
Pamamahala 
ng Tubig mula sa 

Ibabaw ng Lupa



Gaano Karaming Tubig?

Mga Window Well

Taun-taon, nakakatanggap ang 
mga malawak na kapatagan 
(prairie) at gitnang British 
Columbia ng humigit-kumulang 
14 na pulgadang (355 milimetro) 
ulan sa pagitan ng mga buwan ng 
Mayo hanggang Oktubre.  
Sa isang karaniwang lote na 
may sukat na 40’ x 110’, ito ay 
gumagawa ng humigit-kumulang 
na 31,900 galon (144,800 litro) ng 
tubig. Sapat ito para mapuno ang 
humigit-kumulang na 638 bathtub 
na may karaniwang laki!

Ang 1/4 na pulgada (6 na 
milimetro) na pag-ulan sa isang 
karaniwang lote na may sukat na 
40’ x 110’, ito ay gumagawa ng 571 
galon (2,596 na litro) ng tubig.

Ang mga window well ay 
dapat panatilihing walang 
mga dahon at iba pang kalat 
para matiyak na makakadaloy 
ang tubig sa pamamagitan ng 
drain tile (paagusan ng tubig) 
papunta sa weeping tile system 
(tubo sa ilalim ng lupa para 
daanan ng tubig).

Kung hinihiling ng 
munisipalidad, dapat ilagay ang 
mga window well nang ayon sa 
alituntunin ng gusali sa lugar.

Ang itaas ng window well 
ay dapat nasa minimum 
na dalawang pulgada (50 
milimetro) na mataas sa 
finished grade (natapos na 
pag-aayos ng taas ng lupa)  para 
bawasan ang pagpasok ng tubig 
mula sa ibabaw ng lupa. 

Ang 1/4 na pulgada (6 na milimetro) 
na pag-ulan sa bubong ng isang 2,000 
talampakang parisukat na tahanan 
ay gagawa ng 260 galon (1,200 litro) 
ng tubig.

Bilang karagdagan sa ulan, dapat 
mong isaalang-alang ang taunang 
pagtunaw ng snow tuwing tagsibol 
at ang tubig na ginagamit para 
mapanatili ang iyong bakuran at mga 
halamanan. Napakaraming tubig na 
dapat pangasiwaan.
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Pagbaba ng lupa

Ang pagbaba ng lupa sa 
paligid ng tahanan ay 
isang kinakailangan sa 
pagpapanatili na dapat 
gawin ng may-ari ng bahay. 
Ang mga mababang lugar 
ay dapat punan pagkatapos 
bumaba ang lupa. Para 
punan ang mababang 
bahagi, alisin ang lupa 
at punan ang mababang 
bahagi gamit ang siksik 
na clay (putik), tinitiyak 
na ito ay pababa at palayo 
sa pundasyon. Huwag 
gumamit ng lupa para punan 
ang mababang bahagi. 
Kapag napuno na ito ng 
clay, maaari na muling 
magdagdag ng lupa.

• Pagtiyak na walang mga kalat sa 
mga ikinabit na alulod sa gilid 
ng bahay

• Pagpupuno sa mga bumabang 
bahagi gamit ang clay (hindi 
lupa) nang positive slope 
(pababa) palayo sa pundasyon 
(inirerekomenda ng 10 
porsiyento).

Kapag bumaba ang clay backfill na 
inilagay sa paligid ng iyong bahay, 
maaaring bumaba ang lupa papunta sa 
pundasyon at bibigyang-daan nitong 
maipon ang tubig papunta sa iyong 
bahay. Maaari itong magdulot ng 
hindi ninanais na pagtagas papunta sa 
basement.

Sa panahon ng konstruksyon, ang 
paghuhukay para sa iyong basement ay 
karaniwang umaabot ng tatlo hanggang 
apat na talampakang lampas sa mga gilid 
ng pundasyon para makapaglagay ang 
gumagawa ng hulmahan ng pundasyon at, 
kung kinakailangan, makakapaglagay din 
ito ng weeping tile at dinurog na bato bago 
ito punang muli. Dahil hindi masyadong 
siksik ang ginamit sa muling pagpupuno 
kaysa sa hindi ginalaw na lupa sa paligid 
ng pundasyon, madaling maiipon ang 
tubig sa hinukay na bahagi katabi ng 
iyong pundasyon.

