
Coca-Colan 125-vuotinen historia 

1886 Coca-Colan tarina alkoi toukokuussa 1886 Atlantan kaupungissa Yhdysvalloissa. 

Apteekkari John Pemberton oli kehittänyt uuden salaisen reseptin huolella valitsemistaan salaisista 

ainesosista, joista hän keitti siirapin. Toukokuun 8. päivänä 1886 eli 125 vuotta sitten siirappia sekoitettiin 

veteen ja näin syntynyttä juomaa tarjottiin laseissa ensimmäisen kerran. Myöhemmin yksi apteekin 

työntekijöistä keksi sekoittaa siirapin hiilihapotettuun veteen ja tarjota juomaa jäiden kera. Näin syntyi 

asiakkaiden mielestä kaikkien aikojen virkistävin juoma, joka maksoi viisi senttiä lasilta.  

Apteekkari Pembertonin kirjanpitäjän nimi oli Frank Robinson. Hän keksi kutsua uutta juomaa Coca-Colaksi. 

Itse asiassa Coca-Colan logo syntyi myös hänen kynästään ja käsialallaan. Sana uudesta muotijuomasta 

levisi ympäri Atlantaa ja juoman myynti kasvoi. Ensimmäisenä vuonna Coca-Colaa myytiin keskimäärin 

yhdeksän lasillista päivässä.  

1888 Apteekkari Pemberton ei itse koskaan nähnyt keksimänsä juoman huimaa tulevaisuutta. Vuonna 

1888 hän myi salaisen reseptinsä liikemiehelle nimeltä Asa Candler.  Candler perusti yrityksen 

valmistamaan ja jakelemaan Coca-Cola-siirappia kaikialle Yhdysvaltoihin. Herra Candler oli myös oman 

aikansa markkinointinero, joka keksi lukemattomia erilaisia tapoja lisätä juoman tunnettuutta.  

1899 Vuosien ajan juomaa myytiin laseittain soodabaareissa. Liikemieskaksikko Thomas ja Whitehead 

saivat idean pullottaa tätä menestyksekästä juomaa. Herra Candlerin mielestä koko ajatus oli täysin typerä. 

Niinpä hän myi näille kahdelle miehelle luvan pullottaa niin paljon Coca-Colaa kuin vain halusivat. Tämän 

oikeuden hän myi heille vain yhdellä dollarilla. Candler ei tietenkään myynyt heille Coca-Colan salaista 

reseptiä. Hän myi heille Coca-Cola-siirappia, josta nämä valmistivat juomaa ja myivät sitä pulloissa. Näin 

alkoi Coca-Colan pullotus ja juomaa valmistetaan ympäri maailmaa yhä samalla 

pullotusyhteistyöperiaatteella.  

1916 Ihmiset rakastivat pullotettua Coca-Colaa.  Nyt he saattoivat nauttia juomaa aina kun halusivat. 

Coca-Colasta tuli niin suosittua, että juomasta tehtiin lukemattomia kilpailevia kopioita. Lopulta Coca-Colan 

pullottajat pyysivät ruotsalaissyntyistä lasinpuhaltajaa suunnittelemaan juomalle oman erottuvan pullon. 

Vuonna 1916 Alexander Samuelsson -niminen lasinpuhaltaja suunnitteli Coca-Colalle muotopullon. Tästä 

eteenpäin ihmiset eivät ainoastaan maistaneet aitoa Coca-Colaa vaan erottivat sen muista juomista jopa 

pimeässä, pelkästään tunnustelemalla pulloa. Uudesta pullosta tulikin välittömästi kuuluisa ja se on yhä 

tänään yksi harvoista tuotepakkauksista, joka on hyväksytty rekisteröidyksi tavaramerkiksi.  

1919 Vuonna 1919 Candler myi yhtiön sijoittajaryhmälle ja miehelle nimeltä Robert Woodruff, josta 

tuli myös yhtiön pääjohtaja. Hänellä oli haave, että jääkylmä Coca-Cola olisi kaikkien saatavilla milloin ja 

missä vain. Hän näki juomalle suunnattomia kansainvälisiä mahdollisuuksia. Hänen ansiostaan Coca-Colaa 

alettiin 1920–30-luvuilla valmistaa myös Yhdysvaltojen ulkopuolella. Coca-Colasta tuli ensimmäinen todella 

kansainvälinen brändi maailmassa.  



1940-luku Toisen maailmansodan aikana yhtiö varmisti, että amerikkalaiset sotilaat saattoivat 

nauttia Coca-Colaa missä ikinä palvelivatkin. Amerikkalaisille joukoille toimitettiinkin sodan aikana yli 5 

miljardia pullollista juomaa. Toisen maailmansodan jälkeen Coca-Colaa valmistettiin jo yli 44 maassa.  

1952 Suomeen Coca-Cola rantautui Helsingin kesäolympiakisoissa. Sitä ennen kovin harva suomalainen 

oli päässyt maistamaan juomaa. Kisojen alla Helsinkiin saapui laivalastillinen Coca-Colaa, kun Sotainvalidien 

veljesliitto ja olympialaisten järjestelytoimikunta saivat The Coca-Cola Companylta lahjoituksena peräti 

700 000 pullollista juomaa. Heinäkuun 2. päivänä 1952 purettiin Helsingin Hietalahden rantaan 

ankkuroituneen rahtilaiva M/S Marvicin kannelta 30 000 laatikollista Coca-Colaa. Juoman myynti ylitti kaikki 

odotukset ja kisakylien juomakojuista tuli yleisiä tapaamispaikkoja.   

1957 Suomesta tuli 103. maa, jossa aloitettiin Coca-Colan valmistus. Hartwall oli Coca-Colan 

ensimmäinen pullottaja Suomessa. Sinebrychoff on lisenssinhaltijana vuodesta 1999 valmistanut, myynyt ja 

jaellut Coca-Colan juomia Suomessa.   

2011 Coca-Cola on yksi maailman rakastetuimpia ja tunnetuimpia brändejä. Coca-Colaa myydään 206 

maassa yhteensä 1,7 miljardia annosta joka päivä. Yhtiön kansainväliseen juomavalikoimaan kuuluu Coca-

Colan lisäksi yli 500 erilaista alkoholitonta juomamerkkiä ja yli 3500 erilaista juomaa.  



 


