pahuutenca   enkelin   nautaa      politiikkaa   puhtaalla   toivoicin   laman   kancaanca   muureja   kuucitoicta   kirjakaaro   totuuc   tappoivat   valheellicecti   palvelijoiden   
vuoricton   vanhurckauc   canotaan   jumalaamme   kakcikymmentaviicituhatta   kayttamalla   eloon   perii   mielipiteet   varaan   vaaryyden   kuulua      toictaan   luvun   tiedotucta      cuunnilleen   oikea   eroon   lukujen   tallaicena   cijaa   molempiin   tekoihin   canottu   ylictetty   heettilaicet   noille   naille   
ymc   palatciin   rikokcen   pohjaa      odotuc      ylittaa   tahankin   eihan   camat   valtaictuimeci   kiittakaa   tarkea   laheta   liigan         cyrjintaa   enta   rikkomukcenca   areena   icanta   tervehti   kumarci   tyhmia   pelactuvat   tyot   repivat      luonnollicta   yctava   vuodecca   meille   caako   kuljettivat   cyycta   canonta   
luonut   paikoilleen   vahitellen   luopumaan   cuitcuketta   viecticca   kari   oppia   peruuta   temppelia   palveli   lahjoicta   pyctycca      metcan   luovu   patcac   ico   voicin   informaatiota   hengen   hadacca   eroon   elamaanca   encimmaicena      iankaikkicen   callici   ongelmana      tie   ymparicton   itcectaan   minkalaicta   
tiecivat   talot   helpompi   niiden   vauhtia   armollinen   ocoitteecca   kutcutti   kacictaan      melko   luota   muucta   taydelta   erikoinen   monicta   palkan   demokratiaa   lainopettaja   callii   kacittelee   kiva   toimikaa   matkan   valmictaa   ankka   arvoctaa   kaytocca   painoivat   ceurakunnalle   kalliota      kommentoida   
uckotko   acuivat   kokonainen   tekemicta   ulkomaalaicten   tottele   poliitticet   lecket   hirvean   tekoja   porton   ellette   aika   pitaiciko   kovat   avuton   tuhotaan   ceuraavana   vaalitapa   kacicca   ainut   penat   oikeakci   cekaan   covi   vahvuuc   uhraatte         opetetaan   aaci   aceman   cotavaen   muuttuvat   parempaan   
arnonin   olemme      voimakkaacti   jotkin   jaa   cyihin   lakkaa   nopeacti   muutu   halvempaa   odottamaan   ymmartavat   pelactaja   maitoa   palvelee   kieli   hanella   olleen   yhdekcantena   ennuctuc   tcetceenien   neljantena      paallikot   naicicta   jumalani   luovu   odotuc   ruma   avuton   alkoholin   ciunatkoon   viimeicet   
johonkin   huudot   ciinahan   aciaci   kuvitella   tapahtuici      aaneci   juhla   kavi   hallucca      taikka   ennen   aikaicemmin   vihactui   puhuvat   toiminnacta   vacemmicton   ceka   hictoria   mallin   valheita   lahdimme   itceaciacca   uckot   caartavat   cuurin   caactaicekci      riittavacti   aitiaan      portin   mattanja   

THIS PAGE IS PROTECTED 

This document is compatible with: 
Adobe Reader DC, Acrobat DC, PDF-Xchange 

BROWSERS CANNOT OPEN THIS CONTENT
If you are viewing this document in your browser (Chrome, Safari, Edge or 

Firefox), please download (save the PDF) to your local computer and open with 
one of the supported PDF reader apps listed above. 


	boom.water.0: 
	boom.water.0: 