• Pag-iingat kapag nagdidilig ng 
mga halamanan na malapit sa 
pundasyon para mabawasan 
ang presyon ng tubig malapit sa 
pundasyon.

SA REGULAR NA PAGPAPANATILI NG MAY-ARI NG BAHAY, MAAARING 
MABAWASAN NG MGA MAY-ARI NG BAHAY ANG DAMI NG TUBIG NA 
NAIIPON MALAPIT SA PUNDASYON SA PAMAMAGITAN NG:
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Alulod sa Bubong at Alulod sa Gilid 
ng Bahay (Downspout)

Ang mga alulod sa bubong at alulod 
sa gilid ng bahay ay 
pinadadaloy ang tubig paalis ng 
bubong at palayo sa pundasyon 
papunta sa mga drainage swale. 
Ang mga swale na ito ay inaalis ang 
tubig mula sa lote.

Ang mga alulod sa bubong na 
barado ng mga kalat ay maaaring 
maging dahilan para umapaw 
ang tubig at maipon sa tabi ng 
iyong pundasyon.

Kung hindi mapapadaloy ng 
ikinabit na alulod sa gilid ng 
bahay ang tubig nang palayo sa 
pundasyon, maaaring maipon ang 
tubig sa tabi ng gilid ng pundasyon. 
Dapat iposisyon ang mga alulod 
sa gilid ng bahay para dumaloy ito 
papunta sa line swale ng property 
o papunta sa kalsada o back lane. 

Hindi dapat ito papunta sa katabing 
bahay. Ang mga ikinabit na alulod sa 
gilid ng bahay ay dapat umabot nang 
lampas sa muling pinunang bahagi 
(minimum na  
apat na talampakan).

Dapat gamitin ang mga ikinabit 
alulod sa gilid ng bahay nang buong 
taon. Ang tubig na naiipon sa lupang 
katabi ng gilid ng pundasyon ay 
dinaragdagan ang posibilidad na 
pumasok ang tubig sa basement. 
Kapag nagyelo ang tubig na ito, 
maaaring magkaroon ng pag-alsa ng 
lupa dahil sa sobrang lamig at posibleng 
iangat ang mga deck, driveway at 
mga sidewalk. Ang mga pag-alsa ng 
lupa dahil sa sobrang lamig ay maaari 
ring magdulot ng mga problema sa 
pundasyon. Ang pagpapaabot ng alulod 
sa gilid ng bahay sa drain na nakabaon 
sa lupa ay hindi inirerekomenda.

HINDI NAGALAW NA LUPA

MALALAKING GRABA

WEEPING TILE

BACKFILL
ZONE

PAANAN

IBABAW NG LUPA

SPLASH PAD

ALULOD SA GILID NG BAHAY

NAKA-SLOPE NA CLAY CAP

DINGDING NG BASEMENT

IKINABIT NA ALULOD 
SA GILID NG BAHAY

MINIMUM 1.8 METRO 
(6 NA TALAMPAKAN)
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Mga Rainwater Leader

Ang Rainwater Leader ay isang tubo na nagkokonekta sa alulod sa gilid ng 
bahay papunta sa storm drainage system (kanal). Kapag umuulan o kapag 
natutunaw ang snow sa iyong bubong, bumababa ang tubig sa mga alulod sa 
gilid ng bahay at pumupunta ito sa kanal. Ang pagkakabit ng rainwater leader 
ay pinagpapasyahan ng munisipalidad.
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Weeping Tile

Sump System

Ang weeping tile na ikinakabit 
sa pundasyon ay dinisenyo para 
mapangasiwaan ang tubig sa 
ilalim ng lupa.  
Ang ilang munisipalidad ay hindi 
kinakailangan ang pagkakabit 
ng mga weeping tile system. Ang 
mga kinakailangan ay depende sa 
komposisyon ng lupa at sa water 
table sa ilalim ng lupa.

Ang weeping tile ay HINDI 
pangunahing depensa para 
makontrol ang tubig sa ibabaw 
ng lupa. 

