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L'emplaçament se situa dins l'àmbit del centre històric de
la ciutat. L'estructura urbana està molt marcada pel traçat
de les muralles i els antics camins que es creuaven cap al
centre de la ciutat, que actualment conforma el Duomo i la
seva plaça.

Malgrat ser el centre històric, les edificacions presenten
molta heterogeneïtat. Edificis de gran pes històric es
combinen amb habitatges de gra petit i edificacions més
contundents i racionalistes. Aquesta situació ve donada en
part per decisions preses durant el govern feixista i també
perquè Milà va ser molt castigada pels bombardeigs de la
2a Guerra Mundial. En molts casos, això fa que la ciutat
presenti discontinuïtats d'alineacions i alçades.

El projecte s'emplaça en un espai urbà heterogeni, que concentra
discontinuïtats i varietat de components en molt poc espai. El solar
es troba tangent a la via Francesco Sforza, que segueix la primera
línia de muralla medieval i que funciona com a primera ronda de la
ciutat, des que es varen cobrir els canals o “navigli” que resseguien
aquesta mateixa muralla fins a 1930.

Actualment hi ha un pla de reducció del trànsit al centre de la ciutat
i aquesta via queda dins dels límits (que ressegueixen la segona
muralla medieval).
A banda d'aquesta via, el solar el limiten edificis de caràcter molt
diferent, que podríem classificar en “històrics”, “pintorescos” o
“moderns”.

Al nord-oest hi trobem l'església de San Nazaro in Brolo o Maggiore,
fundada el segle IV quan els emperadors romans tenien residència a
Milà. La façana principal mira al “Corso di Porta Romana”, que
coincideix amb el traçat del “Decumanus” fundacional. L'aspecte
d'estil romànic actual es deu a una reforma del s XI, i des de 1512
té el mausoleu Trivulzio, fet per Bramantino, adossat a la façana
principal.
Al nord-est hi trobem la part més antiga de l'Ospedale Maggiore o
Ca' Granda, tal com se'l coneix popularment. Es tracta d'un
hospital dissenyat per Filarete l'any 1456 per encàrrec de
Francesco Sforza, duc de Milà i que dóna nom a la via. La barreja
d'estils que conformen l'edifici es correspon amb la seva
construcció, que es va allargar durant tres segles.
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