Sa halip, tumutulong ito sa pag-alis ng 
tubig sa paanan ng pundasyon, lalo na 
sa maraming natutunaw na yelo kapag 
tagsibol at mahahabang pag-ulan.

Binabawasan ng weeping tile ang 
presyon na ginagawa ng tubig sa mga 
gilid ng pundasyon at pinadadaloy 
ang tubig papunta sa isang sump o sa 
kanal.

Inaalis ng mga sump system 
(sump pump at pit sa 
basement area) ang tubig na 
naiipon sa paanan sa paligid 
ng pundasyon, o sa ilang 
pangyayari, mula sa basement 
slab.

Bilang bahagi ng iyong programa 
para sa pagpapanatili, tiyaking 
gumagana ang sump pump at 
huwag ito kalimutang subukan 
taon-taon.  

Kung tuloy-tuloy na gagana ang 
sump pump, posible na ang tubig na 
ibinombomba palabas ay tumatagas 
nang pababa sa gilid ng pundasyon 
at umiikot lang ito. Para maiwasan 
ito, tiyaking may tamang lebel sa 
ibabaw para dalhin ang tubig palayo sa 
pundasyon.

Ang iyong system ay maaaring 
magdiskarga sa storm system o sa 
above grade (ibabaw ng lupa).  Ang 
pagkakabit ng discharge hose ay 
dadalhin din ang tubig na naipon sa 
iyong sump pump palayo ng iyong 
tahanan bahay.
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Pagpapantay ng Lupa (Lot Grading)

Mga Swale

Sa residensyal na konstruksyon,  
karaniwan ay responsable ang 
gumagawa na gawing nasa 
kinakailangang rough grade 
evaluation ang isang lupa na 
nakabalangkas sa aprubadong 
grading plan.  
Nakadetalye sa planong ito ang 
mga pattern ng kanal at mga swale 
para sa tubig sa ibabaw ng lupa na 
kinakailangan para sa lote.

Ang ilang munisipalidad ay 
humihiling ng aprubadong lot 

Ang mga swale ay malalalim 
na lubak sa rough grade na 
dinisenyo para padaluyin ang 
umaagos na tubig sa ibabaw 
lupa nang palayo sa bahay.

Ang swale drainage ay dapat 
papunta sa pinakamalapit na 
kalsada, lane o lawa para sa 
pamamahala ng tubig mula sa 
ulan – hindi sa mga na-backfill 
na bahagi o sa bakuran ng kapit-
bahay.

Ang bawat lote ay dapat sumunod 
sa aprubadong grading plan 
para sa pagpapadaloy ng tubig sa 
ibabaw ng lupa papunta sa mga 
kalsada o swale ng munisipal. Sa 

grading certificate. Bineberipika 
ng certificate na ito na nakabuo ng 
tamang taas ng lupa at mga pattern 
ng drainage.

Ang final grade ay hindi dapat 
lumampas sa lalim na apat na 
pulgada (o gaya ng hinihiling ng 
lokal na regulasyon tungkol sa lot 
grading). Ang final grade ay dapat 
anim na pulgada sa ilalim ng lahat 
ng kahoy na ibabaw.

karaniwan ay hindi pinapayagan ang 
pagdaloy ng tubig mula sa isang lote 
papunta sa kabilang lote.

Kadalasan ay makikita ang mga 
swale sa mga hangganan ng 
ari-arian at paminsan-minsan 
ay sa likod ng lote. Depende sa 
pangkalahatang lebel ng lote, 
posibleng mangailangan ng mga 
karagdagang drainage swale.

Ang slope ng swale ay dapat mapanatili 
para matiyak na ang paggalaw ng tubig 
ay palayo sa pundasyon. Dapat iwasan 
ang pagbago sa swale, dahil posibleng 
magresulta sa pagbaha ang mga 
pagbabago. 
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Dapat mapanatili ng 
landscaping ang plano 
para sa Pamamahala 
ng Tubig sa Ibabaw ng 
Lupa. Sa proseso ng 
panghuling landscaping, 
huwag baguhin ang 
rough grade ng ari-arian. 
Ang pagpapanatili ng 
paggana ng swale ay 
isang pangangailangan.

Landscaping

Karaniwang, pinapayagan ng 
disenyo ng rough grade ang humigit-
kumulang na apat na pulgada ng lupa 
sa ibabaw at damuhan.

Ang pinakamainam ay hindi dapat 
ilagay ang mga halamanan sa tabi 
mismo ng pundasyon. Posibleng 
mapuno ng pagdidilig ang kanal. 
Dapat maingat na idisenyo ang mga 
halamanan kung ilalagay ang mga ito 
sa tabi ng gilid ng pundasyon.

Kung maglalagay ka ng mga element 
sa labas tulad ng patio, swimming 
pool o hot tub, o babaguhin ang taas 
ng iyong bahay para sa pagpapaganda 
nito, hindi gagana ang orihinal na 
plano ng pagpapadaloy ng tubig 
gaya ng idinisenyo. Ang tamang 
pagpapadaloy ng tubig nang palayo 
sa bahay at papunta sa kalsada o 
drainage swale ay dapat planuhin 
kasama ng mga proyektong ito para 
matiyak na mapapanatili ang mga ito. 
Tingnan ang mga regulasyon ng lugar 
tungkol sa pagpapadaloy ng tubig 
kapag gumagawa ng mga pagbabago 
sa iyong lote. 

Kinakailangang mag-ingat sa disenyo, 
pagkakabit at pagpapanatili ng iyong 
sistema ng irigasyon. Halimbawa:

• Ang mga sprinkler head ay hindi dapat 
idirekta ang tubig sa pundasyon o 
cladding

• Kapag maiiwasan, hindi dapat ilagay 
ang mga sprinkler head sa backfill area 
na malapit sa pundasyon

• Maaaring maglagay ng mga sensor para 
sa ulan para maiwasan ang sobrang 
pagdidilig

• Ang mga koneksyon sa system ay dapat 
mahigpit

• Dapat palaging pinapanatili ang mga 
system para maiwasan ang pinsala sa 
mga tubo (hal. mga pagbiyak mula sa 
labis na pagyeyelo).

Maaari mong mapanatili ang mga pattern 
ng pagpapadaloy ng tubig sa ibabaw 
ng lupa taon-taon sa pamamagitan ng 
pagtatakip sa mga lubak at mga pagbaba ng 
lupa kapag nangyari ang mga ito. (Tingnan 
ang seksyong Pagbaba ng Lupa ng 
brochure na ito para sa higit pang detalye).

IBA PANG SANGGUNIAN

• Ang tanggapan ng iyong lokal na 
munisipalidad

• Canada Mortgage  
and Housing Corporation
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Pangangalaga ng Iyong Investment

Bilang bagong may-ari ng bahay, ang pangangalaga ng iyong 
investment sa pamamagitan ng pagtiyak na nasusubaybayan 
mo ang mga regular na pagpapanatili ay kasing halaga ng 
pagkakaroon ng warranty at insurance para mapangalagaan 
ang iyong bahay at mapigilan ang mga problema bago 
mangyari ang mga ito. Mahalagang malaman mo na ang 
depekto na magreresulta sa hindi tamang pagpapanatili ay 
hindi sakop ng warranty ng tahanan. 

Kapag bumili ka ng bagong bahay, ang lote at grading ay 
responsibilidad ng may-ari ng bahay. Ang pagbaba ng lupa at kahit 
ang pagpasok ng tubig sa iyong bahay ay posibleng hindi masakop 
ng insurance kung hindi mapapanatili ang mga wastong grade (taas 
ng lupa) o magkakaroon ng mga pagtagas dahil sa paglalagay ng 
maling landscaping. Tingnan ang mga tool na magagamit tulad ng 
brochure sa Pamamahala ng Tubig sa Ibabaw ng Lupa at ang aming 
Gabay sa Pangangalaga at Pagpapanatili ng Iyong Bagong Bahay 
para mapanatiling maayos ang iyong bagong bahay. 
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Kalendaryo ng Pagpapanatili para sa Bawat Season

�	Siyasatin ang pundasyon, basement 
o crawl space (silong) para makita 
ang mga bitak o mga hindi normal na 
kondisyon. Ang mga maliit na bitak 
dahil sa kaunting pagbaba ng lupa  
o pagliit ay normal. 

�	Siyasatin ang irigasyon o mga 
sprinkler kung may mga tagas 
at ilayo ang mga spray head sa 
pundasyon ng bahay. 

�	Tingnan kaagad kung may mga 
sirang alulod sa gilid ng bahay o mga 
tagas sa alulod sa bubong. 

Tag-init
�	Huwag hayaang tumubo ang mga 

puno o halaman nang malapit 
sa pundasyon. Ang mga planter 
o mga hardin ay hindi dapat 
matatagpuang malapit sa bahay. 

�	Tingnan kung may mga tagas sa 
hose bib kapag nakakonekta sa 
isang hose ng hardin o attachment.

�	Tingnan ang lahat ng landscaping 
at mga feature sa labas para 
matiyak na may maayos na 
pagdaloy ng tubig palayo sa bahay.

Tagsibol
�	Siyasatin at tiyaking nakababa ang 

lahat ng alulod sa gilid ng bahay at 
umaabot ng kahit 4 na talampakan 
ang layo mula sa tahanan papunta sa 
drainage swale o palayo ng bahay.

�	Tiyaking gumagana nang maayos ang 
lahat ng iyong drainage system (mga 
sump, kanal) at dumadaloy ang tubig 
nang palayo sa iyong bahay. Kung 
hindi, gumawa kaagad ng mga pagkilos 
para maiwasto ito.

�	Tingnan kung mayroong mga pagbaba 
ng lupa sa paligid ng mga element 
ng hardscaping tulad ng mga patio, 
daanan at lahat ng landscaping para 
matiyak na may maayos na pagdaloy 
ng tubig palayo sa iyong bahay. 
Gumawa ng pagsasaayos para matiyak 
ang tamang slope (taas mula sa lupa).

�	Siyasatin ang iyong lote at tingnan 
kung mayroong mga mababang 
bahagi na may tubig o pagbaba ng 
lupa sa paligid ng pundasyon, sa 
ilalim ng mga deck at mga beranda 
na humahantong sa pagdaloy 
ng tubig pabalik sa tahanan. 
Gumawa ng mga pagsasaayos kung 
kinakailangan para mapanatili ang 
tamang grading palayo sa bahay.

�	Tingnan kung may mga dahon, kalat 
at anumang bara sa mga gutter, 
alulod sa bubong, alulod sa gilid ng 
bahay at mga rainwater leader (kung 
naaangkop).

�	Alisin ang mga dahon at kalat mula 
sa mga window well.
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Kalendaryo ng Pagpapanatili para sa Bawat Season

�	Tingnan kung may mga dahon, 
kalat at anumang bara sa 
mga gutter, alulod sa bubong, 
alulod sa gilid ng bahay at 
mga rainwater leader (kung 
naaangkop).

�	Alisin ang mga hose sa hardin at 
anumang nakakabit mula sa hose 
bib sa labas bago magkaroon ng 
napakalamig na temperatura.

�	Tingnan kung mayroong 
mga ice dam (namuong yelo) 
na nakasabit sa bubong sa 
nagyeyelo o snow na mga 
kondisyon.

�	Huwag itambak ang snow sa 
gilid ng iyong bahay.

�	Kung maglalagay ng element 
sa labas tulad ng ice-rink, 
maglaan ng dadaluyan ng tubig 
nang palayo sa bahay bago ito 
matunaw sa tagsibol.

�	Panatilihing walang nakabarang 
snow o mga naipong yelo sa mga 
alulod sa gilid ng bahay. 

Taglagas

Taglamig

�	I-drain at ihanda sa taglamig 
ang mga inground sprinkler 
system bago magkaroon ng 
napakalamig na temperatura. 

�	Alisin ang mga dahon at kalat 
mula sa mga window well.

�	Siyasatin ang mga 
sinementuhan ng konkreto, 
aspalto o mga paver para 
sa mga palatandaan ng 
pag-alsa ng lupa dahil sa 
sobrang lamig.  Ang mga 
bahaging ito ay malamang 
na mangailangan ng pansin 
sa tagsibol o tag-init dahil 
ang pag-alsa ng lupa dahil sa 
sobrang lamig ay kadalasang 
sanhi ng hindi sapat na 
pamamahala ng tubig sa 
ibabaw ng lupa o tamang 
grading.
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